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Pohjanmaan sotilasläänin 
komentajan tervehdys 

Puolustusvoimien yleisurheilijoiden par
haimmisto on kokoontunut Vaasaan kamp
pailemaan puolustusv?imie;t mestaru~ks(s!~· 
Vaikkakaan yleisurheilua e1 lueta varsma1snn 
sotilasurheilulajeihin , on puolustusvoimat 
täysin voimin mukana siinä työssä , jota teh
dään myös maamme yltisurheilun hyväksi. 
Tätä työtä on menestyksekkäästi tehty urhei
lujoukoissamme jo 15 vuotta ja toiminta tulee 
jatkumaan entistä keskitetympänä tänä 
vuonna perustetussa puolustustoimien Urhei
lukoulussa Lahdessa. Urheiluvalmennus ja 
sotilaskoulutus tukevat hyvin toisiaan. Luo
han jatkuva kilpaurheilun harjoittelu fyysis
tä perustaa sotilaskunnolle ja ohjaa harrasta
jansa terveisiin elämäntapoihin . 

Kilpailijat! 
Edessänne oleva mittelö on vaatinut teiltä 

runsaasti määrätietoista valmennusta ja mo
nia henkilökohtaisia kieltäymyksiä. Toivotan 
teille jokaiselle tyydytystä ja iloa suorituksis
tanne ja siten kannustusta jatkuvalle kilpai
lijan urallenne - huolenpitoon myös maam
me sinivalkoisten värien menestymisestä 
maailman kilpakentillä. 

Toivotan teidät kaikki tervetulleiksi puo
lustusvoimien yleisurheilumestaruuskilpailui
hin Vaasaan . Sävyttäköön kilpaanne rehti to
veruus ja urheiluhenki. 

Kenraalimajuri H Anttila 

Kommendören för Öster
bottens militärlän 
hälsning 

Försvarsmaktens fri-idrotts elit har kommit 
tili Vasa för att tävla om försvarsmaktens 
mästerskap. 

Fästän fri -idrotten inte räknas tili de egent
liga militäridrotts grenama är försvarsmakten 
helhjärtat med i det arbete som görs äve_n ~~r 
landets fri-idrotten harju stor betydelse 1 hoJ
andet av fysiska konditionen som tili sin del 
verkar avgörande på militärdugligheten och 
leder sina utövare tili sunda levnadsvanor. 

ldrottsmän! 
Dessa tävlingar har krävt en målmedveten 
träning och mänga personliga uppoffringar 
av er. Jag tillönskar eder ali framgång i 
tävlingarna och låt det sporra eder tili fort
satta strävanden för ert land i idrottens 
tecken. 

Jag välkomnar er alla tili försvarsmaktens 
fri-idrotts mästerskapstävlingar i Vasa. Låt 
ert tävlande präglas av gott kamratskap och 
god idrottsanda. 

Generalmajor H Anttila 
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Vaasan kaupungin 
tervehdys 

Minulla on Vaasan kaupungin puolesta ilo 
tervehtiä Puolustusvoimien yleisurheilumesta
ruuskilpailuihin saapuneita Puolustusvoimien 
edustajia. 

Urheiluharrastusta on aina arvostettu Puo
lustusvoimien piirissä ja viime vuosien aikana 
on kiinnitetty erityistä huomiota maamme 
edustusurheilijoiden kunnon ja kehityksen 
vaalimiseen asevelvollisuusaikana. Uskon, että 
tällä nyt pidettävät mestaruuskilpailut ovat 
omiaan antamaan paikallisille yleisurheilun 
harrastajille entistä suurempaa innostusta. 

Vaasa on vanha ja perinnerikas hallinto- , 
koulu- ja kauppakaupunki. Näitä perinteitä 
on vaalittu, vaikkakin nykyaika teollistumisi
neen muodostaakin varsinaisen toimeentulo
enemmistön. Hallintokaupungille ominaisena 
piirteenä on kuulunut katukuvaan varuskun
nan olemassaolo. Aikojen kuluessa ovat ase
lajit ja yksiköt muuttuneet ja nykyistä varus
kuntaperinnettä vaalii Vaasan rannikkopat-

Vasa stads hälsning 

Å Vasa stads vägnar hälsar ja alla represen
tanter för Försvarsmakten hjärtligt välkomna 
tili Försvarsmaktens mästerskapstävlingar i 
fri-idrott . 

Idrotten har alltid stått högt i kurs hos 
Försvarsmakten och på sistone har man 
börjat fästa särskild uppmärksamhet vid 
toppidrottsmännens kondition och utveckling 
under värnpliktstiden. Jag är säker på att 
de nu aktuella mästerskapstävlingarna kom
mer att sporra våra lokala förmågor tili ännu 
bättre resultat. 

I egenskap av administrativt centrum har 
Vasa sedan gammalt varit säte för en 
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teristo. Toivon, että Teillä näiden yleisurheilu
mestaruuskilpailujen eri tapahtuminen lomas
sa on tilaisuus tutustua lähemmin kaunii
seen, elämää ja kehitystä sykkivään kaupun
kiimme. 

Uskon, että tulevaisuudessa Vaasassa tulee 
Puolustusvoimien urheilun ja ennenkaikkea 
yleisurheilun asema entisestään vahvistu
maan. Tähän antaa mahdollisuuden uuden 
keskuskentän valmistuminen. 

Toivotan Teidät vielä kerran sydämelli
sesti tervetulleiksi Vaasaan. Toivon, että jalo 
kilpa antaa hyviä tuloksia ja että yleisurheilu
mestaruuskilpailuista muodostuu antoisa ja 
onnistunut tilaisuus, jonka jälkeen Te palaatte 
yksiköihinne mukananne miellyttäviä muistoja 
Vaasasta. 

Kaupunginjohtaja 
Eilo Eriksson 

garnison ochjag hoppas, att Ni under mäster
skapstävlingarna skall kunna lösgöra Er så 
mycket, att Ni kan bekanta Er med vår vackra 
stad, som pulserar av liv och rörelse och 
framåtanda . 

Jag ö~skar Er än en gång hjärtligt väl
komna tili Vasa och hoppas att Er ädla tavlan 
skall leda tili goda resultat, att mäster
skapstävlingarna skall bli givande och lyckade 
och att Ni skall återvända tili Era enheter 
av trevliga minnen från dagarna i Vasa. 

S tadsdirektör 
Eilo Eriksson 
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Vaasan 
rannikkopatteriston 
komentajan tervehdys 

Vaasan rannikkopatteristo on saanut vel
voittavan tehtävän järjestää puolustusvoimien 
yleisurheilumestaruuskilpailut v 1979. Toi
von, että me olemme onnistuneet järjestelyis
sämme! 

Pienenä joukko-osastona Vaasan rannik
kopatteristo olisi yksin ollut kykenemätön 
tähän vaativaan tehtävään. Apua ja tukea 
olemme runsain mitoin saaneet esimiehiltäm
me ja varuskunnan eri elimiltä. Erityisen 
merkityksellistä on meille ollut Vaasan Wa
sama ry: n tuki. Lausun kaikille edellämaini
tuille kiitokseni. suuret kiitokset ansaitsevat 
myös 'Porrastuksen' kisanumeroa tukeneet 
ilmoittajamme. Heidän ansiostaan on kisojen 
talous vankalla pohjalla. 

Hyvät puolustusvoimien valiourheilijat! 
Toivotan teidät sekä johtajanne ja valmenta
janne lämpimästi tervetulleiksi Vaasan ran
nikkopatteristoon! Muodostukoot tuloksenne 
sellaisiksi kuin olette toivoneet ja vallitkoon 
kisoissa rehti ja reipas urheiluhenki! 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 

Hälsning av Vasa 
kustartillerisektions 
kommendör 

Vasa kustartillerisektion har fått den krävande 
uppgiften att arrangera försvarsmaktens fri 
idrottsmästerskapstävlingar år 1979. 

Jag hoppas att vi har lyckats i våra arrange
mang. Som ett litet truppförband skulle Vasa 
kustartillerisektion ensam varit okapabel att 
arrangera dessa stora tävlingar. Hjälp och 
stöd har vi fått såväl från våra förmän 
som från garnisonen. Speciellt vill jag tacka 
för den betydelsefulla hjälp vi fått från Vasa 
W asama. Jag riktar ett tack också tili alla 
som stött oss ekonomiskt. 

Bästa idrottare jag önskar er samt era 
ledare och tränare varmt välkomna tili Vasa 
kustartillerisektion . Må era resultat bli sådana 
ni önskat och låt tävlingarna präglas av en 
rättfram och hurtig idrottsanda. 

Kommendören för Vasa kustartillerisektion. 
Övestelöjtnant P Väyrynen 
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"Ne, jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin 
kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkin
non. Juoskaa niinkuin hän, jotta sen saavut
taisitte." 

i. Kor. 9:24 

Tervehdin teitä kaikkia, kilparadan juoksi
jat, hyppyjen venyttäjät, heittojen voimamie
het. Ja tottakai myös te, toimitsijat, helteen 
kantajat, vastuun painamat. Kilpailut ovat 
teidän kaikkien.Ja omalla tavallaan myös mei
dän, jotka vain katsomon turvallisesta help
poudesta kannustamme teitä yrittämään. 

Tekee mieli ajatella, että tuon tekstilauseen 
kirjoittaja, apostoli Paavali, oli hänkin koke
nut katsomon mies. Vai olisiko ollut nuorem
pana oikein radalla? Tai mittaamassa discuk
senkaarta? 

Vaikea sanoa jälkeenpäin, mutta asiantun
tevasti ja melko usein hän ottaa esimerkin kil
pailuista, urheilun maailmasta.' Ja miksi ei 
ottaisi! Se on hyvä alue otantaan, sieltä nousee 
moni kuva osumaan elämän menoon. 

Tämä elämä on todella juoksua kohti maa
lia. Voittajat seppelöidään. Voittajia on kui
tenkin paljon. Ja kilpailukin _minun kilpaani 
minua vastaan, itseni voittamista, omaa nou
semista uuteen aamuun, turvaamista yhä uu
delleen ja uudelleen Häneen, Herraan Kris
tukseen, joka on edelläjuossut sen kaikkein 
vaikeimman ja raskaimman matkan meidän 
kaikkien1edestämme ... 
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"Ni vet väl, att alla löparna på stadion visserli
gen tar del i loppet men att bara en får priset. 
Löp som de för att vinnal" 

1. Kor. 9:24 

Jag hälsar er alla, löpbanornas löpare hop
pare kastens kraftmän . Och förstås också er. 
funktionärer som får bära ansvaret. 

Tävlingarna tillhör er alla. Och på sätt och 
vis oss som sitter bara här bland publiken 
tryggt och sporrar er tili bättre resultat. 

Man kan inte låta bli att tänka att textens 
skrivare apostel Paulus kanske även han varit 
en erfaren åskådare på läktaren eller om han 
tili och med som yngre tävlat själv, eller mätt 
kastens längd i discus? 
Det är svårt att säga efteråt men med sakkuns
kap ganska ofta tar han exempel från idrot
tens värld. Och varför skulle han inte göra 
det? Det är ett bra område att ta sina liknelser 
ifrån. • 

Vårt liv är faktiskt ett lopp mot målen. Vin
narna lagerkrönas. Det finns dock många vin
nare, och tävlandet är ett tävlande med oss 
själva. Det är min tävling mot mig själv, att 
övervinna mig själv, att vakna tili en ny dag, 
att ty tili Honom vår Herre Kristus som har för 
oss alla sprungit den alla svåraste och tyngsta 
sträckan. 

S Viitamäki 

.. 

Kilpaurheilu VaaRPstossa 

Päämäärä: 

Sotilaskoulutuksen yhtenä päämääränä on 
fyysisen kunnon kohentaminen. Jokaisessa 
joukossa tehdään työtä tuon tavoitteen saa
vuttamiseksi, koska fyysisesti hyvällä joukolla 
on aina mahdollisuus selviytyä paremmin an
netuista tehtävistä. Kilpaurheilu liittyy hyvin 
olennaisesti puolustusvoimien toiminta
kenttään. 

Vaasan Rannikkopatteristossa on pyritty, 
jokaiseen varusmieheen kohdistuvan liikunta
koulutuksen lisäksi, toimimaan aktiivisesti 
kilpaurheilusektorilla. 

Tavoitteet: 

Kaikella toiminnalla pitää olla tavoite, 
niin myös kilpaurheilulla. Tavoiteasettelussa 
ei voida mennä ajallisesti kovin pitkälle, 
koska varusmiehet vuosittain vaihtuvat ja 
useimmat kilpailutapahtumat ovat kesällä . 
Patteristo asettaa kullekin lajille tavoitteen 

- aina ·sen jälkeen, kun on inventoitu kunkin 
urheilulajin taitajat. 

periaatteellisena tavoitteena vuosittain pat
teristolla on menestyä kärkijoukkona kolmen 
sotilasläänin, Savo-Karjalan, Sisä-Suomen ja 
Pohjanmaan yhteisissä mestaruuskilpailuissa, 
sekä mahdollisimman edustavasti puolustus
voimien mestaruuskilpailuissa. Ennen kaikkea 
päähuomio on sotilaslajeissa, ammunta, 
suunnistus, hiihto ja niiden joukkue/ partio
kilpailuissa. 

Olosuhteet: 

Olosuhteita urheiluharrastukselle voidaan 
tarkastella monelta sektorilta. Voidaan sanoa 
lyhyesti patteriston toimivan hyvissä ja huo
noissa olosuhteissa. Ensin hyvät: Patteristo 
toimii yhden voimakkaimman urheilupiirin, 
Etelä-Pohjanmaan alueella. 

Vaikka osa urheilijoista meneekin urheilu
kouluun, riittää patteriston riveihin jatkuvasti 
aktiivista , eri urheilulajeja harrastavaa nuo
risoa. Lisäksi patteristolla on hyvät yhteis
toimintasuhteet urheilussa SVUL:n Etelä
Pohjanmaan piirin ja sen seurojen kanssa. 
Paikallisella tasolla Vaasassa on harjoittelu
olosuhteita järjestynyt helposti kaupungin ja 
seurojen kanssa. Huonoista puolista: Pahim
pana on urheilu- ja voimistelusalin puuttumi
nen patteristosta. Talviurheilun harrastami
selle olosuhteet ovat kehnot, sillä alueen kivi
kot tarvitsevat paljon lunta ennenkuin saa 
ladun tehtyä. 

Valmennus: 

Patteristo kokoaa kutakin lajia varten val
mennusryhmään aluksi 5-10 miestä. Yleensä 
tämä ryhmä pysyy tällaisena lääninmestaruus
kilpailuihin saakka. Valmennustapahtumaa 
tiivistetään huippuun puolustusvoimain mes
taruuskilpailuihin hyväksyttyjen osalta omana 
ryhmänä. 

Valmennustyön helpottamiseksi pyritään 
aktiiviset kilpaurheilijat sijoittamaan jo alok
kaana samaan perusyksikköön. Kun pojat 
ovat samassa yksikössä alusta alkaen syntyy 
mainio yhteishenki ja on helppo motivoida 
toisille valmennusryhmän tekemiset ja ole
miset. Yleensä ei valmennettavia toiset varus
miehet kadehdi, kun tietävät sen työn mikä 
harjoituslenkillä tapahtuu ja minkä määrän 
he käyttävät vapaa-aikaansa harjoitteluun. 

Saavutukset: 

Tulosluetteloita on yleensä helppo lukea ja 
tehdä omat johtopäätöksiä saavutuksista. 
Pelkkä sijoitus ei ole aina paras saavutuksen 
mitta. On osattava tarkastella myös muita 
tekijöitä ja sen jälkeen antaa saavutukselle 
enemmän tai vähemmän arvoa. Ajatellaanpa 
vain puolustusvoimien mestaruuskilpailuja, 
joissa jokainen joukko-osasto kilpailee samas
sa sarjassa kokoon ja olosuhteisiin katso
matta. 

patteristo on tunnollisesti vuodesta toiseen, 
viimeiset kaksitoista vuotta, asettanut kilpai
lujoukkueen jokaiseen sotilasläänin mesta
ruuskilpailuun ja puolustusvoimien mesta- . 
ruuskilpailuihin lajeissa ammunta, suunnis
tus, hiihto, kahdessa viimemainitussa on aina 
ollut partio mukana. Tätä voitaneen pitää 
hyvänä saavutuksena rannikkotykistön jou
kolle. Viimeiset vuodet ovat olleet menestyk
sellisiä, jos vilkaistaan pelkkiä sijoituksia: 

- V 1976 partiohiihto VI sija 
- V 1975 3 X 10 km viestihiihto II sija 
- V 1976 3 X 10 km viestihiihto IV sija 
- V 1977 3 X 10 km viestihiihto VI sija 
- V 1977 jalkapallo IV sija 

Vuosi 1977 on tuonut muitakin hyviä 
sijoituksia useissa kilpailuissa. Yleisurheilu
mestaruuskilpailuissa Alik Lehto sai kaksi 
hopeamitalia (800 m ja 1500 m). Ampuma
mestaruuskilpailuissa Alik Hautasaari sai 
pronssia (kiv 21 ls makuu 187 pist .). 

Todellinen täysosuma tuli suunnistuksessa. 
Puolustusvoimien mestaruuden voitti Alik 

M Hakomäki, Kok M Taimisto ja IV ja Alik 
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VaaRPstolle puolustusvoimien suunnistusmestaruuskilpailuissa v 1977 mestaruuden tuoneet . V as 

kok M T aimisto, kok ] R önnqvist, korpr ] Rantoja ja alik M H akomäki ( Pv :n mestari) . 

J Rantoja VIII sekä Kok J Rönnqvist pis

teillä. 
V aaRPsto voitti varusmiesten suunnistuksen 

joukkuemestaruuden. Suunnistuspartiomme 

oli V, joka on paras partiosaavutus partion 

lyhyessä historiassa. Suunnistuksen kokonais

kilpailussa olimme II , vain 2 pistettä voit

tajalle SavRP:lle hävinneenä. Vuosi 1978 

palautti meidät takaisin maanpinnalle , sillä 

parhaaksemme jäivät jalkapallon IV ja suun

nistuspartion 11. sija. Alkuvuosi 1979 ei ole 

vielä tuonut mitaleja , joten tähyämme sitä 

kiinteämmin järjestämiimme . yleisurheilumes

taruuskilpailuihin. 

Yhteenveto: 

Kilpaurheilun mukana olosta koulutuksessa 

on käyty useita kriittisiä keskusteluja patte

ristossakin . Mielipiteet eivät aina ole olleet 

urheilun puolella, mutta vastustajille olkoon 

laihana lohdutuksena tieto: periaatteessa jo

kaisella on mahdollisuus urheiluun , on eri 

asia kenestä tulee urheilija. 
VaaRPstossa on omaksuttu myönteinen 

suhtautuminen sekä kunto- että kilpaurhei

luun. On nähty kilpaurheilun kuuluvan ter

veenä muotona fyysisen kunnon kasvattamis

työhön . Osaltaan myönteinen kanta on myön

tävä myös velvollisuutena jatkaa sitä työtä, 

mitä nuorien hyväksi on tehty ennen varus

miesaikaa. 

Lähdeaineisto: 

Kapteeni M Pääkkösen kirjoitus Rannikon 

Puolustajassa V 1977. 

Liikuntakasvatusupseeri 
Luutnantti J Saarimäki 

Luovaa 
tietojenkäsittelyä 

systekoy 
Aleksis Kiven katu 3, 00500 Helsinki 50, puh. 737 233 
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Huippu-urheilijana 
V aaRPstossa 

Opp. Verto 

Pesäpallo 
VäVi 

I) Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
7v 
2) Parhaat saavutuksesi? 
Yksi Itä-Länsi (nuorten) 
3 Etelä-pohja ottelua 
3) Minkälaiset harjoittelumahdollisuudet 

sinulla on Vaasassa? 
Hyvät. Lyhyet matkat harjoituksiin 
4) Kuinka harjoittelet? 
Ma Vähässäkyrössä harjoitukset 
Ti Lenkkeilyä 
Ke Vähässäkyrössä harjoitukset tai peli 

To Välipäivä Armeijan harjoitukset 
Pe Vähässäkyrössä harjoitukset 
La Välipäivä 
Su Peli 
5) Kuinka VäVi sijoittuu pelikaudella. 79? 
Kuuden parhaan joukkoon 
6) Suhteesi alkoholiin? 
Silloin tällöin kivasti nauttien 
7) Miten pesäpalloilu vaikuttaa yksityis

elämääsi? 
Se vie suurimman osan vapaa-ajasta 

Alik Björkman 
Jääkiekko 
Vaasan Sport 

1) 
9
~auanko olet harrastanut jääkiekkoa? 

2) Parhaat saavutuksesi 
B jun SM 4. sija 
3) Minkälaiset harjoittelumahdollisuudet 

sinulla on Vaasassa? 
Hyvät 
4) Kuinka harjoittelet? 
Ympäri vuoden 

- Ma Punttisali 
-. Ti Juoksua ja hyppyharjoittelua + voi-
mistelua 
- Ke Pitkä lenkki tai intervalli 
- To Punttisali 
- Pe Juoksua, hyppyharjoittelua ja voimis-
telua 
- Viikonloppuna omaan aikaan lenkki 

5) Nouseeko Sport Liigaan 
Ei nouse, säilymme kyllä 1. divisioonassa 
6) Asenteesi alkoholiin? 
Ko htuus ka ikessa 

• 7) Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämää
st? 

Vaikuttaa myönteisesti, armeijassa VK

vapaat ~uluvat harjoittelun merkeissä 
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Alik Keiski 

Yleisurheilu 
Kestävyysjuoksu 

1) Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
3v 
2) Parhaat saavutuksesi? 
a) Sm maastojuoksu -78 a pojat 
b) Sm 3000 m -78 a pojat 
c) Sm maastojuoksu 4. sija -79 
d) piirimestaruuksia eri matkoilla 
3) Minkälaiset harjoittelumahdollisuudet 

sinulla on Vaasassa? 
Kohtalaiset, paremmatkin voisi olla 
4) Kuinka harjoittelet? 
Tällä hetkellä 2 kertaa viikossa, muina päi

vinä juoksen maastossa ja tiellä. 
5) Kuinka korkealle tähtäät? 
Katson vuoden kerralla . Tänä kesänä ta-

voitteena nuorten EM-kisat Puolassa. 
6) Asenteesi alkoholiin? 
Kielteinen 
7) Miten urheilu vaikuttaa yksityiselä-

määsi? 
- Saan matkustaa 
- Tapaan uusia ihmisiä 
- Näkee uusia paikkoja 
Mutta kuitenkin harjoitusohjelmat sitovat 

/ 
j 

* Kaksi herrasmiestä on ajanut uudet kaaransa yh-
teen, kummankin sisu kiehahtaa yli laitojen. 

- teidän pitäisi korkeintaan työntää lastenvau
nuja, karjuu toinen 

- ja teidän pitäisi istua niissä. 
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Auto on suistunut tien oheen 
- ei mitään hätää se hengittää vielä! sanoo toi

nen autoilevista rouvista, kuullessaan kumin tyhje
nemisestä aiheutuvan suhinan. 

* Tätä nyrkkeilijää on mahdoton leikata, valitteli lää-
käri, joka kerta kun nukutusaineen antaja on laske
nut yhdeksään, hyppää potilas ylös ja alkaa hirvit
tävästi huitoa. 

Tkm Viljanen 

Paini 

1) Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
11 V 

2) Parhaat saavutuksesi 
3 poikien SM 76-77-78 
3) Minkälaiset harjoittelumahdollisuudet 

sinulla on Vaasassa? 
Ei ole myönnetty harjoitusvapaata 
4) Kuinka harjoittelet? (siviilissä) 
Ma 'molskilla' pääasiallisesti painien 
Ti " 
To 
Ke punttisali 
Pe Lenkki 
5) Kuinka korkealle tähtäät? 
Yritän joka vuosi parhaani 
6) Asenteesi alkoholiin? 
Kohtuullisesti 
7) Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämää

si? 
Ei haittaa 

• 
U rheilukoulu aloitti 
Lahdessa 

Kesäkuussa lopettaneiden urheilukomppa
nioiden toimintaa jatkamaan perustettu puo
lustusvoimien urheilukoulu aloitti toimintan
sa 14. 6. Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa 
Lahdessa. Tuolloin astuivat palvelukseen 
Lahden ensimmäiset urheilualokkaat. Nämä 
120 valittua koostuvat talvilajien urheilijoista. 

Lokakuun saapumiserässä 15. 10. astuvat 
palvelukseen ampujat, jalkapalloilijat, uima
rit, ottelijat , suunnistajat ja yleisurheilijat. 
Pyrkiminen urheilukouluun tapahtuu hake
musteitse. Hakemuslomakkeita saa sotilas
piirin esikunnista. Hakemukset lokakuun 
saapumiserään tulee jättää 1. 7. mennessä. 

Urheilukouluun valittavien tulee edustaa 
lajissaan kansallista huipputasoa nuorten tai 
yleisessä sarjassa, sekä omata riittävät kehit
tymisennusteet ja harjoittelumotivaation, 
joihin kiinnitetään entistä enemmän huomio
ta. Valinnat suoritetaan eri lajien erikoisliit
tojen ja keskusjärjestöjen asiantuntijalausun
tojen sekä psykologisten testien perusteella. 
Testeihin kustsutaan urheilusaavutusten mu
kaan parhaat urheilijat. Lokakuun ikäluok
kaan valitaan 80 urheilijaa. 

Palvelusaika urheilukoulussa on kaikilla 
11 kuukautta ja koulutus tapahtuu joko re
servin aliupseeriksi tai -upseeriksi. Huomat
tava parannus aikaisempaan on se, että up
seereiksi koulutettavien ei tarvitse matkustaa 
enää Haminaan vaan he voivat suorittaa 
RUK:n urheilukoulussa Lahdessa harjoitte
lun keskeytymättä. 

Palvelus on suunniteltu siten, että koulu
tuksen alkuosa raskaimpine maasto- ja sota-

harjoituksineen ajoittuu peruskuntokaudelle 
ja ryhmänjohtaja- tai kokelaskaudella on ky
seessä olevan lajin kilpailukausi. 

Valmentautuminen tapahtuu henkilökoh
taisten valmentajien laatimien ohjelmien mu
kaan ja harjoittelua valvovat sekä ohjaavat 
koulutetut sotilasvalmentajat. Myös eri liitto
jen valmentajat vierailevat säännöllisesti ur
heilukoulussa ohjaamassa omien lajiensa ur
heilijoita. 

Sen lisäksi , että liittojohtoisessa valmen
nuksessa olevat urheilijat osallistuvat leireil
leen järjestetään myös urheilukoulun omia 
valmennusleirejä. Yleisurheilijoiden leirit toi
meenpannaan Suomen Urheiluopistolla Vie
rumäellä , ja nämä 2- 3 leiriä ikäluokkaa 
kohti kestävät kerrallaan viikon. 

Vierumäen urheiluhallia tulevat yleisurhei
lijat käyttämään harjoitteluunsa viikottain. 
Lisäksi Lahteen Urheilukeskukseen valmistu
nut 145 m:n tartanpäällysteinen juoksurata 
ja urheilukoulun ajanmukaiset voimailutilat 
takaavat yleisurheilijoille maan parhaat talvi
harjoittelumahdollisuudet. 

Puolustusvoimat tarjoaa urheilukouluun 
valituille urheilijoille harjoittelussa tarvitta
van varustuksen ja välineistön. Ruokalistan 
laadinnassa ovat olleet mukana urheilijan ra
vinnontarvetta tuntevat asiantuntijat , joten 
aina riittävä sotilasmuona on nyt myös urhei
lijoiden tarpeita vastaavaa. Omat videolait
teet ja testausvälineet sekä paikalla aina oleva 
lääkintähuolto ovat palveluksia joita urheili
jat osaavat arvostaa. 

Kaikki todella vakavasti eteenpäin ural
laan pyrkivät varusmiesikäiset yleisurheilijat 
tulevat pyrkimää nurheilukouluun Lahteen . 

Harri Virtanen 

Idrottsskolan i Lahtis 
invigdes 

Försvarsmaktens idrottsskola, vilken över
tagit de i juni nedlagda idrottskompanieras 
roll, inledde sin verksamhet den 14. juni 1979 
vid Hämeen Ratsujääkäripataljoona i Lahtis. 
Då inträdde nämligen de första idrotts
rekryterna i aktiv tjänst. Dessa 120 utvalda 
män bestod av utövare av vintersportgrenar. 

Den 15. oktober, i novemberkontingenten, 
inträder utövarna av skytte, fotboll, simning, 
femkamp, orientering och friidrott. Ansökan 
tili idrottsskolan sker skriftligt meddels blan-
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ketter som fås från staberna för militärdis
trikten , och inlämnade före utgåenden av 
iuni månad. 

De som antas till idrottsskolan bör rep
resentera det nationella toppskiktet i sin 
idrottsgrens junior- eller allmänna serie. 
Dessutom fästs stor vikt vid att de har goda 
möjligheter att utvecklas samt en god tränings
motivation. Urvalet till skolan görs utgående 
från olika idrottsgrenars specialförbunds och 
centralorganisationers expertutlåtanden samt 
psykologiska test . Till testen kallas de idrotts
män som har nått de bästa placeringarna. 
Till novemberkontingenten kommer det att 
uttas 80 idrottsmän . 

