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Pohjanlahden merivarti
osto kesällä 1977 

Yleistä 
Rajavartiolaitos on sisäasiainministeriön 

alainen. Rajavartiolaitoksen tehtävät käsittävät 
niin sotilas- kuin siviiliorganisaatiolle tyypillisiä 
tehtäviä. Ensimmäisenä on mainittava Suomen 
alueen koskemattomuuden ja turvallisuuden 
valvonta. 

Muista tehtävistä mainittakoon järjestyksen 
ja yleisen turvallisuuden valvonta meri- ja saa
ristoalueilla, tullivalvontaan osallistuminen 
vesiliikenteen valvonta, meripelastusasiai~ 
koordinointitehtävät ja lisätehtävänä mm öljy
vahinkojen torjunta. 

Rajvartiolaitos käsittää neljä rajavartiostoa, 
kolme merivartiostoa ja kaksi koulua. 

Rajavartiolaitoksessa on sotilallinen organi
satio, koulutus ja tavat. 

Pohjanlahden merivartiosto 
Pohjanlahden merivartioston vastuualueen 

pituus Vaasanläänin etelärajalta Ruotsin rajalle 
on yli 600 kilometriä. Alue käsittää kolmen lää
nin ja sotilasläänin rannikot, siihen sisältyy vii
den sotilaspiirin rannikkokunnat ja vanhoja 
kaupunkeja kymmenen . Valtaosa asukkaista 
Kristiinan ja Kokkolan välillä on ruotsinkieli
siä, siksi yksikötkin ovat tällä alueella kaksikie
lisiä. 

Vartioston esikunta on Vaasassa, sen suoras
sa johdossa on kolme Koskelotyypin rannikko
vartiolaivaa, neljännesvuosisadan Ien tänyt 
Beaver lentokone ja kolme merivartioaluetta . 
Merivartioalueilla on yhteensä kymmenen me
rivartioasemaa. 

Toiminnalle antavat erikoisleimansa pitkät 
etäisyydet, suojaavan saariston vähäisyys tai 
sen täydellinen puuttuminen, rannikoiden vä
häinen asutus, pitkä jäätalvi ja vartioston pieni 
vahvuus . 

Edellätodetut seikat johtavat etsimään välit
tömiä yhteistoimintamahdollisuuksia muiden 
viranomaisten, siviiliväestön ja naapurimaan
kin kanssa. 

Toiminnan tulokset 
Esimerkin vuoksi todettakoon joitain lukuja 

PlMv:n vuoden 1976 toimintakertomuksesta: 
Raja tapahtumia 

- Rikosilmoituksia tai rangaistus 
määräyksiä tehty 
Näyttöilmoituksia 
Virka-apua annettu 
Avustustehtäviä 
Sairaankuljetuksia 
Meripelastustehtäviä 
Etsintöjä merellä 
Tulipalon sammutuksia 
Öljyhavaintoja tarkistettu 
Hukkuneiden etsintöjä 

6 

yli 70 
yli 30 

177 
65 
5 

44 
60 
5 
8 
2 

Yhteistoimintapartiointia tullin ja/ tai polii
sin kanssa toteutettu 40 kertaa. 

Toiminta tapahtuu suunnitelmallisena 
lentokone-, laiva-, vene- tai jääkulkuvälinepar
tioin sekä tutka- ja aistitähystyksenä . Lähtöval
mius erilaisten yllätystilanteiden varalta on ol
tava hyvä. 

jatkuu sivulla 9 
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Yhdistyneiden 
Kansakuntien 
rauhanturvatoi
minta 

Majuri 
O Wetterstrand 

Perusteet 
Rauhanturvaamistoiminnan perusteet on 

määritelty YK:n peruskirjassa. Siinä todetaan, 
että YK:n päämääränä on "ylläpitää kansain
välistä rauhaa ja turvallisuutta". Järjestöllä on 
muitakin tehtäviä, mutta rauhan ylläpitoa on 
pidettävä sen tärkeimpänä ja perustehtävänä. 

YK:n käytössä on laaja arsenaali kiistakysy
mysten ratkaisemiseksi. Turvallisuusneuvosto 
voi ensinnäkin kehottaa asianomaisia ratkaise
maan kiistakysymyksensä käyttämällä 33. ar
tiklassa määriteltyjä keinoja, joita ovat 

neuvottelut 
tutkimusmenettely 
välitys 
sovintomenettely 
välitysoikeudellinen tai tuomioistuinmenet

tely 
- alueelliset elimet tai sopimukset ym:t. 

Näiden toimenpiteiden osoittautuessa riittä
mättömiksi, voi YK ryhtyä peruskirjan VII lu
vun mukaisiin toimenpiteisiin. Kun TN on to
dennut rauhan rikkoutumisen uhan, rauhan 
rikkomisen tai hyökkäysten olemassaolon, sen 
on esitettävä suositus tai tehtävä päätös siitä, 
mihin toimenpiteisiin on ryhdyttävä rauhan yl
läpitämiseksi (39 artikla). 

Jos TN katsoo, että 40. tai 41. artiklassa esi
tetyt toimenpiteet olisivat riittämättömiä, se 
voi ryhtyä maa-, meri- ja ilmavoimien avulla 
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sellaiseen toimintaan, jota se pitää tarpeellisena 
(42. artikla) . Tällaiseen toimintaan voi sisältyä 
voiman näyttöjä, saartoja tai muita jäsenvalto
jen asevoimien suorittamia toimia. 

Kaikkien YK:n jäsenvaltojen on tarvittaessa 
annettava asevoimia järjestön käyttöön ( 43. ar
tikla). Tästä voidaan solmia sopimus. Suurval
tojen erimielisyyksien takia tällaisia sopimuksia 
ei ole solmittu eikä YK:n asevoimia perustettu. 
Kuitenkin on tarvittaessa tilapäisjärjestelyin 
saatu jäsenvaltojen joukkoja rauhanturvateh
täviin. Nykyisin pyritään lähellä tämän artiklan 
henkeä oleviin valmiusjoukkoihin. 

Mm kehotus jäsenvalloille taloudellisten suh
teiden, maa-, meri-, ilma- ja viestiyhteyksien ja 
diplomaattisten suhteiden katkaisemisesta. 

Asevoimien käyttösuunnitelmien laatiminen 
on TN:n tehtävä sotilaallisen esikuntavaliokun
nan avustamana (46 . artikla) . Em erimielisyyk
sien takia toiminta ei ole päässyt alkua pitem
mälle. Voidaankin sanoa, että etukäteissuun
nittelun puute on haitannut kaikkien YK
operaatioiden aloittamista. 

Kuten edellä esitetystä havaitaan , TN on kes
keisessä asemassa rauhanturvakysymyksissä. 
Jos TN on toimintakyvytön veto-oikeuden käy
tön takia, ~auhanturvatoimintaa koskeva asia 
voidaan siirtää yleiskokouksen käsiteltäväksi 
(1 l. artikla). Se voi esittää asiasta suosituksia. 
Tällaisella Uniting for Peace-päätöksellä voi
daan rauhanturvatoiminta myös aloittaa, mut
ta rahoitus on tällöin varsin epävarmalla poh
jalla. 

YK:N RAUHANTURVAOPERAATIOT 
l. Vuonna 1946 TN asetti komitean tutkimaan 

solutustoimintaa Kreikkaan . Seuraavana 
vuonna yleiskokous asetti erityiskomitean 
(UNSCOB) jatkamaan edellisen työtä. 
Tarkkailijoita oli 75 kpl yhdeksästä maasta. 
Toiminta loppui 1953. 

2. Vuosina 1947-51 YK välitti Hollannin ja 
Indonesian kiistassa asettamalla hyvien pal
velusten komitean (UNCI). 

3. TN asetti jo 1948 komitean Kashmirin kysy
mystä varten. Seuraavana vuonna asetettiin 
sotilastarkkailijaorganisaatio (UNMOGIP) 
valvomaan Karachin sopimuksen noudatta
mista. Sotilastarkkailijoita on noin 45 11 :sta 
eri maasta. Toiminta-aikana alueella on 

käyty kaksi sotaa, joiden aikana tarkkailijat 
ovat jatkaneet tehtäviään . Tällä hetkellä 
näyttää siltä, että Intia haluaisi päästä eroon 
YK:n tarkkailijoista, mutta Pakistan taas 
haluaa pitää heidät. 
4. Palestiinan ongelma tuli YK:lle 1948 . Eri

näisten välivaiheiden jälkeen TN asetti asele
von valvontaorganisaation (UNTSO) seu
raavana vuonna. Untsolla on nykyään noin 
225 sotilastarkkailijaa 15 :sta maasta Suezin 
kanavalla, Israeli·n-Syyrian ja Israelin
Libanonin rajalla. 

5. Ilmeisesti YK:n kiistanalaisin operaatio on 
ollut Korean operaatio 1950-53 Pohjois
Korean hyökkäyksen torjumiseksi . TN:n 
päätös syntyi NL:n ollessa poissa kokouk
sesta. Operaatiota pidetään USA:n etujen 
pönkittämisenä. Joukot olivat pääosin yh
dysvaltalaisia. Lisäksi oli pienempiä voimia 
12:sta muusta maasta. YK:n osuus operaati
on johtamisessa oli nimellinen. 

6 . Kun Israel, Englanti ja Ranska olivat 1956 
hyökänneet Egyptin kimppuun, oli TN toi
mintakyvytön Englannin ja Ranskan veton 
johdosta. U niting for Peace-päätöksellä 
yleiskokous asetti rauhanturvajoukon (U
NEF) Israelin-Egyptin rajalle Egyptin puo
lelle. Sen suurin vahvuus oli 60000 miestä 
10:stä maasta . Vuonna 1967 Nasser kehotti 
YK:ta vetämään joukkonsa pois. YK:n oli 
suostuttava tähän . Tällöin osa YK:n jou
koista joutui Israelin hyökätessä taistelujen 
keskelle. On syytä huomata, että vaikka 
UNEF:n toiminta on päättynyt, niin UNT
SO:n toiminta jatkuu. 

