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''PORRASTELUA'' 
Tätä luettaessa on kesä ehtinyt puoleenväliin. Patteristo valmistautuu Rova

järven leiriin , jonka päättyessä onkin syksy jo käsillä. Suomen kesä on lyhyt , 
mutta "vähäluminen", sanotaan. 

Kulunutta kesää on leimannut henkilöstöpula erityisesti kantahenkilökun
nan osalta. Kurssit ja jatkokoulutus sekä vuosilomat ovat aikaansaaneet auk
koja riveihin. Erityisen ahkerasti ovat toimiupseerit hakeutuneet jatkokoulu
tukseen tms. 

Uuden koutusjärjestelmän myötä kasvanut varusmiesjohtajien määrä on on
neksi helpottamassa tilannetta. 

Kapteeni Kalle Lanamäki sai itse toivomansa siirron sotilaspiirin esikun
taan. Toivotamme kaikki patteristolaiset Kallelle onnea ja menestystä uudessa 
erilaisessa tehtävässään. 

Upseeritilanne kuitenkin paranee syyskuussa , kun neljä kapteenikurssilla 
opiskellutta yliluutnanttia palaa riveihin. Ryhmänjohtajakurssikin on jälleen 
päättynyt ja uuden koulutusjärjestelmämme tuotteet astuvat yksikön riveihin. 
Onnittelen uusia ryhmänjohtajia ja vakuutan , että työpanostanne tarvitaan. 
Vanhemmat upseerikokelaat eivät tällä kertaa osallistu jatkokurssille, vaan 
lähtevät muun patteriston mukana Rovajärvelle. Uskon, että tykistöleiriä pa
rempaa jatkokurssia ei ole, joten mitään kokelaat eivät menetä verrattuna 
kiinteän rannikkoty kistön tovereihinsa. 

Tässäpä tätä "porrastelua" olikin. Täytyy vain todeta , että työtä riittää jat
kuvasti. Sehän on tietysti hyvä asia , kun vain pidämme tulokset jatkuvasti 
korkeatasoisina. 

Toivotan patteriston henkilöstölle hyvää kesän jatkoa! 

Everstiluutnantti P Väyrynen 
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Kaatuneiden muistopäivänä 18. 5. 1980. 
Tänään on kaatuneiden muistopäivä. Heitä 

kaikkia pitäisi ajatella, heitä kaikkia pitäisi 
muistaa. Tämä on heidän päivänsä. Vapaus
sodan veteraanit sanovat, että vapaussotaa ei 
enää muisteta ja että vapaussodan uhrit on 
unohdettu. 

Kirjoitan tämän kaatuneiden omaisten 
puolesta. Muistan hyvin marraskuun viimeisen 
päivän aamun 1939. Tuli tieto, joka kertoi: 
"Vihollinen on ylittänyt valtakunnan rajan 
kaikilla rintaman osilla kello 06.15 - Sota
toimet ovat alkaneet" . Tuo tieto oli lyhyt, 
mutta se kertoi kaiken sen mitä oli tapahtu
nut. Talvisota oli alkanut. Kukaan ei silloin 
vielä aavistanut minkälaisen tehtävän eteen 
Suomen kansa oli joutunut. Vain harva tai 
tuskin kukaan tiesi minkälaiseksi muodostui
si se sota, joka oli alkanut noin puoli tuntia 
sitten. 

Muistan hyvin myös syyskuun 4:n päivän 
aamun 1944. Olimme päässeet lepoon Vuo
salmelta. Olimme Vuoksen rannalla Jääs
kessä. Olimme majoittuneet erääseen kylmil
le jätettyyn-autioon taloon . Edellisenä iltana 
olimme lämmittäneet oikein saunan, menneet 
nukkumaan ja se uni varmasti maistui. 
Uneeni kuulin, kun puhelin soi, mutta olin 
niin väsynyt, ettei millään tahtonut jaksaa 
nousta vastaamaan . Puhelin soi kuitenkin 
lakkaamatta , se soi niinkuin te tiedätte, 
kuinka tuollainen kenttäpuhelin hälytti, hil
jakseen , harvakseen, verrattain matalalla 
äänellä, niinkuin tuollainen käsikäyttöinen, 
käsinveivattava kenttäpuhelin hälytti. Lopulta 
tajusin, että tuonne on nyt mentävä vastaa
maan. Pimeässä haparoin puhelimen luo. 
Siellä puhui Jääkäriprikaatin huoltopäällikkö. 
Hän sanoi, että prikaatin komentaja on käs
kenyt ilmoittaa, että tänään tulee voimaan 
välirauha. Tulitoiminta lopetetaan klo 7 

aamulla, mutta vihollinen ampuu vielä yhden 
tunnin ajan sen jälkeen. Oli pimeä, kysyin 
mitä kello nyt on? Hän sanoi , että kello on 
muutamaa minuuttia yli neljän. Vaihdoimme 
vielä muutaman sanan. Kysyin välirauhan 
ehdoista, mutta niistä hän ei vielä siinä vai
heessa tiennyt. Myös toiset tuossa samassa 
huoneessa nukkuneet olivat heränneet tuo
hon puhelinkeskusteluun. Toisista huoneista 
tuli myös miehiä siihen. Kerroin heille mitä 
olin saanut tietää. Välirauha tiesi tietenkin 
sotatoimien loppumista, mutta mieliä veti va
kavaksi se, kun jokainen ajatteli välirauhan 
ehtoja. Ei tullut uni enää sinä aamuna sil
mään. 