Tjänstgöringstiden vid idrottsskolan är för 
alla 11 månader och utbildningen ledet till 
antingen reservunderofficers- eller reserv
officersgard. En märkbar förbättring jämfört 
med tidigare är att de som får reservofficers
utbildning inte längre behöver resa till Hangö 
utan de kan delges denna utbildning vid 
idrottsskolan i Lahtis. Träningarna behöver 
alltså inte avbrytas. 

Tjänstgöringstiden är utformad så att första 
delen av utbildningen , med de mer påfre
stande terräng- och stridsövningarna, sam
manfaller med grundträningsperioden och 
under gruppchefs- eller officersaspiranttiden 
hålles ifrågavarande idrottsgrens tävlingar. 

All träning sker i enlighet med ett program 

MILITÄR HUMOR 

Löjtnanten har förgäves försökt inviga jägare Blom 
i taktikens finesser. Slutligen tar han av sig koppel 
och mössa och ställer sig i ledet bredvid Blom. 

- Nu är du och jag kamrater. Där borta kom
mer nu fienden . Vad skall vi nu göra? 

- Det vet väl du som varit löjtnant. 

Kapten: 
- Vad menas med strategi? Kan Jansson säga 

det? 
Jansson: 
- Joodå, strategi är när man inte låter fienden få 

veta att ens ammunition är slut utan fortsätter att 
skjuta som on ingenting hänt. 

Lena hade stämt träff med en pojke och frågade 
pappa majoren om löfte att få gå utt på kvällen. 

- Nja muttrade majoren, det är väl en kadett? 
- Nää suckade Lena olyckligt, en gammat risig 

folkvagn 

Korpralen åt rekryterna: 
- Var och en måste vara redo att dö för sitt land, 

även om det skulle kåsta honom livet. 
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uppgjort av en personlig tränare. Utbildade 
militärränare fungerar som ledare och över
vakare. Också olika idrottsförbunds tränare 
besöker regelbundet skolan för att leda sina 
tävlingsgrenars utövare. 

Förutom att de frbundsanslutna idrotts
mänen deltar i egne träningsläger ordnar 
också idrottsskolan sinä läger. Fri-idrotts
lägren anordnas vid Finlands Idrottinstitut i 
Vierumäki och de 2-3 lägren per ålders
grupp räcker en vecka per gång. ldrotts
hallen i Vierumäki anvönder fn-idrottarna 
varje vecka. Dessutom garanterar den tartan
belagda 145 m:s banan i Lahtis Sport
centrum och idrottsskolans tidsenliga ut
rymmen fri-idrottarna landets bästa möjlig
heter till vinterträning. 

Försvarsmakten består på all tränings
utrustning och behövliga redskap åt dem 
som antagits till idrotsskolan . Vid uppgöran
det av matlistan har man konsulterat experter 
som känner till aktiva idrottsmäns närings
behov, så att den alltid tillräckliga militär
kosten nu också motsvarar idrottarnas behov. 
ldrottsmännen uppskattar också den över
allt tillgängliga medicinalvården och de egna 
video- och testapparaterna. 

Alla fri-idrottare, som är i värnpliktsåldern, 
och verkligen strävar framåt på sin karriär 
kommer att försöka vinna inträde till idrotts
skolan i Lahtis . 

översten inspekterar regementsmusikkåren. Han 
stannar framför bastuban. Beundrande frågar han: 

- Vad heterrr det där instrumentet? 
- Bastuba, herr överste 
- Det är bra. En sån skulle alla i musikkåren ha. 

Rekryten försöker plocka ihop maskinpistolen men 
det tycks inte bli någonting av det. Sergeanten ser 
på. Tili slut säger han: 

- När jag ser på er blir jag övertygad om att ni 
och överbefälhavaren har en sak gemensamt. 

- Jaså, vad då? 
- Ni har båda kommit så långt inom det militä-

ra som möjligt. 

TAPSA-FOTO 
Vaasa 

* KODINKONEHUOL TO Ky 
Vaasa 

* HALPA-HALLI 
Vaasa 

* SEPPÄLÄN VALOKUVAAMO 
Vaasa 

Vanha Vaasa, Gamla Wasa 
• 

Rewell Center Vanhan Vaasan Kirkko Gamla Wasa kyrka 

•• 

Vaasa tänään Vasa i dag 
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Vaasa eilen ja tänään 
Vaasa, 55.000 asukkaan merikaupunki si

jaitsee merenkurkun rannalla kauniin saaris
tonsa tuntumassa. Se toimii lännestä ja län
teen suuntautuvan vilkkaan laivaliikenteen 
porttina, vaalien vuosisataisia perinteitä 
Skandinavian ja Manner-Euroopan satamiin. 

Vaasan perusti v. 1606 Ruotsi-Suomen ku
ningas Kaarle IX vilkkaaksi kehittyneelle 
Mussorin kauppapaikalle. Jo 1300-luvulla 
kohosi kyseiselle paikalle Korsholman linna 
suojaksi versovalle asutukselle , joka sekä ete
lästä että Ruotsista oli leviämässä Länsi
Suomeen. 

Nykyiselle paikalleen Vaasa siirrettiin 
1850-luvulla sen jälkeen kun kaupunki oli tu
houtunut täydellisesti tulipalossa 1852. 

Uuden kaupungin suunnittelutehtävä us
kottiin tuolloin ruotsalaissyntyiselle arkkiteh
ti Setterbergille. Tästä oli seurauksena se eri
koisuus , että Vaasa on suunniteltu alusta al
kaen arkkitehdin pöydällä , joka puolestaan 
on ollut etuna kaupungin jatkuvalle kehityk
selle . Useinhan vanhoissa kaupungeissa jou
dutaan tekemään kalliita saneerauksia juuri 
sen vuoksi , etteivät kehityksen pyörät mahdu 
kulkemaan kapeilla kaduilla eikä entisaiko
jen vaatimattomissa tiloissa. 

Vaasa on Etelä-Pohjanmaan hallinnollinen 
keskus; maaherran ja lääninhallituksen viras
tot sijaitsevat kaupungissa , samoin hovioi
keus ja Suomen vesiylioikeus istuvat täällä . 

Vaasan laaja ja monipuolinen teollisuus, 
josta mainittakoon Oy Strömberg Ab , Vaa
san Höyrymylly, Suomen Sokeri , Rikkihappo 
Oy, Wärtsilä Oy, Vaasan Kenkätehdas , Yh
tyneet Muovitehtaat, Lassila & Tikanoja, Pa
nimo Oy Bock, Etelä-Pohjanmaan Voima, 
sekä satama kaikkine laitteineen , tarjoavat 
niin vieraille kuin ammattimiehillekin mie
lenkiintoista nähtävää ja opittavaa. 

Vaasan kaupungilla on merkittävät kult
tuuriperinteet vaalittavanaan. Pohjanmaan 
Museon laajat kokoelmat kertovat alueen 
menneisyydestä , ihmisistä ja heidän elinta
voistaan. Tikanojan Taidekoti ja Vaasan 
hovioikeus esittävät kävijälleen maalaustai
teen ja kirjayksilöiden suuria harvinaisuuk
sia. 

Meri on erottamaton osa Vaasaa. Kau
punkilaiset viettävät suurimman osan vapaa
ajastaan meren tuntumassa. Yksistään moot
toriveneitä vaasalaisilla on yli 6000. Lisäksi 
usealla perheellä on kesämökki lähialueen 
rannalla. Ulkopuoliset voivat viettää vapaa
aikaansa jossakin saariston lomakylässä. 

OSMO MÄNNISTÖN PUUSEPÄNLIIKE 
Kurikka 
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W asa i dag och i går 
Vasa, en kuststad med 55.000 invånare, är 

belägen vid Kvarken omringad av sin vackra 
skärgård. Staden fungerar som port till väster, 
och upprätthåller århundrade långa traditio
ner tili Skandinavien och Kontinenten. Vasa 
grunddades år 1606 på Mussors livliga hand
elsplats av Sverige-Finlands konung Karl 
IX. Redan på 1300-talet byggdes Korsmolms 
slott pä ifrågavarande plats som skydd för 
bosättningen som höll på att sprida sig både 
från södra Finland och Sverige till västra 
Finland. Tili sin nuvarande plats flyttades 
Vasa på 1850-talet efter det att staden hade 
totalförstörts i branden år 1852. Planerandet 
av den nya staden anförttroddes då den 
svenskfödde arkitekten Setterberg. Staden 
planerades från början till slut på arkitektens 
arbetsbord, vilket varit till fördel för stadens 
fortsatta utveckling. Ofta måste man ju i 
gamla stä~er göra dyr_a sanerin_gar just där
för , att mte utvecklmgens hJul ryms på 
smala gator och forntidens anspråkslösa ut-
rymmen. .. 

Vasa är förvaltningscentral för Svd-Oster
botten, här finns landshövdingens och läns
styrelsens ämbetsverk, samt hovrätten och 
Finlands vattenöverdomstol. Vasas indus
trier av vilka må nämnas, Oy Strömberg 
Ab , Vasa Angkvarn , Finska socker, Rikki
happo Oy , Värtsilä Oy, Vasa Skofabrik, 
Förenade Plastfabriker, Lassila & Tikanoja, 
Bock bryggeri Syd-Österbottens Kraft , samt 
hamnen med alla sina fartyg , bjuder såväl 
främmande som fackmän mycket intressant 
och lärorikt att se på. 

Vasa stad har betydande kulturtraditioner 
att bevara. De omfattande samlingarna på 
Österbottens Museum berättar om lands
kapets förtflutna, människorna och deras 
forntida livsvanor. Tikanojas konsthem och 
Vasa hovrätt bjuder på många sällsynta se
värdheter på konstens och litteraturens om
råden . 

Havet är en väsentlig del av Vasa. Stads
borna tillbringar största delen av sin fritid 
vid havet. Vasaborna har över 6000 motor
båtar och dessutom har många familjer som
marstuga vid kustbandet. De som ej äger 
stuga kan fira sin fritid i någon av skär
gårdens sommarbyar. 

Jaakko Yli-Suomu 

ALFR. ERIKSSON LEIPOMO 
Vaasa 

* SUOMEN SOKERI Oy 
Vaasan tehdas 

" • 

• • 

Vaasan Kaupungintalo 
Vasa stadshus 

Vaasan Hovioikeus 
Vasa Hovrätt 

Vaasan saaristoa 
Vasa skärgård 

Vaasan virastotalo 
Vasa ämbetshus 

Meren leipää 
Havets bröd 
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Komentaja Hiltula eläkkeelle 

Eläkkeelle siirtyvä komentaja Paavo Hiltu
la luovuttaa Pohjanlahden merivartioston ko
mentajan tehtävät seuraajalleen komentaja
kapteeni Esa Salonsaarelle. "Jätän tehtäväni 
tyytyväisenä, tiedän tehneeni sen, mihin ky
kyni ja voimavarani ovat riittäneet. - Poh
janmaan rannikon ja sen asukkaitten jättämi
nen on vaikeaa, erityisesti tulen kaipaamaan 
työtovereitani. - Jatkossa painotan edelleen 
luottamuksen merkitystä kaikkinaisen yhteis
työn pohjana." 

Ammatin valinta 
Harvoin kait nuori ihminen ammattiaan 

valitessaan tuntee riittävästi perusteita. Bio
logia, humanistiset aineet kiinnostivat. Toi
saalta houkutteli käsitys sotilasuran tarjoa
masta reilusta ja reippaasta ammatista ja 
elämänmuodosta. Kadettikoulu, internaatti 
päivärahoineen, voitti taloudellisuudellaan. 

Sotilasura 
Olen syntynyt Kristiinassa ja elänyt siellä 

kaksikymmentä ensimmäistä vuottani, viehä
tys mereen syntyi siellä. 

Anoin varusmiespalvelukseen laivastoon, 
mutta jouduin viestirykmenttiin, Haminan 
RUK:ssa olin viestilinjalla kesäkurssilla 
1951. Myöhemmin minulle selvisi, ettei Meri
sotakoulun kadettilinjalle pääsyn edellytykse
nä ollut laivastopalvelus. Niinpä anoin vän
rikkinä laivastoon ja va-palvelus alkoi 
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01. 07 . 1952, olympialaisten aikaan . Siitä 
alkoi meriupseerin virkaura; Merisotakoulun 
kadettilinja, laivapalvelua lähinnä raivaaja
laivueessa, amiraalin adjutanttina pari vuot
ta , kouluttajana Merisotakoulun reserviup
seerikurssilla ja sitten siirtyminen Rajavartio
laitokseen , Pohjanlahden merivartiostoon 
1961. Määräys Merivartiokoulun johtajaksi 
Otaniemeen tuli 1965, mistä edelleen nykyi
seen tehtävääni Pohjanlahden merivartioston 
komentajaksi 1974. 

Kulunut komentajakausi 
Viimeksi kulunut viisi ja puoli vuotta ovat 

sotilasurani parhain ajanjakso. Kansanluon
ne Pohjanlahden rannikoilla on vanhoillisen 
rauhallis~a ja luotettavaa. Tämä on tehnyt 
komentaJan aseman helpoksi, "kotirantoje
ni" valvonta- ja turvallisuustehtävissä olen 
tuntenut olevani omieni joukossa. - Yhteis
toiminta muiden viranomaisten ja rannikon 
väestön kanssa on mielestäni sujunut hyvin 
ja tuloksellisesti. 

Poltjanlahden merkitys 
Suomi on verrattavissa saarivaltioon , valta

osa kuljetuksista tapahtuvat edelleen meritse. 
Pohjanlahti edustaa meriliikenteen ja kalas
tuksen kannalta huomattavaa osaa tästä ko
konaisuudesta. Kriisitilanteessa Pohjanlah
den merkitys saattaa tulla ensisijaisen tär
keäksi. 

' 

• • 

Suhteet siviiliväestöön 
Useimmat rannikkokunnat Kristiinasta 

Kokkolaan ovat ruotsinkielisiä . Tämä on 
otettu henkilövalinnoissa huomioon , lähes 
40 % vartioston henkilöstöstä on äidinkielel
tään ruotsinkielisiä. Jokainen heistä hallitsee 
kuitenkin suomenkielenkin tyydyttävästi. 
Vastaavasti huomattava osa suomenkielisis
tä on auttavasti kaksikielisiä. Kielikysymys 
ei näinollen ole aiheuttanut suuria ongelmia. 
- Valvontaviranomaisina suorittamamme 
valvonta, tarkastukset , ohjeet, huomautuk
set, näyttö- ja rikosilmoitukset tai rangaistus
vaatimukset voivat herkästi pilata suhteet , 
asenteet ja nauttimamme luottamuksen väes
tön keskuudessa. Monipuolinen humanitää
rinen toimintamme ilmeisesti tasapainottaa 

j~1~~~e::iieh;~~~~~~a~~~!
1
it~~j~~~;a~~~kö- ~ •.· » · . . • ,~--"'"]f1'kfll 

Kehitysnäkymiä ja ongelmia 
Materiaalinen kehitys on ollut suotuisaa, 

niin vartiointikalustoon kuin sosiaalisiin oloi
hinkin voidaan olla lähes varauksitta tyyty
väisiä. Toivomuksia ja toteutumattomia tar
peita tietysti on , mainittakoon vain parin mv
aseman uudisrakennustarve, vesiongelma 
useilla mv-asemilla, helikopterin puute Me
renkurkun alueella , jne. 

Työaikalainsäädäntö toi aikanaan henkilö
pulan. Tämä vaikeuttaa yleensä toimintaa, 
mutta meripelastusvalmiuden heikkenemi
sessä on suurin haitta ja vaaratekijä. Meri
vartioaluejärjestelmän toimivuus vaatii ko
mentopaikoille lis_ähenkilöstöä. 

Johtamisen keinot 
Kuusisataa kilometriä pitkä rannikon osa 

vaatii joustavan ja nopean johtamisen mah
dollistamiseksi hyviä viestiyhteyksiä, hyvin 
koulutettua väkeä niin johtopaikoille kuin 

kentällekin ja pettämättömän päivystysjär
jestelmän. 

Ilon aiheita 
Vartiostolle annetuista tehtävistä suoriutu

minen on tietysti tärkeintä. Ilon aiheita on 
kyllä muitakin: vartioston hiihtojoukkue on 
noussut viimeisiltä sijoilta laitoksen kultami
talin tuntumaan, merivartiokilpailuissa var
tioston partioilla on eniten mestaruuksia, 
massa-ammunta voitto -78 tuli meille , kou
luissa ja kursseilla poikiemme menestys on 
ollut hyvä. Tämä puhuu hyvän hengen ja yri
tyshalun puolesta. 

Tehtävien jättö 
Neljätoista vuotta koulun johtajana ja var

tioston komentajana on takanani. Jätän teh
täväni tyytyväisenä, tiedän tehneeni sen, mi
hin kykyni ja voimavarani ovat riittäneet. 
Pohjanmaan rannikon ja sen asukkaitten jät
täminen on vaikeaa, erityisesti tulen kaipaa
maan työtovereitani. 

Testamentti 
Testamenttini sisältyy virallisiin toiminta

ja taloussuunnitelmiin ja muihin asiakirjoi
hin. Kuitenkin haluan jälleen korostaa luot
tamuksen merkitystä tehokkaan toiminnan 
pohjana. Jokaisen Pohjanlahden merivartios
sa palvelevan tulisi päivittäin pyrkiä luomaan 
ja säilyttämään sellaiset asenteet ja tavat, joi
den tuloksena olisi ylhäältä alas ja alhaalta 
ylös suuntautuva rinnakkainen, työtoverien 
välinen luottamus. Seurauksena on yhteis
henki, toiminnan halu ja vastuun aulius. 
Puitteet tehokkaalle toiminnalle, ihmisen 
henkiselle hyvinvoinnille ja viihtyvyydelle ovat 
tällöin turvatut. 

komentaja P Hiltula 
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Kommendör Hiltula pensioneras 

Bottniska vikens sjöbevakningsavdelnings 
kommendör Paavo Hiltula överlämnar sin 
tjänst tili sin efterträdare kommendörkapten 
Esa Salonsaari. 

Jag är nöjd, jag vet att jag gl~rt det jag 
kunnat. - Det är svårt att lämna Osterbottens 
kust och dess befolkning, speciellt kommer 
jag att längta efter mina arbetskamrater. 
- I fortsättningen viii jag poängtera att 
grunden för allt samarbete är att man litar 
på varandra. 

Yrket 
Det är mera sällan en ung människa 

har tillräckligt med erfarenhet för att välja ett 
yrke. Biologin och humanistiska ämnen int
ressade. Å andra sidan lockade uppfattningen 
om militärlivets hurtighet och livsstil. Kadett
skolan som internat, vann med sina dag
pengar och sin förmånlighet. 

Militärbanan 
Jag föddes i Kristinestad och levde där i 

tjugo år. Det var där jag blev förtjust i 
havet. Jag ansökte till flottan men hamnade 
till ett signalregemente. I Res.officersskolan 
var jag på signallinjen sommaren 1951. 
Senare fick jag veta att man inte behövde 
ha tjänstgöring i flottan för att komma till 
Sjöstridsskolan. Så tog jag då och sökte in 
~om fänrik i flottan, och tjänstgöringen bör
Jade 1. 7. 1952, under O!ympiaden. Där 
började sjöofficerens tjänstebana. Sjöstrids-
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skolans kadettlinje, båttjänstgöring på mins
veparflo~iljen, amiralens adjutant i 2 år, 
som utblldare vid Sjöstridsskolans reserv
officers kurs och därefter flyttningen över till 
Gränsbevakningen som kontorsofficer vid 
Bottenvikans sjöbevakning 1961. Förordning 
till chef för Sjöbevakarskolan i Otnäs kom 
1965, och vidare tili min nuvarande tjänst som 
kommendör för Bottenvikens Sjöbevaknings 
avdelning 1979. 

Tiden som kommendör 
De sista 5 1/2 åren har varit den bästa 

militärtiden. Folkets mentalitet vid Botten
vikens kust är konservativt lungt och pålit
lig. Detta har gjort kommendörens arbete 
lätt. När jag vakat och tryggat mina hem
stränder har jag upplevt att jag varit bland de 
egna. Jag tycker att samarbetet med andra 
myndigheter och med kustbefolkningen varit 
gott och givande. 

Bottenvikens betydelse 
Man kan jämföra Finland med ett örike, 

ty största delen av transporterna sker fort
sättningsvis via havet. Beträffande sjöfarten 
och fisket representerar Bottenviken en vä
sentlig del av denna helhet. Vid en krissi
tuation kan Bottenvikens betydelse därför 
bli ytterst viktig. 

Relationer tili civilbefolkningen 
De flesta kommunerna vid kusten från 

Kristina till Karleby är svenskspråkiga. Detta 
har beaktats vid valet av personalen, när
mare 40 % av sjöbevakarna är svensk
språkiga. Alla av dem behärskar dock även 
fmska nöjaktigt. Motsvarande är en stor del 
av de finskspråkiga behjälpligt tvåspråkiga. 
Språkfrågan har därmed inte vållat stora 
problem. 

Det som vi som bevakningsmyndigheter 
hammar att göra är till exempel övervakning, 
granskning, påminnlser, uppvisningar och 
brottsanmälningar eller strafförordningar. 
Dessa kan lätt förstöra förshållandena , attity
den och förttroendet som vi har bland 
befolkningen. Vår niångsidiga humanitära 
verksamhet utjemnar uppenbarlingen situatio
nen - samarbetet pä sjön lyckas, och våra 
män är en del av kustfolket. 

Utveckling och problem 
Den materiella utvecklingen har varit 

gynnsam. Man kan vara nöjd med såväl 
övervakningsmaterieler som med de sociala 
förhållandena nästan utan reservationer. 
Önskemål och otillfredställda behov finns 
naturligtvis. Låt oss bara nämna nybygg
nadsbehovet vid två sjöbevakningsstationer, 
vattenproblemet vid flera stationer samt brist 
på helikopter vid Kvarken området, osv. 

Arbetstidslagen förde med sig personal
brist. Det här försvårar i allmänhet verk
samheten , men i sjöberedskapen ligger den 
största nackdelen och riskfaktom. Funktions
dugligheten av sjöbevakningssystemet kräver 
mera persona! tili kommandoplatserna. 

Ledandets problematik 
600 km långa kustremsor fordrar för att 

det skall vara möjligt att leda snabbt och 
smidigt, goda signalförbindelser, välutbildad 

personal såväl på ledande positioner som på 
fältet och ett osvikligt dejoureringssystem. 

Glädjeämnen 
Att klara av uppgifter vi har är förstås 

det viktigaste, men det finns också andra 
glädjeämnen: Avdelningens skildlag har stigit 
från de sämsta positionerna till de bästa inom 
gränsvevakningen. I kustbevaknings tävlingen 
har vår avdelningspatrull de flesta segrarna, 
mästers~apet i mass-skytte fick vi år 1978, och 
våra poJkar har klarat sig fint i skolor och 
på kurser. Allt detta talar för en god vilja 
och framåtanda. 

Lämnandet av ämbetet 
Fjorton år som skolans chef och avdel

nings kommendör är bakom. Jag lämnar min 
plats nöjd, för jag vet at jag gjort det bästa 
jag kunnat. Det är svårt att lämna Öster
bottens kust och dess befolkning. Speciellt 
kommer ja att ha ledsamt efter mina ar
betskamrater. 

Testamentet 
Mitt testamente ingår i de officella verk

samhets- och .. ekonomiplanerna och andra 
handlingar. Andå vill jag på nytt under
stryka att grunden för en effektiv verksam
het ligger i att man litar på varandra. 

Var och en som tjänstgör i Bottenvikens 
sjöbevaknings avdelning borde dagligen sträva 
till att upprätthålla sådana attityder och 
vanor , som resulterar parallellt uppifrån 
neråt och ner ifrån uppåt , ett förtroende 
mellan arbetskamrater. Som följd når vi en 
god anda och villighet till arbete och ansvar. 
Ramarna för effektiv funktion, människans 
andliga välstånd och trivsel är därmed 
säkrade. 

Kommendör P Hiltula 
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Puolustusministeri Lasse Äikäs 

Puolustusministeri toivoo lujaa maanpuolustustahtoa. 

Lasse Äikäs uusi puolustusministerimme 
on syntynyt vuonna 1932 Kuolemanjärvellä 
kuusilapsiseen maanviljelijäperheeseen. 
Ylioppilaaksi hän valmistui Turun suomalai
sesta yhteiskoulusta. Opiskeli lakia Helsin
gissä ja istuttuaan käräjät Varkaudessa hänet 
nimitettiin varatuomariksi v. 1963. Sen jäl
keen hän on toiminu~ esittelijänä asuntohal
lituksessa, Hauhonpiirin nimismiehenä .il;l 
Jokioisten nimismiehenä josta virasta hän 
tällä hetkellä on virkavapaalla. Hän on toisen
polven poliisi, sotilasarvo on luutnantti, varus
miehenä hän oli Porin Prikaatissa v. 53 ja 
54, jäsen Jokioisten res ups kerhossa. 
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Poliittiseen toimintaan Puolustusministeri 
Äikäs on osallistunut jo nuoresta pitäen toi
mien eri luottamustehtävissä puolueen sisällä. 
Kansanedustajana hän on toiminut vuodesta 
1975 jolloin hänet valittiin ensimmäisen kerran 
eduskuntaan. 

Nimityksen puolustusministeriksi, hän 
sanoo tulleen täydellisenä yllätyksenä. 

Työtään puolustusministerinä Äikäs pitää 
mielenkiintoisena ja erittäin antoisana. 

Seuraavassa haastattelu jonka ministeri 
myönsi lehdellemme kesken hallituskiireiden. 

... 

Puolustusministeri saapuu Rissalaan 

Mitkä ovat mielestänne maanpuolustuksemme 
suurimmat puutteet? Kuinka niitä mielestänne 
tulisi poistaa? Puolustusministerin arkea. 

- Kaikkien pienten maiden kohdalla on ilmei
sesti sama vaikeus: Miten säilyttää uskottava puo
lustuskyky kansallisen omavaraisuuden vähetessä 
ja elinmahdollisuuksien riippuvuuden tuontitar
vikkeista vastaavasti lisääntyessä. Sopeutuminen 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka voivat olla eri
asteisia - ei siis välttämättä sotatilaa totunnaisessa 
merkityksessä - vaatii monenlaisia toimenpiteitä, 
jotka on etukäteen suunniteltava. Tähän liittyy ky
symys ns. valmiuslainsäädännöstä, joka meillä on 
todettu puutteelliseksi ja osin vanhentuneeksi. 
Asiaa tutkitaan parhaillaan komiteassa, jonka työn 
pitäisi valmistua syksyllä. Sitten nähtäneen, miten 
näitä puutteita voitaisiin poistaa. 

* Ovatko puolustusmäärärahat riittävät? 
- Puolustusmäärärahat ovat osa valtion budjet

titaloutta, jossa joudutaan kaikilla aloilla tinki
mään tarpeista. Eihän valtion kassa ole ehtymätön. 
Puolustusmäärärahojen suhteen ei ole voitu aivan 
täysin noudattaa niitä suosituksia, joita mm parla
mentaariset puolustuskomiteat ovat tehneet. On 
jouduttu keskittymään kulloinkin kiireellisimmiksi 
arvioitujen hankkeiden rahoittamiseen ja lykkää
mään sellaisia uudistuksia, joiden vaikutus valta
kunnan turvallisuuteen ei ole välitön. Pääpiirtein 
komiteasuositusten mukainen taso on kuitenkin 
voitu ylläpitää ja monella alalla on parhaillaan ta
pahtumassa merkittäwä kehitystä. 
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Pystyykö puolustusvoimat nykyisellään takaa
maan maamme puolueettomuuden krllsln aikana? 

- Kysymys tarkoittanee mahdollisuuksiamme 
säilyä kriisien ulkopuolella. Sitä ei tietenkään mi
kään pysty takaamaan, mutta siihen pyrkii koko 
turvallisuuspolitiikkamme, jossa ulkopolitiikalla 
on ensisijainen merkitys. Puolustuspolitiikka tukee 
ulkopolitiikkaamme tässä ensiarvoisen tärkeässä 
kysymyksessä ja siten myös puolustusvoimat osal
taan edistävät samaa pyrkimystä saada elää rau
hassa. 

Onko parannuksia luvassa Vaasan Varuskun
nan kllnteistöihln? 

- Puolustusministeriön tavoitteena on aloittaa 
mittava Vaasan varuskunnan saneeraustyö v. 1980. 
Ensimmäisenä työnä suoritetaan esikuntaraken
nuksen peruskorjaus. Myöhemmin ovat vuorossa 
monitoimitalo, autotallit, varastotilat jne. 

Mitä pidätte parhaana puolustuvoimlssamme? 
- Kysymys vaatii laajan vastauksen. Jos kuiten

kin parilla sanalla saan vastata niin hyvää henkeä 
ja korkeata koulutustasoa. 

Miten suhtaudutte kantahenkilökunnan poliit
tisten oikeuksien laajentamiseen? 

- Suhtaudun ehdottoman kielteisesti. Armeijan 
on palveltava koko kansaa ja sen laillista esivaltaa. 

Mitkä ovat uuden Salt-sopimuksen heijastukset 
Pohjolaan? 