7. TN lähetti 1958 sotilastarkkailijoita (UNO
GIL) tutkimaan väitettyä solutoimintaa Syy
riasta Libanoniin. Tehtävä päättyi samana 
vuonna. Solutoimintaa ei havaittu. Operaa
tioon osallistui 470 tarkkailijaa 20:stä maas
ta. 

8. Vuonna 1960 TN valtuutti pääsihteerin huo
lehtimaan Kongon hallituksen avustamisesta 
asevoimin järjestyksen palauttamiseksi (0-
NU C). Monien vaiheiden jälkeen operaatio 
päättyi 1964. Siihen osallistui noin 20.000 
miestä yli 30:stä maasta. Useat maat kieltäy
tyivät operaation rahoituksesta, minkä takia 
YK joutui suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. 

9. Länsi-Iranissa käytettiin vuosina 1962-63 
YK:n sotilastarkkailijoita ja joukkoja valvo- · 
massa Hollannin vetäytymistä (UNTE-

1 0 

1 1 

1 2 

A / UNSF). Joukkoja oli vajaat 2000 Pakis
tanista, Kanadasta ja Filippiineiltä. 

Vuonna 1963 YK:n joukkoja ja tarkkailijoi
ta toimi J emenissä valvomassa Egyptin ve
täytymistä ja Saudi-Arabian väitettyä tukea 
rojalisteille . Osapuolet eivät noudattaneet 
kehoitusta, minkä takia YK:n .joukot, joi
den vahvuus oli noin 200, vedettiin pois 
1964. 

Vuonna 1964 alkoi TN:n yksimielisellä pää
töksellä rauhanturvajoukon toiminta Kyp
roksella (UNFICYP) . Toiminnalla on saatu 
rauhallinen tilanne aikaan saarella, mutta 
poliittista ratkaisua ·ei ole vielä saavutettu . 
UNFICYPissä on toiminut tai toimii jouk
koja ja siviilipoliiseja 10:stä eri maasta. 
Huippuvahvuus oli 1964 70000, tällä hetkel
lä n. 3000. Operaation rahoitus on vapaaeh
toisella pohjalla, mistä aiheutuu melkoinen 
vajaus. 

Vuonna 1965 Intian ja Pakistanin sodan toi
sen kierroksen jälkeen TN asetti maiden ra
jalle tarkkailijaorganisaation (UNIPOM) 
valvomaan aselevon toimeenpanoa. Toimin
ta päättyi 1966. Tehtävään osallistui noin 90 
tarkkailijaa 10:stä maasta. 

Tarkkailuasema Suezin kanavalla 

SUOMEN OSALLISTUMINEN YK:N RAU
HANTURVATEHTÄVIIN JA VALMIUS
JOUKOT 

Perusteet 
Valvontajoukkolaissa (276/ 64) ja valmius

joukkoasetuksessa (132/65) säädetään mm: 
1. Päätöksen valvontajoukon asettamisesta 

YK:n käyttöön tekee hallitus kuultuaan 
eduskunnan ulkoasiainvaliokuntaa. 
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2. Joukko muodostetaan vapaaehtoisista. 
3. Se ei kuulu Suomen puolustusvoimiin, vaan 

on puolustusministeriön alainen (Tästä joh
tuu se, että toimintaa johdetaan puolustus
ministeriöstä (YKtsto). 

4. Sitoumusaika Suomessa toimintavalmiudes
sa pidettävässä valmiusjoukossa on yksi 
vuosi. Se voidaan kutsua palvelukseen 45 
vrk:ksi vuodessa. Sen enimmäisvahvuus on 
2000. 

Kuten edellä esitetystä ilmenee, niin koti
maassa on valmiusjoukko ja ulkomailla val
vontajoukko. 

Valmiusjoukko 
Niinisalossa toimiva YK-Koulutuskeskuksen 

Esikunta on vastuussa valmiusjoukon koulu
tuksesta ja perustamisesta. Valmiusjoukon 
vahvistettu määrävahvuus on 1019 miestä kä
sittäen seuraavat yksiköt: 
1. Moottoroitu jalkaväkipataljoona (833) 
2. Sotilastarkkailijaosasto (25) 
3. Kuljetuksien johto-osasto (26) 
4. Sotilaspoliisiosasto (37) 
5. Erillinen ilmatorjuntajoukkue (31) 
6. Erillinen kuorma-autojoukkue (52) 
7. Esikuntaryhmä YK-joukkojen esikuntia 
varten (15) 

Kaksi muuta yksikköä - katastrofiyksiköt: 
Kenttäsairaala ja Raivaus- ja pelastusyksikkö 
- ovat suunnittelun alaisina. 

Valmiusjoukon kirjoissa on tarpeeksi henki
löstöä, joka on pääosin koulutettu harjoituk
sissa. Valmiusjoukon kalustohankinnat ovat 
määrärahojen vähäisyyden takia vasta alkuvai
heessa. 

YHDISTELMÄ 
YK on suorittanut vaihtelevalla menestyksel

lä rauhanturvaamistehtäviä. Tuloksena on 
yleensä ollut lain kompromissi. Suurvallat ovat 
pyrkineet käyttämään YK:tä omien intressiensä 
ajamiseen, mutta kehitys näyttää menevän sii
hen suuntaan, että yhden suurvallan on yksi
nään vaikea saada omia etujaan läpi. 

Vaikka YK onkin juuttunut muutamilla alue
illa: pitkällisiin rauhanturvaoperaatioihin, ei 
asiasta kannata turhautua, sillä onhan täten es
tetty mahdollisen maailmanlaajuisen sodan syt
tyminen . Samalla on muistettava, että 10 vuot
ta rauhanturvatoimintaa maksaa ihmishenkinä 
ja rahana vähemmän kuin 10 min totaalista so
taa. 
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Suomalaiset sotilaat ovat osoittautuneet hy
viksi YK:n rauhanturvaajiksi. Puolueettomana 
maana Suomi on myös haluttu rauhanturvateh
täviin. Meidän kannattaa käyttää varoja val
miusjoukon varustamiseen ja kouluttamiseen, 
ollaksemme tarvittaessa valmiit osallistumaan 
uusiin rauhanturvatehtäviin, sillä täten voimme 
tehdä puolueettomuuspolitiikkamme näiltä 
osin tunnetuksi. 

Varusmiestoimikunta, 

mitä se on ja miten se on 
kehittynyt. 

Vuonna 1968 perustettiin varuskuntiin so
siaali toimikuntia. 

Vuonna 1969 erotettiin varusmiestoimikunta 
sosiaali toimikunnista. 

Vuonna 1969 perustettiin varusmiestoimi
kuntia jokaiseen varuskuntaan, kaiken kaikki
aan 74 kpl. 

VMTK:n toiminta on nykyisellään tyydyttä
vä, ja siihen ei tulla tulevaisuudessakaan teke
mään suurempia muutoksia. 

Painopiste VMTK:n toiminnassa tulee ole
maan joukko-osastoissa. 

Esityksien kulku 
Varusmies - VMTK - Joukko-osaston ko

mentaja - Sotilaslääni - Pääesikunta (sosiaa
litoimisto) - Puolustusministeriö - Eduskun
ta. 

Yleensä käsitellään esitykset VMTK:n ja so
tilaslääni tasolla. 

Viime vuonna (1976) käsiteltiin 2304 eri asi
aa. 

Viime vuonna (1976) pidettiin 1277 kokous
ta. 

Päämäärä: Varusmiestoimikunta pyrkii ole
maan komentajan ja varusmiesten välinen elin. 

Taloudelliset varat: Varusmiestoimikunta 
saa varoja valtiolta budjettivaroina, sotilasko
tiliitolta, joukko-osasto killalta. 

Kirjoittajan toivomus: Yllämainittujen lisäk
si, voisivat ne kunnat varata rahaa budjettiinsa, 
missä varuskuntia on käytössä . 

Tkm T Sjöberg 

Keikalla Fougien kanssa 

Ensiksi muutama sana esipuheeksi: tämän 
l~hden päätoimittaja (on muuten homma, jota 
e1 kannata kadehtia, vaikka onkin aika antavaa 
ja vallankin opettavaa) soitti ja kertoi, että leh
den vaikeasti kasattavaan kesänumeroon tulee 
asiantuntevaa tekstiä merivoimista ja tasapai
nottelun vuoksi päätoimittaja halusi myös il
mavoimista jotakin ... ja niin hän sitten tur
vautui "pappilan hätä varaan ... " 

Tämä ei siis ole mikään asiantuntijakirjoitus 
taivaalta eikä taivaastakaan, onpahan vain eräs 
kuvaus eräästä keikasta, katseltuna erään Fou
gan takapenkiltä. 

++++++++++++ 

Fougasta ei kai tarvitse kertoa niistä kun on 
niin paljon puhuttu viime aikoi~a, puolesta ja 
vastaan. Itse en kyllä tunne kauhua mennä ' -
kyytiin", pidän ehdottomasti selvänä, ettei täl
lä koneella ole osuutta viime aikojen onnetto
muuksiin . .. lentämisessä vain joskus sattuu 
ja sattumat voivat kasaantua toisinaan. 
.. T~mä ~.eikka oli 8. ?. . tä~ä kesänä. Alajärvel-

1~. oh ~s. ROKULIPAIVAT" ja niiden avajai
sun oh hyvissä ajoin tilattu Ilmasotakoulun tai
tolentoryhmä lentämään ohjelmansa läpi ·Ala
järven taivaalla. 