Noiden kahden äsken kuvaamieni aamujen 
väliä oli melkein viisi vuotta. Läheskään 
kaikki eivät saaneet kokea tuota syyskuun 
4:n päivän aamua. Moni oli jäänyt matkalle, 
kovin moni oli joutunut antamaan kaikkensa, , 
uhraamaan henkensä maan vapauden puo
lesta sodassa, sodissa joita kukaan meistä ei 
ollut tahtonut. 

Rintamamiehet ja sotaveteraanit eivät 
suinkaan lietso sotaa, kun he vaalivat ase
veljiensä muistoa. He osaavat arvostaa hei
dän antamansa uhrin. Rintamamiehet ovat 
itse nähneet, kuinka heidän aseveljensä ovat 
kohdanneet sankarikuoleman sodassa, rinta
malla, mahdollisimman karuissa oloissa, sel
laisissa oloissa, joissa vähimmässäkään mää
rin ei ole hohtoa. 

Tänään kokoontuu taas joukko samoin 
ajattelevia ihmisiä sankarihautojen äärelle 
kunnioittamaan niiden miesten työtä ja hei
dän antamaansa uhria, joka on ollut Suomen 
kansan olemassaolon ehto. Kaatuneiden 
omaisten puolesta esitän parhaat kiitoksem
me teille, jotka taas tänään järjestätte näitä 
tilaisuuksia niin miehekkäällä tavalla. 
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"Mitäs ne 
varusmiespastorit'' 

Ne miehet , jotka ovat varusmiehen varus
teissa mutta kantavat vasemmassa hihassaan 
sotilaspastorin kauluslaattaa muistuttavaa 
koulutushaaramerkkiä, ovat varusmiespasto
reita. Heitä on Suomessa tällä hetkellä vajaat 
kaksikymmentä. 

Varusmiespastori on asevelvollisuuttaan 
suorittava varusmies, jolla on takanaan nor
maali alokasaika sekä mahdollisesti RaUK tai 
RUK, joissakin tapauksissa molemmat. 

Opintonsa loppuun päättäneet teologit ovat 
viralliselta nimikkeeltään varusmiespappeja 
ja ovat yleensä käyneet erikois RUKin . Muut 
varusmiespastorit ovat virallisesti varusmies
diakoneja. Varusmiesdiakonit ovat myös kir
kon virkaan opiskelevia tai valmiita diakoneja 
ja nuorisonohjaajia. 

Mitähän mahtaa varusmies ajatella, kun 
hikisten kulmakarvojensa alta katsoessaan 
huomaa pyhäasuisen miehen kävelevän ohit-

Reino Vierros 

seen aivan kiireettömän näköisenä . Mielessä 
saattaa pyöriä monenlaisia ajatuksia "hen
genmiehestä" jota harvoin tapaa hengästy
neenä. 

" Mahtaako pastori tietää missä mennään?" 
Joskus joku on kahden vaiheilla, uskaltaisiko 
puhua pa.storille vai antaisiko asian olla. 
Useimmilla varmasti olisi puhuttavaa. Mutta 
liian usein jätetään nykäisemättä pastorin 
ristinmerkillä varustetusta hihasta. 

On muistettava että varusmiespastori on 
asiantuntija kun on kysymys herätysliikkeistä 
tai yleensä uskontoon ja uskomiseen liittyvistä 
kysymyksistä. Jos joku puhuu hänelle henki
lökohtaisia asioitaan , ei hän kuuntele uteli
aisuudesta vaan auttamisenhalusta. Ja jos 
joissakin tilanteissa tarve vaatii , niin varus
miespastorilla , välimiehenä toimiessaan, on 
yhteyksiä aina patteriston komentajaan saak
ka. 

Varusmiespastori on varusmiehiä varten. 
Varusmiespastoria kannattaa käyttää hy

väksi. 

Varusmiesdiakoni 
Alik Jukka Kauppila 

Vanha rannikon puolustaja muistelee 
Joukko-osastomme nimi oli jälleen muu

tettu. 8 R,Pr:sta oli nyt tehty RANNIKKO
TYKISTORYKMENTTI 2. Se vastasi edel
leen Kannaksen rannikon puolustuksesta ja 
oli edelleen alistettu Kannaksen ryhmän ko
mentajalle. Rykmentin komentajana toimi 
everstiluutnantti T Reponen. 

- III / RTR2 oli saanut uuden komentajan . 
Majuri Henriksson oli lähtenyt ja maj Moring 
saapunut tilalle. Myöskin Utöstä olimme saa
neet juuri kapteeniksi ylennetyn R. Grön
holmin Puumalan patterille päälliköksi. 

- RTR2:ssa ilmestyi aivan ikioma aseveli
lehti , " Matti" nimeltään . Otanpa pikku poi
minnan ko. lehden no . 3/ 43 . 