- on hyvin aikaista lähteä arvioimaan heijas
tuksia tässä vaiheessa. Voinee kuitenkin arvailla, 

että sopimuksen ollessa sisällöltään pikemmin säi
lyttävä kuin suuriin muutoksiin tähtäävä eivät hei
jastuksetkaan voine olla turvallisuuspolitiikkamme 
perusteita mullistava. 

Miten yhteistyö sivllli ja sotilasviranomaisten vä
lillä sujuu? 

- Omakohtaisten kokemusten perusteella erin
omaisesti. 

Miten suhtaudutte urheiluun puolustusvoi
missa? 

- Erittäin myönteisesti, koska sotilaskoulutuk
sen tarkoituksena on kehittää myös fyysistä kuntoa. 

Kuinka vietätte vapaa-aikanne? 
- Luen paljon, erityisesti pidän Eino Leinon ru

noista. Lisäksi pyrin käymään ainakin kolme ker
taa lenkillä joka viikko. 

Mitä toivotte Suomen kansaltajasen nuorisolta? 
- Puolustusministerin ominaisuudessa toivon 

lujaa maanpuolustustahtoa. Yleisesti vähemmän 
_ purnausta. Asiat maassamme ovat sittenkin hyvin. 

Meidän tulisi vain jälleen oppia puhaltamaan yh
teen hiileen yhteisen isänmaamme hyväksi. 

Haastattelu on päättynyt ja dynaaminen puolus
tusministerimme valmistautuu vastaanottamaan 
Espanjan suurlähettilään joka on tulossa kohteliai
suus käynnille. Tunnin perusteella Puolustusmi
nisteri jätti vaikutelman miehestä, joka tietää mitä 
tahtoo ja joka varmasti pystyy toimimaan vaikeissa
kin tilanteessa, vaativan tehtävänsä edeliyttämällä 
tavalla. 

Puolustusministeri tutustumassa Karjalan lennostoon 
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Försvarsministern Lasse Äikäs 

Försvarsministern önskar en stark försvars
vilja i landet. 

Försvarsministern önskar en stark försvarsvilja i 
landet 

Lasse Äikäs, vår nya Försvarsminister är 
född år 1932 i Kuolemanjärvi, i en sexbl\rns 
jordbrukarfamilj. Han blev student vid Aho 
Finska Samskola. Efter juridiska studier i 
Helsingfors och tingsförrättningar i Varkaus, 
utnämndes han tili vice-häradshövding år 
1963. Efter det har han tjänstgjort som 
föredraganden i bostadsstyrelsen, länsman i 
Hauho-distsikt och i Jokioinen är tjänstledig 
från den sistnämnda tjänsten. Han är polis i 
andr, släktled, militärgrad löjtnant, som 
vämpliktig vid Björneborgs Brigad åren -53 
och -54, samt medlem i Jokio Res.Off.klubb. 

Ända ~edan sin ungdom har Försvars
minister Aikäs deltagit i politisk verksamhet 
och h~ft hand om olika förtroendeuppdrag 
inom partiet . 

Som riksdagsman har han arbetat sedan 
1975, då han invaldes för första gången tili 
riksdagen. Utnämningen tili Försvarsminister 
kom som en fullständig överraskning, säger 
han. 

Arbetet som Försvarsminister håller Äikäs 
som intressant och mycket givande. Föijande 
intervju beviijade ministern vår tidning mitt i 
ali regerings-brådska. 
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Försvarsministern an/änder tili Rissa/a 

VUka anser Ni vara de största bristema I vårt 
totaHörsvar? 

-: Alla små länder har uppenbarligen samma 

svångheter: Att upprätthålla ett trovärdigt försvar 

d~ samti~igt graden av den nationella självförsörj

nmgen mmskar och beroendet av importen från ut

l~ndet ökar. Anpassningen i undantagssituationer, 

v1l~a kan vara olika - alltså inte nödvändigtvis 

kng - fordrar många åtgärder som måste planeras 

på förhand. Till det här anknyter sig frågan om den 

s.k. beredskapslagstiftningen som hos oss konstate

rats vara bristfällig och till en del föråldrad. Saken 

undersöks som bäst av en kommitte vars arbete 

borde vara färdigt till hösten. Då torde vi få se hur 

man kunde råda bot på dessa bristfälligheter. 

* Är de ekonomlska anslagen för försvarsmakten 

tillräckllga? 
- Des~a anslag är en del av statens budget i vil

~en man mom alla sektorer har tvingats pruta på 

askandena. Statskassan är inte outtömlig. Gällan

de anslagen för försvarsväsendet har man inte helt 

kunnat följa de rekommendationer som givits av bl. 

a. den parlamentariska försvarskommitten. Man 

har tvingats koncentrera anslagen till de anskaff

ningar ~ilka för tillfället ansetts mest behövliga och 

framskJuta sådana moderniseringar vilkas inver

kan på den nationella säkerheten inte är omedelbar 

I huvudsak har man dock kunnat upprätthålla en 

sådan nivå som kommitterekommendationerna 

förutsätter och på många områden sker som bäst 
en betydande utveckling. 
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Försvarsministerns vardag. 

• 

Kan försvarsmakten för närvarande garantera 

vårt lands neutralltet i händelse av en krlssituatlon? 

Frågan torde avse våra möjligheter att inte in

blandas i krisen. Detta kan naturligtvis inte garan

teras men hela vår säkerhetspolitik strävar därtill 

och i denna strävan har utrikespolitiken en först

klassig betydelse. Försvarspolitiken stöder vår utri

kespolitik i denna synnerligen viktiga fråga och 

därför befrämjar också försvarsmakten på sitt sätt 

denna strävan att få leva i fred. 

Kan vi vänta på förbättrlngar I Vasa gamislons 

fastlgheter? 
- Försvarsministeriet har för avsikt att påbörja 

en stor sanering av Vasa garnison år 1980. Som 

första arbete utförs grundreparationen av stabs

byggnaden, och därefter står i turen byggandet av 

allaktivitetshuset, bilstallen, förrådsutrymmen , 

o.s.v. 
Vad tycker Nl är det bästa med vår Försvars

makt? 
- Frågan kräver ett omfattande svar. Om jag 

ändå med några ord skulle svara, så skulle det vara 

en god anda och en hög skolningsnivå. 
Hur ställer Nl Er till utvldgnlngar i fråga om den 

stamanställda personalens polltlska rättlgheter? 

- Jag förhåller mig helt negativt inställd, ty ar

men skall tjäna alla medborgare och den lagliga 

statsmakten. 
Hur återspeglas det nya Salt-avtalet i Norden? 

- I detta skede är det kanske för tidigt att uttala 

sig om den saken. Man torde dock kunna anta att 

då avtalet i grund och botten bygger på att upprätt

hålla det nuvarande läget och inte att förändra det , 

så kommer detta avtal inte avsevärt att rubba grun

den för vår säkerhetspolitik. 
Hur fungerar samarbetet mellan civll- och mlli

tärmyndighetema? 
- Av egen erfarenhet utomordentligt. 
Hur förhåller Nl Er tlll idrott inom Försvarsmak

ten? 
- Mycket positivt, ty militärskolningens mål är 

att utveckla även den fysiska konditionen. 
H ur tillbrlngar Nl Er frltld? 
- Jag läser mycket, särskilt tycker jag om Eino 

Leinos dikter. Dessutom försöker jag vara på länk 

minst tre gånger i veckan. 
Vad önskar Nl av Finlands folk och dess ung

dom? 
- I egenskap av försvarsminister önskar jag en 

stark försvarsvilja. allmänt sagt mindre gnäll. För

hållandena i vårt land är ändå goda. Vi borde igen 

lära oss att blåsa på samma koi till vårt fosterlands 

gemensamma fördel. 
Intervjun är slut och vår dynamiska försvarsmi

nister förbereder sig att mottaga Spaniens ambas

sadör, som kommer för att avlägga hövlighets

visit. 
Efter en timmes intervju verkar försvarsminis

tern vara en man som vet vad han viii och som sä

kert förmår handla även i svåra situationer, på det 

sätt som krävande situationer fordrar. 

Försvarsministern bekantar sig med Kare/ens flygflottilj 
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Rannikkojoukot hyökkäävät 
R Vierros 

Olin itse saanut määräyksen ilmoittautua 
Säkkijärvellä jossakin Vilaniemen maastossa 
everstiluutnantti N H e i r o l l e, joka oli 
8. Rannikkoprikaatin komentaja. 

Valoja ei ollut missään, joten oli tavatto
man pimeää, kun myöhään illalla saavuin 
seudulle. Polttomoottorigeneraattorin ääni 
vain rikkoi hiljaisuuden. Vastaani tuli pieni 
mies suuressa korkeakauluksisessa villapai
dassa, paljain päin. Tiedustelin häneltä 8. 
RPr:a ja evl Heiroa. "No, jopas sattui, olen 
evl Heiro" . Ilmoittauduin. Kun sitten aloin 
tarkastella Heiron opastuksella aluetta, niin 
jopas alkoi silmä tavottaa matalia majoja ja 
telttoja. 

Siitä se sitten alkoi palvelus 8.RPr:n leivis
sä. Noin viikon kuluttua saapui sitten se Pet
samon radioaseman porukkakin ilmoittautu
maan minulle. Pojat olivat hieman ihmeis
sään. Olinhan ollut heitä saattamassa Vaasan 
asemalla. 

Siinä sitä sitten majailtiin erään pienen 
mökin lattialla maaten ja valmistauduimme 
lähiaikoina tapahtuvaan maihinnousuun 
mantereen puolelle Koiviston Pullinniemeen. 
Kirjoittajan lisäksi samall~ lattialla vietti yön
sä nykyinen eversti Eero V e r a n e n ja pää
johtaja, majuri Erkki T u u l i. Hyvään seu
raan olin siis joutunut. 

Meidän tuli pysytellä päivisin näkymättö
missä niin, ettei se herättäisi epäilyjä eikä 
aavistuksia tulevasta maihinnoususta ja jouk
kojen keskittämisestä. 

Kapteenit Esko Tuliko ura ja Veikko 
V u o r e l a muodostaisivat iskupataljoonan 
kumpikin ja minun tuli toimia molempien 
viestiupseerina. Tultaisiin toimimaan yksin
omaan radiolla ja radiolaitteet olivat saksalai
sia lyhytaaltopuhelimia 4 ja 7 m aallon pi
tuuksilla . Laitteet olivat tuttuja, ainoa vika 
oli hankalat isot akkumulaattorit, jotka vaa
tivat oman latauslaitteensa. Näillä samoilla 
laitteilla oli suoritettu Norrskärin patterin en
simmäisten harjoitusammuntojen tulenjoh
tokin , samojen miesten toimesta. Minulla oli 
koko sotaretken ajan oma vaasalainen perus
joukko radioasemilla vähän viellä ja täällä. 
He olivat Vaasan Merisuojeluskunnan kas
vatteja ja normaalia pystyvämpiä radiomie
hiä. 

Kuljetuskaluston muodostivat suuret ka
lastajamoottoriveneet, joita oli kerätty hiljai
suudessa koko purjehduskauden Merivartios
tojen ja poliisien toimesta aina Kalajoelta Vi
rolahdelle kuljettajineen. 
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Syyskuun 3. pnä aamuyöstä kaikki kerään
tyivät määrättyihin paikkoihin. Veneet mie
hitettiin hyvässä järjestyksessä äänettömästi. 
Kullakin sai olla vain kevyt varustus ja muo
naa vain parin päivän kenttämuona. Ei siinä 
pakkaus painaa saanut. Laivaston alukset 
olivat suorittaneet tiedustelu0-, jonka mukai
sesti kaiken tulisi sujua tappioitta. 

Jännittihän se tietysti jonkin verran. On
nellisesti pääsimme kuitenkin tavoitteeseem
me. Radiolla Vuorelalta ja Tulikouralta il
moitus evl N Heirolle , jotta perillä ollaan on
nellisesti. Kova oli kiire ollut venäläisillä. 
Pullat olivat muutamassa talossa uunissa 
lämpiminä ja kotieläimet pihamailla ja karsi
noissa. Hevosia oli metsässä juoksemassa ja 
niitä keräsimme sitten useamman päivän. 
Ruokaa siis oli . Pahin oli puute suolasta. Sitä 
kun emme löytäneet mistään, eikä kukaan ol
lut muistanut ottaa mukaan. Sian pinta, tuo
re ja hyväkin, maistuu vähemmän hyvältä 
suolattomana. 

Saavuttuamme sitten Koivistolle ja Maksa
lahteen, alkoi sinne saapua kenttäarmeijan 
omia joukkoja kannoillemme. Tutkimme 
paikkoja. Vihollinen oli asettunut Koiviston 
saarille ja ampui piiskatykeillä kun hieman
kin joku näyttäytyi. Viestipojat olivat löytä
neet mm kiesit ja hyvät hevoset ja niinpä ne 
juuttaat sitten hurauttelivat rattaineen Koi
viston rantatietä ja vihollinen yritti saada piis
koillaan osumia. Ei se siinä onnistunut. Vii
mein pojilta otettiin hummaja rattaat parem
paan talteen . Tosi hyviä ratsuja saimme met
siköistä. Ne oli opetettu vetämään maihinkin, 
kun kuulivat 'kranun' ujelluksen . Sitten taas 
muina miehinä nousivat ylös ja jatkoivat mat
kaa. Ikävä vaan, että sotasaalishevoset jou
duttiin kovin nopeassa tahdissa luovutta
maan pois. 

Voi veljet, että oli hyviä tomaattisäilykkeitä 
jäänyt meille . Tomaatit olivat säilötyt vihrei
nä aivan kuin suolakurkut. Olivat todella hie
no makuelämys. Olipa heiltä jäänyt peruna
kin maahan. Sitä kaivettiin sieltä sitten vielä 
talven lumien alta . Olihan maa kuivaa ja hie
noa hiekkaa, joten se oli säilynyt uuden veroi
sena. 

Maksalahteen olivat venäläiset rakentaneet 
oikein kolhoosin tyylin suuren kirjastoraken
nuksenkin . Sinne saavuttuamme ja asetut
tuamme hädintuskin taloksi , olivat jo tulossa 
viihdytyskiertuelaisetkin. Sain järjestääkseni 
sellaisen tilaisuuden juuri ensimmäiseksi 
Maksalahdessa Veli Venäläisen rakentamaan 

suureen hirsitaloon. Oli siinä Reino Valka
maa, oli Tuure Araa ym. Erikoisesti muistan 
Tuure Aran, joka pyysi ilmoittamaan jerm"l;lil
le , ettei hän voi laulaa, jos nämä koko aJan 
polttavat tupakkaa. Tupakan poltto lopetet-
tiin ja niin saimme nauttia laulusta. . . 

Muistuu sieltä Maksalahdesta mieleen vie
lä sekin, kun olin valinnut valkeaksi maala
tun omakotitalon ja pojat olivat savustaneet 
kaikki ne miljoonat kä~äset sie~t~ t~ehens~, 
siivonneet ja siistineet paikat sop1V1ksi valkoi
selle miehelle. Poikien näytellessä ylpeinä 
töittensä tuloksia , karautti pihaan muutama 
ratsu. Eräs erittäin komea, pitkä eversti se 
sieltä ratsunsa selästä loihe lausumahan: 
" Luutnantti , minä otan sitten käyttööni tä
män talon". Pisti se hieman nieleksimään. 
Tämä eversti oli myöhemmin saamani tiedon 
mukaan nimeltään S a v o n j o u s i. Kuu
luisa soturi siis, eikä ollut häpeäksi luovuttaa 
taloa hänelle. 

Muuten, sinne Maksalahteen saapuivat sit
ten ne Petsamon radioasemankin miehet ka
lustoineen. Tämä oli muuten mitä ihmeellisin 
juttu tämäkin. Ihmeteltyäni asi~a muutaf!lan 
viikon, menin lopulta evl Heiron puheille. 
"Tietääkö herra evl mihin oikein on tarkoitus 
käyttää tuota Petsamon radioasemaa ja tie
tääkö kukaan täällä tai edes Merivoimien 
Esikunnassa millainen laite se radioasema on 
ja mihin tarkoitukseen yksinomaa~ sopiva"? 
Evl Heiro ei sanonut tietävänsä. Oh vam Me
rivoimien määräys, että asema pistetään jäl
leen pystyyn täällä, kuten Säkkijärvelläkin. 
Ilmoitin, että se on pitkäaaltoinen rannikko
radioaseman sähkötyslähetin , jota ei voida 
rauhan aikana käyttää ilman , että vihollinen 
saa suunnittua paikan ja tuhottua sen. Se on 
yksinomaan rauhanajan käyttöön sopiva l~i!e 
kansainvälistä meriliikennettä varten. Sita
hän ei nyt ole koko Euroopassa olemassa
kaan. "Onko asia tod.ella näin"? "Totta 
kai" . Eipä kestänyt viikkoakaan kun tuli pur
kumääräys Petsamon radioasemalle. Miehet 
palasivat takaisin ja s~iva! .. m~ärä~k~~.? ~set_~ 
tua Seivästön kolhoosikylaan Ja pistaa siella 
pystyyn LEKO-radioa~eman. Sillä <?Ii su~teel
lisen laaja aaltoalue Ja kantamaki!'l ?h tar
peeksi pitkä. Sillä pystyi sentään toimimaan
kin , jos tarvetta oli. 

Iskupataljoonat pidetiin valmiudessa ja 
meille oli annettu uusi tehtäväkin; ottaa hal
tuun Koiviston saaret. Päämaja ei siihen kui
tenkaan antanut suostumustaan, perustellen 
päätöstään sillä, että saart:t olivat lii~n h~~n 
miinoitetut ja varustetut , Joten tappiot eivat 
vastaisi tuloksia. Näin sitten jäi tämä operaa
tio suorittamatta. Saarethan saatiin sitten il
man muuta , kun Veljet häipyivät sieltä vähin 
äänin meriteitse yön selkään . Tuhottomasti 
oli miinoja purettavaksi vähän joka paikassa, 
mutta selvittiinhän sitä siitäkin taitavien pio-

neerien asioita hoidellessa; rauhallisesti ja 
hellävaraisesti. 

Tilanne vakiintuu, 
elämää kannaksella 

Majuri Norman Adolf S i m o n e n k i n 
oli lähtenyt Vaasasta tällä välin. Oli asettunut 
Seivästölle ja pistänyt esikuntansa pystJr_n 
kanjonin harjanteelle venäläisten rakentamnn 
taloihin. Niinpä sitten sai minäkin määräyk
sen ilmoittautua siellä hänelle ja tiemme koh
tasivat jälleen. Pidin Simosesta ja s~ksi ~äm~ 
oli miellyttävä komennus. Kyllä Heirokm oh 
kaikinpuolin hyvä esimies, mutta Simosen ot
teet jollain lailla olivat rempseän reilut, kuten 
koko mies. 
Erillinen Rannikkolinnakkeisto oli nyt hänen 
yksikkönsä nimi , sen toiminta-alue ulottui 
Seivästöltä Inoon ja sinne rakennettiin Seiväs
tön ja Puumalan patterit heti alkuunsa. Mo
lemmat 4-tykkisiä 152/ 45 Canet pattereita . 
Seivästön patterin päälliköksi nimettiin luu_t
nantti F r i d e 1 1 ja Puumalan patterm 
päälliköksi luutnantti Reino. K _a n k a a _n -
p ä ä , entinen 6.RPr:n viestlkomppaman 
päällikkö ja viestikomentaja ennen minu3:. 

Vihollisemmehan oli joutunut nopeasti ve
täytymään ja näin ollen mm Sommeen motis
ta pelastautuneita harhaili pieninä ryhminä 
metsissä, majoittuen perunakellareihin ym 
sopiviin koloihin. Linnakkeisto Simosen esi
kuntarakennuksiin kuuluivat mm navetta, 
jossa oli muutama sarvipää. Talvella sitten 
lumien tultua, havaittiin, että sarvipäät olivat 
lypsetyt aika tarkkaan. Erään perunakellarin 
ympäriltä havaittiin hieman jälkiä ja itse kel
larista sitten kaksi naapuria. Lypsyllä he kä
vivät entisessä omassa navetassaan ja lehmät
kin tunsivat heidät. 

Seivästön ja Puumalan pattereilla työt edis
tyivät hyvää vauhtia. Olipa meillä venäläinen 
rautatiepatterikin omine tulenjohtovaunui
neen, sotilaskotivaunuineen jne. Patterilla oli 
oma rataliittymä Inoon. Tykit olivat 7,5" , 
pitkäputkisia, tarkkoja ja kauaskantavia. 

Leningradia saksalaiset pommittivat vim
matusti. lnossa oli tulenjohtotorni ja sieltä oli 
Leningradiin kiikarilla erittäin hyvä näky
vyys. Näin oli myös laita Puhtolan mäeltä. 
Sielläkin oli tulenjohtopaikka. Saksalaiset 
olivat Leningradin esikaupungissa Pietar
hovissa ja sielläkin oli meillä tulenjohtopaik
ka kirkon tornissa. Tulenjohtoyhteydet hoi
dettiin samanlaisella 4,5 m aaltopituudella 
toimivalla DR radiolla , joita käytettiin mai
hinnousussa. 

Puumalan patterin sijainti oli todella ihan
teellinen. Maasto hienoa lentohiekkaa, jonka 
peitti vehmas hongikko. Viipuri-Koivisto
Leningradin maantie kulki satakunta metriä 
yläjaoksen yläpuolella. Venäläiset olivat ra-
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kentaneet maantien ylä- ja alapuolelle erit
täin hienon nelikierteen 5 mm teräksestä. 
Se oli kiinnitetty kasvaviin puihin todella hie
nosti. Se oli vaikeasti havaittavissa ja pysyi 
kunnossa kunhan piti oksia silmällä ja muis
ti, että niitä pitää karsia kun kasvavat liikaa. 
Ei niitä lentokoneistakaan erottanut. Tästä 
tulee jälleen mieleen, miten sain Kannaksen 
ryhmän viestikomentajalta määräyksen pu
rattaa nämä hienot nelikierreyhteydet ja tilal
le rakennuttaa raskas pylväikkö maantien 
varteen. Yritin todella kaikkeni, jotta olisim
me saaneet pitää ne venäläisten nelikierteet , 
mutta tyhmyyksien tyhmyys , El. Yritin vielä 
vakuuttaa, miten maantien varressa oleva 
raskas pylväikkö johtimineen tuhotaan ilmas
ta maataistelukoneilla ampumalla pikatykeil
lä ja pommittamalla ilman , että sille voitai
siin mitään . Näinhän sitten kävikin . Yhtey
temme menivät muutamassa minuutissa, 
eikä niitä saatu enää milloinkaan kuntoon 
suurhyökkäyksen alettua. 

Talvisin heti ensimmäisestä talvesta lähtien 
lentoreistä tiputettiin n 10 miehen hiihtopar
tioita jäälle ja sieltä nämä sitten hiihtivät 
lumipyryssä läpi linjojen meidän puolelle. 
Asettivat polkumiinoja laduille, surmasivat 
sekä miehiä että naisia. Myöskin ilmatipu
tuksina näitä partioita tuli. Kovin olivat sin
nikkäitä, eivät antautuneet , vaan surmasivat 
itsensä vaikka käsikranaatilla. 

Tykkiasemat Seivästöllä ja Puumalassa 
kaivettiin maastoon ja tuettiin sortuman estä
miseksi hirsillä ja hyviähän niistä tulikin, to
sin ne olivat avoasemia. Tulenjohtopaikka ra
kennettiin samaan tyyliin ja niin sitten alet
tiin korsujakin rakentamaan. Työtä riitti ja 
riitti toimintaa muutenkin. Näin jälkeenpäin 
tuntuu ihmeeltä, että hengissä selvittiin. Että 
12" 'kranut' menivät ohi, eivätkä osuneet ai
noaankaan mitään pitämättömään korsuun, 
tulenjohtopaikkaan tai tykkiasemaan. Ympä
rille tuli vain isoja kuoppia ja suuret puut kat
keilivat kuin tulitikut. On sanottava, että 
oli meillä Luojan siunaus mukanamme. 

Pääsin sitten ensimmäiselle lomalleni ke
sällä v 1942. 

Takaisin tullessani oli majuri Simonen luo
vuttanut porukkansa 8.Rannikkoprikaatille 
ja niin jouduin jälleen muuttamaan Heiron 
leipiin. Sain määräyksen kolmannen linnak
keiston viestiupseeriksi. Linnakkeistoon kuu
luivat Puumalan, Inon, Kellomäen ja Puhtu
lan patterit. Lisänä olivat vielä Linnoituspa
taljoona 4 ja Rautatiepatteri. 

Ja tkuu se uraavassa num erossa 

* 
OPISKELIJOIDEN LIIKUNT ALIITTO ry 

Helsinki 
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Museoeläjien murheita! 
Vaasan kasarmialue on tätä kirjoitettaessa 

saanut osakeen melkoista huomiota valtion 
tilintarkastajien kertomuksen ilmestyttyä. 
Syytähän on, sen jokainen täällä asuva tietää. 
Asukkaiden j aisännän välillä on myös ajoit
ta~n ~ipakkaakin sananvaihtoa, joten lienee 
asialhsta muutamalla rivillä puuttua olemi
sen ympyröihin. 

{!usi kiinteistönhoito-organisaatio, joka 
meidän kohdallamme on ollut voimassa toista 
vuotta, muutti tilannetta melkolailla. Patte
risto kaikkineen muuttui ikäänkuin asuk
kaaksi kiinteistössä, joiden isäntä-isännöitsi
jä on kiinteistönhoitopiiri ja nimenomaan sen 
rakennustoimisto. 

Rakennustoimisto siis kuittaa kaikki isän
nöitsijälle ja talon omistajalle kuuluvat vas
tuut korjauksesta siivoukseen, mutta käytän
nön seikat vaativat kasarmin asukkaalta 
enemmän osanottoa kuin kerrostalon televi
sion äärellä löhöäjältä. Syy on henkilökun
nan vähyydessä. 

Kiinteistöhoitopiiri saa vuosittain määrä
rahat erilaisiin ylläpitotehtäviin. Siivous, 
lämmitys ja senkaltaiset säästä ja muuttu
vista olosuhteista riippuvat määrärahat ovat 
arviomäärärahoja, siis venyviä . Niillä ei kui
tenkaan voi tehdä muuta kuin käyttää juuri 
määrättyyn kohteeseen. Korjaukset hoide
taan vuosikorjausrahalla, joka on kiinteä. 
Tänä vuonna se on noin 850 000 mk koko 
Vaasan alueelle Norrskäriä myöten. Suuruu
deltaan se edustaa runsasta puolikasta siitä, 
mitä siviilipuoli - rakennushallitus, rauta
tiet jne - korjauksiinsa käyttää. 

Vuosikorjausvaroin on hoidettava koko 
Kasarmialueen rakenteellinen ylläpito mu
kaanluettuna rakennusmiesten palkat ja so
siaaliturvamaksut, jotka vievät pääosan mo
mentista. Ilmaista on vain varusmiestyövoi
ma, jota ruuhkiin on kiitettävästi saatu. Esi
merkiksi Vaasan Korjaamo laskuttaa niin 
raskaasti, että useinmiten on edullisinta tilata 
työt siviilistä. 

Mainittujen määrärahojen lisäksi voidaan 
osa sauna- ja peseytymismaksuja käyttää nii
den kaluston huoltoon. 

Rakennusten heikko kunto aiheuttaa jat
kuvaa korjaustoimintaa. Läheskään kaikkiin 
vikoihin ei ehditä puuttua. Syynä on henki
löstön vähyys, saaduilla varoilla ei nykyistä 
suurempaa rakennusmiesjoukkoa kyetä 
palkkaamaan. Puolustusministeriö on silloin 
tällöin pystynyt jakamaan ylimääräistä rahaa 
joihinkin kohteisiin. Sillä tavoin on raken
nettu aina kaukolämpöverkkoa, korjattu so
tilaskoti ja tehty joukko pienepiä töitä. 

Lämmityskustannusten vähentämiseen 
tähtäävä lämpöeritysmääräraha on käytetty 

• • 

.. 

Sotilaskapellimestari Leo Tuuli - 50 vuotta 

Miten tulitte valinneeksi Herra musiikki
kapteeni tämän sotilassoittajan uran? 

- Se oli sota-aikaa 1944, jolloin Samppa
linnan ulkoilmaravintolassa soitti soittokunta 
ja se antoi kimmokkeen soittouralle. Isän vas
tustuksesta huolimatta pyrin puolustusvoi
mien soittajakouluun ja aloitin opinnot siellä 
elokuussa 1944. 

Kuinka vanha olitte aloittaessa soitto
uranne? 

- Olin juuri täyttänyt 15 vuotta. 
Olitteko Te suorittamassa asevelvollisuutta 

tässä välillä vai olitteko Te koko ajan soitto
kunnassa? 

- Soittokuntaoppilaat suorittavat käytän
nössä varusmiesvalveluksen samalla tavalla 
kuin muutkin. He menevät alokkaaksi mää
rättynä palvelukseenastumispäivänä, palvele
vat peruskoulutuskauden reservinaliupseeri
koulukauden ja tulevat sieltä korpraalina tai 

pääasiassa rakennusten välikattojen eristys
arvon parantamiseen. Erityisen suurena huo
len aiheena ovat olleet joko tahallaan tai tai
ta1:11attomuutta aiheutetut vauriot. Kaappien 
ovia on väännelty, lukot tukittu, ikkunoita 
särkyy niitä väkisin avattaessa ja suljettaessa 
jne. Osa niistä voidaan välttää varovaisuudel
la ja vastuuntunnon painottamisella., osa 
opettamalla. Jokainen näin säästyvä markka 
voidaan käyttää tärkeään kohteeseen joita 
riittää. 