Näin allakasta ennakkoon, että sellainen on 
listalla ja hyvissä ajoin sain puhuttua itselleni 
luvan päästä mukaan, kaitafilmikameran kans
sa: kamera on ikäänkuin perusteena papilliselle 
ilolle ... 

Tämä Fouga-osasto kootaan aina joka kesää 
varten Ilmasotakoulun lennonopettajista ja ke
sän nämä pojat sitten lentävät ikäänkuin vakio
kokoonpanolla. Varsinaista harjoitusta heillä 
on yllättävän vähän, muutama käynti taivaalla 
ennen ensimmäistä esiintymistä, joka tavalli
sesti on joskus toukokuulla ja huipentuu sitten 
J uhannusjuhlien näytökseen. 

Tämän vuoden kokoonpano on seuraava: ' 
ykkösenä" ja osaston johtajana on kapteeni 
Jaakko Opas, "kakkosena" yliluutnantti Leo 
Loikkanen ja toisena siipikoneen ohjaajana eli 
siis "kolmosena" luutnantti Arto Kihlström 
osaston "nelosena" elikkä johtajan takana Ien: 
tää yliluutnantti Matti Hietanen . Voisi todeta, 
että siinä on kaksi hiljaisempaa ja kaksi puheli
aampaa kaveria hyvänä nelikkona . . . 

++++++++++++ 
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Ennen lentoa väreilee aina tietty jännityksen 
ilmapiiri. Osastotaitolento 4 FM-osastolla ei 
ole mitään helppoa, se ei käy "lonkalta", vaan 
edessä on ankara keskittyminen, oikein 
työ . . . ja sen kyllä aistii, vaikka jokainen 
peittää asian omalla tavallaan, useimmat kai 
tuollaiseen hilpeään puhumiseen ... näinhän 
se on kaikkialla: muistan miten ennen laskuvar
johyppyä koneessa laulettiin: "Jänis istui 
maassa ... mikä sun on jänönen, kun et enää 
hyppele? hyppää pois!" Ja pelkäsimme. Mutta 
hyppäsimme. 

Pelko kuitenkin häipyy aina, kun toiminta 
alkaa: Jaakko Opas toteaa lähdön lähestyvän, 
siirrytään koneille. Valitsen kamerani takia ' -
nelosen" eli siis Matti Hietasen koneen ja kii
peän sen takaistuimelle. Kiristelen viiden pis
teen vyöt tiukalle, todella tiukalle, kiinnitän 
happiletkun, radion johdon, katselen nappu
lain asennot, mekaanikko kiinnittää laskuvar
jon laukaisuhihnan koneen vöihin ja toteaa jo
takin rohkaisevaa, ettei sun tartte edes vetää 
laukaisijasta kun hyppäät ... 

Matti kiipeää eteen, tarkastettuaan koneen 
normaalissa järjestyksessä, kiinnittelee omat 
hihnansa, kysäisee minulta sisäisen kuuluvuu
den, sulkee sitten kuomunsa (minä teen samoi
n) ja annetusta merkistä käynnistää Marbore
moottorit ja niin alkaa 800 kilopondia olla po
tentiaalista voimaa valmiina käyttöön. 

Ilmoitus radioon: "nolla-neljä valmis" ja sit
ten jatkoa: "kolmonen" - "kakkonen" ja 
niin kuuluu: "Sankarit neljällä - rullaus" . 

Rullataan. Siirrytään suoraan lähtöpaikalle. 
Ilmoitetaan valmius lähtöön ja sitten tulee läh
tölupa. Moottorien kierrokset nousevat, jymi
nän ja kohinan aistii koko olemuksella vaikkei 
korviin tiiviin ja paineistetun ohjaamon takia 
tulekaan juuri ääniä, vain radion rätinää . . . 

Osasto lähtee samanaikaisesti liikkeelle joh
tajan päännyökkäyksellä, jarrut irti ja kiito al
kaa. Se ei ole mitään huippuhuikaisevaa kiihty
mistä enää kymmenien starttien jälkeen, mutta 
aina tuossa osaston lähdössä on oma _riemunsa. 
Nopeusmittari nousee yli 100 km/t, nokka ko
hotetaan hiukan ja melko pian Fouga kohoaa 
siivilleen kuin huomaamatta, pyörien jytinä 
vain lakkaa, telineet sisään, vauhti kasvaa ja 
niin Matti Hietanen siirtyy vikkelästi omalle 
paikalleen ykkösen taakse, startattuaan pyör
teiden takia kiilan jatkeena. 

Pojat aloittavat rauhallisesti, sillä määräaika 
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on vasta kl0 10.15 ja ilmaan noustiin lämmitte
lyn vuoksi hyvissä ajoin. Tuo lämmittely suori
tetaan Lappajärven päällä, aloitetaan ensin 
kaartamalla, sitten seuraa tynnyreitä, mukavia 
liikkeitä "nelosen" kannalta, "siipikoneille" 
vähän hankalampia . .. "nelonen" taas jou
tuu panemaan parastaan silmun vaiheissa ja 
näin eri liikkeet seuraavat toisiaan tiiviisti. 

Osasto lentää erittäin lähellä toistansa, pu
naisina hehkuvat kärkisäiliöiden "pöntöt" kel
luvat aivan kosketusetäisyydellä silmien edessä, 
todellisuudessakin ollaan todella lähekkäin, 
vain tuollaista 2-3 metriä koneesta toiseen. 
Kokemus on osoittanut, että lentäminen osas
tona onnistuu paremmin, kun ollaan lähek
käin, vir.heet eivät pääse kasvamaan liian suu
riksi, ehtii korjata ajoissa, huomaa helpom
min ... 

Vaan kyllä se melkoista sirkusta on! 
En voi sanoa olleeni ensimmäistä kertaa mu

kana, olen melkein jo kokenut "mu
kanaistuja" tuon kuvausharrastukseni ta
kia: mutta joka kerta se tuntuu hyvältä ja vai
kuttavalta. Monella tavalla: G-voimat puserta
vat pastoria siinä kuin toisiakin ja huomaan vä
lillä olevani 400-kiloinen jäpikkä istuimellani . 
Vaan ei se mitään ... kameraa vain on joskus 
raskas kannatella niin raskailla käsillä! Hiki tu
lee vaikkei tarvitse ohjata. 

Hiki tulee kyllä toisillekin ja sen aina huo
maan, ettei "herroista" kukaan vilkuttele, 
vaikka kuinka kuvaisi ... 

Lopulta Jaakko Opas hellittää lämmittelyn 
ja käskee avomuotoon ja niin me lävähdämme 
taivaalle ns. vapaammin lentämään. Hengitystä 
tasotellaan todetaan asian sujuvan sentään, 
tunnetaan kai helpotusta onnistumisesta . .. 

Mutta esitys on vielä edessä. 
Ja se alkaa, kun "Jaska" käskee poikansa 

takaisin tiiviiseen muotoon ja niin lähdetään 
viilettämään Lappajärven päältä kohti Alajär
veä, keskusta näkyy ja siitä ujelletaan ylitse ve
täen tiukkaa 360 asteen kaartaa, kiivetään siitä 
pariin silmukkaan, tehdään tynnyreitä ja osia 
ns. Hannunvaakunasta, muutetaan muotoa vi
noriviksi, josta näyttävä hajaantuminen tynny
rikäännöksellä ja 600 km/t kiitäminen ohi ' -
katsomon", uusi kokoontuminen ja nousu sil
mukkaan josta alastulovaiheessa räjähdysmäi
nen hajaantuminen eri suuntiin ja niin painel
laan kohti kotia, Kauhavaa, pitkin pintoja ... 

Liikkeet seur~avat toisiaan ennaltaharjoitel-

lun ohjelman mukaisesti, lisäksi Jaakko Opas 
kuului kertovan sanalla ja parilla eri vaiheet, 
aloitushetket, radiosta kuului mm. "veto" - '
kallistuu" - "hajalle": näin oli varmasti hel
pompi ennakoida tulevia, vaikka olisi ollut hy
vinkin tuttua . Helppoa se ei ole koskaan, m~as
ta katsellen on mahdoton sanoa pelin kulusta 
paljon mitään, ja usein on niin, että se mikä 
näyttää helpolta, onkin vaikeaa ja päinvastoin. 
Fyysisen rasituksen mittavuutta vallankin on 
lähes mahdoton kuvailla ja kuvitella, se täytyy 
kokea: ne G-voimat ovat tosi vaikuttavia! 

Osasto suorittaa vielä näyttävän lasku
suorituksen lähtemällä vinorivistä yksitellen 
kuin silmukkaan ja oikaisemalla sieltä sama
naikaisesti ja sitten alas kotikentälle . 

Hikiset miehet nousevat koneista, joku tote
aa että olipa vähällä onnistua ja toinen nauraa 
että vain Jaska pysyi paikallaan! Sekin on ym
märrettävää hilpeyttä, se on iloa onnistumises
ta . .. 

Se oli keikka . . . yksi monista, ilmavoimien 
arkea, tai olisiko sittenkin melkein juhlaa? 

Seppo Viitamäki 

Jatkoa sivulta 3 

Muu toiminta 
Merivartiotehtävien lisäksi ja ohessa vartios

tossa tapahtuu jatkuvaa koulutustoimintaa 
kurssien ja harjoitusten puitteissa. U rheilula
jeista tärkeimmät ovat hiihto, ammunta, hiih
toammunta ja soutu. - PlMv voitti kesän 1977 
merivartiokilpailuissa yleismestaruuden, kilpai
luun osallistui vartiolaiva Kaakkuri. 

Kalusto 
Merivartioston kulkuvälineisiin kuuluu len

tokone, laivat, erilaiset veneet, kiitoreet ja 
moottorikelkat sekä erilaiset autot ja mopot. 