- Os. Moringin upseerit hiihtämäs.sä. 
Komentoelimen upseerit olivat haastaneet 

alaistensa yksiköiden upseerit 15 km kilpa
hiihtoon. Haaste annettiin komeasti puheli
mella sanoman muodossa. Sen sävy ei ollut 
kovinkaan mairitteleva haasteen vastaanotta
jille. - Eivät he kuitenkaan häkeltyneet moi
sesta kohteliaisuudesta , vaan punnitsivat ole
mattomat mahdollisuutensa ja antoivat myön
tävän vastauksensa. 
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- 20. 3. -43 klo 09.00 asettuivatkin sitten 
kilpailupaikalle ja vuosisadan jännittävin kil
pailu saattoi alkaa. Kilpailuja kunnioitti läs
näolollaan mm . Os. komentaja. Jopa Ryk-

No 7 Kapt Grönholm, ptrin pääll. 
No 1 Vänr Hällelbrand 
No 1 Vänr Hesselbrand 
No 13 I/ Rautatiepatterinpääll. ltn. H Seppälä 
No 2 ltn Pettersson 
No 16 kirjoitti ltn R . Vierros 

mentin komentajakin oli maastossa seuraa
massa silmä kovana Vohnolan maastossa. 

- Kilpailun voitti melko ylivoimaisesti 
luutn Reino Vierros, osoittaen erittäin hyvää 
kuntoa. Neljän parhaan joukossa oli 3 komen
toelimen edustajaa, joten voitto oli vakuutta
va, sillä kolmen parhaan tulokset huomioitiin 
joukkuetuloksissa. 

-Joukkuetulokset: 
1. Komentoelin 3.08.44 (luutn Vierros , 

Luutn Sveholm , Kapt Ramström. 
II. I/ Raut.Ptri (luutn Lempiäinen, H Sep

pälä ja K J Pajanen) 
III . ~uumalan piiri (Kapt Grönholm, Vänr 

Avall ja Hesselbrand) 
Mieskoht. tuloksia: 

1. luutn Vierros 59.04, 2. luutn Sveholm 
1.02.10, 3. vänr Hoikkala 1.03.59, 4. kapt 
Ramström 1.07.30, 5. kapt. Grönholm 1.Q8.30 
6. luutn Lempiäinen 1.11.45, 7. vänr Avall 
1.13.09, 8. luutn Johansson 1.13.38, 9. luutn 
H Seppälä 1.15 .05 , 10. luutn Gästgivars 
1.25.51. 

Innostunein katselija: Os . KomenJaja . 
Huono-onnisin kilpailija: vänr Osterberg , 

joka kolme eri kertaa raaputti puukolla suk
sistaan rasvat pois . 

Tyytyväinen kilpailija: ruotsinmaal. vänr 
Hesselbrand , joka ei odottanut jumbosijaa 
parempaa sijoitusta. 

Huono-onnisin joukkue: Karen komppania, 
jonka kolmas edustaja oli pakotettu keskeyt
tämään. 

Kilpailujen päätyttyä Os. komentaja jakoi 
upouudessa upseerikasinossa seuraavan si
sältöisen pergamenttiin präntätyn ja sinetillä 
ja sinetillä varustetun kunniakirjan voittaneel
le joukkueelle: 

YXI CUNNIACIRJA . 
Joca präntätty annettavaksi sille jouckiolle 

jocas Anno Domini MCMXLIII VOITTI 
SEN SUUREN IULCI-IULISTETUN CAM
PAILUXEN uexien canssa 14 virstan cilpa
taipaleella .. ... Cylässä . ... . cunnassa ja 
I:xi ensimmäiseksi comentoelin pöytäcirioien 
mukaan saapunnexi mercittiin. 

Voittaneesta iouckiosta läsnä olivat: 
1. luutn. R. Vierros , luutn . T.Sveholm ja 

Kapt. S. Ramström . 
Mincä täten omacohtasella puumercillä ja 

sinetillä vahvistaneet olemme. 
Aika ja paicka kuin yllä . 
Imperator yli suurten rannickopyssyjen: 
Siirto RTR 2:n Esikuntaan tuli 4. 5. -43 , 

radioupseeriksi ja viestiupseerin apulaiseksi. 
Esimiehenäni tuli olemaan kapt . K. Idström. 
Pitkä ja reipasotteinen kaveri . Viestitoimis
tolla oli oma parakkinsa Seivästöllä Kanjonin 
alarinteessä. Varsinainen RTR 2:n Esikunta 

Upseerikorsu Puumalan patteri y lijaokselle 
1941-43 

taas oli Kolhoosikylässä Kanjonin ylätasan
teessa, kolhoosikylän rakennuksissa. Veli
venäläiset olivat välirauhan aikana rakenta-» 
neet paikalle Kolhoosikylän. Suomalaiset kun 
olivat lähtiessään polttaneet kaikki raken
nukset talvisodan vetäytymisvaiheessa. Vies
titoimistoparakissa oli myöskin valistustoi
misto ja yksikkömme pastorin kanslia . Va
listusupseerina oli luutn Onni Kauppila ja 
pastorina Saari , joka sittemmin muutti ni
mensä Tenhiäläksi . Nämä veljet samoin kuin 
Idströmkin asuivat virkahuoneissaan, minä 
sain pienen majapaikan itselleni viestimiesten 
majoitusparakissa lähistöltä. Siitähän se sit
ten taas lähti elämä liikkeelle uusissa ympy
röissä . Olihan siinä aivan vieressä rykmentin 
radiokorjaamo, viestikomppania & toimisto, 2 
keskusradioasemaa: toinen tyttöjen ja toinen 
poikien miehittämä . Kumpikin hoiteli omia 
verkkojaan ja tehtäviään pätevästi . Se Suo
men Joutsenen pitkäaikainen radiomestari 
Matti Tiusanen oli päällikkönä tyttöjen radio
asemalla , mihin saimme sitten pikapuoliin 
myös morsekoneen ja oikeuden liittyä valta
kunnan lennätinverkkoon. Saimme oikeudet 
ottaa vastaan ja lähettää privaattisähkeitä ko
tiseudulle aivan siviilien tyyliin. - -Olipa 
meillä tietenkin kaukokirjoittimet ja muut 
uudenaikaiset viestivempeleet. 