Me asumme museossa, joka on ainutlaa
tuinen eheänä säilynyt muistomerkki Suomen 
Suui:ruhtu~askun~a~ oman sotaväen ajalta 
vuosisata sitten. TiloJen kunto aiheuttaa sen, 
ettei juuri mitään ehditä nykyisellä työsaralla 
hetkessä korjata, kaikki vie aikansa. Se ei ole 
asiasta vastaavien pahuutta tai saamatto
muutta vaan varojen sanelema realiteetti. 
Yhteistyöllä ja -vastuulla voidaan monta pul
maa jos ei poistaa, niin ainakin helpottaa. 

Mauno Rautonen 

Syntynyt Koivistolla 04. 07. 1929 
18.08.44 Aloittanut palv. Solttokoulussa hel

slnglssä. 
1948-1955 Soittajana Helsingin varuskuntasoitto

kunnassa 
1953 Sotllaskapelllmesterln tutkinto Sibelius

akatemiassa 
1955-1956 Nuorempana kapellimestarina Hämeen

linnan varuskuntasolttokunnassa 
195~ Soittokunnan päällikkönä Vaasan varu, 

kuntasoittokunnassa ( elokuussa -79 = 23 
vuotta) 
Vaasan Oopperan perustajajäsen, osallis
tunut toimintaan vuodesta 1975-
Mieskuoro PohJanmiesten jäsen vuodesta 
1962-

alikersanttina soittokuntaan. He eivät osallis
tu alokaskoulutukseen, vaan palvelevat lopun 
palvelusaikansa soittajina ja toimivat soitto
oppilaiden esimiehinä. Täytyy ottaa huo
mioon , että yleensä soitto-oppilaat ovat va
p_aaehtoisina tulleet varusmiespalvelusta suo
rittamaan , 17-18 vuoden ikäisinä, niin olin 
minäkin . 

Missä olitte varusmiehenä? 
- Olin Helsingissä soittajakoulussa. Sen 

jälkeen siirryin Helsingin Varusmiessoitto
kuntaan soittotoimiupseeriksi ja menin va
rusmieheksi Santahaminaan 1947 lokakuus
sa. 

Sen jälkeen kai lähditte Helsingin Varus
miessoittokuntaan? 

- Varusmiesajan jälkeen anoin vakinai
seksi varusmiessoittokuntaan ja saman vuo
de~ syksy)lä me_nin" ~ibeliusakatemiaan ja 
alom suorittaa s1ella Jatkokoulutusta. Sibe
liusakatemiassa opiskelin trumpetinsoittoa 
pääaineena. Pari vuotta myöhemmin siirryin 
Sotilaskapellimestariluokalle ja 1953 keväällä 
suoritin sotilaskapellimestaritu tkinnon. 

Sen jälkeen toimitte Hämeenlinnan Varus
miessoittokunnassa. 

- Kyllä, 1955 siirryin sinne nuoremmaksi 
kapellimestariksi. Silloin olin arvoltani soti
lasvirkailija. Vuonna 1967 ylenin musiikki
kapteeniksi täällä Vaasassa. 

Onko Teidän palkkanne sidoksissa näihin 
sotilasarvoihin, vai määräytyykö se toisilla pe
rusteilla? 

- Ei se määräytyy kokonaan tehtävän mu
kaan. Kapellimestareita on nykyään kolmea 
eri palkkausluokkaa eikä palkka ole rinnas
tettu sotilasarvoon, vaan nimitys siihen tehtä
vään mihin hänet on määrätty määrää pal
kan. 

29 



Siirryitte Vaasaan 1956 soittokunnan pääl
liköksi. 

- Kyllä, elokuussa 1956 tulin tänne Vaa
saan. 

Olette myös osallistunut siviilipuolella mu
siikkitoimintaan. Mitä eroja näillä toimin
noilla on? 
- Eroja on kahdenlaisia. Sotilasyhteisössä 
noudatetaan puolustusvoimia koskevia mää
räyksiä, on määrätty musiikkivalikoima sekä 
pääasiallisesti esiintymisiä puolustuslaitoksis
sa. Siviilipuolella taas ohjelman valikointi on 
vapaampaa, ja siviilivirat ovat huomattavasti 
paremmin palkattuja. 

Vaasan Varuskuntasoittokunta on usein 
joutunut esiintymään puolustusvoimien ulko
puolisissa tilanteissa. 

Esiinnyttekö mielellään ja tuntuuko Teis
tä, että se on PR:ää parhaimmillaan. 

- Siviilitilauksia on paljon, osa niistä on 
PR ja osa on puhtaita tilaussoittoja. Esiin
nymme kuitenkin näissä tilaisuuksissa mie
lellämme, vaikka ne ovat usein viikonloppui
sin. 

Mitä maksaa yhden illan soitto, jos soitto
kunta on täysilukuisena paikalla? 

- Se on kytketty soittajien lukumäärään 
ja porrastettu niin, että alin maksu edellyttää 
soittoa korkeintaan 2 1/2 tuntia ja tällainen 
tulee maksamaan noin 1200 mk. Marssi- ja 
tanssisoitoista sovitaan erikseen . 

Olette ollut mukana perustamassa myös 
Vaasan Ooppera-yhdistystä, Vaasan Ooppe
raa. 

Vaasan rannikkopatteriston 
varusmiesorkesteri keväällä 79 

Vaasan Rannikkopatteristoon kevättalvella 
perustetussa varusmiesorkesterissa soitteli ki
taraa Tkm Holm, monen vuoden rutiinin ja 
hyvän ammattitaidon omaavana ammatti
muusikko Seinäjoelta. Rumpupatteriston ta
kana istui Tkm Ojalipasti joka on varmasti 
tuttu kasvo monelle varusmiehelle joka on 
käynyt Pohjanmaalla nuorisotansseissa. Kos
ketinsoittimien tangentteja sormeili Tkm 
Ahonen, joka on myös tuttu kasvo Pohjan
maan tanssilavoilta. Bassoa jumputteli Tkm 
Wik, jolla on takanaan monen vuoden koke
mus orkesteritoiminnasta. 

Astuimme palvelukseen 16. 10. 78 Vaasan 
Rannikkopatteristoon ja heti alokasajan al
kupäivinä suunnittelimme varusmiesorkeste
rin muodostamista. Tunsimme toinen toisem
me, koska olemme soitelleet samoilla lavoilla 
muutamia kertoja. Alkuinnostuksemme lo
pahti hyvin nopeasti kun meille ei löytynyt ka
sarmialueelta paikkaa missä harjoitella ja 
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- Vaasan Oopperaa perustettiin yli 20 
vuotta sitten. Lähtökohtana oli laulunopetta
ja Tyyne Haasen oppilaiden keskuudessa he
rännyt ajatus ja se toteutettiin yhteistyössä, 
jossa kaikki jäsenet toimivat palkatta. Minul
le se on ollut "varaventtiili" puolustusvoimien 
vastapainoksi. 

Olette myös osallistunut Pobjanmies kuo
rotoimintaan. 

- Kyllä se on myös antanut arkipäiväi
selle, suppealle työskentelylle piristystä. 

Olette myös toiminut opettajana Vaasan 
Yhteiskoulussa ja Kuula opistossa jonkun 
vuoden. Mikä on mielimusiikkialanne? 

- Se on vuosien varrella muuttunut. Nuo
rempana kevyt musiikki, myöhemmin vanhat 
klassikot ovat tulleet enempi mieleen esim. 
Vivaldin Vuodenajat. 

Kuka on lempisäveltäjänne? 
- Se ei ole selvinnyt itsellenikään. 
Entä lempikappale? 
- Ei ole. 

Mikä on Teidän vapaa-ajan harrastuksenne? 
- Minä olen aina harrastanut ulkoilua ja 

luontoa. Vaeltanut Lapissa sekä harrastanut 
veneilyä täällä Vaasassa. 

Mitkä ovat suuremmat puutteet sotilasmu
siikissa ja tässä sotilasjärjestelmässä. 

- Asia on arkaluonteinen, että en voi vas
tata , kuitenkin musiikkivälineiden puute on 
varsin suuri. 

Mitä Te toivotte tulevaisuudelta sotilas
soittokunnassa? 

- Toivoisin että soittokunnan erikoisolo
suhteet otettaisiin paremmin huomioon. 

myös alokasaikana ei varusmiesorkesterin 
muodostaminen ollut suotavaa koska se tulisi 
häiritsemään koulutusta. Meitä kehoitettiin 
odottamaan siksi kunnes olisimme tykkimie
hiä. 

Syksy kului marssien ja koulutuksen 
puitteissa ja lopulta tuli päivä 01. 12. 78 jol
loin vannoimme sotilasvalan ja meistä tuli 
tykkimiehiä. Kun nyt olimme tykkimiehiä ja 
olimme oppineet talon tavoille saimme tietää 
että VaaRPstossa oli jo varusmiesorkesteri 
jonka oli edellisen saapumiserän tykkimiehet 
muodostaneet. Harjoituspaikkaa ei vieläkään 
ollut järjestettävissä meille joten päätimme 
odottaa vanhemman ikäluokan kotiuttamista 
että saisimme mahdollisesti heidän harjoitus
tilansa käyttöömme. 

Talvi kului ja vanhemman ikäluokan aa
mut vähenivät: Lohtaian talvileiri meni siinä 
samassa rytäkässä ja pian oli aika aloittaa 
orkesterin muodostaminen. 

Helmikuussa meille järjestettiin tilat 
3Ptrilta joissa harjoittelimme. Käytössä meil
lä oli vapaana oleva tupa. Jatkuu RAuK 13 

Laivalla oli 10 nuorempaa merikadettia 
suorittamassa laivapalvelusta. Kannella tou
huttiin ahkerasti viestilippujen ja -lamppujen 
parissa . Laivan koko miesvahvuus oli 3 + 
9 + 33. 

Laivastovierailu Vaasassa 
Merisotakoulun laiv.~stolippueeseen kuu

luva miinalaiva KEIHASSALMI oli Vaasan 
sisäsatamassa vierailulla. KEIHÄSSALMI 
oli tullut Oulusta vartiovene Ruissalon kans
sa, missä nämä olivat osallistuneet Pohjois
Suomen messuille. Ruissalo oli kerinnyt jat
kaa samantien Turkuun. 

Vaasan Wärtsilä suoritti vierailun aikana 
KEIHÄSSALMELLA takuukorjauksia, joi
den päätyttyä oli laivan määrä jatkaa matkaa 
kohti Turkua. 

Pohjanlahden merivartioston evp-komentaja 
komkapt Jorma Sm.9lander kävi tapaamassa 
poikaansa, KEIHASSALMEN päällikköä 
kaptltn Jaakko Smolanderia, aluksella. 

Kaptltn Smolanderilla oli pelkästään 
myönteistä sanottavaa yhteistyöstä laivaston 
ja rt:n välillä. Kuitenkin hänen mielestään 
pitäisi laivaston kapteenikursseilla käydä 
enemmän rt:n miehiä kuin tähän saakka. 

Alik T Mäkelä 
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Rippikoulun voi myös käydä armeijassa 

Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen sairaala ja 
hengellinen jaos järjesti Vaasan Rannikko
patteriston Sotilaskodin kabinetissa 22. 05. 
1979 kahvitilaisuuden 30. 04. 1979 ripille 
päässeille. Seitsemäntoista VaaRPston varus
miestä pääsi ripille Kauhavalla 30. 04. Soti
laspastori Viitamäen johdolla. Rippikoulunsa 
he ovat suorittaneet käymällä oppitunneilla 
palveluksen jälkeen iltaisin . Kahvitilaisuu
dessa jaettiin jokaiselle nahkakantinen virsi
kirja johon on kirjoitettu seuraava muisto
lause: " Paraskin elinaika lasketaan päivissä, 
mutta hyvä nimi pysyy iäti. " 

Tilaisuudessa esiintyivät E Peräkorpi, 
K Aaltonen , J Uusitalo, T Lehtonen. 

1) Mikä sai sinut ottamaan osaa rippi-
kouluun varusmiespalveluksen aikana? 

2) Oliko rippikoulusta mielestäsi hyötyä? 
3) Kokemuksia? 
4) Mitenkä rippikoulu vaikuttaa palveluk

seesi VaaRPstossa? 

Tkm Heikki ViUanen 2.Ptri 
1) En ollut käynyt vielä rippikoulua ja kun 

Sotpast Viitamäki puhui asiasta niin ajatte
lin ottaa osaa 

2) Hääkellojen soidessa saan kristillisen 
vihkimistilaisuuden jonka suorittaa pappi 

3) Opetus oli mielekästä ja ytimekästä ver
rattuna siviilirippikouluun. Oppitilaisuudes-
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sa tunnelma oli vapaa ja uskalsi kysyä asioista 
enemmän kun osallistuj ia oli vähän ja kaikki 
tunsivat hyvin toisensa 

_4) Pystyin kokoamaan ajatukseni parem
mm raskaan palveluksen jälkeen iltaisin 

Suosittelen lämpimästi uusille alokkaille 
rippikoulua jos se on jostakin syystä jäänyt 
käymättä. 

Tkm Haapala Eptri 
1) Olin kiinnostunut armeijan rippikou

lusta ja uskonnollisesta toiminnasta, En kuu
lu kirkkoon ja sen takia on siviilissä rip,i
koulu jäänyt käymättä. 

2) Pääsi selville Suomen kirkon historias
ta , oppi tuntemaan kirkollisen toiminta-alan 

3) Konfirmaatiopäivä oli erittäin mielen
kiintoinen ja tunnelma juhlallinen. Patterilla 
iltaisin pidetyt oppitunnit toivat helpotusta 
vapaa-ajan ongelmiin. Illat kuluivat nopeasti 
oppitunneilla ja oppilaiden yhteishenki oli 
hyvä. 

4) Toi mukavan piristyksen päiväjärjestyk
seen , oli mukava saada hengellistä toimintaa 
armeijan harmauteen. 

Kyllä rippikoulu on hyvä käydä armeijas
sa jos se on jäänyt siviilissä käymättä sillä sil
loin voi vaikuttaa kirkollisissa vaaleissa. Vih
kimistilaisuudesta tulee juhlallisempi kun 
seurakunnan pappi suorittaa vihkimisen . 

Mitä tekee suomalainen pataljoona Siinain 
niemimaalla? 

Keväällä 1978 sain 
verrattain yllättäen 
käskyn olla noin kuu
kauden kuluessa käy
tettävissä Yk:n rau
hanturvatehtäviin. 
Paikkani tuli olemaan 
Siinailla olevan suo
malaisen pataljoonan 
2. Jääkärikomppania. 
Siitä vaan P-koordi
naatti pieneksi ja 
onnea! 

Kaikki alkoi siitä 
YK-majuri 
C-H Lanamäki 

kun annoin everstin 
puhelimessa esittämään kysymykseen vas
tauksen, jota normaalisti pidetään poika
miehen viimeisenä sanana (Kyllä). 

Heti seurasi kuukauden koulutusjakso Nii
nisalon YK-koulutuskeskuksessa. Tänä aika
na YK-soturi saa perustiedot uuden alueen 
tehtävistä ja oloista. Omalla kohdallani sai 
myös perhe osansa valmennuksesta ja alkoi 
panna taloa sekä muuta omaisuutta vuodeksi 
"koipussiin". Aikoivat ilmeisesti seurata sa
maan maanosaan. 

Huhtikuun 26. päivän aamuna sitten irtosi
vat DC-8:n pyörät Seutulan kentän pinnasta. 
Kuulin n . 130 miehen etulentoon , joka näin 
jätti jäähyväiset 6-15 kuukaudeksi vielä lu
mipeitteiselle isänmaalleen. Lämpötila -10 C. 
Lento Sharm el Sheikkin kentälle kesti 6 tun
tia. Perillä tuntui kuin olisi astunut koneesta 
suoraan löylyhuoneeseen. Lämpötila oli aurin
gonpaahtamalla kentän asfaltilla arviolta 
70-80 C korkeampi kuin lähtiessä Suomes
ta . Tiedossa oli, että löylyhuoneessa tuli olta
vaksi noin vuosi. Seurasi matkustusta busseis
sa ja lopuksi maastoautossa. Komppaniaan 
saavuin päällikön kyydissä iltapäivässä. 

UNEF (United Nations Emergerency Force) 
ON YK:n turvallisuusneuvoston asettama 
kansainvälinen rauhanturvajoukko sijoitettu
na Siinain niemimaalle Egyptin ja Israelin 
väliselle aselepolinjalle. UNEF koostuu nel
jästä rauhanturvapataljoonasta, jotka pohjoi
sesta lukien ovat Ruotsin, Ghanan , Indone
sian ja Suomen pataljoonat. Lisäksi toimii 
alueella Puolalainen ja Kanadalainen huolto
pataljoona sekä Austrian ilmavoimien heli-
kopteriosasto. ' 

Suomen pataljoona - Finbatt - sijait
see pääosin Egyptin alueella toisin kuin muut 
joukot, jotka toimivat osapuolten väliin muo
dostetulla ei-kenenkään-alueella puskurivyö
hykkeellä. Suomalaiset ovat Suezinlahden 
rannikkokaistalla valvomassa aluetta , jonka 

tärkeimmät kohteet ovat Alen Durban ja Alen 
Rudeisin öljykentät selä alueen läpi johtavat 
osapuolten yhteiskäytössä olevat tiet. Alueen 
pituus on n. 120 km ja leveys 1-10 km , 
kokonaispinta-alan ollessa 700-800 neliö
kilometriä. Finbattin tehtävänä on valvoa 
alueellaan oleva osa Egyptin ja Israelin väli
sestä rajasta (M-linja) , suorittaa ilmavalvontaa, 
johtaa liikennettä yhteisillä tieosuuksilla aika
taulun mukaan sekä partioida alueellaan lu
vattomien henkilöiden kiinniottamiseksi. 

Niinkuin sotajoukko aina, myös Finbatt va
rautuu pahan päivän varalle. Erityisesti Kyp
roksen taistelujen aikana saadut kokemukset 
osoittivat linnoittamis- ja suojatöiden tärkey
den . Saavuttuani Finbattin 2. jääkärikomp
paniaan saatoin todeta linnoitustöiden olevan 
pahasti kesken. Asioiden korjaaminen kovan 
materiaalipulan vallitessa veikin sitten suu
rimman osan ajasta ensimmäisten 6 kk:n ai
kana. Asiantilan korjaamista vaikeutti erityi
sesti se, ettei UNEF ollut käskenyt linnoitta
mistöitä eikä se niinollen ollut vastuussa mate
riaalitoimituksistaan . Vain Finbatt linnoit
ti tuossa vaiheessa. Värikkäiden ja vaihtele
vien "koukkausreittien" seurauksena kasaan
tui yksikön alueelle kaikenlaista romua, josta 
kekseliäisyyttä apuna käyttäen valmistettiin 
taisteluasemia ja sirpalesuojia . Olipa eräänä
kin asepesäkkeenä vanha höyrykattilan puoli
kas. Ainoat mitä UNEF toimitti olivat pienet 
vihreät hiekkasäkit, joita meilläkin täytettiin 
ja käytettiin tuona aikanan n. 25 tuhatta. 
Sanoivat pojat että tuli otettua noita maa
peränäytteitä. 

Paitsi linnoitustöissä, saivat YK-jääkärit 
harjoitusta muillakin aloilla. Pari kertaa vii
kossa oli ampumaharjoitus . Paikallinen eri
koisuus on nk. "Falling plates" -ammunta, 
jossa mies juoksee 150 metriä sekä ampuu 
20X20 cm terästauluja nurin . Aika ratkaisee 

Kahden ryhmän pesäke Siinail/e 
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Sateliittikuva Siinailta, Finn Batt:in vastuu
alue 

ja vauhtia riittää. Tähtäys- ja tarkastusase
man perustamista harjoiteltiin, maasto- ja 
ampumajuoksua löytyi viikottain ohjelmasta. 

Meille täällä ehkä erikoisin harjoitusmuoto 
olivat kerran viikossa tapahtuvat 3-4 tuntiset 
helikopteriharjoitukset. Australian ilmavoi
mien (RAAF) YK:n käyttöön asettamat Bell 
Iroquis taisteluhelikopterit suorittivat yhdessä 
henkilöstömme kanssa partio-, pelastus- , et
sintä- ja taisteluharjoituslentoja. 

Kaiken koulutuksen ja harjoittelun taustal
la oli kuitenkin aina se "leipätyö", vartiointi 
ja partiointi. Kun 2. Jääkärikomppanian 
"tontti" oli puolet pataljoonan alueesta (n. 350 
neliökm), voidaan väittää alueen valvonnan 
muodostavan todellisen suururakan lämpöti
lan ollessa enimmäkseen 35-40 C varjossa 
- pahimmillaan 50-55 C (kuka käskee 
mennä varjoon?). 

Kuvaavaa on, että toimittuani ensin vara
päällikkönä ja lopuksi päällikkönä, jouduin 
yksikön asemia ja aluetta valvoakseni aja
maan jeepillä yhteensä n. 60 000 km vuoden 
aikana. Tuohon kun lisää yksityisautolla aje
tut 36 000 km , voi pitää itseänsä eräänlaisena 
"taksikuskina" . 

Vuosi Siinailla kului kuin siivillä, Palve
luksen oheen sopi monenlaisia - miellyttä
viäkin - edustustehtäviä. Suhteet muihin 
YK-joukkoihin ylläpidettiin englanninkielellä 
saunoja apuna käyttäen . Sauna onkin siellä 
suomalaisten tavaramerkki - niitä on pa
taljoonassa jo yli 40 kpl! Mainittavimmat 
isännäntehtävät allekirjoittaneelle osuivat 
puolustusministeri Tähkämaan , eduskunnan 
oikeusasiamies Aallon sekä puolustusminis
teriön ylimmän sotilasjohdon vierailujen yh
teydessä . Unohtaa ei sovi myöskään Indo
nesian maavoimien komentajan kuuden ken
raalin "junttaa" tai Dannyn ja Armin käyntiä 
seurueineen . 
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Tiranin salmen tukkineet tykit 

Pataljoona toki edusti Suomea monin ta
voin. Ammunnassa ja erityisesti juoksulajeis
sa. Finbatt oli säännöllisesti päätänsä pidempi 
muita UNEF joukkoja pohjoismaisen ystävän 
Swedbatt:in tarjotessa välillä mainittavan 
vastauksen . 

Vapaa-aika vietettiin yleensä aurinkoa ot
taen (YK-slangilla Supaa repien) tai kun
toillen. 3 kk rotaatiokaudessa kertyvät n. 
15 vrk vapaata saattoi käyttää monin tavoin. 
Suosituimmat olivat tutustumismatkat Arabi
maihin ja Israeliin. Sopihan siinä sivussa 
tutustua "perhetyttöihinkin". Osa kävi myös 
Bankokissa tai Keniassa joten sai sanoa kier
täneensä muutakin kuin tahkoa. 

Kaikki hyvä päättyy aikanaan. 13 kuu
kauden palveluksen kuluttua alkoi omalla ja 
perheen kohdalla 9000 km:n kotimatka autol
la. Mutta se onkin sitten jo toinen juttu ... 

PELTIPAJA OY 
Vantaa 

* AbJAKOBEOy 
Jakobstad 

* YLISTARON KUKKAKAUPPA JA 
HAUTAUSPALVELU B. Kormano 

Ylistaro 

* KANSALLIS-OSAKE-PANK KI 
Vähäkyrö 

* VÄHÄNKYRÖN SÄÄSTÖPANKKI 
Vähäkyrö 

* T:mi EERO TORKKO 
Laihia 

Vaasan varuskunta kulttuuri
historiallinen muistomerkki 
Vaasan Rannikkopatteriston rakennukset e
dustavat 1800-luvun lopun sotilasarkkiteh
tuurra tyypillisimmillään. Kasarmikokonai
suus on eräs maan arvokkaimmista tämän 
tyyppisistä alueista, varsinkin kun Kasarmin
torin ympärille ryhmitetyt rakennukset ovat 
säilyneet 1880-luvulta meidän päiviimme lä
hes alkuperäisessä asussaan, sellaisina jona 3. 
Tarkk'ampujapataljoonan miehet ne ensim
mäisinä näkivät. 

Kun vuonna 1878 säädettiin asevelvolli
suuslaki, jonka mukaan maahan tuli vuonna 
1881 perustaa kaikkiaan kahdeksan Tarkk' -
ampuja pataljoonaa ja yksi rakuunarykmentti, 
tuli rakentajille luonnollisesti kiire. Vaasaan 
perustettu 3. pataljoona oli sikäli onnellisessa 
asemassa, että rakennukset saatiinkin kuta
kuinkin valmiiksi muuttoon mennessä, kasar
meista puuttui tosin ulkovuoraus. Rakennuk
set rakennettiin luonnollisesti puusta, olivat
han tuon ajan metsät hyvää hirttä täynnä ja 
puu muutenkin maallemme luonteenomainen 
ja perinteellinen materiaali. 

Eri puolille maatamme rakennetut kasar
mit tehtiin pääasiassa Yleisten Rakennusten 
Ylihallituksessa laadittujen tyyppipiirustus
ten mukaisesti. Virasto vastasi autonomian ai
kana nykyistä Rakennushallitustamme, ja sen 
intendenttinä toimi tuolloin A. H. Dahlström. 
Tyypillisesti edustavat rakennukset ajalle 
luonteenomaista uusklassismia, jolle oli tyy
pillistä matala linjakkuus, loivat kattomuodot 
ja klassiset koriste-elementit kuten pilasterit 
ja päätykolmioitten käyttö. Vastaavaa arkki
tehtuuria on säilynyt mm. Pohjanamman ty
kistörykmentin käytössä olevalla Intiön kasar
mialueella Oulussa. Samaa "sukua" ovat 
myös monet muut vastaavan ajan julkiset ra
kennukset, kuten rautatieasemat jne. 

Tätä nykyä on Kasarmialue varsin idylli
nen, ainakin jos sitä verrataan moneen tietyssä 
mielessä "lähiömäiseen" metsävaruskuntaan. 
Varsinkin kesällä ovat patterien väliset puisto
maiset sisäpihat parhaimmillaan, kaupungin 
keskusta kivenheiton päässä ja iltalomat pit
kiä. Asevelvollisen kelpaa kyllä lepuuttaa vä
syneitä jalkojaan penkillä lehtipuun katvees
sa, ja toisaalta , henkilökunnan silmä lepää 
päiväsaikaan kasarmin kentällä, jota linjakas 
uusklassismi reunustaa ja jolla sata miestä tai 
enemmän ravaa yhteen tahtiin jotta pöly 
nouset>. 

Täh.in mennessä s:is kaikki hyvin, on histo
. riallista arvoa ja kauneutta aina idyllisyyteen 
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Vasa garnison 
kulturhistoriskt minnesmärke 
Vasa Kustartillerisektionens byggnader rep
resenterar den mest typiska militärarkitektu
ren från slutet av 1800-talet. Kasernhelheten 
är en av landets värdefullaste områden av 
denna typ, speciellt då byggnaderna bibe
hållits nästan oförändrade från 1880-talet, 
såsom de var då 3. Skarpskyttebataljonen flyt
tade in, ända tili våra dagar. Då man 1878 
stadfäste värnspliktslagen, enligt vilken det år 
1881 skulle grundas inalles åtta Skarpskytte
bataljoner i landet och ett dragonregemente, 
fick byggnadsarbetarna naturligtvis bråttom. 
Den i Vasa grundade 3. bataljonen var i såvida 
gott läge att man ändå fick byggnaderna färdi
ga till inflyttningen, med undantag avfasaden. 
Byggnaderna byggdes naturligtvis av trä, ty 
skogarna var ju på den tiden fulla av virke och 
trä var det mest använda och mest ändamåls
enliga materialet. De på olika platser i vårt 
land byggda kasernerna byggdes huvudsakli
gen enligt de av Allmänna Byggnadsöversty
relsens uppgjorda typritningar. Myndigheten 
under den autonoma tiden motsvarade vår nu
varande Byggnadsstyrelse, vars intendent då 
var A. H. Dahlström. Stilmässigt represente
rar byggnaderna den för tiden rådande ny
klassismen, vars karakteristika var låg stil och 
mjukt sluttande takprotil samt klassiska ut
smyckningar såsom pilastrar och gaveltri
anglar. Motsvarande arkitektur har bevarats 
bl. a. i Intiö kasernområdet i Uleåborg, som 
tillhör Österbottens Artilleriregemente. I sam
ma stil är även många andra dåtida allmänna 
byggnader uppförda såsom järnvägsstationer 
0. s. v. 

Nu för tiden är kasernområdet ganska idyl
liskt, om man jämför det med det i mångens 
minne närliggande kända skogsgarnisionen. 
Särskilt om sommaren är de mellan batterier
na liggande parkliknande innergårdarna tili 
sin fördel, med tanke på långa kvällsledighe
ter och endast ett stenkast från stadens cent
rum. Det duger nog för beväringen att vila sina 
trötta fötter på bänken i lövträdens skugga, å 
andra sidan vilar personalens öga dagtid på 
kasernområdet som omges av linjeren nyklas
sism och på vilket hundra män eller mer 
marscherar i takt så dammet stiger. 