Veneitä on hankittu erilaisia tehtäviä ja olo
suhteita varten, karkea jako on: rannikkovar
tioveneet, partioveneet, nopeat veneet ja huol
toveneet. Periaatteessa jokaisella mv-asemalla 
tulisi olla kutakin venetyyppiä. 

Muusta kalustosta mainittakoon runsas radi
okalusto, tutkakalusto ja sukellusveneen etsin
tälaitteet. 

Kalustotilannetta voidaan pitää hyvin tyy
dyttävänä . 

Rannikkovene 

Nopea vartiovene 

Henkilöstö 

l 
\, 

Merivartioston henkilöstöryhmiä ovat upsee
rit, toimiupseerit merivartijat ja siviilityönteki
jät (esim . laitosmiehet ja mv-asemien emän
nät). Merivartiossa ei ole värvättyjä eikä varus
miehiä, merivartija on valtion toimenhaltija eli 
virkamies. 

Loppulause 
Pohjanlahden merivartiosto elää voimak

kaan kehityksen kautta . M v-asemarakennusten 
laitureiden, telakoiden, saunojen ja partioma
jojen peruskorjaushankkeilla lisätään toiminta
valmiutta ja viihtyvyyttä . Kaluston uudistami
nen vastaa lukumääräisesti vanhan poistumaa. 
Henkilöstön vaihtuvuuden yhteydessä on saatu 
uutta ainetta koulutettavaksi, miehiä, jotka so
peutuvat meren karuihin ja vaativiin olosuhtei
siin. 

Pohjanlahden merivartiosto katsoo luottaen 
tulevaisuuteen uskoen itseensä ja yhteistyön 
voimaan. 
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Vaasan Rannikkopatteriston kevätleirillä Lohtajalla vieraili Ruotsin sotilasasiamies eversti John 
Grafoord, joka tutustui patteriston toimintaan ammuntojen aikana. 

Evl Väyrynen ja patteris
toupseeri maj Kaveta toi
vottavat ev Grafoord ja 
tulkkina toimineen maj 
Wetterstrandin tervetul
leiksi leirille. 

Ammuntoja seurattiin 
myös tuliasemista. 
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Ev Grafoord ja evl Väyry
tulenjohtopaikalla 

VMTK:n neuvottelupäi
vät V esalassa 24- 25 . 05 . 
1977 

Kokous pidettiin Vesalan kurssikeskuksessa, 
joka sijaitsee n. 17 km Jyväskylästä, Jyväskylä
Keuruun tien varrella. Vesalan kurssikeskus si
jaitsee erittäin kauniilla paikalla, pienen järven 
rannalla, keskellä metsää. 

Neuvottelupäiviin osallistuivat SSSI, SKSI 
sekä PohmSI . SSSI oli järjestänyt tämän tilai
suuden, joka vietiin lä pi kovin lyhyessä ajassa, 
aikataulu oli erittä in kireä. Usein ei jäänyt ai
kaa keskusteluun alustusten ja esitelmien jä l
keen. 

Eversti Tiainen SSSI:stä avasi tilaisuuden to
teamalla että tällaisia neuvottelupäiviä 
VMTK:n piirissä tarvitaan, jotta VMTK:n työ 
edistyisi. Hän totesi lisäksi että VMTK ei vielä 
ole valmis organisaatio, mikä voi olla vaikeu
deksi VMTK:n työlle. 

Muita vaikeuksia on m.m.: 
a) VMTK:n jäsenistön passiivisuus 
b) Esimiesten vähäinen tuki VMTK:lle eräis

sä joukko-osastoissa 
c) Vaikeus saada aktiivisia toimihenkilöitä 

VMTK:n 
d) Toimihenkilöiden vaihto 

e) VTK toimii niukilla varoilla 
Seuraava esitelmöitsijä oli kapt. Honkonen, 

joka ansaitsee suuret kiitokset siitä, että neu
vottelupäivät onnistuivat ja että kiva muisto jäi 
näiltä päiviltä. Kapt. Honkonen (joka oli myös 
puheenjohtaja) piti ensimmäisen alustuksen va
rusmiestoimikuntatyöstä, kehittämistarpeista 
ja mahdollisuuksista. Hän kosketti m.m. erää
nä mahdollisuutena VMTK:n laajenemista va
ruskunnissa jopa lääni- tai pääesikunnan tasol
le, johon ei kuitenkaan ole tarvetta, sillä pa
remminkin pitäisi laajentaa VMTK:n toimintaa 
varuskunnissa. Päämääränä olisi se että VMTK 
toimisi komentajan ja varusmiesten välissä ole
vana elimenä . 

Tkm Sjöberg (VaaRPsto) piti tämän jälkeen 
alustuksen "varusmiespsykologista , varus
miespsykologin mahdollisuuksista ja hänen 
mahdollisista työtehtävistä varuskunnassa", 
jonka neuvottelupäivien osanottajat ottivat 
myönteisesti vastaan. 

" Älä vapise isänmaa vaikka poikas horjuu", 
sanoi alokas kun humalassa !omilta palasi. 

Vää peli : " Kylläpä tää llä on huono ilma." 
_Alokas: "Herra vääpeli, näillä sapuskoilla ei 
saa parempaa aikaan. " 

Tämän jälkeen oli sitten vuorossa Postipank
ki, jonka edustajat käsittelivät m:m. varus
miesten mahdollisuuksia saada lainaa johonkin 
määrättyyn asiaan. 

Ensimmäisen neuvottelupäivän aamutunnit 
päätti Vesalan leirikeskuksen johtajan läpivie
mä esittely. 

Iltapäivällä Jyväskylän työvoimapiiri piti 
alustuksen, "Työasiamiehen ja työvoimavira
nomaisten välisestä yhteistoiminnasta" . Yh
teenvetona tästä alustuksesta voisi todeta sen, 
että Jyväskylän työvoimapiiri toivoi enemmän 
yhteistoimintaa varuskuntien työ- ja opintoa
sian miehen ja työvoimaviranomaisten kesken. 
Etenkin nyt kun suurin osa varusmiehistä ko
tiutuessaan on työttömiä . 

Ensimmäinen neuvottelupäivä päättyi ryh
mätöiden merkeissä joita jatkettiin vielä toise
na päivänä. 

Toinen päivä alkoi alustuksella, joka käsitte
li sotilastapaturmia varusmieskoulutuksessa. 
Alustuksen pitäjä totesi m.m. että sotilaallisissa 
harjoituksissa tapaturmat ovat 50 %kaikista 
tapaturmista armeijassa. Tapaturmien syy on 
ilmeisesti monen tekijän summa, jota on vaikea 
yksilöidä. 

Neuvottelupäivien päätteeksi everstiluut
nantti Manner piti esitelmän VMTK:n työn jat
kuvuudesta. 

Tkm Sjöberg 

11 



Herrat oppilaat! 
Onnittelen teitä kurssinne päättymisen johdosta ja toivotan teidät tervetul

leiksi ryhmänjohtajan tehtäviin patteristossa. Toivotan menestystä teille, jotka 
jatkatte opintojanne U pseerikurssilla. Edustakaa kunnialla joukko-osastoanne 
ja sen aliupseerikoulutusta . . . 

Ryhmänjohtajat! Teidän tehtävänne on vaativa . Teidän o? olt_a~a ala1s1llen: 
ne esimerkiksi, kou luttaja ja johtaja! Olkaa myös vanhempi veh Ja vanhempi 
ystävä! Pelkät korpraalin tai alikersantin arvomerkit eivät tuo automaattisesti 
mukanaan arvovaltaa. Se on jokaisen hankittava itse omalla toiminnallaan. 

Esimiehenne ovat valineet teidät ikäluokkanne parhaiksi . Älkää pettäkö hei
dän luottamustaan! Teihin luotetaan, mutta teiltä tullaan myös vaatimaan 
enemmän kuin tovereiltanne. 

Vielä kerran, tervetuloa yksikköihinne! 
Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
P Väyrynen 
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Herrat oppilaat 
Tarkoituksena on ollut kouluttaa teistä oma-aloitteisia ja vastuuntuntoisia 

aliupseereita, ryhmänjohtajia. Teiltä tullaan tulevissa tehtävissänne vaatimaan 
että oma-aloitteisesti teette kaiken minkä vaaditte alaisiltannekin. Teidän tulee 
kyetä johtamaan ryhmäänne taistelussa. Lisäksi teiltä vaaditaan oikeudenmu
kaisuutta ja vastuuntuntoa. Alaisenne odottavat, että pidätte heistä isällistä 
huolta, kohtelette heitä aina tasapuolisesti ja kannustavasti. Älkää unohtako 
myöskään aiheen ilmaannuttua kiitosta. 

Onnea teille, sitäkin tarvitsette, sillä tehtävänne ei ole helppo . Kiitos rehdistä 
suhtautumisesta kou luaikana. 
RAuK:n johtajan sij. 
Ylivääpeli 
J Pursiainen 
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Kovia aseita • • • 
On joskus hyvin puhuttelevaa katsella suurta 

miekkaa .. . tai miksei mitä tahansa väkevää 
asetta. Mielessä kouraisee: tuo on ollut kovaa 
aikaa .. . !!! 

Silti usein sanotaan, että tämä se vasta onkin 
kovaa aikaa. 

Ja voihan sitä perustella, helposti voikin. 
Vertailla vain ei voi ... 

Kovia aseita on tänään kuitenkin. Miekka ei 
ole enää sitä. On tultu uusien äärelle. 

Enkä minä nyt tarkoita mitään atomi-vety
neutroni-laser-monikärki-linjaa, vaan niitä mo
nia, jotka ovat jo nyt hallinnassani ja joilla 
voin niin paljon saada aikaan . .. myös haitta
a/ jopa tuhoa. 