Sanomalehti PYHÄJOKISEUTU 
86300 Oulainen , puh. 983- 70163 

VIESKAN ELEMENTTI OY 
85200 Alavieska, puh. 983-10221 

Autohuolto A. Marjakangas (Esso) 
85200 Alavieska , puh . 983-10176 

KENKÄTEHDAS M.A. HUHT AMAA 
29810 Siikainen , puh. 939-521 002 
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Varusmiesparlamentti istui: 

VARUSMIESTEN ASIAT 
PÄÄTTÄJIEN TIETOON 

Varusmiesten "parlamentti", valtakunnalliset varusmiestoimikuntapäivät, kokoontui Tam
misaaressa Uudenmaan Prikaatissa eli Nylands Brigad'ssa huhtikuun viimeisellä täydellä vii
kolla. 

Päivien varsinaisena edustajina olivat varusmiestoimikuntien puheenjohtajat maan jokaises
ta 76 joukko-osastosta. Seuraajina oli lisäksi arvovaltaista virkamieskuntaa puolustusminis
teriöstä ja eduskunnan oikeusasiamiehestä lähtien eriasteisiin ulko- ja kotimaisiin vaikuttajiin. 

Päivillä käsiteltiin varusmiesten päivänpolttavia ongelmia; toimeentulo-, palvelumotivaatio
ja vmtk-kysymyksiä. Tuloksena oli nippu asiakirjoja lähetettäväksi eteenpäin vaikuttajien ja 
päättäjien tiedoksi ja pohdittavaksi. 

Tämänkertaiset vmtk-päivät olivat järjes
tyksessään viidennet ja samalla parhaiten en
nalta valmistellut. Tämän todistivat useimmat 
aiemmilla vmtk-päivillä mukana olleet. 

Päivien valmisteluista oli vastannut 10-hen
kinen valmisteleva työryhmä eli VTR, jonka 
jäseninä oli edustaja jokaisesta sotilasläänis
tämme sekä meri- ja ilmavoimista . VTR oli 
valmistellut tätä jättikokousta - yhteensä 
170 osanottajaa - kokoontumalla kahdesti 
Kaartin Pataljoonassa ja kerran Tammisaa
ressa , kokoamalla kokousasiakirjat ja valit
semalla työryhmien puheenjohtajat. 

Valtakunnalliset vmtk-päivät kuuluvat 
osana varusmiestoimikuntajärjestelmää, jon
ka muut haarat ovat joukko-osasto- ja sotilas
läänikohtaiset vmtk-päivät. 

Työryhmät ja 
niiden tehtävät 

Kokous jakaantui alkuseremonioiden -
puolustusministerin, puolustusvoimain ko
mentajan , eduskunnan oikeusasiamiehen ja 
muiden tervehdyspuheiden - jälkeen työ
ryhmiin . 

Työryhmien käsiteltävät aiheet olivat va
rusmiehen sosiaalistaloudelliset asiat, varus
miehen omaisten sosiaalistaloudellinen tilan
ne, kasarmiympäristön kehittäminen ja vmtk
työn kehittäminen. 

Työryhmistä kasarmiympäristön kehittä
miseen kuului osana asiantuntijoiden ·ja va
rusmiesten yhteinen paneeli, jonka anti jäi 
tällä kerralla lievähkön vaimeaksi asiantunti
joiden "hyssyttelun" takia. Varusmiesjäsen 
kyllä painoi päälle ja urkki vastauksia mm. 
kantahenkilökunnan suhtautumisesta varus
miehen mielenterveydellisiin ongelmiin, mutta 
asiantuntijat piiloutuivat vain PMK:ittensaja 
pysyväismääräyksiensä taakse. 
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Vanhoja ja 
uusia asioita 

Työryhmät puursivat paljolti vanhojen asi
oiden ja alotteiden parissa , koska varusmie
hen asemassa uudistusten näkyminen on ollut 
varsin verkkaista. 

Esityksissä jälleen toistettiin vaatimukset 
päivärahan tuntuvasta korottamisesta , kotiut
tamisrahan nostamisesta, sotilasavustuksen 
laajentamisesta (josta on viime aikoina tullut 
merkittävä lakiuudistus) , ilmaislomamatko
jen lisäämisestä ym. 

Vaikka lomat ovatkin aina varusmiehen sy
däntä lähellä , ei niiden lisäämisestä nähty 
kuitenkaan ensiarvoisen tärkeänä. Sen sijaan 
järjestelmien oikeudenmukaisuudessa ja pai
kallisten olosuhteiden huomioimisessa nähtiin 
paljonkin parantamisen varaa. 

Selvimmin varusmiesten tekemien alottei
den tuloksellisuus on tullut näkyviin vmtk
työn kehittämisen kohdalla. Näiden alottei
den määrä on vuosi vuodelta vähentynyt ja 
nyt ne keskittyvät suurempien asiakokonai
suuksien käsittelemiseen . 