Så långt allt väl. Det finns alltså historiskt 
värde och skönhet ända tili idyll. Saken kan 
ändå ses från två sidor. 

Byggnadernas tekniska skick är i detta nu 
undermålig och en grundlig reparation är be
hövlig. Särskilt om vintern är kasernerna dra-

Fortsätter s. 38. 
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Sotilaspiirin esikunta 
Mi/itärdistriktens stab 

Esikuntapatteri 
Stabsbatterie 
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100-vuotias kivikasarmi 
100-åriga stenkasemen 

Kasarmin torin kirkko 
Kaserntorgets kyrka 

K asarmivartio 
Kasernvakten 
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saakka. Asialla on k1oitenkin tässäkin tapauk
sessa kaksi puolta. 

Rakennusten tekninen kunto on tätä nykyä 
välttävä, ja perusteellinen korjaus on tarpeen. 
Varsinkin talvisin ovat kasarmit vetoisia, ja 
esimerkiksi peseytymistilat riittävät hädin tus
kin. Rakennukset ovat osin pahasti vanhanai
kaisia toiminnallisesti, ja esimerkiksi riittäviä 
opetustiloja ei ole. Ainoa suurempi yhtenäinen 
huonetila koko alueella on ruokala, jota tosin 
pakon edessä on jouduttu käyttämään myös 
opetustilana. 

Kaupungin kasvaessa on kasarmialue jää
nyt puristuksiin muun asutuksen keskelle, 
mikä luonnollisesti ei kouluttajien kannalta 
ole mitenkään ihanteellista. Kauempana si
jaitseville harjoitusalueille pääsee toki marssi
mallakin tai auton lavalla, mutta jos tilannetta 
verrataan aikaisemmin mainittuihin "lähiö
varuskuntiin", joissa metsä alkaa ulko-ovelta 
on ero selvä. 

Muita puutteita ovat mm. varastoina käy
tettävien rakennusten hajanainen sijoittelu ja 
heikko kunto sekä urheiluun ja liikuntaan so
veltuvien tilojen ja suorituspaikkojen täydelli
nen puuttuminen. 

Takavuosina olikin esillä ajatus joukko
osaston siirtämisestä kaupungin keskustan 
ulkopuolelle. Hanke kuitenkin raukesi, ja sa
malla haudattiin ajatus kasarmialueen muut
tamisesta eräänlaiseksi siviilikulttuurin moni
toimikeskukseksi. 

VaaRPsto siis jatkaa vanhoissa kasarmeis
saan, joissa riittää niin kauneutta kuin puut
teitakin. Tietyssä mielessä onkin luonnollista, 
että rakennukset säilytetään sotilaskäytössä, 
johon ne alunperin on tarkoitettukin. 

Iästään huolimatta ovat rakennukset vielä 
korjauskelpoisia, esimerkkejä paljon ränsisty
neempienkin rakennusten onnistuneista pe
ruskorjauksista on kyllä. Alueella jo peruskor
jatut rakennukset, sairaala ja sotilaskoti, ovat 
täysin käyttökelpoisia ja rakennusteknisesti 
hyvässä kunnossa, joten toivoa sopii rahaa löy
tyvän koko alueen perusteelliseen remonttiin. 
Vanhojen varastorakennusten korvaaminen 
uusilla rakennuksilla, joihin varastojen ohella 
sijoitettaisiin myös koulutustiloja, lienee sekin 
mahdollista. Mahdollisten uudisrakennusten 
tulisi luonnollisesti olla massoittelultaan ja 
ulkonäöltään ympäristöönsä sopivia. 

Rahaahan se kyllä nielisi, niitä paljon pu
huttuja veronmaksajien rahoja. Kokemus on 
kuitenkin osoittanut veronmaksajat tavatto
man äveriäiksi, ja hullumminkin voidaan 
markkoja käyttää, joten toivotaan parasta. 
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giga och tvättmöjligheterna är under ali kritik. 
Byggnaderna är delvis mycket gammalmodi
ga funktionellt, och t. ex. tillräckliga lärorum 
finns ej. Enda stora enhetliga utrymmet är 
matsalen, som man i sanningens namn också 
blivit tvungen att använda som läroutrymme. 

I takt med stadens tillväxt har kasernom
rådet hamnat i kläm för den övriga bosätt
ningen, och detta är naturligtvis ej ur utbildar
nas synpunkt alls idealiskt. Man kan natur
ligtvis nå längre bort belägna övningsområden 
genom att marschera eller åka på biltlaket, 
men om läget jämförs med tidigare nämnda 
"närkasernområden " , där skogen börjar 
utanför dörren är skillnaden stor. Andra brist
fälligheter är bla. de spridda lagerbyggnader
na och deras dåliga skick, samt brist på utrym
men för idrott och kondition. 

U n der tidigare år ämnade man tlytta trupp
förbandet tili utkanten av centrum, men tan
ken strandade dock och samtidigt begrovs 
iden om kasernomändrande tili ett slags "all
aktivitets hus" för civilkulturen. 

Vasa Kustartillerisektion fortsätter alltså i 
sina gamla kaserner där både skonhet och 
brister finns . I visst avseende är det naturligt 
att byggnaderna bevaras för militära ända
mål, vilket de från början varit ämnade tili. 
Oberoende av ålder, är byggnaderna ännu re
parationsdugliga exempel finns på mera för
fallna byggnaders grundreparation som utfal
lit väl. Inom området har grundreparationer 
gjorts på sjukhus- och soldathemsbyggnader
na, som blivit fullt funktionsdugliga och bygg
nadstekniskt i bra skick, så man kan hoppas 
och önska att penningmedel erhålls för för en 
grundlig renovering av hela området. Om 
gamla lagerutrymmen ersätts med nya, varvid 
förutom lager även skolutrymmen skulle till
godoses, vore det en möjlighet. En möjlig ny
byggnadsverksamhet bör naturligtvis taga 
hänsyn tili områdets säregenhet och omgiv
ning. 

De mycket omtalade skattebetalarnas pen
gar skulle ett sådant genomförande sluka, 
men erfarenheten visar ändå att sådant är ge
nomförbart. och sämre har våra markor an
vänts tili, så det är hara att hoppas. 

Ilmari Heinonen 

SÄHKÖ JA KAMERA Oy 
Vaasa 

* VAASAN ROMU Oy 
Vaasa 

• 

Suursaaresta Vietnamiin 

Folke Ahlqvist 
rannikkotykkimies 

Folke Ahlqvist 
kustartillerist 

* Vieraillessani keväällä 1979 Yhdysvaltain 
Jalkaväkikoulutuksessa Fort Benningissä ta
pasin yllättäen Folke Ahlqvistin Kristiinan 
kaupungista kotoisin olevan aseteknikon, soti
lasmestari evp:n, miehen joka tällä hetkellä 
vastaa Yhdysvaltain Armeijan huippu
ampujien aseista ja niiden hienosäädöstä. 
Seuraavassa saatte lukea rt-tykkimiehen, 
Vietnam-veteraanin moninaiset elämänvai
heet niin kuin hän ne minulle kertoi vie
hättävässä kodissaan Columbuksessa, 
Georgiassa. 

* Lapsuus 

Synnyin Kaskisissa vuonna 1916. Lapsuu
desta jäi erityisesti mieleen hukkumiseni. 
Olin kuusi vuotiaana uimassa pelastusliivit 
päällä. Liivien irrottua vajosin pohjaan ja 
kesti noin 10 min. ennen kuin minut saatiin 
ylös. Lääkärin antama tekohengitys tuotti 
tuloksen ja heräsin henkiin ja samalla olin 
saanut konkreettisen kosketuksen mereen joka 
tuli näyttelemään suurta osaa elämässäni. 
17 vuotiaana liityin meri-suojeluskuntaan . 
Aika suojelukunnassa oli erittäin mielen
kiintoista. Ajoimme pitkin rannikkoa ja saim
me ampumakoulutusta ilmakivääreillä. Lop
puaikana meillä oli ampumahiihto kilpailu
ja oikein kivääreillä . Suojeluskunnan jälkeen 
odotti armeija. Vuonna 1937 astuin palve
lukseen Rannikkotykistö Rykmentti 1:een. 

Minusta koulutettiin merivalvontamies ja 
siirrettiin Suursaareen merivalvontaryhmään. 
Tehtäväni oli piirtää millimetripaperille kaik
ki uudet sota-alukset. Jos alus oli uusi nos
timme lipun salkoon ja satamassa ollut luut
nantti kävi kalastaja-aluksella ottamassa 
kuvia laivasta. 

Merille. 

Asepaiveluksen jälkeen lähdin merille. 
Merillä oloaikana alkoi II maailmansota ja 
Saksalaiset kaappasivat aluksemme itämerel
lä. Saksalaiset miehittivät Norjan ja Pohjan
merellä vallitsi sota Englannin ja Saksan 

välillä. Veimme paperia Yhdysvaltoihin ja 
aluksen oli määrä viedä Yhdysvalloista aseita 
Neuvostoliittoon. Jäin Amerikkaan isäni luo. 
Sain työtä huvijahdilta ja purjehdin Suurilla 
järvillä. 

Yhdysvallat joutui sotaan Saksaa vastaan 
ja uusi alokasaika oli edessä. Minut koulu
tettiin ilmatorjunta-mieheksi. Osallistuin 
Normandian maihinnousuun 10 vrk + H-
hetki ja taistelin Kenraali Pattonin joukoissa. 
Minusta tehtiin it-vaunun johtaja lähes sattu
malta. Varsinainen johtaja sai potkut nimit
täin siitä syystä että tarkastuksen aikana oli 
vaunuun jäänyt perunasäkki joka esti tornia 
pyörimästä. 

Yhteysalus Oiva Suursaaressa 
Förbindelsefartyger Oiva på Hogland 

Etenimme Tshekkoslovakiaan, valtasimme 
Prahan ja jatkoimme itään. Jaltan sopimuk
sen vuoksi jouduimme kuitenkin luovuttamaan 
valtaamamme alueet venäläisille. Myöskin 
saksalaiset sotavangit oli luovutettava. 

Marisa Thorden suomalainen kauppa-alus 
jolla Folke Ahlqvist kiersi maailman meriä. 
Marisa Thorden finskt fraktfartyg som Folke 
Ahlqvist seglade längs v. ärldens hav. 

Sodan jälkeen jäin vakinaiseen palvelukseen 
Yhdysvaltain armeijaan. Sijoituspaikkani oli 
Länsi-Saksa. Menin naimisiin Muiichenilaisen 
tytön kanssa, ja oltuani muutaman vuoden 
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Viet-kong sissien räjäyttämä siltä Saigonin 
lähistöllä. 

Saksassa sain siirron Yhdysvaltoihin. Olin 
aseteknisellä puolella ja tehtäväni oli testata 
aseita Alaskassa talviolosuhteissa. Sieltä sain 
siirron sotilasneuvonantajaksi Etelä- Koreaan 
v. 1956, alani oli asehuolto . Silloin tapasin 
mm eversti Parkin joka nykyisin on Etelä
Korean presidenttinä. Etelä-Koreasta siirryin 
Fort Benningiin. Vuona 1966 minut komen
nettiin Vietnamiin. Tehtävänäni oli kouluttaa 
tarkka-ampujia sekä neuvoa asehuollossa. 
Siinä vaiheessa amerikkalaiset toimivat aino
astaan sotilasneuvonantajina ja kouluttajina. 
Etelä-Vietnamilaiset saivat noin 2 viikon kou
lutuksen ennen rintamalle lähettämistä. Ku
vaavaa tilanteelle oli että koulutuksen aikana 
aseet oli kerättävä miehiltä pois yöksi muuten 
viet-kong sissit korjasivat ne parempaan tal
teen. Sissit olivat soluttautuneet kaikkialle . 
Seuraavan kerran jouduin Vietnamiin vuonna 
1969, jolloin taistelin ensimmäisessä kevyessä 

Ostoksilla Hawaijilla 
På uppköp i Hawa1j 
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En bro som Viet-kong sprängt i närheten 
av Saigon. 

helikopteridivisioonassa. Tehtäväni oli kivää
rihuolto ja toimin tykistöjoukoissa. Taistelut 
olivat erittäin kiivaita ja tappiot suuria, mene
tin monta hyvää ystävää. Puolivälissä saimme 
viikon loman. Itse vietin sen Hawaijilla jonne 
myös vaimoni tuli. Valtio avusti kustannuk
sissa. Hawaijissa olo piristi huomattavasti ja 
sillä oli taistelumoraalia kohottava vaikutus , 
sekä ennen että jälkeen. Kotiuduttuani Viet
namista olisin saanut siirron Texasiin, mutta 
koska olin palvellut täyden ajan en uusinut 
sopimusta vaan erosin ja jäin Columbukseen 
lähelle Fort Benningiä, jonne olin rakentanut 
talon ja jossa asuin vaimoni ja kahden lap
seni kanssa. Koulutin itseni aseteknikoksi ja 
valmistuttuani sain takaisin työn Fort Bennin
gissä. Toimin yhdysvaltain armeijan ampuma
koulun asemestarina, ja tehtäviini kuuluu 
mm. maailmanennätysmies Wiggerin aseiden 
testaaminen ja kunnossapito. 

Aseteknikko sotilasmestari evp Folke Ahl
qvist kotinsa edustalla. 
Vapenteknikern militärmestaren framför sitt 
hem. 

l) 

r_ 

• 

Från Hogland tili Vietnam 

Närjagvåren 1979 besökte Förenta Statemas in
fanteriskolningscentnun i Fort Benning, träffade 
jag överraskande Folke Ahlqvist, en vapenteknlker 
hemma från Krlstinestad, f.d. mllitärmästare, som 
svarar för toppskyttamas vapen och ftnjustering i 
Förenta Statemas arme. 

I fö)Jande berättelse kan ni läsa om Kanonidrens
och Vletnamveteranens många Uvsskeden, så
som han berättade dem för mlg I sltt förtjusande 
hem I Columbus, Georgia. 

Min barndom. 

Jag föddes i Kaskö år 1916 och från barndomen 
minns jag speciellt bra den gången jag som 6-årig 
höll på att drunkna. Jag var och simmade med flyt
västen på, när den plötsligt lösgjorde sig och jag 
sjönk till botten. Det to!t 10 min. förrän man fick 
upp mig. Läkarens konstgjorda andning väckte mig 
tili liv och samtidigt hade jag fått en konkret kon
takt med sjön, som senare kom att spela en stor rol). 

Som 17-åring gick jag in i marinskyddskåren. Tt
den där var mycket intressant. Vi körde runt längs 
kusten och fick skolning i skytte med luftgevär. I 
slutskedet hade vien skidskyttetävling med riktiga 
gevär. Efter skyddskåren väntade armen. Ar 1937 
steg jag in i Kustartilleri egementet 1: ans tjänst. 

Jag skolades tili sjöbevakniI1~ma11 och flyttades 
tili Hoglands sjöbevakningsstation. Min uppgift var 
att rita alla nya stridsskepp på millimeterspapper. 
Om fartyget var nytt hissade vi flagg och löjtnanten 
i hamnen for ut med en fiskebåt och tog fotografier 
av det. 

Folke Ahlqvist i marinskyddskåren 
Folke Ahlqvist merisuojeluskunnassa 

Tillsjöss 
Efter värnplikten for jag tili sjöss. Under denna 

tid utbröt det andra världskriget och tyskarna ka-

Folke Ahlqvist i Alaska 
Folke Ahlqvist Alaskassa. 

pade vårt fartyg i Östersjön. Vi fördes till Swinemiin 
de varifrån vi sedan fick fortsätta efter 2 dygn. Tys
karna ockuperade Norge och i Nordsjön rådde krig 
mellan England och Tyskland. Vi fraktade papper 
tili Förenta Staterna och fartyget hade order att 
frakta vapen från Förenta Staterna tili Sovjetunio
nen. Jag stannade kvar hos min amerikanska far 
och fick jobb på en lustjakt och seglade i de Stora 
sjöarna. 

Förenta Staterna hamnade i krig med Tyskland 
och en ny rekryttid var att vänta. Jag skolades tili 
luftvärnsman. Jag deltog i landstigningen av Nor
mandie 10 dygn + H-stunden, och kämpade i Ge
neral Pattens styrkor. Jag blev chef för en luftvärns
vagn på grund av en tillfällighet. Den egentliga che
fen fick sparken på grund av att han under gransk
ning hade glömt kvar en potatissäck i vagnen, vil
ken hindrade tornet att svänga. 

Kanoniären på Storö 
Tykkimies Isosaaressa 

Vi trängde in i Tjeckoslovakien, intog Prag och 
fortsatte mot öster. På grund av Jalta överenskom
melsen blev vi tvugna att ge de erövrade områdena 
tili Sovjetunionen. Även de tyska krigsfångarna 
måste överlämnas. 

Efter kriget fick jag fast anställning i den Ameri-
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PUOLUSTUSVOIMAIN 
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YLEISURHEILUMESTARUUS· 
KILPAILUT 

VAASA 

FORSVARSMAKTENS 
11 

FRI-IDROTTS MASTERSKAPS· 
TÄVLINGAR 

VASA 



KILPAILUJEN TOIMIHENKILÖT TÄVLINGARNAS FUNKTIONÄRER 

Kilpailujen suojelija kenrm H Anttila 
Tävlingarnas beskyddare genmaj •HAnttila 

Tuomarineuvosto 
Domarutskottel 

PE:n edustaja ev L Saressalo 
Järjestäjien edustaja evl P Väyrynen Hs:s representant överste L Saressalo 

Jäsen ins V Marttinen Arrangörernas representant överstc löj t P Väyrynen 

Kilpailijoiden edustaja Medlem ing V Marttinen 
De täv landes representant 

Kilpailujen toimihenki löt 
Tävlingarn as fu nklionärer 

Kilpailujen johtaja kapt E Kurka 
Kilpailujen joht apu! kapt M Pääkkönen Täv lingarnas ledare kapt E Kurka 

Teknillinen johtaja yliope11 ONiemi Vicetävlings ledare kapt M Pääkkönen 

Ylisihteeri ltn J Saarimäki Teknisk ledare överlärare ONiemi 

Tiedotuspäällikkö kapt J Savonheimo Översekreterare löjt J Saarimäki 

Järjestyspäällikkö ylil H Luukkonen I n f ormat ionchef kapt J Savonheimo 

Huoltopäällikkö teknltn P Holma Ordningschef premlöjt H Luukkonen 

Viestipääll ikkö vääp I Kaivonen Servicechef teknlöjt P Holma 

Kuljetuspäällikkö yliv P Hautala Förbindelsechef fältväbel I Kaivonen 

Majoituspäällikkö yliv M Pöytälaakso Transportchef överfä lt väbe l P Hautala 

Lääkäri upskok T Kei stinen I nkvarteringschef överfält väbel M Pöytä laakso 

Lää k intähuoltoupseeri vääp J Junnola Läkare off.asp T Keis tinen 

K ilpailukanslian pääll kapt R Kurtto Läkemedelsofficer fältväbel J J unnola 

Tuloskuuluttaja ylil I Suoraniemi Tävlingskansliet s chef kapt R Kurtto 
Resultatspeaker premlöjt I Suoraniemi 

Kilpailu toimitsijat 
Tä vli ngsf u n k I ionä rer 

Juoksujen johtaja ltn S Kinnarinen 
Juoksujen lähettäjä ylikonst M Jaskari Löpgrenarnas ledare löjt S Kinnarinen 

Ajanottajien johtaja sotmest S Lassila Lö pgrenarnas starter överkonst M Jaskari 

Maalituomarien johtaja yli! H Ahonen Tidtagarnas chef militär mesi S Lass ila 

Hyppykilpailujen johtajat Toivo Ahonen Måldomarnas ledare premlöjt H Ahonen 

Jussi Honkanen H oppgrenarnas ledare Toivo Ahonen 

Heittokilpailujen johtajat Väinö Myllyka ngas Jussi Honkanen 

Veikko Rintamäki Kasttävlingarnas ledare Väinö M yll yka ngas 

Maastojuoksun johtaja kapt M Järvi Veikko Rintamä ki 

Ratamestari yliv P Jaakola Terränglöpningens ledare kapt M Järvi 
Banmästare överfä ltväbe l P Jaakola 
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KILPAILUOHJELMA 

Tiistaina 07. 08. Keskiviikkona 08 . 08 . 

Klo 09 .00 200 m:n aitajuoksu alkuerät 

08 .00 Kilpailujoukkueiden johtajien puhuttelu Keihää nheitto karsinta 

10.00 Tarpeelliset alkuerät ja karsinnat 5-ottelun korkeushyppy 

100 m:n juoksu alkuerät 09.30 400 m:n juoksu alkuerät 

pituushyppy karsinta Kolmiloikka karsinta 

kuulan työntö karsinta 10.00 Kiekonheitto karsinta 

10.30 800 m:n juoksu alkuerät Seiväshyppy karsinta 

11.00 4 x 100 m:n viesti alkuerät 10.15 1000 m:n viestijuoksu alkuerät 

17.30 Kilpailujen avajaiset 10.30 5-ottelun keihäänheitto 

13.00 Maastoj uoksu 
18 .00 100 m:n juoksu vä lierät - yl ja yli 35 v 6000m 

Prtuushyppy loppukilpailu 13.45 Maastojuoksu 
Kuulantyöntö loppukilpailu - varusmiehet 4000m 

18.15 5-ottelun 100 m 14.30 Maastojuoksu 
18.30 Korkeushyppy loppukilpailu - yli 40 ja 45 v 4000m 
18.40 5000 m:n juoksu loppukilpailu 16.30 Keihäänheitto loppukilpailu 
19. 10 100 m:n juoksu loppukilpailu Seiväshyppy loppukilpailu 
19.20 800 m:n juoksu loppukilpailu 17.00 200 m :n aitajuoksu loppukilpailu 

Moukarinheitto loppukilpailu 17 . 15 Maastojuoksun palkintojen jako 
19.30 5-ottelun pituushyppy 400 m:n juoksu loppukilpailu 
19.40 3000 m:n estejuoksu loppukilpailu Kolmiloikka loppukilpailu 
20.00 4 x 100 m:n viesti loppukilpailu 17.50 5-ottelun 1500 m 
20. 10 1500 m:n juoksu alkuerät Kiekonheitto loppukilpailu 

18 .20 1500 m:n juoksu loppukilpailu 

18.45 1000 m :n viestin juoksu loppukilpailu 

19.00 Yleismestaruuspalkinnon jako ja 

kilpailujen pä ä ttäminen 
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TÄVLINGSPROGRAM 

Tisdag 07. 08. Onsdag 08 . 08. 

~ 
Klo 

09.00 200 m häck kvalheat 
08.00 Sammanträde för tävlingslagens ledare Spjutkastning kval 
10.00 Nödvändiga kvalificeringslopp och kval r 

5-kamp, höjdhopp 
100 m löpning kvalheat 09 .30 400 m löpning kvalheat 
längdhopp kval Tresteg kval 
kulstötning kval 10.00 Diskuskastning kval 

10.30 800 m löpning kvalheat Stavhopp kval 
11 .00 4 x 100 m stafett kvalheat 10.15 1000 m stafettlöpning kvalheat 
17 .30 TÄVLINGARNAS ÖPPNING 10.30 5-kamp, spjutkastning 
18.00 100 m löpning mellanheat 13.00 Terränglöpning 

Längdhopp final - allmän och över 35 år 6000m 
K ulstötning final 13.45 Terränglöpning 

18 . 15 5-kamp, 100 m - beväringar 4000m 
18.30 Höjdhopp final 14.30 Terränglöpning 
18.40 5000 m löpning final - över 40 och 45 år 4000m 
19.10 100 m löpning final 16.30 Spjutkastning final 
19.20 800 m löpning final Stavhopp final 

Släggkastning final 17 .00 200 m häck final 
19.30 5-kamp, längdhopp 17.15 Terränglöpningens pris-
19.40 3000 m hinderlöpning final utdelning 
20.00 4 x JOO m stafett final 400 m löpning final 
20.10 1500 m löpning kvalheat Tresteg final 

17 .50 5-kamp, 1500 m 

Disk uskastning final 

18 .20 1500 m löpning final 

18.45 1000 m stafettlöpning final 

19.00 Utdelning av allmänna-

mästerskapspriset avslutning 
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Puolustusvoimain ennätykset 

Försvarsmaktens rekord 

100 m 
10,3 

800 m 
1.45. 9 

V 1973 

V 1974 

A Rajamäki 

M Taskinen 

Pituushyppy-Längdhopp 
7. 76 v 1966 H Mattila 

Kuulantyöntö-Kulstötning 
20.42 v 1973 R Ståhlberg 

5-ottelu-5-kamp 
4054 V 1977 J Lahti 

Korkeushyppy-Höjdhopp 
211 v 1968 P Lantti 

5000 m 
13.42.0 V 1972 T Kantanen 

Moukarinheitto-Slägga 
67.46 v 1974 H Huhtala 

Estejuoksu 3000 m-Hinderlöpning 
8.21.0 v 1972 T Kantanen 

4 x 100 m Viesti - 4 x 100 m Slafett 
41.25 v 1978 Pv :n edustusjoukkue 

400 m 
47.7 V 1973 

Keihäänheitto-Spjut 

S Lönngvist 

83 .2 v 1977 P Sinersaari 

Seiväshyppy-Stavhopp 
5. 16 vl978 JEronen 

Aitajuoksu 200 m - Häck 
23 . 1 v 1978 A Bryggare 

Kolmiloikka - Tresteg 
16.06 v 1979 H Puhakka 

Kiekonheitto - Diskus 
57 ,38 v 1973 A Ojala 

1500 m 
3.38 .3 V 1976 

Viesti 1000 m - Stafett 

H Loikkanen 

1.58.0 v 1979 Nylands Brigad 

VAASA 
MAAKUNNAN 
YKKÖSLEHTI 

Osa eteläpohjalaista 
elämänmenoa 

9 



MUISTIINPANOJA 
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Som militärrådgicvare i Vietnam 
Soti/asneuvonantajana Vietnamissa. 

kanska armen. Min tjänsgöringsplats var Väst
Tyskland. Jag gifte mig med en flicka från Miinc
hen, och efter ett par år i Tyskland fick jag förflytt
ning tili Förenta Staterna. Jag tjänstgjorde inom 
den vapentekniska sidan och min uppgift var att 
testa vapen i Alaskas vinterförhållanden. Därifrån 
fick jag förflyttning som soldatrådgivare i Syd-Ko
rea, med vapenunderhåll som huvudämne. Där 
träffade jag bl.a. överste Park som nu är Syd-Kore
as president. Från Syd-Korea förflyttades jag tili 
Fort Henning. Ar 1966 blev jag kommenderad tili 
Vietnam. Tili mina uppgifter hörde att skola skarp
skyttar och att rådgiva inom vapenskötseln. I det 
skedet fungerade amerikanarna endast som soldat
rådgivare och undervisare. 

Syd-Vietnameserna fick ungefär 2 veckors skol
ning innan man sände dem tili fronten. En bra bild 
ger det faktum att man under skolningstiden sam
lade ihop vapnen tili natten, annars kunde viet
kong gerillan ta dem för egna behov. Gerillan var 

Pä vä/förtjänt ledighet på Hawaij. 
Hyvin ansaitulla lomalla Hawaijil/a. 
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utspridd överallt. Nästa gång jag såg Vietnam var 
1969, då jag stred för den första lätta helikopterdi
visionen. Mina uppgifter var gevärskötsel och jag 
deltog även i artilleristyrkorna. Striderna var ytterst 
häftiga och förlusterna stora. Jag miste mången god 
vän. I mellanskedet fick vi en veckas permission. 
Jag tillbringade den på Hawai tillsammans med 
min fru. Staten bidrog tili ersättningen. Hawaise
mestern hade en mycket uppiggande effekt, både 
före och efter. Efter hemförlovningen från Vietnam 
skulle jag ha fått vakans i Texas, men eftersom jag 
redan tjänat fulltid, förnyade jag inte kontrakter 
utan avgick och stannade i Columbus nära Fort 
Henning där jag byggt ett hus och bodde med min 
hustru och mina två barn. Jag skolade mig tili va
pentekniker och när jag blev klar fick jag arbete i 
Fort Hanning igen. Jag arbetar som armens skytte
skolas vapenmästare, och tili mina uppgifter hör bl. 
a. testning och underhåll av världsmästare Wiggers 
vapen. 

Ledigheten är slut, kriget fotrsätter. 
Loma on loppunut sota jatkuu. 

Med Vasa i blickpunkten 

Snart bllr det tid för armemästerskapen i frild
rott som i år skall försiggå i Vasa. Nylands Brigad iir 
också representerad, 16 beväringar från Spanings
plutonen skall åka upp till Österbotten för att för
svara brigadens ära och förhoppnlngsvis kamma 
hem många segrar. För de idrottsmän som är hem
ma från österbotten bllr det kanske en upplevelse 
att representera Nylands Brigad i sln hemtrakt. VI 
har pejlat stämnlngen genom att Intervjua fyra ld
rottare med slktet lnställt på armemästerskapen i 
Vasa. 