Miesten keskellä on helppo olla kova. 
Vallankin, jos sen tunnustaa osaamiseksi, te

hokkuudeksi . . . näin tapahtuu usein. Silloin 
on osa vastuuta "systeemin", järjestelmän, 
yleisen mielipiteen ... vaikka yksilön oma ää
ni sanoisi hiljaa toisin. 

Kun sinä ryhmänjohtaja alat johtaa ja nyt jo 
johdat, annatko oman äänesi kuulua korviisi? 
Annatko veljellesi pelkkää kovuuden kuormaa, 
annatko hänen tuntea sinut vain puoliksi? 
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Onhan näitä helppo kysellä. 
Ja vastaukset tunnemme kaikki. 
Miksi emme vastaisikin . . . 

Kurssin pappi 
Sotilaspastori Seppo Viitamäki 

1) 

Rauk:n kouluttajat 

Vasemmalta oikealle Yliv . Jokiaho, vääp. Uu
ro, vääp. lso-Somppi, Yliv. Mäläskä. 

Kapt E Kurka 
Sympaattinen pyylevä koulun johtaja, joka 

ajattelee mitä sanoo ennenkuin sanoo mitä 
ajattelee. 

Yliv. Pursiainen 
Voi, voi harmin paikka teiltä meni lomat 

(Hah hah hah aah) koulun vääpelissä on aitoa 
savolaisuutta . 

Yliv . J okiaho 
On hilpeä, hymyili kuin hangon keksi nauraa 

kuin puuhevonen . Kurssin herrasmieskoulutta
ja. 

Yliv. Mäläskä 
On kuin vihasta pihisevä härkä osaa olla 

myös lauhkea kuin lammas, voimaa on kuin 
pienessä kylässä jossa on . .. 

Voi teitä harvapäitä! Ohjasi tykkilinjan isän 
kädellä määräsatamaan. 

Vääpeli Iso-Somppi 
On sulkeisten expertti, taakse pthy. 
Siivous on hänelle kuin vesi janoiselle. Vihel

tää, räjähti kun ei mikään sujunut hyvin. Miten 
olis pienet kynsitulet. On myös fantastinen kel
mun herättäjä oppitunneilla, kirjoittakaa otsi
kot ja loput illalla omalla ajalla. 

Vääpeli U uro 
Jonka vitsit olivat mehukkaita, oppilaat ei

vät tienneet kumpaa kellon aikaa valtion, va
ruskunnan vaiko Uuron aikaa käytettiin . Voi 
pirkula sentään. 
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Puheenjohtajan palsta 
RAuK:n kurssi 65:n "108 kunnian päivää" 

ovat takanapäin. Kuluneena aikana on oppilas
kunnan hallituksen tärkeimpänä pyrkimyksenä 
ollut hyvän me-hengen luominen kurssilaisten 
keskuudessa. Valitettavasti vain varuskuntam
me ja täten myös koulumme pienuudesta joh
tuu, että resurssit vähänkään mittavampaan 
toimintaan puuttuvat. Suurin osa ajasta ja va
roista on kulunut tähän nyt käsissänne olevan 
Porrastuslehden toimittamiseen. 

Porrastus on Vaasan rannikkopatteriston, 
Vaasan rannikonpuolustajain killan ja RAuK:n 
oppilaskunnan yhteinen julkaisu, joka samalla 
tarjoaa tyylikkäät puitteet RAuK:n kurssijul
kaisulle . Lehden rahoitus muodostuu suureksi 
osaksi tukimainoksista saaduista varoista, joi
den kerääminen on tällä kertaa taloudellisesta 
lamakaudesta johtuen ollut erittäin vaikeaa . 
Tästä syystä on aihetta kiittää erityisen lämpi
mästi lehtemme mainostajia saamastamme 
tuesta, jota ilman tämä näkyvä muisto kurssia
jastamme olisi jäänyt tuottamatta. 

Oppilaskunnan muu toiminta on joskus saat
tanut jäädä lehden toimittamisen varjoon. Ha
luamatta mitenkään puolustella hallituksen lai
minlyöntejä totean, että toiminta-aika on var
sin lyhyt ja kurssin aikana palvelustahti on ko
vin tiivis, mikä on omiaan vähentämään halli
tuksen mahdollisuuksia toimia. Joutuuhan jo
kainen hallitus aina tavallaan aloittamaan koko 
homman alusta. Olemme kuitenkin pyrkineet 
tekemään parhaamme eikä tiistai-iltojen ko
kouksia varmasti ole pidetty vain siivouksesta 
lintsaamiseksi . 

Tehdyistä virheistä on aina otettava oppia. 
Käytänkin saamaani palstatilaa hyödyksi anta
malla seuraavalle hallitukselle evästyksen . Pyr
kikää luomaan positiivista eri harrastusten ym
pärillä pyörivää pienryhmätoimintaa. Hallituk
seen tarvitaan aktiivisia harrastavia ihmisiä . Et
sikää joukostanne musikantit, sananiekat, hu
moristit, urheilijat ja maailmanparantajat ja 
perustakaa harrastuspiirejä . Y rittäkää välttää 
armeijassa niin usein kehittyvä passivoituminen 
ja henkinen tyhjiö. Pyrkikää esille myös koko 
varuskunnassa. 

Näin taaksepäin katsoessani tulee mieleen 
monia muistoja. Mukavimpia olivat varmaan 
ne kesäkuiset päivät, jolloin tykkimiehet paah
tuivat pavun ruskeiksi tykeillään ja viileyttä ke
säpäivään haettiin meressä uiden . Ampumalei
rin tapahtumapaikka Örö olisi varmaan tarjon
nut ihanteelliset puitteet, jos vain meteorologi
nen keskuslaitos olisi toimittanut tilatut ilmat. 
Vähemmän mukava muisto on se joskus vai
vannut tunne, että koulutushaaramerkissä olisi 
pitänyt olla harjan ja vesisangon kuva sipulien, 
kiikareiden ja salamien sijasta. · 

Kurssin nyt päättyessä haluan oppilaskunnan 
puolesta kiittää koulun johtajaa, vääpeliä ja 
kouluttajiamme sekä hauskoista että vähem
män hauskoista hetkistä koulutusaikanamme 
ja joskus myös palvelusajan ulkopuolella. Eh
kä meistä sittenkin tulee ryhmänjohtajia, vaik
kei se nyt si ltä näyttäisikään. Oppilastovereille
ni toivotan mitä parhainta menestystä jatkossa 
ja toivon, että saavuttamamme yhteishenki säi
lyy tulevaisuudessa. 

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
Matti Enq vist 

- -- -------- - - - - - - - - - --- - ------ - · 
Sotilaskaskuja 

Vääpeli: "Eikö alokas tiedä, ettei ruokalassa 
saa kiljua?" Alokas: "Ei saakaan kuin teetä ja 
vanikkaa ." 

"Selvä taisteluhaaste", sanoi alokas, kun 
korpraali punkan kaatoi . 

"Sille tuli varmaan ripuli", sanoi alokas, 
kun ensi kertaa konekiväärillä ampui. 

Vääpeli: "Tietääkö jääkäri, mikä on 
kertausharjoitus?" Jääkäri: "Kun kaksi leskeä 
menee uudelleen naimisiin." 
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Vääpeli: "Miten alokas saa vihollisen parhai
ten hämätyksi?" Alokas: "Käännän vartiotur
kin nurin päin ja panen kenttäpullon jalkojen 
väliin, niin vihollinen luulee minua pässiksi." 

Alokas: "Saanko luvan?" Neiti: "En tanssi 
lapsen kanssa." Alokas: "En tiennytkään, että 
neiti on raskaana." 

"Älä punastu rakkaani," sanoi aio kas, kun 
kivää ri ruostui. 

Lohtaja Beach 30. 
5.-4. 6. 1977 

Siinä se nyt oli - se aamu, jota on lähimmät 
viikot kauhulla odotettu. Aamu, jolloin RAuK 
ja koko VaaRPstokin suunnisti kohti Lohta
jaa. llmakin oli kuin morsian, satoi nimittäin 
vettä, tuuli ja oli kylmää . Ei silti, jos ilma muis
tutti morsianta, niin kyllä olivat miehetkin mel
koisia sulhasia, lähinnä sellaisia pakkonaimi
siin joutuneita. "Pahin kokemus koko intissä, 
sieltä kun selviää tuntuu loppuaika todella 
leikiltä." Tällaisia juttuja olivat vanhat kerto
neet meille omista sissileireistään. Joten ei ih
me, jos oli mieli hieman maassa. Herätyskin 
vielä kaiken lisäksi klo 5.30. Matkaan kuiten
kin lähdettiin . Matkaan jolla oli tosi tunnel
maa: Ahtaus oli sitä luokkaa, että hengityskin 
piti melkein tahdistaa, jottei kukaan olisi ru
sentunut hengiltä . Tämä tietysti lisäsi yhteen
kuuluvaisuuden tunnetta ja yhteishenkeä. Sen
hän huomasi jo siitä, ettei lavalla ollut matkan 
aikana kuin yksi vakavampi tappelu. Pakkauk
set joutuivat tietysti kokemaan saman ahtau
den kuin me . Eräskin oppilas oli siistinä miehe
nä varannut pullon partavaahtoa mukaansa. 
Valitettavasti hän joutui istumaan reppunsa ja 
samalla tietysti myös partavaahtopullonsa 
päällä, ja niinpä hän sai lapioida pari kenttäla
piollista partavaahtoa pois repustaan . Tuskin 
on "Kratsin" lavalla tuoksunut koskaan niin 
miehekkäältä. Saapuessamme Lohtajalle näyt
täytyi aurinkokin arasti pilven takaa . Ensim
mäinen huomiomme paikasta oli, että hiekkaa 
riittää, vaikka joutuisimme kaivamaan enem
mänkin. Majoittautumisen jälkeenhän se sitten 
alkoi. Ensimmäisenä iltana kaivaminen jatkui 
klo 24.00:aan asti. Siihen "kipinä" ja "väijy" 
päälle, niin johan on ihme, jollei aamulla uni 
maittanut. Vaan tähänkin oli lääkkeet, unet 
käytiin huuhtomassa Pohjanlahden hyiseen ve
teen . Päiväohjelma jatkui entisenlaisena - kai
vamista. Nyt pääsimme kuitenkin jo päivällisen 
jälkeen viettämään ansaittua vapaa-aikaa. Illat 
olivatkin leirin kohokohta: Nuotiolla istuskel
lessa kerrottiin monet hauskat jutut ja käristet
tiin "sotkusta" ostettua makkaraa . Valitetta
vasti nämä nuotioillat venyivät yleensä turhan 
pitkiksi ja univelka kasvoi entisestään. Se vähä 
mitä nukuimme tuli nukuttua tosi raskaasti, 