Valtakunnalliset varusmiestoim.ikuntapäi
vät on olemassa olonsa aikana käsitellyt ja 
tehnyt runsaat 300 varusmiesten olojen pa
rantamiseen tähtäävää esitystä. 

Mikä esitysten lopullinen kohtalo onkin sit
ten ollut, on vmtk-päivät kuitenkin tehnyt 
tehtävänsä saattamalla asiat korkeampien ta
hojen tietoon. Koska päivien pöytäkirja jae
taan mm. kaikille eduskuntaryhmille ja lähe
tetään eteenpäin eri hallintohaarojen käsitte
lyyn , ei järjestelmältä voi muuta nykytilan
teessa vaatiakaan. 

Varusmies
iltamat 

Valtakunnallisten varusmiestoimikunta-
päivien aikana teki Yleisradio historiaa pane
malla alulle säännölliset varusmiesi ltamalä
hetykset. 

Varusmiesiltamat liittyvät osana Ylen va
rusmiesohjelmien kehittämiseen tähtäävää 
sarjaa, joka pyrkii valottamaan puolustusvoi
mien työsarkaa eri joukko-osastojen ja n.iissä 
palvelevien va rusmiesten näkökulmasta. 

Iltamissa esiintyvät varusmiespalvelustaan 
suorittavia taiteilijoita kulttuurielämän eri 
aloilta. Iltamista toiseen kulkee myös nimi
kirjan sisältämä aamureppu. 

VaaRPston VMTK:n 
eroava puheenjohtaja 
tkm A Finnilä 

Työ- ja opintoasiamiehen toiminta 

Työ- ja opintoasiamiehen toiminnasta lie
nee epäselvyyttä varusmiesten keskuudessa, 
sillä muulla tavoin ei voi selittää varusmies
ten passiivista tietojenhankintaa työ- ja kou
lutuspaikoista sekä ammattikursseista . 

Työ- ja opintoasiamiehen palvelujen tar
jonta kattaa koko varusmiesajan. Hän on en
nen kaikkea koulutus- ja työpaikkoja koske
van tiedon välittäjä varusmiesten ja työvoima
viranomaisten välillä. Työ- ja opintoasiamie
hen tehtävänä on toimia tietynlaisena luotta
mushenkilönä varusmiesten työ- ja kouluasi
oissa. 

Keskeinen osa työ- ja opintoasiamiehen 
ajasta kuluu eri oppilaitoksiin pyrkivien avus
tamiseen selvittämällä hakuaikoja ja pääsy
vaatimuksia sekä hankkimalla oppilaitosten 
hakulomakkeita . Kun hakuaika oppilaitok
seen saattaa päättyä varusmiespalvelun aika-

na , on työ- ja opintoasiamiehen huolehditta
va tiedon perillemenosta ao. henkilölle. Edellä 
mainittu koskee erityisesti keskiasteen oppi
laitosten valtakunnallista yhteishakua. 

VMTK:n toimistosta (2. patterin yläker
rassa) voi hakea koulutusta , ammattikursseja 
yms. käsittelevää kirj allisuutta maanantaisin 
ja tiistaisin klo 11.40-12.40. Muulloin työ
ja opintoasiamies on tavattavissa puh. 282. 

On toivottavaa, että mahdollisimman mo
nen varusmiehen työhön ja koulutukseen ha
keutuminen sujuu kitkattomasti työ- ja opin
toasiamiehen sekä työvoimaviranomaisten 
avustuksella tai , että varusmiehet olisivat ko
tiutuessaan tietoisia ja motivoituneita hake
maan koulutus- tai työpaikkaa. 

Tkm Erik Romar 
työ- ja opintoasiamies 

VAASA 
on 1nn.; 

•&JVU 
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Lähde Rovajärvelle! 
KILTA TIEDOTTAA 
Rannikkopuolustajain Kilta ry:n Vaasan 

alaosaston vuosikokouksessa 22. 1. 80 nimel
tä muutetun Merenkurkun Killan tarkoitus-

. peristä ja toiminnasta selvennyksenä mainit
takoon lyhyesti seuraavaa: 

Tarkoitus ja toiminta: 
- valtiovallan hyväksymien , voimassa olevien 

sopimusten velvoitteet huomioon ottaen , 
maanpuolustushengen kehittäminen ja yl
läpitäminen , 

- toiminta-alueeseen kuuluvien joukko
osastojen sekä rannikon väestön toisiinsa 
lähentäminen, 

- toimia killan piiriin kuuluvien historiallis
ten perinteiden ja yhteisten muistojen vaa
lijana, 

- toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä sekä ke-
hittää jäsenistönsä toimintaa, 

- tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta: 
- toimittaa ja julkaisee painotuotteita sekä 

harjoittaa tiedotustoimintaa , 
- kerää kiltaa koskevaa perinneaineistoa, 
- elävöittää historiallisia muistoja sekä jär-

jestää juhla- , kokous- , esitelmä-, keskus
telu-, retkeily- ja muita vastaavia tilai
suuksia, 

- pyrkii yhteistoimintaan killan toiminta
alueella palvelevien toisten maanpuolustus
järjestöjen kanssa, 

- perustaa killan tarkoituksia varten rahas
toja ja harjoittaa toimintansa tukemiseksi 
luvan saatuaan ravintola- tai kustannus
toimintaa, toimeenpanee arpajaisia ja ke
räyksiä sekä maksullisia tilaisuuksia. 