Undersergeant Kurt Hjörkbacka är en släggkas
tare från Närpes som i det civila idrottat för IF 
Kraft. Om hans form inför tävlingen skvallrar re
sultatet 46.18 från den 7. 7 denna sommar. Hur 
känns det att tävla för brigaden nästan I hemknu
tarna? 

- Nog känns det något annorlunda, kanske det 
är litet bättre att tävla i bekant omgivning. Jag täv
lar gärna för Nylands Hrigad, den är ju för närva
rande min egen förening och jag gör mitt bästa. 

- Jag siktar på poängplats, det är klart att man 
hoppas på möjligast god placering, men en plats 
bland de sex bästa torde vara ett mer realistiskt mål 

- Hrigadrekordet på 47.02 skall jag försöka slå, 
för övrigt skulle det ju också betyda två duglighets
permissioner. 

Hur har då tränlngsprogrammet sett ut? 
- Den 30 juli skall vi tili Solvalla på "uppladd

ningsläger", det betyder goda träningsmöjligheter. 
- Tiden i reservunderofficersskolan var inte så 

bra ur träningssynpunkt, men sedan den 1 april har 
jag fått träna dagligen. 

- Spaningsplutonen har erbjudit verkligen tina 
möjligheter tili idrott, egentligen de bästa möjliga. 

Jägare Jan Fellmans hemort är Jakobstad och ci
vilyrke lärare. Han löper 800 och 1500 meter som 
bäst på tiderna 1.57 .07 respektive 4.02.08. 

Bao är gammal I gamet och säger om mästerska
pen: 

- Det är inte så stor upplevelse att delta i vasa
mästerskapen. Jag har vanan inne från 1976 då jag 
tog del i armemästerskapen i Åbo. Nu skall det bli 
åtminstone en finalplats, jag har tränat hårt med 
tanke på den här tävlingen. 

Hurudan har spanlngsplutonen varit ur tränlngs
synpunkt? 

- Nu är möjligheterna tili utövning av idrott go
da, de var sämre på våren men nu som jägare har 
jag inte haft problem. Spaningsplutonen är ett bra 
ställe för den som viii idrotta under sin beväringstid 
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- Egentligen har jag idrottat mera i armen än i 
det civila, det har funnits mera tid. Intresset att 
försöka har varit större. Troligen får idrotten i det 
civila en större betydelse för mig efter det här. 

- Jag tvivlar på att det finns något bättre ställe 
för en idrottare än spaningsplutonen. 

Rekryt Anders Lassander har idrottat i IK Fal
ken i sex års tid. Hemorten är Pedersöre och hans 
gren är höjd. Bästa resultatet som lyder på 1.91 är 
från i fjol. På frågan om bur det känns att tävla l 
Vasa svarat ban: 

- Jag har ingen skillnad vad beträffar tävlings
platsen, troligen känns det lika att tävla i Vasa som 
här. En fördel är förstås att banorna är bekanta. 

- Trots att det tillsvidare har varit svårare att 
träna än i det civila trivs jag bra i spaningsplutonen, 
den hari stort sätt motsvarat förväntningarna. Jag 
tävlar gärna för Nylands Brigad. 

Har armemästerskapen utgjort ett mål för trä-
ningen? . 

- Inte egentligen, men det är klart att Jag skall 
försöka nå ett så bra resultat som möjligt. Närmast 
är målet FM för ungdomar. 

* LAHDENMAAN RADIO-TV 
Laihia 

* KEVYTV ALU Oy 
Laihia 
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Rekryt Robert Nyman är hemma i Nykarleby, en 
19-årig medeldistansare som skall springa 400 me
ter. Han har tidigare idrottat för IF Nykarleby. Hur 
är stämnlngen inför Vasa? 

- Det är inte så stor skillnad var jag tävlar, alla 
platser går lika bra. Det känns annu Iitet ovant att 
vara i spaningsplutonen, jag känner mig ännu mera 
hemma i min tidigare förening. 

Hur bar tränlngen gått? 
- Tyvärr har jag kunnat träna enbart periodvis, 

muskelvärk och ryggont har besvärat i någon mån. 
Studentskrivningarna har också försvårat träning
en. 

- Om placeringen vågar jag inte uttrycka mig, 
finalen är det närmaste målet. Tävlingen är av mer 
personlig karaktär, mest strävar jag tili att slå mitt 
eget rekord på 52.09. 

- Dehär armemästerskapen har utgjort ett slags 
mål för min träning, något somjag har siktat in mig 
på. 

* LAIHIAN OSUUSKAUPPA 
Laihia 

* LAIHIAN OSUUSPANKKI 
Laihia 

Idrottsplutonen i Dragsvik 

Österbottningar i spaningsplutonen 

Spanlngsplutonen är Nylands Brlgads ansikte utåt 
lnom ldrotten, den är tili för ldrottsmän, säger löjt
nant Sören Isaksson. Från varje kontingent tas det 
ut 10-20 idrottsmän. Grenarna är främst friidrott , 
skidning, orientering och fotboll. Tili spaningsplu
tonen väljs A-klass idrottare på basen av egen an
sökning. Utbildningstiden är 8-11 månader varav 
grundutbildningen, som räcker ca 10 veckor, syftar 
till att skola goda jägare. Specialutbildningen om
fattar främst spaningsutbildning. Mannarna kan 
sedan söka tili RUK om de viii fördjupa sina militä
ra färdigheter. 

Tld anslås tlll ldrott sålunda att under de första 
tre veckorna av rekryttiden idrottas det 2-3 tim
mar 5 dagar i veckan, den 4 till 10 veckan varje dag. 
Under specialutbildningsperioden ägnas 3 timmar 
varje dag åt träning. Nu, inför armemästerskapen 
i Vasa har vi intensifierat träningen, berättar ltn 
Isaksson. 

Tyvärr är ldrottsballen dållg, det är brist på reds
kap. Särskilt på vintern är det svårt för tekninkgre
narna. Med Dragsvik ldrottares hjälp harspanings
plutonen dock fått träna en gång i veckan i Helsing
fors eller Åbo. 

Tre eller fyra gånger årllgen är det tränlngsläger 
på Solvalla. Spaningsplutonen betalar för mat och 
husrum genom att vara i underhållstjänst på för
middagarna. På eftermiddagarna är det träning, 
träning och åter träning. Skidlöparna har även varit 
på läger i Sodankylä och alla idrottare är på sina 
egna förbunds läger. I allmänhet ges permission 
eller kommendering för idrottsevenemang. Som
martid blir det vanligen oftare, säger ltn Isaksson. 

Den 27 augustl skall spaningsplutonen flytta från 
Stabskompaniet till 2. Jägarkompaniet och då hop
pas man på bättre utrymmen. 

Bland de många fina resultat som spaningspluto
nen uppnått kan nämnas 69.42 i spjut som us Aimo 
Jurkko kastade i friidrottskampen mellan Nylands 
Brigad och västra kretsen. Vid brigadmästerskapen 
hoppade elev Anders Hendricksson stav 4.00, bri
gadrekord. Ltn Isaksson hoppade längd 7.27, också 
det brigadrekord. 

Spanlngsplutonen har en viktig uppgift att fylla 
då den ser till att kontinuiteten i de finlandssvenska 
idrottsförbunden bevaras och att idrottarna inte 
"tappar sugen". 
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Tykkimiehiksi! 

Kesäkuussa saapuneet alokkaat vannoivat sotilasvalan 21. 7. 1979 Ilmajoella. Valatilaisuus pidettiin Ilkan patsaalla ja tilaisuus oli kerännyt runsaasti seuraajia. Valatilaisuuden jälkeen patteristo suoritti moottoroidun ohimarssin jonka otti vastaan Patteriston komentaja Everstiluutnantti Pentti Väyrynen. Ohimarssin jälkeen nautittiin maukas kenttälounas Ilmajoen koulukeskuksessa johon osallistuivat myös nuorempien tykkimiesten omaiset. Huolimatta säästä olivat kaikki tyytyväisiä. Järjestelyistä vastasi Kapteeni M Pääkkönen. 
Päivän päätteeksi tarjosi Ilmajoen seurakunta Vaasan Rannikkopatteriston henkilökunnalle kahvit uudessa seurakuntakeskuksessa. 
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28. 5. - 1. 6. 1979 
Mietelmiä Lohtajan leiristä ja sen tiimoilta 

- Kaikki nukkuu peiton alla, kuorsaus 
vain kajahtaa, kipinämikon isoon nenään 
tuoksu tuttu leimahtaa. Nukkuu urhot pei
tonalla uneksien armaastaan, kunniaksi her
nekeiton silloin tällöin kajahtaa. 

- Joka niemehen , notkohon, saarelmaan 
kodin tahtoisin nostattaa, hyräili tykkimies 
Muttilainen , kun kolmatta kertaa samana 
yönä telttaa pystytti. 

- Voikos alokas sanoa, mihin suuntaan 
me ollaan marssimassa. 

- Etelään, herra luutnantti . 
- Oikein, kuinka te sen tiesitte? 
- Tulee aina vain lämpimämpi, herra 

luutnantti. 

Kipinä, väijy , kylmyys , kuumuus, herne
keitto ja tietenkin "keskimäärin" kotoinen 
tunnelma ovat leirielämän ikuisia ja hilpeitä 
muistoja varmaankin jokaiselle varusmiehelle 
läpi koko palveluksen ajan, eikä niitä kos
kaan pysty "unhon yöhön" siviilissäkään pu
dottamaan. aina keskusteltaessa SA:sta pul
pahtaa ainutlaatuiset elämykset metsien mie
henä mieleen ja siitä riittää juttua, jatkuvaa 
uutta tarinaa, jolla ei tunne olevan loppua. 

Avoimuus on ehkä metsäkeikkojen suurin 
valtti, mihin ei kasarmilla päästä. Elämä 
maastossa on niin erilaista ja varusmiehet 
ovat pakostakin hurjan"lähellä" toisiaan. 

Tämän ansiosta varusmiespappi on met
sässä "soluttautuneempi" varusmiesten jouk-

koon, "haistaen" tuulen suunnan. Elikkä 
onko elämä liiankin hyvässä mallissa vai onko 
isot tai pienet murheet ahdistelemassa. 

Varusmiespapin tärkein työ leirillä onkin 
juuri kuunnella ja kuulostella, mitä varus
miehellä on sydämellään. Työnäkymä on ava
ra , onhan kyseessä koko ihminen, sellaisena 
kun hän itsensä ilmaisee. 

Joskus tuntuu, että varusmiespappiin suh
taudutaan "kiertelevästi" ikäänkuin luista
rista irtipäässeeseen pyhimykseen. 

Jaska Jokunen joutui kerran ehkä lähes 
samanlaisen ongelman eteen. Hän kertoi siitä 
ystävälleen : "Minä en voi puhutella häntä , 
kun hän on jotakin ja minä en ole mitään ... 
Jos hän ei olisi mitään ja minä en olisi mi
tään, voisin puhutella häntä . . . Tai jos hän 
olisi jotakin ja minä olisin jotakin ... Tai jos 
hän ei olisi mitään ja minä olisin jotakin, sil
loinkin voisin puhutella häntä. Mutta minä 
en ole mitään ja hän on jotakin". 

Silloin Jaska sai yllättävän vastauksen ys
tävältään: "Mutta silloinhan sinä olet todella 
jotakin". 

Me jokainen olemme paljon tai sitten ku
kaan ei ole mitään. Täytyy sanoa kuten 
EPtrin automiehet jotta "pakkohan se on" 
olla näin. Jumala toivoo yhteistyötä, ei alis
tumista vaan ystävyyttä, sillä meidäthän on 
luotu toinen toisiamme varten. 

Varusmiespappi alik . J Hakola 
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Lohtajan leiri kuvin 

Reserviläiset vaihtavat asemaa Maastoutettua majoitusta 

Ampumavalmiina "Tykkijullit" odottamassa ruokailua 

J/mavaara Osuma 

Toiminta jatkuu Huomio Tulta! 
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Uuden VMTK-puheenjohtajan puheenvuoro: 

Haluan kiittää luottamuksesta, kun minut 
22. OS . -79 valittiin VaaRPston uudeksi va
rusmiestoimikunnan puheenjohtajaksi. Tä
mä varusmiestoimikuntatyö on vaativaa ja vie 
paljon aikaa, vapaa-aikani lisäksi minulla on 
käytettävissäni tiistai- ja torstai-iltapäivät 
näiden töiden suorittamiseksi, joten on myön
teistä, että patteristossa suhtaudutaan myön
teisesti VMTK-työhön. 

VMTK käsittelee koko patteriston varus
miesasioita, joten sektori on laaja ja on vält
tämätöntä, että myös eri yksikköedustajat 

LAITILAN SÄÄSTÖPANKKI 
Laitila 

* SATAKUNNAN SÄÄSTÖPANKKI 
Merikarvian konttori 

* MERIKARVIAN APTEEKKI 
Merikarvia 

* NUMMELIN 
Kaasmarkku 

* REHUJAUHATUS JA SEKOITUS 
V. Hilanto, Pyhäranta 

ovat aktiivisesti mukana ja välittävät varus
miesten mieltä painavia asioita kokouksissa . 
Esim. gallup-kysely (mitä varusmies vaatii / 
odottaa VMTK:lta) olisi asiallinen , kunhan 
pysyttäisiin asialinjalla eli ei vaadittaisi mah
dottomia. Kiitos hyvistä aloitteista ja ne ovat 
varmasti tervetulleita. Linja-autokuljetus yri
tetään järjestää pitkämatkalaisille ym. täl
laista, missä ei paljon jouduta määrärahojen 
kanssa tekemisiin. Varusmiesten vapaa-aika 
on ollut melkein pääasiana VMTK:ssa, jutun 
järjestäminen paikalleen vaatiikin suuret 
organisaatiot. Lähinnä sellainen monikäyttö
halli tuntuisi asialliselta, jossa voi niin tal
vella kuin kesälläkin harrastaa erilaisia ur
heilumuotoja, pitää tansseja ja elokuvia ym. 
Mutta kuten jo edellä mainitsin , kysymys on 
määrärahoista, joita ei nykyisin ole paljon 
käytettävissä. Kesällä vapaa-aikaharrastuk
siin on VaaRPsto:ssa urheilun kannalta hyvät 
mahdollisuudet, sillä onhan patteristona 
esim. oma jalkapallo- ja pesäpallojoukkue. 
Talvella tämä kaikki on rajoitetumpaa, mut
ta ottaen huomioon varuskunnan keskeisen 
sijainnin liikekeskukseen nähden, on oma
~loitteisen vapaa-ajan vietto melko hyvin jär
J~stetty. Kaupungissa on tanssi paikkoja, 
mmahalli , urheilukenttä, pururata ym. 
VMTK järjesti keväällä elokuvaesityksen ja 
tulos oli myönteinen, joten eiköhän lisää ole 
tulossa. 

Lopuksi toivotan kaikille varusmiehille 
maanpuolustushengen ja -tahdon lujittamis
ta, isänmaan rakkautta, vapaiden harrastus
ten ja henkisen vireyden edistämistä . 

Terveisin 

opp Ilkka Salminen 

YLISTARON SÄHKÖASENNUS Oy 
Yl istaro 

* NORDLAMEX SAFETY GLASS Oy 
Laiti la 

* Ab HALDIN & ROSE Oy 
Jakobstad 

*· Oy WIIK & HOGLUND Ab 
Jakobstad 

* YLISTARON OSUUSPANKKI 
Ylistaro 
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Omaistenpäivä 
30.6.1979 
2/79 ikäluokka 

Lauantaina 30. 6. järjestettiin kesäkuun alok
kaille omaisten päivä. Ohjelmassa oli muun
muassa asemiinajonäytös. Omaisille ja alok
kaille oli järjestetty ruokalassa elokuvaesitys 
ja sulkeiskentällä he såivat tutustua patte
ristomme kalustoon , mm juuri saapuneeseen 
Uiskoon. Omaisia oli päiville saapunut noin 
parisataa. Sekä alokkaat että omaiset naytti
vät olevan tyytyväisiä epätavalliseen palvelus
päivään. 

Juhlallinen /ipunnosto 
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Marssin tahdissa yksikköihin 

Omaisille esitellään uutta ja vanhaa kivääri
ryhmää. 

Asemaan ajo 

Huomio! TULTA 

Tehtävä suoritettu, uudet odottavat 

Kolmen Sotilasläänin ampumamestaruuskilpailut 
Vaasassa 
Tre Militärläns skyttemästarskapstävlingar i Vasa 

Voittaja Vinnaren 

Pohjanmaan, Slsä-Suomen ja Savo-Karjalan so
tilasläänit olivat lähettäneet parhaat ampujansa 
kilpailemaan Vaasan ampumaradollla. Käytännön 
järjestelyt ja majoitus olivat järjestetty V aaRPston 
toimesta. Kilpailut käsittivät sekä kantahenkilö
kunnan että varusmiessarjat. Varusmiehet ampui
vat kaksi Rk-ammuntaa sekä standardikivääriam
munnan. Kantahenkllökunnalla oli ohjelmassa 
Rk-, yleinen standardikivääri-, isopistooli- sekä so
tllaspistooliplka-ammunta. Varusmiehistä parhai
ten pärjäsi opp. P Heikkinen, KarJP:sta joka voitti 
kummatkin Rk-ammunnat. Varusmiesten stan
dardikivääriammunnan voitti Ups.kok. S Ratilai
nen PKarPsto:sta. 

Isopistooliammunnan 30 + 30 ls voitti Ylll V 
Rantasalo KarJP:sta. Sotllaspistoolipika-ammun
nan voitti Teknylil E Hämäläinen Asekoulusta 
Kokkolasta. 

Parhaan sotilaspistooliampujan hylsyn sai Tekii: 
ylil E Hämäläinen Pohjanmaan sotllasläänistä. So
tilaskoti yhdistys palkitsi parhaat varusmies ampu
jat hopealautasin. 

Österbottens, Inre Flnlands och Savolax-Kare
lens militärlän hade sänt slna bästa skyttar för att 
tävla vid Vasa skjutbanor. De praktiska arrange
mangen samt lnkvarteringen hade Vasa Kustartll
lerisektion skött om. 

Tävlingama omfattade såväl serier för stamper
sonal som beväringar. Beväringarna sköt två storm
gevärs- samt en standardgevärs tävllng. I stamper
sonalens program ingick stormgevärs-, allmänt 
standardgevärs-, grovpistols- samt mllltärspistols 
snabbskytte. Av beväringarna klarade sig bäst elev· 
P Heikkinen från Karelens Jägarbataljon, som 
vaon de båda stormgevärssltjutningama. Bevärin
gamas standardgevärsskytte vanns av Off.asp. S 
Ratilainen från Norra-karelens sektion. 

Grovpistolsskyttet 30 + 30 skott vanns av Prem. 
ltn. V Rantasalo från Karelens Jägarbataljon. 

Militärpistols snabbskyttet vanns av Tekn.prem. 
ltn E Hämäläinen från Karlebys Vapenskola. 

"Hylsan för bästa militärpistolsskytten", vanns 
av Tekn. prem.ltn E Hämäläinen. 

Soldathemsföreningen belönade de bästa bevä
ringsskyttarna med silverfat. 

51 



Varusmiesten RK-ammunta 10+ 10 LS 
STG-skytte 10 + 10 sk för beväringar 

1) Opp P Heikkinen KarJP 186, 2) Alok 
D Blusi VaaRPsto 180, 3) Alik P Komppula 
KarJP 180, 4) Vm R Katajamäki KSVP 175, 
5) Alik J Isokoski VaaRPsto 175, 6) Tkm 
A Ovaska V aaRPsto 173, 7) V m J Niemelä 
KSVP 173, 8) Alik K Lähdesmäki KSPionP 
170, 9) Jääk O Räsänen KarJP 170, 10) Vm 
J Puranen KSVP 169, 11) Tkm P Kinnunen 
PKarPsto 165, 12) Jääk M Räsänen KarJP 
163, 13) Pion A Leppälä KSPionP 162, 14) 
Jääk V Korhonen KarJP 162, 15) Alok 
E Kinnari VaaRPsto 162, 16) Tkm J Könönen 
PKarPsto 161, 17) Opp P Iivarinen KarJP 
160, 18) Alok V Tallbacka KSPionP 160, 
19) Alik P Syvälahti KSPionP 159, 20) Tkm 
M Aura VaaRPsto 152, 21) Korpr M Väntti
nen PKarPsto 151, 22) Kok S Ratilainen 
PKarPsto 150, 23) Korpr J Kärki PKarPsto 
148, 24) VM L Tenhunen KSVP 144, 25) Alik 
M Oksi KSVP 143, 26) Alik P Halonen 
VaaRPsto 142, 27) Jääk E Martinskin KarJP 
142, 28) Alok E Vattuaho VaaRPsto 141, 
29) Alik R Hartikka KSVP 128, 30) Alik 
T Neittamo KSVP 127, 31) Opp E Rossi 
KSPionP 123, 32) Opp L Posti KSPionP 115. 

Kilpailun ulkopuolella 
Utanför tävlingen 

Uo K Kuuppo IlmaSK 164, Uo E Perkiö 
IlmaSK 184, Alik A Peuna IlmaSK 178, 
Lntstm H Pirkkala IlmaSK 134. 
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Varusmiesten RK-ammunta 3 X 5 LS 
STG_ 3 X 5 sk för beväringar 

1) Opp P Heikkinen KarJP 127, 2) Vm 
J Niemelä KSVP 123, 3) Opp P Iivarinen 
KarJP 120, 4) Jääk J Tossavainen KarJP 
115, 5) Vm J Puranen KSVP 115, 6) Jääk 
V Korhonen KarJP 111 , 7) Alok V Tallbacka 
KSPionP 108, 8) Opp E Rossi KSPionP 107 
9) Alik P Komppula KarJP 105, 10) Tk~ 
J Könönen PKarPsto 104, 11) Jääk O Räsänen 
KarJP 100, 12) Jääk M Räsänen KarJP 98, 
13) Opp L Posti KSPionP 95, 14) Alik 
P Syvälahti KSPionP 95, 15) Alik J Isokoski 
VaaRPsto 94, 16) Korpr J Kärki PKarPsto 90 
17) . Alik T Neittamo KSVP 88, 18) Tk~ 
P Kmnunen PKarPsto 85, 19) Alok E Kinnari 
VaaRPsto 83, 20) Alik R Hartikka KSVP 82 
21) Tkm A Ovaska VaaRPsto 80, 22) korp; 
M Vänttinen PKarPsto 79 , 23) Tkm M Aura 
VaaRPsto 76, 24) Alik M Oksi KSVP 73 
25) Vm R katajamäki KSVP 69, 26) L Ten: 
hunen KSVP 69, 27) Alik K Lähdesmäki 
KSPionP 56, 28) Pion A Leppälä KSPionP 
56, 29) Alik P Halonen VaaRPsto 52, 30) 
Upskok S Ratilainen PKarPsto 49, 31) Alok 
E Vattuaho VaaRPsto 40. 
Kilpailun ulkopuolella 
Utanför tävlingen 

Uo K Kuuppo IlmaSK 115, Uo E Perkiö 
IlmaSK 103, Alik A Peuna IlmaSK 68, 
Lntstm R Kojonen IlmaSK 59, Lntstm 
H Pirkkala IlmaSK 108. 

~versti Kankaanpää jakamassa palkintoja sotilaskodissa. 
Overste Kankaanpää utdelar prisen i soldathemmet. 

Kantahenkilökunnan RK-ammunta 10+ 10 1s 
STG-skytte 10+ 18 sk för stamanställda 

1) Yliv K Kettunen KarJP 184, 2) Teknltn 
M Urpalainen AseK 180, 3) Puhas L Seppälä 
VV 176, 4) V-kers A Nupponen KarJP 176 
5) Ylil J Norismaa KarJP 174, 6) V-ker~ 
K Kuntola SeiSpE 173, 7) Maj J Hellsten 
KokSpE 173, 8) Yliv E Malinen PKarPsto 
173, 9) V-kers T Saarimaa AseV 7 168 
10) Kapt R Ojaniemi KuljvälV 168 11) Vääp 
E Savioja AseV 3 167, 12) Kapt ' K Pökkä 
KokSpE 166, 13) Ylil A Valtonen KSVP 166 
14) Maj P Pippola SeiSpE 166 15) Vääp 
S Koski KSPionP 161 , 16) Ker~ J Salonen 
KSPionP 161, 17) Yliv R Saaranen AseK 159 
18) Vääp E Lähdeniemi AseV 6 158 19) 
Ylik M Kraapo AseV 3 155, 20) Ylik J Muti
kainen KSVP 154, 21) Kers J Peltokoski 
VaaRPsto 151 , 22) V-kers E Hakkarainen 
VaaRPsto 143, 23) Kapt K Honkanen SSSLE 
143, 24) V-Ylik K Kaartinen Ase V 7 134 25) 
Vääp M Peltokoski VaaRPsto 131 , ' 26) 
Sotmest V Lehto AseK 127, 27) Yliv M Harju 
KokSpE 112, 28) Yliv P Nokelainen KSVP 
108. 

Yleinen standardikivääri 3 X 20 LS 
Allmänna standasd2eväret 3 X 20 sk 

1) Teknltn M Urpalainen AseK 188+ 155+ 
&+)=523, 2) Yliv K Kettunen KarJP 184+ 
146+171 = 501, 3) Sotmest V Lehto AseK 
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191 + 145+ 165=501, 4) Maj J Hellsten 
KokSpE 184+147+168= 499, 5) V-kers 
T Saarimaa Ase V 7 186+ 150+ 163=499, 
6) Kapt K Pökkä KokSpE 178+167+151= 
496, 7) V-kers A Nupponen KarJP 182+ 143+ 
& / + = 493 , 8) Kapt R Ojanen KälvV 188+ 
133+172=493, 9) V-kers K Kuntola SeiSpE 
179+152,+158=489, 10) Ylil J Norismaa 
KarJP 176+131+165 = 472, 11) Vääp 
S Koski KSPionP 164+ 146+ 151 = 461 , 12) 
Kapt. K Honkonen SSSIE 171 + 125+ 164 = 
460, 13) Yliv E Malinen PKarPsto 178+ 127 + 
150= 455, 14) Yliv M Harju KokSpE 178+ 
134+ 133=445, 15) Ylik M Kraapo Ase V 3 
173+122+142=437, 16) Kers J Salonen 
KSPionP 159 + 128+ 134 = 421. 

Varusmiesten standardikivääriammunta 20 ls 
Standardgevärsskytte för bevärningar 20 sk 

1) Upskok S Ratilainen PKarPsto 182, 
2) Alik P Komppula KarJP 180, 3) Jääk 
O Räsänen KarJP 178 4) Alik P Syvälahti 
KSPionP 175, 5) Alok E Kinnari VaaRPsto 
175, 6) Opp P Iivarinen KarJP 173, 7) Alik 
R Hartikka KSVP 172, 8) Alok D Blusi 
VaaRPsto 171, 9) Opp E Rossi KSPionP 170, 
10) Alok V Tallbacka KSPionP 170, 11) tkm 
P Kinnunen PKarPsto 169, 12) Alik J Iso
koski VaaRPsto 167, 13) Alik R Salli 
vaaRPsto 166, 14) Jääk A Heikkinen KarJP 
166, 15) Tkm J Könönen PKarPsto 164, 16) 
Tkm H Keskilammi VaaRPsto 163, 17) Jääk 
J Korhonen KarJP 161 , 18) Korpr J Kärki 
PKarPsto 156, 19) Alik J Lahti KSVP 156, 
20) Alok P Tossavainen VaaROsto 153, 21) 
Vm J Laitinen KSVP 147, 23) Korpr M Vänt
tinen PKarPsto 146, 24) Kers T Rajala KSVP 
142. 

Kilpailun ulkopuolella 
Utanför tävlingen 

Uo K Kuuppo IlmaSK 182, Uo E Perkkiö 
IlmaSK 185, Alik A Peuna IlmaSK 183, 
Lntstm R Kojonen IlmaSK 177. 

Isopistooliammunta 30+ 30 LS 
Grov pistol 30 + 30 sk 

1) Yli! V Rantasalo KarJP 285+285=570, 
2) V-kers T Saarimaa Ase V 7 282+284=566, 
3) Vääp E Savioja AseV 3 276+289=565, 
4) V-kers E Hakkarainen VaaRPsto 280+ 
282 = 562, 5) Yliv E Kevari VaaRPstp 276+ 
282 = 558, 6) Maj P Pippola SeiSpE 279+ 
279 = 558, 7) Teknylil J Ruuskanen AseK 
274+283 = 557, 8) Yliv R Saaranen AseK 
275+280=555, 9) Puh-as L Seppälä VV 
277+276 = 553, 10) Vääp E Lähdeniemi 
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AseV 6 275 + 278 = 553, 11) Yliv Y Tiilikainen 
KarJP 275+277 = 552, 12) Yliv A Plym 
TamltPsto 296+282 = 551 , 13) Teknylil 
E Hämäläinen AseK 268+283 = 551 , 14) 
Yliv P Hautala VaaRPsto 282+268 = 550, 
15) Vääp E Seppänen VV 264+280=544, 
16) Maj J Virkajärvi Asek 264+279 = 543, 
17) V-ylik O Pippuri KarJP 272+271 = 543, 
18) Yliv P Nokelainen KSVP 267+272=539, 
19) Ylik J Mutikainen KSVP 272+259 = 531 , 
x) 20) Kapt K Honkonen SSSIE 277 + 250 = 
527, 21) Sotmest V Lehto AseK 219+256 = 
475 , 22) Viesti-as T Virkki VV 222+221 = 
443, 23) Ylil A Valtonen KSVP 200+218 = 
418. 
x) Kilpailun ulkopuolella 

Kantahenkilökunnan 
ammunta 

sotilaspistoolipika-

Militärpistolsnabbskytte 

1) Teknylil Hämäläinen E AseK 283 , 2) 
Yliv Plym A TamltPsto 278, 3) Ylil Ranta
salo V KarJP 278 4) Vääp. Seppänen E VV 
275 , 5) Yliv Tiilikainen Y KarJP 275, 6) Ylik 
Vähäpassi A VaaRPsto 273, 7) V-kers 
Hakkarainen E VaaRPsto 272, 8) Yliv Hauta
la P VaaRPsto 271, 9) Vääp Savioja E 
AseV 3 269, 10) Ylik Pippuri O KarJp 267 , 
11) Maj Pippola P SeiPsE 266, 12) Yliv 
Kevari E VaaRPsto 264, 13) Teknylil Ruus
kanen J AseK 251. 