mitä nyt pienet painajaiset lapion varsista ja po
teron pohjalle valuvasta hiekasta hieman un
tamme häiritsivät. Eihän se koko leirin päivä
ohjelma pelkkää kaivamista ollut. Suoritimme 
myös pari tst-ammuntaa, ammuimme singolla, 
heitimme käsikranaatteja ja tietysti ryömimme 
niitä kaivamiamme poteroita ja ryömintähau
toja pitkin. Perjantaipäivä kului toisen tulipat
terin ampumatoimintaa seuratessa. Illalla oli 
vielä miinoite- ja räjähdysainenäytös. Lauantai 
olikin päivä, jolloin lähdimme kohti kotia, ko
dilta tämä koulumme todella tuntui viikon met
sässäolon jälkeen. Tietysti lauantaina satoi, sil
lä Pietarsaaressa oli ohimarssi ja kalustoesitte
ly, jotka olisivat ilman sadetta saattaneet onnis
tua liian hyvin. Saavuttuamme Vaasaan oli 
koulun ainut suihku todella ahkerassa käytös
sä, sillä jokainen tunsi itsensä todella likaiseksi 
viikon " sissimisen" päätyttyä. Jälkeen päin 
ajatellen tuntuvat kauhupuheet sissileiristä lie
västi sanoen liioitelluilta, mutta pitää muistaa, 
että sääolosuhteet suosivat meitä ainakin leirin 
aikana. Matkat ovatkin sitten luku erikseen. 

Stenkka 
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Kurssi 65:n kroni
kat 

Vie tilinja 

MARKKU HEMMILÄ, -57 
metallimies, Mynämäki· 

Hemmilä kolmellä ' ' ämmällä'' . 

KARI "Bigweek" ISOHEIKO, 
-57 
asentaja, Kalanti 

Kun hätä oli suurin oli apukin lähellä. 

VELI-MATTI LEINO, -57 
opiskelija, Hyvinkää 

Pätevä viestimies: aina unisen näköi
nen . 

VEIKKO PALONEN -58 
sähköasentaja, Vaasa 

Ilmojen halki käy lentäjän tie 

ESA PELTONEN, -58 
elek troniik ka-asen taj a, 
Uusikaupunki 

Luuli itseään tee-se-itse-parturiksi, 
mutta erehtyi pahasti . 

VEIJO PIIRAINEN, -57 
hitsaaja, Kuhmo 

Tipparellun onnellinen(?) omistaja . 
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HANNU POIKKIMÄKI, -57 
koneteknikko, Vähäkyrö 

"Kyllä se on kattokaas pojaat niin , 
että ... " 

PEKKA RÄISÄNEN, -58 
varastomies, Iisalmi 

Rauhallinen mies . Teki melkein kaik
ki, mitä käskettiin. 

ESKO SAARI VESI, -57 
trukkiasentaja, Espoo 

''Ei koskaan enää 
keskiviikkoisin .. . " 

HEIKKI UUSSALO, -59 
harjoittelija, Vaasa 

Tyypillinen vaasalainen: aina varus
kuntavapaalla. 

HARRI SYRJÄ, -57 
puuseppä, Jurva 

"Kunto on kuin kiviaitaa: yhtä mata
laa ja harvaa." 

VELI-MATTI YLIMÄKI, -58 
opiskelija, Kokkola 

"Herra ali', oppilas Yli' ... " 

--- - - - --- - - -----
Vääpeli: "Onko joukossa ketään hyvää mii

nan heittäjää?" Huonokuuloinen alokas: '-
Onhan tuota tullut joskus keittää 
turruutettua." 

"Ei minkäänlaista ojennusta", sanoi alokas 
kun viinakaupan jonoa katsoi. 

"Sodan julmin tapaus", sanoi aloka , kun 
kenttäkäymälästä riuku katkesi. 

---------------

Tykkilinja 

PERTTI PIRINEN, -57 
vahtimestari, Vantaa 
Itse rauhallisuus. Patteriston kiiltä
vimmät saappaat. " Missä mun avai
met on?" Pirinen ei olis Pirinen, jos -

KARI SIIVONEN , -57 
puutarhuri, Kalanti 

Aina perustelu valmiina asiassa kuin 
asiassa. Seisoi kuin tikku ojennukses
sa . 

HEIKKI SALIMÄKI, -57 
sähköasentaja, Alahärmä 

"Parempi II hytissä kuin 8 lavalla ." 
- Heikki II lavalla . 

ERKKILAAKSONEN,~7 
moottorioppilas, Helsinki 

Ampui tuvassa ja tykillä. "Lähteeks 
pojat tst:hen? Mulla on VMTL." 

JYRKI VUORIO, -57 
harjoittelija, Laitila 

Vuoteen teko kesti melkein tunnin. ' -
Voi pirkule!" Pää keikkui kolman
nella metrillä. 

KARI LUOTO, -57 
kokki, Turku 

Ei tarvinnut kemppiä hitsatakseen. 
Osasi komennot jopa unissaan. 

TIMO LAULAJAINEN, -57 
koneasentaja, Uusikaupunki 

"Veli Hopea." Tuvan tunnollisia . 
Tykkilinjan nipo . "Tomppäi." 

JARMO TALJA, -57 
autonkuljettaja, Mietoinen 
Automiehen tyyli kurssin alusta asti: ' 
Käsi pois taskusta." Luki iltasatuja . 
Konamies, jos kuka . 

MATTI ENQVIST, -52 
dipl.ins ., Helsinki 

Eversti, joka muisti mainita itsensä ja 
sukunsa paikassa kuin paikassa. ' -
Susirajahan on kehä 3.'' 

TIMO KALLIO, -58 
opiskelija, Vaasa 
Jos ei saunassa tai palaverissa niin ' -
lenkillä". Oma henkilökohtainen val
mentaja ... 

ARTO LAAKSO, -57 
myyjä, Vaasa 
Koulun nopein suntisten vaihtaja. ' -
Purjehti" hämärillävesillä illat pit
kät. 

MIKKO HAUTAMÄKI, -57 
merimies, Vaasa 
Yöloma-asiantuntija. Heräsi viimeise
nä lähti ensimmäisenä. Kurssin '
kuntoihme .'' 

MATTI RAITANEN, -55 
laborantti, Pusula 
Puolikurssin muuttolintu. Teki mitä 
käskettiin. Lentopalloilija huipulta. 

JARMO HOTTA, -59 
rakennustyömies, Laihia 

Vain minuutti ja alkoi heitellä pumpu
likranaatteja. Käytti lomat viimeistä 
minuuttia myöten. 

KARI SOHLMAN, -57 
konepiirtäjä, Helsinki 
Ikuinen ammusmies: "Sohlman ylös 
sieltä levyttämästä." Kirjoitti ainakin 
kaksi rakkausromaania. 
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Keskiölinja 

JUKKA LOGREN, -59 
maalari, Lapua 
Tuvan kauhukakara. "Puujalka-
Logren. '' 

JARI HUHTAMÄKI, -58 
opiskelija, Lapua 
Lempikappale "Tummat silmät". 

MATTI NIEMINEN, 57 
opiskelija, Rutalahti 
Hiljainen valokuvaajalupaus. 

MARKKU PENSAS, -57 
viilaaja, Laihia 
PK pisti yrittämään suunnistuskilpai
lussa. 

NILS SANDELL, -57 
opiskelija, Pietarsaari 
Mies, joka ei osannut sanoa "pitäisi". 
Sanoi "pitis". 

GRELS WESTMAN, -51 
insinööri, Vaasa 
Myi kelloja vangittunakin. "G-mies". 
Välillä Vaasassa, välillä Nykissä. 

HARRI MÄKINEN, -57 
auton apumies, Nurmijärvi 

Nykyajan varusmiesalikersantti. ' 
Nyky" . 

ILKKA DEGERLUND, -56 
myyntimies, Helsinki 
Kiön toiseksi lyhin . 160 cm pelkkää 
otsaa. "lie". 

20 

MIIKA WESSMAN, -57 
betonityömies, Laitila 

Vähemmän hiljainen hitsaaja . 
"Irishman" . 

OSSI SAARINEN, -57 
offset-painaja, Laitila 

"Onk iskemä poja täsä?" "Simppäi 
viäl vaa ." "Chiquita". 

SEPPO SIHVONEN, -51 
dipl.ins., Helsinki 

Nukkui tst»ssä pommiin. "Sittonen". 

KARI STENROOS, -57 
opiskelija, Uusikaupunki 

Kurssin nipo, joka unelmoi pronssi
taulusta. ''Stenkka'' ''Tupiin pthy'' . 

JUKKA VALTONEN, -51 
fil.kand., Jurva 
Kielitaitoinen nuorimies. Osasi 
siivotakin saksaksi . . . 