Killan toiminta on epäpoliittista. 
Killan varsinaiseksi jäseneksi voi päästä 

sukupuoleen, ikään , arvoon ja ammattiin 
katsomatta jokainen killan tarkoitusperät hy
väksyvä hyvämaineinen Suomen kansalainen, 
jonka johtokunta jäseneksi hyväksyy. 

Killan toiminnasta tänään: 

Vuosikokouksen hyväksymän toiminta
suunnitelman mukaan johtokunta toimeen
pani pöytästandaarin suunnittelukilpailun, 
johon osallistui kahdeksantoista luonnosta. 
Parhaiten kiltaa symbolisoivaksi osoittautui 
Raimo Luukkosen tekemä luonnos , joka on 
parhaillaan painossa, valmistuen syyskuuhun 
mennessä . Toiseksi tuli alikersantti Leikas ja 
kolmanneksi kokelas Mäki-Torkko. Johto
kunta esittää kiitoksensa kaikille kilpailuun 
osallistuneille. 

Muusta toiminnasta mainittakoon maalis
kuussa pidetyt tanssiaiset sekä kesäkuussa 
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osallistuminen Vaasan Sinibarettien haasta
maan herrasmieskilpailuun , jonka henkilö
kohtaisen sarjan voitti kiltaveli Raimo Luuk
konen, killan saadessa tällä kertaa myös jouk
kuevoiton. 

Runsaasta ja monipuolisesta palkintomää
rästä kiittäen haastamme jo tässä vaiheessa 
Vaasan Sinibaretit ensi keväänä killan toi
mesta järjestettävään jo perinteeksi muodos
tuneeseen kilpailuun. 

Tulevasta toiminnasta mainittakoon syys
kaudella killan 15-vuotisjuhla, jolloin luovu
tamme ensimmäiset standaarit killan toimin
taa merkittävällä tavalla tukeneille henki
löille ja yhteisöille. Edelleen on syyskaudelle 
suunnitteilla mm . ,,nsiapukurssi ja/ tai väes
tönsuojelukurssi, elokuvaesityksiä, illanviet
toja yms. Sauna on joka tiistai klo 17 .00-
18.00 välisenä aikana. 

Ajankohtaista on tällä hetkellä Rovajärven 
retken toteuttaminen viikonvaihteessa 15.-
18. 8. 80. Matka suoritetaan linja-autolla ja 
maksaa muonituksineen ja majoituksineen 
osanottajamäärästä riippuen vain 100-
130,-/ hkö. Myös toisten maanpuolustusjär
jestöjen jäsenet ovat tervetulleita. Ohjelmasta 
mainittakoon: Harj.Psto 6:n (VaaRPsto) am
muntojen seuraaminen, saunomista, nuorio
ilta, leirijuhla ym. Matkalla poiketaan myös 
Norvajärvellä, Napapiirin majalla ja Rovanie
mellä. 

Kylmän ja sateisen sään varalta sekä ma
joittumista varten on hyvä varata mukaan jo
tain lämmintä kuten makuupussi tai vastaa
vaa, villapaita sekä sadeviitta jne. Tarkem
mat ohjeet ja vihjeet lähtijöille annetaan elo
kuun alkupuolella jaettavassa tiedotteessa 
sekä Vaasa-lehden Maanpuolustus-palstalla . 

Mikäli et ole jo ilmoittautunut niin tee se 
heti - vielä ehdit - joko sihteerille: Eino 
Lauren puh. 110 179 tai pj :lie Teuvo Ikonen 
puh. 267 142, joilta saat myös lähempiä tie
toja . 

Rovajärven retken kuin myös killan 15-
vuotisjuhlan kuvasatoa pyritään saamaan 
lehden seuraavaan numeroon . 

Kilta terveisin Puheenjohtaja 

JALASKUMIOY 
61600 Jalasjärvi puh . 60238 , 60438 

KULJETUSLIIKE REINO MÄKELÄ 
Kannus 

POUTTU OY 
Kannus 

MALLI-MARI OY 
PL 4 , 67101 Kokkola 10 

50-vuotta merivartiointia Pohjanlahdella 
1.6.1980 

Pohjanlahden piirin synty 
ja johtaminen 

Merivartiolaitoksesta annetun lain ja ase
tuk~en a_stu~tua voimaan 1. 6. 1930, jaettiin 
menvartiola1toksen toiminta-alue merivartio
piireiksi. 

Pohja1;lahden piirin päälliköksi määrättiin 
k_o~e~taJakapteeni Hilding E n q v i s t ja pii
nto1m1sto Vaasaan. 

Piiritoimisto käsitti päällikön lisäksi talou
denhoitajan ja kanslistin . 

~un .':~!n oli ai~aan~aatu _keskitetty johto 
myos purun, alettun knreestI asentaa radio
p~h_eli!1a~emia kiinteille asemille, aluksille ja 
punto1m1stoon . 

Yhteyksien hoitaminen piiritoimistosta ase
mille ja aluksille osoittautui kuitenkin vaike
a_~si. Tä_!llän t~kia perustettiin kuhunkin pii
nm, myo_s PohJanlahden piiriin, keskusradio
asema, Jota perustamassa oli nykyisinkin 
Vaasassa asuva kapteeniluutnantti R. Vierros. 