Parhaan sotilaspistooliampujan hylsy 
Hylsan for bästa militär pistolskytten 
Sotilaspistoolipika- ja isopistoolokuvio-
ammunta 
Militärpistolsnabbskjutning och grovpistol 
duell 

1) Teknylil E Hämäläinen PohmSI 283+ 
283 = 566, 2) Yli! V Rantasalo S-KSI 278+ 
285 = 563 3) Yliv A Plym SSSl 278+282 = 560. 

(Luutnantti J-E Juslinin lahjoittama kierto
palkinto) 

K-MAATALOUSKESKUS Toivo Viita 
Ylistaro 

* Oy PENOLA Ab 
Helsinki 

* NELES Oy 
Helsinki 

Vaasan kummialus Pohjanmaa Vasa fadderfastyg 

Merivoimien uusi koulutuslaiva kas- Sjöstridskraftemas nya skolfartyg döpt 
tettu ja luovutettu Wärtsilän Helsingin och överlämnat vid Wärtsiläs Helsing-
telakalla fors varv 

Pää tiedot: 
Pää tiedot: 
Suurin pituus 78,2 m 
Leveys 11 ,6 m 
Syväys 3,0m 
Uppouma (standardi) 1100 t 
Nopeus 18,5 solmua 
Runko on terästä ja kansirakenteet alumiinia. 

Yläkannen peräosan järjestely mahdollistaa heli
kopterin laskeutumisen alukselle. 

Aluksessa on kaksi potkuria, joista kumpaakin 
käyttää oma 2900 hv:n Wärtsilän Vaasa 16V22B
dieselmoottori. Moottorit on sijoitettu kahteen toi
sistaan toiminnallisesti riippumattomaan kone
huoneeseen. 

Aseistukseen kuuluu: 
- yksi 120 mm:nyleistykki 
- kaksi 40 mm:n ilmatorjuntatykkiä 
- neljä kaksiputkista 23 mm:n ilmatorjuntatyk-

kiä 
- ammunnanhallintajärjestelmät 
- varustus sukellusveneiden torjuntaa varten. 

Vaasan kummilaiva Pohjanmaa sisäsatamassa 

S pecifika tion: 
längd ö. a. 78,2 m 
bredd 11 ,6 m 
djupgående 3,0 m 

deplacement (std) 1100 t 
hastighet 18,5 kn 
Fa.rtygskroppen är utförd i stål och däckskonst

ruktionerna av aluminium. Aktre delarna av övre 
däck gör det möjligt för en helikopter att landa på 
fartyget. 

Fartyget är försett med dubbla propellrar, vilka 
drivs av varsin 2.900 hk:s Wärtsilä Vasa 16V22B
dieselmotor. Motorerna är placerade i två funktio
nellt oavhängiga maskinrum. 

Tili bestyckningen hör: 
- en 120 mm universalkanon 
- två 40 mm luftvärnskanoner 
- fyra tvåpipiga 23 mm luftvärnskanoner 
- eldkontrollsystem 
- utrustning för bekämpning av ubåtar 

Pohjanmaa Vasafadderfartyg i inre hamnen 
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Laivakello, Skeppsklocka 

Yliluutnantti Harju esittelemässä komento
siltaa. 
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120 mm Bofors-kanuuna, tulinopeus 80 lau
kausta minuutissa. 
120 mm Bofors-kanon, eldhastigheten 80 
skott per minut 

Premiärlöjtnant Harju förevisar kommando
bryggan 

Wärtsilän Vaasan J 6V22B-dieselmoottori 
Wärtsilä Wasa J6V22B-dieselmotor 

Siirrettävä hyttikontti miinakannella Flyttbar hyttkontainer på mindäcket 

57 



Näkymä komentosi/lalta 
Utsikt från kommandobryckan 

Kesäkuun 8. päivänä 1979 kastettiin ja luovutet
tiin Wärtsilän Helsingin telakan uudisrakennus 
n:o 421, Merivoimien esikunnan maaliskuussa 
1977 tilaama miinalaiva/ koululaiva. Aluksen kas
toi rouva Aili Haapkylä, ja se sai nimen "Pohjan
maa". Aluksen luovutti rakentajan puolesta tela
kanjohtaja Håkan Österberg, ja sen otti vastaan 
Merivoimien komentaja, kontra-amiraali Jorma 
Haapkylä. 

Lopullisen varustuksensa alus saa vuoden 1980 
kuluessa, jolloin Merivoimat hankkii siihen elek
troniset ammunnanhallintajärjestelmät. 

Telakka on suunnitellut miinalaiva/ koululaivan 
kiinteässä yhteistyössä Merivoimien esikunnan 
kanssa. Tavoitteena oli kehittää kohtuullisin kus
tannuksin tyyppi, joka soveltuisi Suomen rannikko
vesille sekä koulu- että miinalaivaksi ja tarvittaessa 
myös koulu laivaksi valtamerikäyttöön. 

Nämä kaksi jossain määrin vastakkaista käyttö
tarkoitusta edellyttivät alukselta mm. hyvää ohjai
lukykyä, rajoitettua syväystä, tiettyäjäänmurtamis
kykyä ja suurta miinakapasiteettia sekä ylimääräis
tä majoitustilaa n. 70 hengelle. Lisäksi vaadittiin 
hyviä merenkulkuominaisuuksia ja suurta toimin
tasädettä. 

Ylimääräisen majoitustilan tarve ratkaistiin mii
nakannelle sijoitettavilla siirrettävillä hyttikonteil
la. Nämä voidaan nostaa nopeasti maihin, jos alus
ta käytetään miinalaivana. 
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Pohjanmaan luontosali, jossa mm. kaksi 
televisiota ja audiovisuaaliset opetusvälineet 
kuten videonauhuri. 
Pohjanmaas föreläsningsal som innehåller bla 
två televisioner och audiovisualiska utbild
ningsmedel så som videobandspelare 

Kadetti messi 
Kadett mässen 

Den 8. juni 1979 döptes och överläts Wärtsiläs Hel
singfors-varvs nybygge n:r 421, ett av Staben för 
Sjöstridskrafterna, i mars 1977, beställt minfartyg/ 
skolfartyg. Fartyget döptes av fru Aili Haapkylä tili 
"Pohjanmaa". Det överläts från byggarens sida av 
varvschefen Håkan Österberg och mottogs av kom
mendören för Sjöstridskrafterna, konteramiral 
Jorma Haapkylä. 

Sin slutliga utrustning får fartyget under år 1980 
då Sjöstridskrafterna anskaffar de tillhörande elek
troniska eldkontrollsystemen. 

V arvet har planerat minfartyget/ skolfartyget i 
nära samarbete med Staben för Sjöstridskrafterna. 
Man har strävat tili att, inom rimliga kostnadsra
mar, utveckla en fartygstyp som lämpar sig för de 
finländska kustvattnen, våde som skol- och minfar
tyg och vid behov även som skolfartyg för ocean
bruk. 

Dessa båda, i vissa avseenden motstridiga, bruks 
ändamål förutsatte att fartyget hade god manöver
barhet, begränsat djupgående, en viss förmåga tili 
gång i is, stor minkapacitet samt extra logiutrym
men för ca 70 man. Dessutom krävdes god sjödug
lighet och stor aktionsradie. 

Problemet att ordna extra Iogiutrymmen löstes 
genom att på mindäck placera flyttbara hytt-con
tainers. Dessa kan snabbt lyftas iland om fartyget 
skall användas som minfartyg. 

Moottoroidun Rannikkotykistön 71. reser
vinaliupseerikurssi on päättynyt. Onnittelen 
Sinua tutkin tosi johdosta. 
Olet saanut parhaan mahdollisen te<?reettis:!1 
ja käytännön koulutuksen mahdollisen ~ru
sin varalta, jolloin Sinua tullaan tarvitse
maan. tätä emme kuitenkaan toivo. Sen si
jaan joudut sovel~amaai:i saa~aasi oppi_a 
"kentällä", tykkimiesten Ja tulevien alokkai
den parissa. Joudut varsin vaativa~ teht~vän 
eteen: kouluttamaan Suomen nuorisoa, Jossa 
on tulevaisuutemme. Ota tehtäväsi kunniak
kaana haasteena ja vie se läpi parhaa~i te~
den. Kuitenkaan ei pelkästään saamasi oppi, 
koulutus , tee Sinusta kyvykästä ja hyväksyt
tävää johtajaa, ei rauhanajan - eikä taiste-

lukentän olosuhteisiin. Sinun tulee oppia 
"elämään" kanssaihmistesi parissa muistaen 
ettet ole heitä "parempi" etkä "huonompi". 

Uskon että kurssiaika on antanut Sinulle 
hyvät lähtökohdat ja että varusmiespalveluk
sestasi on muutenkin hyötyä tulevassa elä
mässäsi, kunhan sen oikein oivallat. Ja tun
tuu siltä kuin olisit asian ymmärtänyt. 

Kiitokset rehdistä yhdessäoloajasta. Onnea 
matkaan. 

Koulun johtaja 

Kapteeni LQJl:;aA __ ,._._ia-_.---7/ltfC ... r 
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Kurssi 71 ja motivaatio 
Kurssi 71 oli kuuma kurssi , ainakin ilmo

jen puolesta. Mutta selvittiin kuitenkin ilman 
suurempia kiehumisia. Tätä kirjoitettaessa ei 
tosin ole vielä selvillä, kuinka kurssi 71 am
puu , meneekö 3Q90 piirua harhaan vai vielä 
enemmän, sillä Orön vaativa leiri on vasta 
edessä. Mutta kaikki muut taidot on jo ope
teltu. 

Kurssin aikana, oikeastaan jo sitä ennen , 
peruskoulutuskaudella on minua ja muita as
karruttanut kysymys, joka on varsin tärkeä 
puolustusvoimiemme kannalta. Kysymys va
rusmiesten palvelusmotivaation kohottami
sesta on asia , jolla on varmasti vaikutusta se
kä kantahenkilökunnan työhön että oppilai
den ja kaikkien varusmiesten viihtyvyyteen 
palvelusaikana . 

Me oppilaat kyllä huomasimme ilmiselväs
ti , ettei meidän motivaatiomme ollut silloin 
kovin korkealla kun lauantai-iltapäivällä ha
ravoimme RAUK:n mukavanlaajuisia ulko
alueita tai ennen lomillelähtöä pöllytimme 
hiekkaa koulun rappusissa. Mutta kyllä sitä 

RAuK2 

Kurssi 2/79 
ryhmänjohtajat 

Onnittelen teitä menestyksellisesti suorite
tun kurssin johdosta! 

Kurssinne on ollut teille varmasti työn
täyteistä aikaa. Uutta oppia on ahdettu mie
liinne lyhyessä ajassa melkoisesti. Kaiken 
opiskelun lomassa harrastuksiakaan ei sovi 
kuitenkaan unohtaa , sillä ne antavat sopivaa 
vastapainoa kovalle työlle . Oppilaskunnan 
tehtävänä onkin pitää yllä ja tukea oppilai
den harrastuksia , sekä luova sopivia vapaa
ajan viettomahdollisuuksia. 

Toimiessani ensimmäistä kertaa kuraatto
rina olen kokenut oppilaskunnan työn mie
lenkiintoiseksi. Lyhyt aika rajaa toimintaa 
olennaisesti , mutta katson , että tähän men
nessä, kurssihan on vielä tätä kirjoitettaessa 
kesken , on saavutettu hyviä tuloksia. Pää
tehtävähän on ollut yhdistetyn Porrastusleh
den ja Puolustusvoimien yleisurheilumesta
ruuskilpailujen kisajulkaisun aikaansaanti. 
Tässä tehtävässä oppilaskunta on toiminut 
kiitettävän vireästi ja tehokkaasti. 

Kiittäen oppilaskuntaa ja sen hallitusta hy
västä yhteistyöstä oppilaiden parhaaksi toivo
tan parhainta onnea ja menestystä perusyksi
kön vastuunalaisessa ryhmänjohtajatehtäväs
sä ja sen jälkeen siviilielämässä 

Kuraattorinne 
Vääp R Kuusinen 

motivaatiotakin löytyi. Usein nimenomaan 
silloin kun oltiin tykillä, keskiössä, mittaa
massa tai radioiden kanssa toimimassa. Pal
velusmotivaatio ei luonnollisesti ole pelkäs
tään palvelustehtävien kysymys, siihen vai
kuttavat monet muut , mm. taloudelliset sei
kat, mutta kyllä erikoiskoulutus , varsinainen 
aselajikoulutus koettiin mielekkääksi. Us
kon, että myös kouluttajat yhtyvät näkemyk
seeni tässä asiassa. Enemmän aikaa teholli
seen koulutukseen ja "turha" palvelus mah
dollisimman vähäiseksi. Mm . merivoimien 
komentaja, kontra-amiraali Jorma H a a p
k y 1 ä totesi samasta asiasta lehtihaastatte
lussa äskettäin seuraavasti: "Tärkeänä seik
kana mainitsisin sen, että varusmiehille kuu
lumattomat tai heille huonosti sopivat tehtä
vät olisi siirrettävä palkatulle henkilöstölle. 
Tällaisia ovat erittäin rasittavat vartiointi
tehtävät sekä huoltotyöt huoltolaitoksissa ja 
aluksissa huoltokausien aikana. Tästä olisi 
seurauksena, että varusmieheille voitaisiin 
antaa mielekäs merisotilaan koulutus ." Sama 
pätee varmasti myös maavoimiin. Koulutta-

JATKUU SIVU RAuK 4 

Kurssi 71:n 

keskiökalmukit 

Keskiön vahvaa mainetta puolusti kurssil
la joukko todellisia huippukasvoja. Tupa nel
jään saapastelava henkilö saattoi jo kaukaa 
aistia olevansa tervetullut joukkoon tum
maan. Veljellisinä tervetuliaistoivotuksina 
voitiin sanoa jotain sellaista kuin: "Taasko se 
pikkunen . .. Ei tuu mitään, pitääks sut vie
dä suihkuun". Lämpimän vastaanoton sai 
myös sisäjärjestyksen tarkastukseen saapuva 
VRJ: Tuvallinen tiukkaan asentoon jäykisty
neitä hahmoja, joista yksi oitis rientää teke
mään ilmoituksen. Joku saattoi puuttuakin: 

Alik Valkama: "Mitä h ... ttiä se Keski
Korhonen luumuilee käytävällä tarkastuksen 
aikana?" 

- Herra alirst, oppilas Keski-Korhonen, 
saanko puhutella 

- puhutelkaalepo 
- herra alirst, voinko käydä pissalla 
- käykää, aikaa seitsemän sekuntia 

- noniin Keski-Korhonen, siihen kului 12 
sekuntia 

- herra alirst, oli todella kiire 
- olisitte tullut anomaan lisäaikaa 
Sisäjärjestyksen tarkastuksessa paljastui 

kerta kerralta se kylmä tosiasia, että keskiö
tuvassa tehtiin kurssin parhaat kaapit ja pin
kat . Kuvaavana esimerkkinä opp Snow, jon-

ka kaapissa silmiään lepuuttava VRJ saattoi 
vain todeta kaapin olevan parhaan koskaan 
näkemänsä. Lähes samaan ylsi opp Dahl
ström, joka kuitenkin silloin tällöin "heittay
tyi" jättämällä "törkeitä" rakoja sukkapink
kaan. 

Kurssin VMTK-edustaja, opp Salminen I, 
kuului keskiön hiljaisiin, vaatimattomiin. 
Kroonisen alemmuskompleksin jäytämänä 
hän tuon tuostakin totesi: "Mun täytty niin 
kauhiast !ukki , enk mää ymmär näist mittä. 
Mää ole korppi vie! jouluaattonaki". Ensim
mäisinä aamuina hän puki sanoiksi kaikkien 
ajatukset lausumalla: "Emmää lainka ym
mär tämmöt kiirun paljout" . Tuvan ämyri , 
opp Perälä, "YK-Perälä" , jonka jakoavain
hymy hyytyi harvoin - tuskin koskaan - piti 
huolen, ettei kenellekään keskiötuvassa eikä 
edes naapurituvassa jäänyt epäselväksi, mitä 
on tapahtunut, olisi tapahtunut jos .. . , ta
pahtuisi jos .. . , olisi pitänyt tapahtua el
lei ... 

Liikunnalista vapaa-ajan toimintaa tarjosi 
viestitupaan sijoitettu opp Oinonen, "pikku
nen", joka kävi omiensa parissa välillä riepot
telemassa opp Keskiö-" Keru bi-go-go" -Kor
hosta ja opp Ove Ahlsundia (Ove kirjoitetaan 
O:lla niinkuin "Orkku"). Ulkopuolisesta, 
asiaan perehtymättömästä tarkkailijasta 

TIKKURILAN VÄRITEHTAAT Oy 
Vantaa 

* KUL TTUURIKANAVA Oy 
Helsinki 
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homma olisi epäilemättä vaikuttanut ~iv_olta: 
Tuoksinasta häiriytyi joskus muuten hillitysti 
käyttäytyvä opp Pa~ttila, " Balderis_" , joka si
ten tuli temmatuksi mukaan . Valoisana puo
lena on todettava, että tuvan lattia tuli näin 
päivittäin mersuttua. . 

Keskiön isällinen taustahahmo oh tuvan 
seniori opp Kanerva, joka oli sananmukai
sesti taustalla viettäessään suuren osan kurs
sista Tilkassa. Samaa suuntausta edusti opp 
Taittonen, "Hösseli-Taittonen", jonka nimen 
etuliitteestä on jo paljon pääteltävissä. 

JATKOA SIVULTA 2 
Kurssi 71 ... 
jankin työssä on mielekk~ämpää ant~a oman 
erikoisalan koulutusta kmn opettaa suvousta. 

Kysymys on pitkälti resursseista. Onhan 
selvää, että esim. VaaRPston RAuK:n koh
dalla koulun tilat aiheuttavat oppilaille pien
tä lisäpuuhaa. Jo pelkät 1~':llpinimet "C o_ 1-
d i t z" ja "V a a s a n S 11 v o u s te k n 11-
1 i ne n Ko u 1 u" kertovat paljon. Resursse
ja tulisikin pyrkiä suuntaa!Ilaan yhä enem
män siten, että ns. teholhsen koulutuksen 
määrää voitaisiin lisätä ja mahdollisesti myös 
osa jääneestä ajasta siirtää !omiksi. . 

Oppilaskunta on omalta osaltaan pyrk!nyt 
lisäämään motivatiota järjestämällä mm. Juh
lia ja pitämällä limsa-automaattia, jonka toi-

YLIVIESKAN SOKOS 
Ylivieska 

* UNION-KAHVIO M Viitala 
Alahärmä 

* H-STEEL Oy 
Härmä 
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Puhtaimmat lusmulinjan miehet olivat 
kaksi isoa H:ta, oppilaat Hemminki ja Huh
tamäki. Myös unissapuhumisen taidossa nä
mä kaksi plus opp Ahlsund olivat ylitse mui
den. 

Opp Ruokonen toimi keskiön puuhamiehe
nä ja oli vakituinen punttisalin käyttäjä. Hän 
kuului (vaatimattomuuttaan tietysti) opp 
Salmisen kanssa sarjaan "jouluaaton kor
pit". 

Keskiön harmonista kokonaisuutta täyden
sivät oppilaat Luoma ja Seppänen, joidenka 
läsnäoloa tuskin huomasi , mutta puuttumi
sen sitäkin selvemmin. 

Keskiölinjan kouluttajasta, vääp Kuusises
ta, on sanottava, että aikaisempien kurssien 
puheiden perusteella häneen kohdistuivat 
suuret ennakko-odotukset. "Hyvä jätkä", hu
huiltiin. Kurssin aikana hän todella täydelli
sesti voitti jokaisen luottamuksen ja kunnioi
tuksen ohjaamalla oppilaitaan varmaan, rau
halliseen tyyliinsä: "Muistakaapa tämä". 

Tämänkin kurssin keskiölinja osoitti ve
denpitävästi , että yhtenäisen joukon edelly
tyksenä ei ole homogeeninen massa vaan yksi
löistä koostuva ryhmä. 

opp Seiskari 

mintakuntoon saattaminen vei yhdeltä oppi
laalta 10 kertaa enemmän aikaa kuin 130 
mm:n kenttäkanuunan ampumakuntoon 
laittaminen. Oppilaskunnan hallituksen ko
koukset on pyritty pitämään siivouspalvelun 
tai kalustonkantamisen aikana, mistä seikas
ta hallituksen jäsenet ovat puheenjohtajalle 
monta lämmintä kiitoksen sanaa antaneet . 

Tässä yhteydessä on syytä kiitää koulun 
johtajaa ja kouluttajia , erityisesti oppilaskun
nan kuraattoria yhteistyöstä ja myös kaikista 
toimista em. motivaation kohottamiseksi. 
koitamme pitää motivaation korkealla. Ja 
tammikuun 9 päivän tienoilla se tiettävästi 
nousee huippuunsa. 

opp Matti Laine 
RAuK:n oppilaskunnan puheenjohtaja 

CAR MAKER'S TEAM 
Vantaa 

* 
METALLI-JA PUUTEOS VAHTI Ky 

Harjavalta 

* AUTO OY VESA-MATTI 
Harjavalta 

~~:::.,._ .. 
·::• 

Mitä on "reipas tykkimieshenki"? 

Kouluttajamme, sotilasmestari R a n t a-
1 a n määräyksen mukaan tykkituvassa tulee 
vallita "sellainen reipas tykkimieshenki". 
Kurssi 71:n tuvassa yritettiin sitä parhaan ky
vyn mukaan pitää yllä ja korkealla. Muuten
kin kouluttajan esimerkki oli aina tykkituvan 
oppilaiden mielessä. Jopa siinä määrin, että 
tuvassa kehittyi erityinen harrastus , koulutta
jan komentojen imitaatio. Kun esimerkiksi 
opp U t r i a i n e n harjoitteli komentoa 
"Taakse poistu!", oli tunnelma aivan kuten 
sulkeiskentällä. Valitettavaa vain, että opp 
Utriaisen harrastus ja reippaus jossain mää
rin lopahti puolikurssin tienoilla hänen kiin
nostuttuaan kauneammista kappaleista kuin 
kanuunoista. 

Tykkituvan reippaimmat miehet ovat tie
tysti urheilijoita, oppilaat V e r t o ja R e n
k o, molemmat pesäpalloilijoita parhaasta 
päästä. Verron reippaus ilmeni siten, että 
mies nukkui aina tuvan lattialla vasemman 
jalan polvi koukussa, ellei sitten ollut harjoi
tusvapaalla. Opp Renko sensijaan oli joko 
sairaalassa tai hänet oli vapautettu marssi-, 
taistelu- ja liikuntakoulutuksesta, kuten ur
heilijalle hyvin sop11. Vaikkei ollutkaan urhei
lija , niin opp L a i n e oli myös reipas, en
simmäisenä aina kantamassa tykkilaatikkoa, 
paitsi silloin kun "selkä vaivasi". 

Reippaita olivat myös molemmat tuvan tu
levat moottoriau:t, oppilaat Le p p ä n e n 
ja N i e m i 1. Nämä miehet olivat aina tykil
lä touhuamassa, eivät koskaan autonpenkillä 
selällään. Opp Niemi oli jopa niin reipas , että 
sai lempinimen $Nipo-Niemi. Häntä ei kui
tenkaan saa sotkea kuuluisaan TV-koomik
koon Nipa-Niemeen, vaikka miesten ulko
muoto ja touhuaminen muistuttaakin toi
siaan. Leppänen oli myös varsin reipas. Hä
nen reippautensa ilmeni siten, että hiljaisuu
den jälkeen, n. klo 22.05 alkoi puf>lentunnin 
mittainen reipas yksinpuhelu. 

Muutakin yöllistä reippautta tykkituvassa 
esiintyi. Opp K o s k i A. piti säännöllisesti 
työllä sellaista ääntä, että useimmilla rons
keilla tykkimiehilläkin nousi tukka pystyyn . 
Selityskin asialle keksittiin: opp Koski näki 
joka yö seuraavanlaista painajaisunta: tehtä
väksi on annettu aurinkomittauslaskun teke
minen, aikaa on n. 10 min. ja sotmest Ranta
lan valvova silmä seuraa olan yli. 

Mitkään seikat eivät estäneet reipasta toi
mintaa tykkituvassa. Ei sen paremmin opp 
Niemi J:n hämäläinen verkkaisuus tai opp 
Vuokon äänen mataluus, joka ylitti kaikki 
rajat. Maakuntahenki oli muutenkin kor
kealla. Opp M y 11 y k o s k i opetti kaikille 
sivistymättömille uusimaalaisille ja lounais-
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suomalaisille kunnon "pohjolaasen" puheta
van "mihnä-kuhna-johnineen" ja "plaattioi
neen" . 

Reippaus ja rohkeus kuuluivat tykkilinjalla 
erottamattomasti yhteen. Erityisen suurta 
rohkeutta osoitti opp K n u u t t i l a, joka 
esiintyi puolikurssijuhlassa pianistina tuo
reanraikkailla taidoillaan. Myös opp P e 1-
k o s e n elämäntyyli oli jokseenkin rohkea. 
Mutta tarkemmat kuvaukset siitä eivät var
maankaan sovi tällaisen julkaisun palstoille, 

Säätiedotus 

Korkeapaineen alue liikkui ripeästi Vaasaa!l 
päin. Raskaalla linjalla lisäänträ~ sant~1-
marssia, siellä täällä rynnäkköjä Ja yks1t-
täis syöksyjä. . . 

Illalla paikoitellen. pinkkoJen lent~a. Ja 
pyörremyrskyjä kaapeissa. Petivaara ka1k1ssa 
tuvissa. 

Poteroon päin kääntyvää tuulta. Lisäänty
vää vipinää, sekä paikoitellen tiskausta ja 
perunain kuorimista. 

Aamulla kiihtyvää petisulkeista, joka myö
hemmin vaihtuu patjatanssiksi. Hillitöntä 
siivousta. Käyrä suunnilleen ennallaan tai 
nousee hiukan. 

Kasarmin yö 

Yö on tullut pojat nukkuu 
kuorsaus vain kajahtaa, 
mutta päivystäjän nenään 
tuttu tuoksu haiskahtaa. 
Urhot nukkuu peiton alla 
uneksien armaastaan, 
kunniaksi hernekeiton 
silloin tällöin laukaistaan. 
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vaan aivan muunlaisiin lehtiin. 
Palvelusvapaa-anomusten täyttämisessä to

della suurta reippautta ja ahkeruutta osoitti
vat oppilaat K y n t ä j ä ja N u r m i n e n, 
oli sitten kyseessä ammuntakarsinnat, ravi
hevosen astuttaminen, kummitädin nimipäi
vä tai isoäidin puiden pilkkominen. Lomilla 
oltiinkin sitten reippaasti. Esim. opp. Kylä
K a i l a l l e RauK:n aloittaminen oli sen 
verran suuri järkytys, että mies lähti heti seit
semän päivän toipikselle. 

Reippauden yksi tärkeimpiä osatekijöitä 
on varmasti tunnollisuus. Sitäkin esiintyi. 
Tunnollisuus kuului erityisesti oppilaskun
nan taloudenhoitajan opp. L. K o p o s e n 
luonteenpiirteisiin. Mies oli niin tunnollinen, 
että otti suntispuseron rinnasta hopeisen 
hiihtomerkin pois, kun ilmat lämpenivät ja 
kesä alkoi. 

Kaikesta edellämainitusta käy vastaansa
nomattomasti ilmi, että ainoastaan tykkitu
vassa voi olla ja on "reipas tykkimieshenki". 
Tietysti poikkeuksia saattaa ilmetä. Kurssi 
71:llä niitäkin oli. Tykkituvassa ehkä n. 
16 kpl. .. 

MINKA SOTMEST RANTALA JA ALIK 
OJALA VARMASTI TODEKSI V AHVIS
T AV AT! 

Sanoi ... 