HANNU MÄNTYHARJU, -53 
LuK, Teuva 
"Majuri" "Missä se Teuvan 
poika taas nyhrää?" 

PEKKA VALKEEJÄRVI, -57 
opiskelija Helsinki 

"Bemu" Kapiaisten ehdoton 
suosikki. Intissä kuin kotonaan. 

' " 1\: ~· 
_1. ' , ,-:,,./'!'~ 

":,t, --. -

Tj- ja mittauslinja 

VESA AHLQVIST, -56 
opiskelija, Vaasa 

"Kun on kerran käsketty." 

Tupailmoitus 
Häkää. 

ilmoitti 

ARIMO HAUT ASAARI, -59 
postimies, Vaasa 

oppilas 

Ampui 30 paukkupatia ja juttua riitti. 

MARKKU HAKOMÄKI, -57 
myyjä, Kuortane 
Suunnisti usein harjoitusvapaalle. 

REIJO HENTTONEN, -57 
opiskelija, Kristiina 
Mainosmiehet kosivat Pepsodent
mainokseen. 

HANNU HÄRÖ, -59 
varastomies, Vähäkyrö 
Korppina valalle. 

HELGE KIVIHARJU, -57 
opiskelija, Kristiina 

Leppäläätupakille . .. Äkki ny. 

SAULI KORPELA, -57 
opiskelija, Laihia 

Teki leirireppua yöllä suhteellisen pit
kän ajan. 

JUHA LEMMETTI, -57 
putkistosuunnittelija, Laihia 
Muuten iltalomille, mutta kun tuli Vä
häpojan housut mukaan. 

JARI-PEKKA LEPPÄLÄ, -57 
opiskelija, Uusikaupunki 
Korpifilosofi ja hymyilevä mies. 

RISTO LOIMA, -57 
opiskelija, Lapua 

Missä Loima on, missä??? 

JUKKA LUOMA, -58 
opiskelija Lapua 

"Saakuri, pistäkää roskat kirjurin 
roskakoriin . '' 

PEKKA LÄMPSÄ, -58 
varastomies, Kestilä 

"Punkasta kuuluu: "Ottakaa pojat 
sahtia." 

HARRI PALVIAINEN, -57 
rengasasentaja, Vantaa 
"Miks kaikki aina huutaa mulle?" 

JUHA RANTOJA, -57 
opiskelija, Alavus 

"Tota nin nin ni älkää ny pojat 
hitsatko." 

LEIF REX, -48 
opiskelija, Vörå 

Mies, joka ei tykännyt kionikoista. 
Mistähän syystä? 

TIMO SEIT ALA, -57 
opiskelija, Laitila 
Pieni mies ja aina raskaimmissa hom
missa mukana. 

ARTO SOTKA, -56 
koneteknikko, Uusikaupunki 
Yks tavallinen marjanpoimija etelä
Suomesta. 
ILKKA V ALPO LA, -57 
opiskelija, Pyhäranta 

Mies, jolla unissakävelystä huolimatta 
oli selvät päämäärät. 

HEIKKI VUORINEN, -58 
harjoittelija, Jurva 

Muuten RtK:n miehiä, mutta intti lop
puu kesken. 
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Kehityksen voimaviivat 
Osuuspankin kasvu on tasaisen nopeaa. 

Sillä on kautta vuosikymmenien ollut vain yksi suun
ta : ylöspäin . Kehityksen voimaviivoissa ilmenee asia
kaskunnan luottamus ja vahva turvallisuuden tarve, 
jonka vain osuuspankin kaltainen rahalaitos voi tyy
dyttää. 

Kaikkien pankki 
Osuuspankilla on oma erikoinen kehitystiensä, 

joka on pohjautunut ja pohjautuu ihmisten muuttu
viin tarpeisiin. Osuuspankki jatkaa yhä samalla 
tiellä, koska demokraattisen, jäsentensä omistaman 
pankin idea vastaa parhaiten myös tämän hetken 
ja tulevaisuuden vaatimuksia. 

Valtakunnallisesti osuuspankit ja Osuuspankkien 
Keskuspankki Oy (OKO) vaikuttavat merkittävästi 
maamme talouden kehitykseen. Kukin osuuspakki 
toimii omalla paikkakunnallaan yksityisen ihmisen 
ja yrittäjän hyväksi. 

Pankin osuustoiminnallinen ja ihmisläheinen 
yritysmuoto on osoittautunut menestykselliseksi. 
1195 toimipaikan palvelut kattavat koko maan. 
Osuuspankki on koko kansan pankki. 

Osuuspankit OKO 

Koti ennen kaikkea. 
MackThe Brown. 
Saat s_en va lmiina moduleina,joista voi t va li ta mie
le1ses1 kokonaisuuden. Matala 45 cm alaosa , syvii 
50 c_m al_a_taso esim. viiritcevccllesi. Yalorampit 
seka ylhaalla etta keskcllii. Takasciniissii raot siih
köjohdoillc . M uovipinnoitctut laatiko t. Kuvassa rus
keaksi petsattuna (Mack The Brown)' Myös piihkiniii
sena Ja mustaksi petsattuna (Black Mack). 

VALMISTUS : 

Huonekalutehdas Jouko Mäkinen Oy 
66300Jurva puh . 961 -631 401 

Meillä myydään 

UUSIA AUTOJA 

Toyota * Citroen * Renault 

* Hyvitämme reilusti käytetyistä. * Edulliset maksuehdot * Käytettyjen puolella tarjoamme. 
400 auton valikoima vm-76-71 
(vaihdamme myös kalliimpaan) 

Tervetuloa kaupantekoon 
ark. 9-18, lauantaisin 9-15 

RINTA-JOUPIN 
AUTOLIIKE 

Tervajoki puh. vaihde961-75 142. 

Fiskars 
kurssipuukko 
\'~ \\ Retki ja 

Fileointi 

Arvonsa säilyttävä, 
monikäyttöinen 
suomalainen puukko, 
jonka tuppeen 
voidaan painaa liike
tai kurssimerkki - ' 
arvokas lahja !t 
tai muistoesine! !r 
FISKARS 1t I·• 

Barokki 
kalusteiden 
valmistaja 

TYYLI H UON EKALUTEH DAS 

C 
C .. u 
(J 

::l< 
:i 
..J 

E. M. VUORINEN Ky 
66300JURVA 

Puh. 961 -631 402 

Myton ~ 
hyvä ~ 
pankkisuhde 
paikallaan! 
D Oman etusi 
vuoksi: Anna palk
kasi tulla tilille 
Postipankkiin. Saat 
samalla automaa t
t isen pienlainaedun. 

POSTIPANKKI 

ALAHÄRMÄN 
OSUUSPANKKI 

- Yhä useamman pankki -

Konttorit: 
KIRKOLLA 
VOLTISSA 
KUOPPALASSA 
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LAITILAN HÖYLÄTYÖ RANTANEN & 
TOIVONEN 

VAINIO-EEROLANTIE 6 
23000 LAITILA 

Puh . päivisin 922 /54 145, iltaisin 51 830 ja 51 937 

Tehtaamme sijaitsee Laitilasta noin 2 kilometriä Turkuun päin, valtatie 8 välittömässä läheisyydessä. 

SEINÄJOEN KAUPUNKI 

l,gp1..1 c:ier-, Lapua Lassilanranta (31850 

CDCI-W-1 IICIC.& (ba,barello) SILMALASEJA KUULOLAITTEITA VALOKUVAUSTARPEITA 

~ YKSILÖLLISEN PALVELUN 
~ JA LMTUTYÖN OPTIKKOLIIKE 

Meijeri keskus 
66710 KAITSOR 
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Ylisen Neulomo 
62300HÄRMÄ 

RENGASTUKKU OY 
Vähäkyrö puh. 961 -74 390 
Tampere puh. 931 -58 446 

KESÄKAUPAN MONIPUOLISTA PALVELUA 
□ TAVARATALO 
□ MAATALOUSOSASTO 
□ RM-KESKUS 

- baari 
- Shell-huolto 

bensan myynti 
sunnuntaisin 12.00-18.00 

Maalaa 
Wintennix 
Maalarin 
lateksilla. 

Kun alat maalata kotisi seiniä 
ja kattoja, niin hae meiltä 
Wintermix Maalarin lateksia. 
Sillä saat hienon loppu
tuloksen, koska Maalarin 
lateksi on samaa hyvää laatua 
ensimmäisestä viimeiseen 
tippaan. Ja sehän sekoitetaan 
vasta täällä myymälässämme. 
Värejä on valtavasti - tule 
valitsemaan omasi! 
KUN SÄ KERRAN MAALAAT 

Palosaaren Väri - Brändö Färg 
Puh. 16 671 

MDXIMILlilN"S 
DIICOIIIEQUE c:wa 

Pitkökotu 32 Storo16nggoto n 
VAASA -VASA 

□ MYYMÄLÄT 
- SAARENPÄÄ 
- MERIKAARTO 
- SAARENSIVU 
- KUUTTILA 
- HIIRIPEL TO 

SOOK~t.Ut~~~~~ 
TUULI LASITEHDAS 

MUOTOLASI 
IHODE 

Puh. 938/43 071 

LAKEUDEN ROMU 
V. Laiti, Mustamaa 
Puh. Lapua 34 860 - 34 800 

TULEJANAE 

EKSENTRO KEITTIÖ 
H. Kullaksen ostoskeskuksen keittiönäyttelyssä 

Erilaisia keittiöyhdistelmiä kymmenkunta 

AUKI maanantai - torstai 8.30-17 
Perjantai 8.30-20 
Lauantai 8.00-13 

OY EKSENTRO AB 
668000ravainen Puh. 53 361 
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VARAOSIEN JA TARVIKKEIDEN 
ERIKOISLIIKE Tiiviste

nauhat. 
e Laaja ja monipuolinen . • Tunnetust.i edulliset 

varasto hinnat 
• Nopeat toimitukset 
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Tervetuloa asioimaan! 
KOKKOLAN 

~-----••)~■• •AFAGERDALA '11W FAGERDALA TUOTANTO OY 
238 00 Laitila, puhelin 922:. 535 85 ' . 