Henkilöstö ja koulutus 
Merivar~iolaiJokse!1 sisäisen järjestyksen 

ollessa s~!ilaallmen Ja henkilökunnan ja ka
luston paaosan muodostuessa tullin henkilö
kunnasta ja kalustosta , aiheutui ylimenokau
tena, ennen henkilöstön koulutuksen alka
mista, monenlaisia kommelluksia varsinkin 
henkilöstön arvoasteiden suhteen. 

Koulutus pääsi varsinaisesti alkuun v. 1932 
jolloin Merisotakoulussa järjestettiin reservi~ 
upseerikurssi laivojen päällikköinä toimineil
le merikapteeneille ja perämiehille . Tämän li
säksi järjesti merivartiolaitoksen esikunta 
V ~ltion poliisikoulun yhteydessä , merivartio~ 
laitoksen peruskursseja talvikausina. 

Näillä kursseilla annettiin koulutusta meri
vartiolaitoksen alipäällystölle ja merivartijoille . 

V artioasemat 
Meriva~i~lai_!oks~n a)kuaikoina oli Pohjan

lahden punssa kunte,tä asemia Kummel
grundin ja Mässkärin kiintoasemat. Vuonna 
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1932 perustettiin Vallgrundin kiintoasema. 
Talvivartioasemia oli P-piirissä Mäntyluo

dossa , Grönvikissä , Kalajoella ja Tornion 
Röytässä . 

Talviasemat miehitettiin purjehduksen lo
pettaneiden laivojen miehistöillä. 

Alus kanta 
Perustamisvaiheessa ja vielä pitkään sen jäl

keenkin toimi P-piirissä mm. seuraavia aluk
sia: 

VL Aura 
VLSilmä 
VL Pori 
VMV4 
VL Kvarken 
MP 111 
HV63 
NV47 
MP 101 
VL Tornio 
MP 108 

toiminta-alue 
koko alue 
Rauman seutu 
Pori-Merikarvia 
Kaskinen-Kristiina 
V aasa n saaristo 
Vaasan saaristo 
Pietarsaaren seutu 
Ykspihlaja 
Kalajoki- Raahe 
Oulun seutu 
Kemin seutu 

Kalusto kehittyi niukoista määrärahoista 
huolimatta hiljalleen. Saksasta tilattiin nopea
kulkuisia , puurakenteisia vartiomoottorive
neitä (VMV), joista laitoksen ensimmäiset 
olivat VMV 1 ja VMV 2. 

Vuonna 1931 saatiin Pohjanlahden piiriin 
Junkers-lentokone. 

Kun kieltolaki kaatui v. 1932 ja pirtusota 
saatiin pääosin olojen vakiinnuttua tukahdu
tettua, jäi merivartiolaitokselle aikaa muihin
kin tehtäviin , kuin salakuljetuksen ehkäise
miseen. Alkoi laitoksessa hiljalleen vakiintu
misen aika sen eri toimintamuodoissa. 

Talvisota ja jatkosota 
Talvisodan syksynä 1939 alistettiin Poh

janlahden piiri laivastolle. Liikkuva kalusto 
siirrettiin etelään. Kiinteille asemille jäi ai
noastaan heikompi moottorivenekanta. 

Talvisodan aikana sama alistussuhde j_~tkui. 
Tällöin osa henkilökuntaa joutui aina Aänis
järvelle saakka, meripoliisikomppanian puit
teissa. 

Sotien jälkeinen kausi 
Merivartiolaitos liitettiin rajavartiolaitok

seen merivartiorykmenttinä 22. 12. 1944 an
netulla lailla. 

Merivartiorykmenttiin kuului esikunta se
kä Suomenlahden, Saaristomeren , Ahvenan
maan ja Pohjanlahden merivartiostot. 

Pohjanlahden merivartioston valvonta-alue 
ulottui Turun- ja Porin- ja Vaasan läänien ra
jalta Perämeren perukkaan saakka. 

Vanhalla sotien kuluttamalla kalustolla 
käynnistettiin toimin ta jälleen. 

Sotien jälkeisenä parina ensimmäisenä 
vuonna joutui osa vartioston kalustosta ja 
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henkilökunnasta raivaustehtäviin Suomen
lahdelle. 

Rykmenttikokoonpanosta luovuttiin 1. 7. 
1947, jolloin rajavartiolaitoksen organisaatio 
sai pääpiirtein nykyisen muotonsa. 

50-luvulla alkanut laivojen ja veneiden sekä 
merivartioasemien rakennuskausi , jatkui 
voimakkaana 60-luvulle saakka. 

Pohjanlahdellekin saatiin ensimmamen 
Koskelo-luokan vartiolaiva Kiisla v. 1957. 
Muita tämän luokan vartiolaivoja ovat olleet 
Pohjanlahdella VL Kaakkuri , VL Kuovi ja 
VL Kurki. 

Hydrokopteri 

50-luvulla saatiin Pohjanlahdelle myös Bea
ver-merkkinen lentokone , mikä tyyppi on 
palvellut ansiokkaasti aina näihin päiviin 
asti. 

Jääkulkuneuvojen kehtiyksessä on kuljettu 
raskaista kiiitoreistä, kevyempiin jääkiitäjien 
kautta nykyiseen Paraisilla valmistettuun jääl
lä ja vedessä liikkuviin Hydrokoptereihin, joi
ta on jo useilla merivartioasemilla. Muilla 
asemilla on korvikkeena moottorikelkkoja . 