- lepo on lentävä liike, sanoi oppilas kun 
yläpetiltä putosi. . . · . 
- syöttövirhe sanot oppilas kun vamkanpala 
kurkkuun tarttui. 
- sodassa kaatuneet, sanoi oppilas kun va
paaehtoisia huudettiin. 
- pohjolan yö on lyhyt, sanoi oppilas kun 
aamuherätys huudettiin. . . 
- tuuli hiljaa henkäisee, sanot oppilas kun 
peti kaadettiin. . . 
- yks' hallayö voi viljan kaataa, sanot oppilas 
kun tukka leikattiin. 
- elämästä iankaikkisuuteen , sanoi oppilas 
kun RAuK:n ovesta sisään astui. 
- ilman tahtia mars, sanoi oppilas kun tyttöä 
tanssiin vei 

Meri on erottamaton osa Vaasaa. Kau-

Keikari-Jukka 
Polulla tässä on Keikari-Jukka, 
hatussa sulka ja kädessä kukka. 
Juhlavaatteet on hänellä yllä. 
Niissä hän näyttää viihtyvän kyllä. 
Katsokaas poikaa! 
Siinä hänjoikaa 
tanssien niin että hulmuaa tukka. 
Minne on matkalla Keikari-Jukka? 

Our royal hinessessesses 

Tj-linjan tuvassa asuu tiilitalon onnellisin 
perhe, Kuninkaallinen Tj-linja. Kun iltaisin 
tarkastuksen aikaan koko muu maailma 
kuullostaa yli äyräiden vyöryvältä hammas
mukilta, seisovat nämä 15 Valittua oppilasta 
levollisina, silti vakavina, mutta hikeä valuen 
ja kuulevat vasemmalta puoleltaan onnetto
mien tykkimuulien epäinhimillisen mölinän, 
vainoharhaisina rääkyvät ilmoitukset ja sär
kyvän lasin helinän sekä oikealta puoleltaan 
kelapelleiksi syntyneiden päiden rytmikkään 
kolinan loputtomien viheltää - räjähti 
-huutojen tahdissa. Siinä he seisovat, vii
meisteltyjen pinkkojensa ja luonnostaan , ni
pottamatta, syntyneiden virheettömien kaap
piensa ääressä ja tuskaisina ajattelevat kol
mea kärsivää aseveljeään, jotka irvokas tilan
puute on tunkenut haisevaan viestitupaan. 
Luonnollisesti hyvin koulutettu ja kurinalai
nen joukko kestää jatkuvankin henkisen tus
kan, mutta vaikuttaakseen erehtyväiseltä on 
joukon joskus pakotettava itsensä inhimilli
seksi, josta sitten yleensä on ollut seuraukse
na nimenhuuto tai kierros saunan ympäri. 
Alik. Lindberg, linjan apukouluttaja, on tyys
tin humaanina miehenä ilman teatraalisia ot
teita pitänyt linjansa kurssissa. Ja jos joskus 
on juostu, niin kyllä on ollut aihettakin. 
Vääpeli Uuron, linjamme huumorintajuisen 

kouluttajan , on täytynyt venyttää tajuaan ai
van uusille alueille ymmärtääkseen nauretta
via mittaustuloksiamme. Toisaalta, näin 
raa 

2an timantin hiominen on varmasti antoi
saa toimintaa. 

Kun hälytys kaikuu ja vainolainen hyökkää 
kohti ruokailevaa osastoa, ei opp. Elomaa hä
täänny: hän istuu levollisesti kivellään, tuu
maa, että "nyt ne tulee", asettaa näkkileivän 
puhtaaseen paikkaan, tarttuu aseeseensa, 
suuntaa sen kauhein seurauksin kohti ryntää
vää vihollista, vaihtaa lippaan, suuntaa aseen 
kohti pakenevaa vihollista ja vihollisen men
tyä, kivellään istuen, hylkää aseen ja käy kä
siksi rauhan toimiin , sillä näkkäriä on vielä 
jäljellä. 

Opp. Haanpään miellyttävin luonteenomi
naisuus on jalo pyrkimys totuudenrakkau
teen, käytännössä huomattavin hänen täydel
linen epäonnistumisensa tässä pyrkimykses
sä. On kuitenkin lohdullista tietää, että kun 
mopot vielä ovat kyselyiässä, on ainakin yksi 
ryhmänjohtaja, joka tietää vastaukset kaik
kiin kysymyksiin. 

Opp. Hokuni harrastaa kuvallista ilmai
sua. Valokuvaus tulee halvaksi, koska kohde 
ei koskaan ole niin hyvässä asennossa, että 
laukaisinta kannattaisi painaa. Humoristisis-
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sa lyijykynäpiirroksissaan hä? t~as on ku~a~
nut suomalaista sotilasta enttäm humoristi
sesti. Erityisesti apinamainen pää on erittäin 
humoristinen . 

Opp. Juselius edustaa linjallamm~ ~_uotsa
laista ristiretkien jälkeistä asutuspohtnkkaa_, 
kääntää muinaissuomalaisia pyhiä tekstejä 
( = ohjesääntöjä), hallitsee yleisimmät nyky
suomen kirosanat sekä anatomiset ilmaukset. 
Mikä on päkiä? .. 

Voidaan todistaa, että opp. Ketola , myos 
lahjakas runoilija, on k~valla o/öllä ja ~apaa
ajan uhrauksilla hankkinut tayden patevyy
den palvelus-, ruokailu- yms. vapaa-anomus
ten täyttämiseen. Eräitä näistä on myös hy
väksytty. 

Opp. Kokko on kurssin aik~na saanut täy
dellisen vaijerimiehen erikoiskoulutuksen. 
Tästä on luonnollisesti hyötyä, mikäli hän 
siviilissä ryhtyy pianonvirittäjäksi. . 

Opp. Koski J. H., palvelusl?o~k~~1rt_u
oosi Laihialta. Suurta pelkoa herattäva 1rv1s
tyksenä ja jäntevä olemukse!"'s~ vie luultavim
min hänet vielä palkkasotunkst. 

Opp. Koski J. T., tuttavallisesti vain Tötö
Koski. On onnsitunut kenenkään huomaa
matta opettamaan selkään viennin kol~essa 
vaiheessa. Aärimmäisessä järkytyksen tilassa 
ilmaisee itseään ovia potkimalla ... 

Opp. Kuronen , Huki-Kuronen, Kuorma
auto-Kuronen , Kemppi-Kuronen, Rahan
väärentäjä. Aikoinaan katkeroitui kovasti , 
kun ei saanut hösseliä, vaikka kkilpailee 
leikkiautoilla SM-tasolla. On ammatikseen 
palikkojen kanssa tekemisissä. . . _ 

Opp. Kärkkäinen o!"' rau~allmen Ja hyv_a
sydäminen luonne . P1lkkahmnasta on han 

HYVINKÄÄN SÄÄSTÖPANKKI 
Hyvinkää 

* LAITILAN OSUUSKAUPPA 
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Laitila 

* OY KASKÖ WOOD 
Kaskö 

* AUTO-JOUPPI Oy 
Kauhava 

aina valmis ottamaan etelään matkustavais
sen kiireisen lomalaisen autoonsa, olipa auto 
sitten missä kunnossa tahansa. 

Hätä ei koskaan voi olla niin pieni eikä 
puute niin vähäinen , etteikö epätoivosta nou
seva, pitkälle viety, pitkäkestoinen ja traagi
nen hitsaaminen olisi paikallaan. Tämä on 
opp . Lausamon elämänasenne. 

Toisissa oloissa olisi opp. Luomalan lem
peä luonne tehnyt hänestä sotilaspastorin , 
mutta nyt saamme tyytyä hurskaaseen ryh
mänjohtajaan , jonka menetelmiin J?Ois~tta
minen ilmavaara, punnerrukset Ja puska 
kuulu;at vain välttämättöminä oppimisen 
vauhdittajina. 

Opp. Nousiainen on se oppilas, jolle on 
puhelu . Kaappitarkastuksista. häne~ _e_i t~r
vitse olla huohssaan, koska vaimo p1taa kas-
kynjaon juuri samaan aikaan. . 

Opp. Rönkkö asui koululla kutn koto
naan. Kulmamiehen tontilta oli helppo val
voa, että sateen jälkeen isä kuivasi myös 
Opelin. Tupaan ~aas toi turvallis?u~_a ?PP· 
Rönkön vekkari , Joka aamulla heratti Ja illal-
la piti hereillä. . . . . 

Opp. Salminen ~h ~va~ mno~ka~n tor:v1: 
musiikin ystävä; m1llom vam ehti, han smtti 
torveaan. Vakavana pyrkimyksenä sotilas
ura , välitavoitteena kulloinkin edessä olevan 
kaljan kumoaminen. 

Opp. Seppälän ajatukset pyörivät yhden 
asian ympärillä: jos jotenkin pääsisi pois vies
tituvasta. DI:nä hämmästeli opetuksen teo
reettisuutta. Harjoitusvapaa-anomuksetkin 
kai käsiteltiin vain teoreettisesti. 

Opp . Viita on kurssin aikana pyrkinyt ke
hittämään menetelmän, jolla pölystä pääs
tään mietiskelyn avulla. Todistettavasti on 
pesuhuone täten saatu pysymään kolme 
tuntia puhtaana . Tapaus jäänee tieteelle mys
teeriksi. 

Luonnollisesti jokaisella linjalla on yksi 
oppilas, joka ikään kuin nousee päätään pi
demmäksi muita. Tietystä kulmasta tarkas
tellen on tämä oppilas tässä tapauksessa opp. 
Saari , joka myös on kirjoittanut tä~än, il
meisesti postuumina julkaistavan kronikan . 

KAUHAVAN OSUUSPANKKI 
Kauhava 

* KAUHAJÄRVEN OSUUSPANKKI 
Kauhajärvi 

* LÄNSIMAAN SAHA 
Kauhajärvi 

* Oy RETTIG-STRENGBERG Ab 
Pietarsaari 

Viesti 71 

Viestituvan värikäs elämä alkoi siitä kun 
me todelliset naisten miehet astuimme 
RAUK:n ovesta sisään huhtikuun puolessa 
välissä. Tämän jälkeen ei ollut päivääkään 
etteikö viestili~ja olisi saanut "TAKKIIN" 
MUTTA SIITA HUOLIMATTA LINJAM
ME OLI "STYRKKAA KAMAA". 

Linjamme miehistö muodostui mitä erilai
simmista (kela)pelleistä. 

Oppilas Kirkkomäki linjan suurin tötöi
lijä ja pelleilijä. Hän lähti jopa väijyyn ilman 
asetta. Kaappisankari Nykäin , hänen ansios
taan saatoimme seistä asennossa aina kym
meneen saakka, hänen tehdessään kaap
piaan . Hiljaisuuden alkaessa yritti oppilas 
"huippu" Viitanen kertoa illan viimeisim
mät vitsit , epäonnistuessaan niissä aina. 

Viestilinjan todellinen naissankari opp 
kurka, kampasi tukkaansa joka paikassa, 
jopa väijyssä. Opp Hakomäki viestilinjan 
kuopus, onnellinen isä, hitsasi joskus YK
vapaan myöhästymistä. Viestituvan pienin, 
mutta pippurisin hitsari oli opp Kiveinen , 
joskus tuotti vaikeutta saada selvää mitä hän 
sanoi , johtuen murteesta. 

Oppilas Lindroos päivisin hiljainen , mutta 

öisin todella kovaääninen kuorsaaja. Päivisin 
hiljainen ja huomaamaton, mutta lomilta 
saavuttuaan todella kovaääninen ja pirteä 
punapää oli opp Väliniemi. Opp Paalanen 
otti asiat rauhallisesti ja ei valittanut tur
hista , todellinen viestimies. Linjan äänen vi
rittäjä opp Björlin oli aamusta iltaan äänessä, 
hitsasi aina marsseilla. Opp Tyni kouluttajan 
mielestä hissuttelija, ilmoitukset tulivat hil
jaisina. Viestilinjan rattopoika, viestilinjan 
kovaäänisin mies oli opp Saimala, joka oli 
kouluttajien mieleen terävyytensä takia, mut
ta vältteli siivoushommia. Tupa tuli hyvin 
toimeen keskenään lukuunottamatt muuta
maa tj- mittauslinjan hajunsa puoles
ta voimakasta miestä. Linjan apukouluttajan 
na toimi "pikkutarkka" alik. Pöllänen, jolta 
ei jäänyt mikään asia huomaamatta. Aina 
vrj:nä ollessaan hän pesetti koko koulun. 
Kouluttajamme vääp . Karhula oli tarkka ja 
vaativa mies kaikissa asioissa. Aika kului 
täällä nopeasti ja saamme kiittää siitä kou
luttajiamme, joilla oli aina pientä hommaa 
meille. Tällainen oli Viestilinja 71. 

Oppilas Reijo Paalanen 
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Ajatuksia lomista ja 
lomakokeilusta 

Vaasan Rannikkopa tteristo ku ui u u niihin 
joukko-osastoihin, joissa on jo jonkin aikaa 
kokeiluluonteisena ollut käytössä uudenlai
nen lomajärjestely varusmiehille. Kokeilun 
perusteella on tarkoitus aivan lähitulevaisuu
dessa siirtyä kattavasti uudistettuun loma
käytäntöön. 

Yleensä ottaen voidaan kai varsin yksimie
lisesti sekä kantahenkilökunnan että varus
miesten taholta todeta , että lomajärjestelyt 
kaipaavat uudistamista. Tässä yhteydessä tu
leekin tarkkaan myös varusmiesten taholta 
arvioida lomakokeilun etuja ja myös miinus
puolia. 

Uudessa systeemissä myönteistä on ilman 
muuta pyrkimys viikonloppuvapaiden lisää
miseen. Uusia määräyksiä annettaessa lähtö
kohtana tulisi olla periaate: kolme auki, yksi 
kiinni. Myönteinen on myös kerran kuussa 
pääsääntöisesti maanantaisin tuleva H-loma. 

Mitä muuta muutettava? 
Varusmiesten kanta lomajärjestelyyn on 

laajalti yksiselitteinen: lisää lomaa. Mutta tä
mä ei automaattisesti merkitse sitä, että te
hollisen koulutuksen määrää tarvitsisi vähen
tää lomien kustannuksella. Seuraavassa on 
esitetty eräitä mielestäni toteuttamiskelpoisia 
uudistusesityksiä: 

- Lomakokeilun mukaiset viikonloppu
vapaat ovat liian lyhyet. Esim. Vaasassa pal
veleva helsinkiläinen on lauantai-iltana peril
lä asuinpaikkakunnallaan vasta n. klo 21-
22. Ja !omilta palaaminen on aloitettava n. 
16-18. Tehokasta loma-aikaa jää vain n. 
18 tuntia, siitäkin suurin osa kuluu nukku
miseen. Viikonloppuvapaat voitaisiin pää
sääntöisesti aloittaa jo perjantaina palvelus
ajan päätyttyä, n. klo 18. Onhan niin, ettei 
lauantaiaamupäivää juuri voida kovin tehol
liseen koulutukseen käyttää , vaan siihen si
sällytetään yleensä siivouspalvelua tms. Täl
lainen järjestely mahdollistaisi myös kanta
henkilökunnalle laajemmin vapaita viikon-

RAuK 10 

VARATTU 

* SOKOS 
Vaasa 

loppuja . 
- Ns. automaattinen H-loma kerran 

kuussa tulee säilyttää. 
- HS- ja H-lomien yhteismäärä on säily

tettävä 14 vrk ilman ylipalvelua. Tähän ei 
kuitenkaan tule laskea em. automaattisia 
maanantaivapaita. Lomakokeilussa 11 kk 
palveleville jäi ainoastaan 3 HS-lomaa käyt
töön ja se on osoittautunut liian vähäiseksi 
määräksi mm. opiskelijoille. HS-lomien pe
rusteiksi on hyväksyttävä kaikki kokeilumää
räyksissä mainitut tai niihin rinnastettavat 
syyt. 

·- Mielestäni myös RUK:n ja RAuK:n 
suorittamisesta myönnettävät " kuntsarit" tu
lee säilyttää vanhan käytännön mukaisina. 

Sovellutusmahdollisuuksia oltava 
Lomajärjestelyyn tulisi mielestäni lisätä 

myös joukko-osastokohtainen mahdollisuus 
soveltaa lomien alkamis- ja päättymisaikoja, 
mikäli esim. liikenneyhteydet sellaisia vaati
vat. Nythän esim. Vaasasta Helsinkiin lähtee 
juna lauantaisin klo 14.50, joten uusimaa
laiset saavat odotella lomille lähtöä n. 3 1/2 
tuntia . Mikäli lomille pääsisi klo 9.00, loman 
pystyisi huomattavasti tehokkaammin hyö
dyntämään . 

Kaikkien etu 
Varusmiesten viihtyvyyden ja palvelumoti

vaation lisääminen on varmasti sekä varus
miesten itsensä että kantahenkilökunnan, 
kouluttajien etujen ja pyrkimysten mukaista. 
Tähän osaltaan päästäisiin kun asetettaisiin 
yhteiseksi tavoitteeksi lomien lisääminen 
ei-oleellisen palveluksen kustannuksella. Tä
mä antaisi mahdollisuuksia jopa tehostaa 
varsinaista aselajikoulutusta, tehdä meistä 
entistä tehokkaampia ja asiantuntevia tykki
miehiä ja ryhmänjohtajia. 

opp Matti Laine 
RAuK 

Rakennusliike H TAMMINEN Ky 
Vaasa 

Örön leiri 
kuvakertomus 

Alik Mäkelä 
Tkm Näse 

Miehet ja kalusto marssivalmiina 

Lövön lossi 

Kesk iö matkalla asem aan 

Yli/ Luukkonen tarkastaa joukot 

Juna-laiva 

Viimeinkin perillä 

Tykit irti ja asemiin 
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Vilskettä asemassa 

Keskiön kiirettä 

Ei Vaa RPston työtä 

Bengtskärin majakka 

RAuK 12 

Etäisyysmittari toiminnassa 

Iskee 

Muonamikko touhuissaan 

Rton rautaa 

29. 6. - 7. 7. 1979 kurssimme osallistui 
ampumaleirille Örössä. Mukana olivat kaikki 
rt-n Rauk:n kurssit sekä osia Satakunnan 
Tykistörykmentistä laivastosta ja ilmavoimis
ta. Kauniin leirisään vallitessa kurssimme 
osoitti olevansa tåysin omaa luokkaansa. 

Aikaa kului kuitenkin muutama '\llikko 
ennenkuin saimme tarvittavat välineet tuotua 
kasarmille. Ensimmäisen keikan saimme hel
mikuun loppupuolella RAuK:N puolikurssi
juhlaan Toimiupseerikerholle. Aikaa meillä 
oli vain viikon verran siitä kun olimme tuo
neet laitteistomme kasarmille. Harjoittelim
me kolmena iltana varuskuntavapaan aikana 
ja saimme kokoillan ohjelmistoon tarvittavat 
kappaleet sellaiseen kuntoon, että pystyimme 
lähtemään RAuK:n juhlaan esiintymään: Oli 
todella hauskaa esiintyä yleisön edessä taas 
pitkästä aikaa ja keskustellessani muiden 
soittajien kanssa tauolla he pitivät iltaa eh
dottomasti parhaana iltana minkä he olivat 
siihen asti VaaRPstossa viettäneet. 

Seuraavina päivinä kuljeskelimme ja haa
veilimme, että saisimme lisää esiintymismah
dollisuuksia ja ei mennyt kuin muutama päi
vä kun sotilaskotisisaret pyysivät meitä esiin
tymään alokasjuhliin. Lähdimme tälläkin 
kertaa innolla matkaan ja olimme erittäin 
tyytyväisiä sekä tarjoiluun, että esitettyyn oh
jelmistoon. 

Alokasjuhlien jälkeen jäimme odottamaan 
lisää keikkoja mutta vain yksi esiintymistilai
suus tarjoutui seuraavassa kuussa Upseeri
kerholle. Tapaus oli sinänsä huvittava, että 
kaikilla muilla jäsenillä oli juuri tuona lauan
taina lomavuoro paitsi Tkm Holmilla, joten 
emme päässeet esiintymään. Tällöin Tkm 
Holm kokosi väliaikaisen yhtyeen ja teki Up
seerikerhon keikan aika hyvällä menestyk
sellä. 

Esiintymiset jäivät vähiin vaikka alku vai
kuttikin hyvältä. On varmaan hauskaa muu
taman vuoden kuluttua muistella näitä keik
koja kun sattuu tapaamaan kavereita joiden 

• kanssa soitteli varusmiesorkesterissa. Toivo
tamme tuleville varusmiesorkestereille hupai
sia harjoittelutuokioita ja toivomme heidän 
saavan edes muutaman keikan enemmän 
kuin mitä me saimme aikanamme. 

Kyllä Vaasan Rannikkopatteristo aina va
rusmiesorkesterin tarvitsee . 

RAKENNUSLIIKE K E NYMAN Oy 
Vaasa 

* PARTURILIIKE M. TUOMIKOSKI 
Vaasa 

* UIMAHALLIN PARTURILIIKE 
Vaasa 

* HAUTAUSTOIMISTO ALBA 
Vaasa 

Amerikansuomalainen oli palannut kotimaahansa 
ja tahtoi laskea vähän leikkiä naapureittensa kans
sa. Hän oli sitä mieltä, että seudun maatilat olivat 
kovin pieniä verrattuna " The big, big farms over 
there" 

- minun farmini esimerkiksi on sellainen, että 
sen kiertämiseen autolla meni koko päivä. 

Vanha paikkakuntalainen kuuntelee suurfarma
riaja sanoo: 

- niin , minullakin on ollut sellainen auto. 

Reumaattinen täti ajaa linjurissa. Hän koputtaa 
kuljettajaa olkapäälle ja kysyy: 

- mikä tässä autossa oikein vetää 
johon kuljettaja vastaa: 
- sehän on moottori, joka vetää 

H. C. Andersenin tuttu satu rumasta ankan poika
sesta uudessa muodossa on lyhyt ja ytimekäs: 

olipa kerran vuoden 1978 mallia oleva cadillac 
jonka rekisterinumero oli lF A 43 

Rattijuoppoudesta syytetty oli hieman kiihtynyt ja 
moitti poliisia vääryydestä. 

- on kurjaa joutua tällaiseen tilanteeseen vain 
yhden poliisin syytöksen perusteella. Hän sanoi -
hänen väitteensä ovat ehdottomasti \ ääriä. Miksi 
ette kuuntele hänen virkatoveriaan 

- mutta eihän tässä pitäjässä ole kuin yksi ainoa 
poliisi, vastasi kuuntelija 

- mutta minä näin aivan selvästi kaksi eilen 
illalla' 

- niin, juuri siksihän te täällä olettekin 

Taas on yksi loukkaantunut mies tiellä, sanoi pum
mi, kun ei kukaan kyytiin huolinut. 

Edullisempaa autokauppaa ette voi tehdä. Tämä 
vaunu todella maksaa itsensä. 

- hyvä on, lähettäkää se kotiini , kun se on sen 
tehnyt. 

Minä olen kuullut , että Fordissa magnettisoidaan 
taka-akseli 

- miksi? 
- jotta se noukkisi kaikki putoilevat osat. 

Juopunut mies pitää Bussissa pahaa meteliä, josta 
syystä, vaikka onkin yö, kuljettaja käskee miehen 
poistua autosta keskellä metsää. Äijä menee ulos, 
mutta valittaa: 

- voi hyvä kuljettaja, eikös siellä Bussissa olis 
yhtään selvempee miestä panna näin pimmeelle 
paikkakunnalle? 

Jalankulkija oli jäädä kadulla auton alle. Kuljettaja 
hihkaisi varoitukseksi ohi ajaessaan: 

- olkaa varovaisempi, seuraava kerta voi olla 
viimeisenne 

- mitä aiotteko yrittää uudestaan. 
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Osta 
kotimaista 

-meiltä 
(0 

OSUUSKAUPAT 

SOKOS 
SOK Markkinointiosasto 

Helsinki 

111
1 

1879-1979 
vuosisata LVI-alan kokemusta 

Sa~n vuode_11 ~kana tapahtunut kehitys on luonut 
Huberisja_riyl<y_aikais_en ja tehokkaasti_palvelevan 

LVI-alan suuryrityksen. Joka täoä päivänä 
työllistää yli 2000 pätevaa LVI -alan ammattilaista. 

Toimintamme päälinjan muodostavat LVl-taivTkkeTifen 
tukkumyynti ja asennusurakointi . 

M ös teollisuuden ·a voimalaitostenputkistoprojektit. 
lujitemuovituotteiden ja kone a·avalmisteiden 

oma tuotanto sekä konsultointi- ja suunnitteluapu 
kuuluvat toimintaamme. 

Me Huberissa lähdemmeu~vuosisadalle 
vankalla pohjalta . dynaamisen toiminnan ·a 

alan jatkuvan kehity_styön merkeissä. 

H OyHuberAb 
Seinäjoki 

- toimip isteitä 32 paikkakunnalla kautta Suomen -

Niille, 
jotka arvostavat 
aitoja materiaaleja 
perinteitä 
ammattitaitoa 

Puukkotehdas 
Iisakki Järvenpää oy 

" KAUHAVA •• 

lÄHElLl8J! ,,,,....,-

,) . .~. 
' / ,c_;, . 

K-kauppa on 
lähelläsi, 

sillä niitä on eniten. 

KESKO OY 
VAASA 

WÄRTSILÄ 

DIESEL-MOOTTORIT 
500-5500 KW 

LAIVAKÄYTTÖÖN PÄÄ
JA APUMOOTTOREIKSI 

MAAVOIMALAKÄYTTÖÖN 
SÄHKÖN JA LÄMMÖN 

TUOTANTOON 

WÄRTSILÄ VAASAN TEHDAS 
65100 VAASA 10 PUH 961-111 433 

Meijeriosuuskunta 
MILKA 

V ALITSE LAATUTUOTTEITA 

* LIHAVALMISTEET * EINEKSET * LIHAT 
ne ovat aina hintansa "väärtti" 

Poh,ianmaan 
LIHA · • • • • 

·-
JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME 

liman lannoitteita Suomi joutuisi 
tuomaan joka kolmannen leipänsä 
ulkomailta. 

n r•1KEMIRAov 
Q UUDENKAUPUNGIN TEHTAAT 

JUTAKOOY 
teollisuus- ja varastohallien 
lattia pinnoitteet 
MYYNTI: 915-20888 

914-46247 
TALVIKKITIE 17 , 01 300 VANTAA 30 
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o9K 
OUTOKUMPU OY 
Malminetsintä 
PL 26 
67101 KOKKOLA 10 

1 IYQ. t·· ... pe &abfaO 11npain. 
-~ i~~= 1 Loviisan ~ tfjff-~ 

ydinvoimala on 
tuonut uuden kauden 

Suomen voimatalouteen , 
Atomienergian edut ovat selvät: 

Tarvitsemme vähemmän tuontipolttoainetta. 
Tämä tasapainottaa ulkomaankauppaa, 

Ydinvoimala voi pitää monen vuoden 
polttoaineet varmuusvarastossa, 

Energiakriisien ja toimitushäiriöiden ' 
vaikutus sähkön tuotantoon vähenee tai estyy, 

lVO pelaa pisteet kotiin. 

IMA.TRA.l\l VOIMA. OY 

KESKUSKUNTA 

ENIGHETEN 
HELSINKI 

luotollinen OP-tili 
ja tuplasti palkkasi 

verran rahaa? 

Kysy osuuspankista, •~ 

~ 
cp OSUUSPANKKI 

OSUUSPANKKIEN 
KESKUSLIITTO R. Y. 

Helsinki 



Oy HARTWALL Ab 
Vaasa 

SEINÄJOEN 
KIRJAPAINO 

Uudenaikainen offsettalo 

lakeuden keskellä 

UAnanN 

HII 
CI..IJB 
ll'ftlDENT 
DANCIND 

RAASTUVANKATU 31 

LAIHIAN 

@slASTOPANKKI 

Hyvin näön 
090ittN9ta 
- ollm-
-•-
- myhONm•bull■ 

lllTRö 
- Puh. 961 -113 479 

suuntaa suuriin 
valikoimiin 

Q~ 
Ka,saniemenkatu 5. puh 17 221 Paikoitustalo. Fabian inkatu 30 

Pukeva-muotia myös Maxissa 

.. 

MUOTIPARTURI 
RAUHANK. 4 VAASA 
puh. 112732 

Foto
Ateljee 

Kiitos 
käynnistä! 

J u uti lai nen 
VAASA <S' 114165 

VAASANPUISTIKKO 15 A 

~~ 

ANTAKAA YSTAVILLENNE HYVÄ 
KUVA. 

PASSIKUVAT MINUUTISSA 



CITYMARKET 
NYKYAIKAINEN 
MONIPUOLINEN 

TAVARATALO 
NYT VAASASSA 
• kaupungin keskustassa, 

torin laidassa 
• viihtyisä CAFETERIA 
• pitkät aukioloajat 

TULE JA TUTUSTU! 

CITYMARKET 

Hyvinkään 
Kenkätehdas 
Rentto Oy 
Suutarinkatu 2 
05800 Hyvinkää 
Puh. 914-12430 
Telex: 15-126 Rento sf 

Det finns folk också utanför 
landskapet som gör det. 
Ni kan ju fråga dem varför. 



Vaasan Sotilaskotiyhdistys 
60 vuotta 

Vasa Soldathemsförening 
60år 
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