Tehtaankatu 14 - Puh. 15421 

Hyvä olla säästöpankin kanta'.'asiakas 
kun siviiliaika koittaa 

KANTA-ASIAKKAANA 
saat parhaan palvelun ja edullisimmat ehdot 

Vähänkyrön Säästö nkki 
VÄHÄKYRÖ MERI KAARTO ~RVAJOKI 

VALMISTAMME 
LIIMAPALK KEJA OVIA JA IKKUNOITA 
PUUTAVARAA - tilauksesta myös 
- sormilii tettyni mää- erikoismitoilla 

räm ittaisena - nopea toim itus suo-
- höylätavaraa ,aan varastostamme 
- listoja tai tilauksesta 
- talon rappuset Puh 965 59 113. Posttos. 

liimapalk ista 63230 LENTILA 
- rakennuspuutavaraa PYYTÄKÄÄ UUSI 
PUU RTILA -M ITTA· ESITTEEMME 
PUUTA LOJA * Puh 965-56 431 Telex 
72163 KT AJA SF Posuos. ONNI KATAJA♦ 
63120 Leppalankyla f(UORT ANE 

vaasan rakennussuunnittelu ky 
vasa byggnadsplanering kb 
Emmantie 4 Emmavägen 
65610 Sepänkylä - Smedsby 
Puh. 961 /221 m 

• TELEVISIOT 
• RADIOT 
• KODIN KONEET 

Myös osamaksulla ja vaihtaen myy edullisesti 

LAHDENMAAN 
RADIO-TV 
Laihia kk, puh. 70 443 

Liike avoinna: arkisin 
perjantaina 
lauantaina 

klo 9-18 
klo 9- 20 
klo 9-14 

Honda kulkee kunnolla, tulee käytössä huokeaksi ).a 
kestää kauan . Kulutus 7,0 1/ 100 km. Huoltovål i 
24000 km. Tule meille ajamaan Hondaa. Nautit aja-
misesta heti. • 

[ q, VAASAN tJ i• to r 1 
\f a"" ,r,al< Ab] 

TARKKAILUASEMA 
SUEZIN kanavan keskikohdilla 

nimeltään 

OPYELLOW 

Lapuan 
Osuuskauppa 

LAPUAN GRILLI 
TUNNETUT 

TUOREET 
TUOTTEET 

HUONEKALUTEHDAS 
HELGA M. REINIKKA 

Puh. 961-631182 66300 JURVA 

Erikoisala sohvakalusteet 
suosikkina aito nahka 

Paavo Enberg 

Suoritamme 
salaojitusurakointia 

Härmän Konekaivu 
Puh. 49 640 

NoRD1AM 
S A F E T Y G L A S S O Y 

23801 LAITILA FINLAND TEL. 922-51 800, 51 801 
TELEX 62-437 LAMEX SF 
BANK: SP, LAITILA 

HOP, RAUMA 

e JURVA 
NOPEASTI KEHITTYY Å 
TEOLLISU USKU NTA 
VAASAN TALOUSALUEELLA 
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KAUHAJOEN 
KUNTA 

TEUVAN 
KUNTA 

- - e RAVINTOLA e YÖKERHO 
.... ,. ., . -
·_,,-· 

. ·-·~--- ·- KURKI-H.TELLI 
· _ · ,..., · - Kauhajoki puh. 963-21311 

RAVINTOLA 

ON 

* rauhallista ruokailutilaa * viihtyisä seurustelu paikka * menevää musaa * drinkkibaari * toimivaa neuvottelutilaa 

TULE JA LÖYDÄ ITSELLESI UUSI 
PAIKKA KIRSTASTA UUDESSA
KAUPUNGISSA 

Pietarsaari - Uusikaarlepyy 

SOITELLAAN ... 3111 

iA1 VAKKA-SUOMEN 
PUHELIN OY 
Ylinenkatu 25, 

......,.., 23500 UUSIKAUPUNKI 

VOLTIN VÄRI 

kotimainen 
laatu kone 

)IAASEUDUN UONE OY 
62375 YLIHÄRMÄ kp 2 

62300 HÄRMÄ 

Silkkitie 4, 00950 Helsinki 95 
Puh. 90-322 671 

Tykkimies meni vastaanotolle ja näytti pala
neita käsiään. Kersantti: "Miten tykkimies voi 
kätensä tuolla tavalla polttaa?" Tykkimies: '
Ollessani kipinämikkona nukahdin ja näin un
ta, että istuin tytön kanssa puiston penkillä ja 
kiedoin käden hänen kaulaansa. Kun heräsin 
käsi olikin kaminan ympärillä." Kersantti: '
No mitenkäs tuo toinen käsi paloi sitten?" 
Tykkimies: "Se taas oli tuhkaluukussa." 
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Ajatuksia 
so tilaskoti toiminnasta 

Uutena alokkaana olen muutaman kerran jo 
onnistunut pääsemään rauhaan teräviltä ko
mennoilta ja käskyiltä. Ja mikäkö tämä piilo
paikka on? No, sehän on sotilaskoti, "sotku", 
ainut paikka, mihin mapa-ressukka pääsee kar
juvia alikessuja pakoon. 

Pääsee jos hyvin sattuu. 
Jos osaa arvomerkit: korpraalit ja majurit, 

komodorit ja komentaja kapteenit ynnä muut. 
Jos ei satu olemaan tiskissä. Jos ei harjoitella 

tahtimarssia ja ojentautumista, kun päivällä 
päällikön nähden meni vähän huonosti 

Jos ei ole kaappi- tai punkkatarkastusta jne. 
jne. jne. 

Kuten sanottu, muutaman kerran olen onnis
tunut sinne pääsemään ja täytyy tunnustaa, et
tä olen siellä viihtynyt, ei ole koko ajan tarvin
nut varoa niitä pahuksen alikessuja, eikä mui
takaan, saa juoda kahvia tai limsaa ja lukea 
lehtiä ym. Ainut mikä varjostaa sotkussa oloa, 
on se, että jatkuvasti täytyy vilkuilla kelloa, et
tei vain vahingossakaan ylitä sallittua puolen
tunnin aikaa. 
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Joskus yön hiljaisina hetkinä kun uni ei ole 
tahtonut tulla silmään, olen mietiskellyt sitä, 
miksi jotkut viitsivät sotilaskotityötä tehdä. 
Vaikka varsinainen myyntihenkilökunta sot
kussa onkin palkattua, jää vielä kosolti hallin
nollisia ym. tehtäviä jotka on hoidettava, ja 
juuri näitä tehtäviä hoitavat sotilaskotisisaret 
vapaaehtoisesti ja ilman rahallista korvausta. 
Olen tullut siihen tulokseen, että se on ennen
kaikkea isän maanrakkaus, joka tällaiseen työ
hön alkaa. Sillä armeijahan pyrkii ylläpitä
mään turvallisuutta ja maan itsenäisyyttä kai
kissa oloissa. Jos sitten joku haluaa lievittää 
varusmiesten yksinäisyyttä ja turhautumia, 
niin se on todella arvokasta toimintaa, joka 
edesauttaa merkittävällä tavalla varusmiespal
velun suorittamista. Voidaanpa sanoa sen ole
van myöskin mielenterveydellisistä syistä erit
täin pätevää "hoitoa". 

Vanha sanonta, että tyytyväinen työntekijä 
tekee parhaan työn, pätee tässäkin. Tyytyväiset 
sotilaat muodostavat yhtenäisen, tehokkaan ja 
puolustustahtoisen armejan. Jos meitä taas jat-

kuvasti "potkittaisiin päähän", niin ei se aina
kaan puolustustahtoa nosta, yhtenäisyys kyllä 
saattaisi olla hyvä, mutta väärässä tarkoituk-
sessa. 

Sotilaskotisisarille olemme kiitollisuudenve-
lassa muistakin asioista kuin vain sotilaskodis
ta. Sotilaskotiyhdistyshän on hommannut tele
visiot pattereille, kirjaston, pingispöydät ja ko
ronapelit ym. harrastusvälineet, järjesti meille 
erittäin hauskan alokasjuhlan, piristävän kier
toajelun kaupungilla ym. ym. 

Siis rakkaat Sotilaskotisisaret, teille rohkai
suksi ja piristykseksi sanottakoon, että me to-

della tarvitsemme teitä ja teidän toimintaanne. 
Varmaankin jokainen varusmies on Teille kii
tollinen, vaikka tuskin monikaan sitä tulee hen
kilökohtaisesti sanomaan, mutta totuus on se, 
että sotilaskodissa käynti on ainut huvi mitä 
alokkailla on, eikä nuo "konstien" huvit näytä 
sen runsaslukuisempia olevan. 

Sotilaskodin ja Sotilaskotityön avulla on ja 
hankalasta alusta selviydytty ja jos sotkussao
loaikoihin tulee joskus vielä jonkilaisia kor
jauksia niin jatkoa tulee olemaan entistä ki
vempaa, ja eiköhän siellä lopussa sitten joskus 
kiitos seiso meillekin. 
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NÄILLÄ LAKEUKSILLA 
ON TOTUTTU. LUKEMAAN JO 
YLI SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VUOTTA ASIALLISTA, 
LUOTETTAVAA, AJAN 
MUKANA UUDISTUVAA 

VAASA-lehteä 
VAASA on Maakunnan Ykköslehti 