1950-luvulla alkaneella rakennuskaudella , 
on rakennettu useita merivartioasemia ja len
tohalli Vaasaan. 

Isot rannikkovartioveneet ja kelirikkove
neet ja nopeat lasikuitupartioveneet ovat tul
leet 60-luvun myötä merivartioasemien pää
asialliseksi kalustoksi. 

Pohjanlahden merivartioston esikunnan si
jaittua Vaasassa useissa eri paikoissa , muutti 
se v. 1952 vastavalmistuneeseen Suomen Pan
kin taloon , missä se toimii tänäkin päivänä. 

Vartioston komentajina ovat toimineet : 
koment kapt H Enqvist vv 1930-1945 

" 0 Kääriä vv 1945-1957 
" J Smolander vv 1957-1962 

ko~entaja E Pohjannoro vv 1962-1973 
P Hiltula vv 1974-1979 
E A Salonsaari v 1979-

Pohjanlahden Merivartioston komentaja 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIIIII 

KOMENTAJA Esa Salon
saari: "Väki on ammatti
taitoista ja suhteet hyvät 
muihin viranomaisiin sekä 
alueen väestöön." 

11111111111111111 IIIII IIII I IIIJIIHlllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllJII 

Komentaja Esa Salonsaari: Tullut 
Saaristomeren Merivartiostoon v 1963. 
Toiminut Merivartiokoulun johtajana 
1974-1976 Suomenlahden Merivar
tioston komentajana 1977-1979 ja 
vuodesta 1979 Pohjanlahden Merivar
tioston komentajana. Syntynyt Oulussa 
1938. Seuraavassa Komentaja Salon-

saari kertoo merivartiostojen tehtä
vistä sekä tämän ~etken näkymistä. 

MERIVARTIOSTOJEN TEHTÄVÄT 
Rajavartiolaitoksen tehtävät on määrätty lais
sa ja asetuksessa. Kaikki nämä tehtävät kuu
luvat myös merivartiostoille. Tehtävät ovat 
- valtakunnan rajojen vartiointi ja valvonta 

(päätehtävä}, 
- rajatapahtumien ja alueloukkausten 

estäminen , 
- rajatapahtumien selvittäminen, 
- rajaoloja koskevista sopimuksista johtuvien 

tehtävien hoito (mm rajan kunnostus ja 
tarkastukset) , 

- rajoista johtuvien lentorajoitusten noudat
tamisen valvonta , 

- yleisen järjestyksen ja turvallisuuden 
voimassa pitäminen raja- ja merialueella 
(poliisin ohella), 

- tullivalvonta (tullin ohella) , 
- osallistuminen valtakunnan puolustamiseen, 
- sotilaskoulutus asevelvollisille (kertausharj.) , 
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Val/gru11di11 m erivartioasema 

- puolustusvalmiuden ylläpito ja kehittä
minen (yhteistoiminnassa puolustusvoimien 
kanssa), 

- meriliikenteen ja -turvallisuuden valvonta, 
- etsinnät, 
- meripelastuspalvelu , 
- meripelastuspalveluun osallistuvien yhteis-

toiminnan johtaminen, 
- kiireellisten sairaankuljetusten suoritta

minen vaikeakulkuisilla seuduilla ja keli
rikko-olosuhteissa , 

- rajarauhaa ylläpitävä yhteistoiminta viran
omaisten ja väestön kesken sekä 

- metsästyksestä, kalastuksesta , luonnon
suojelusta ja öljyvahinkojen torjunnasta 
merellä annettujen säännösten ja määräys
ten noudattamisen valvonta. 

Merivartiolaitoksen aikaan (1930-luvulla) 
käytännössä tunnetuimmaksi tullut tehtävä, 
taistelu salakuljetusta vastaan on nyt lähes 
tyystin väistynyt. Nykyisen päätehtävän , rajo
jen vartioinnin sekä rajaan liittyvien lisä
vyöhykkeiden ja valvonnan ohella myös meri
pelastuspalvelu muodostaa huomattavan osan 
merivartiostojen työpanoksesta. 

AJANKOHTAISTA 
Meripelastuspalvelun kehittäminen pelastus
helikopterikysymys mukaanlukien, merivar
tiohenkilöstön lisätarve, kalusto- ja rakennus
asiat sekä eräiden alusten sijainninilmoitus
järjestelmä ovat rajavartiolaitoksen merivar
tio-osia ja -henkilöstöä koskettavia, tällä het
kellä mitä ajankohtaisimpia asioita. Pääteh
tävä on aina ajankohtainen. 

14 

Meripelastuspalvelun kehittämisestä sekä 
siihen liittyen pelastushelikopteriasiasta on 
ministeriryhmän kannanotto. Kehittämistoi
mia ollaan käynnistämässä . 

Meripelastuspalvelun yleinen kehittämis
suunnitelma tähtää siihen , että viiden vuoden 
kuluessa saavutettaisiin tyydyttäväksi katsot
tava meripelastusvalmius - ja hyvä valmius 
kymmenen vuoden kuluessa. Tästä johtuen 
ja kun mm . henkilöstön lisäykset ovat hitaita 
ja myös muu kehittäminen henkilöstön Ii- · 
säyksistä riippuvaa, olisi tuiki tärkeää saada 
yleisön tietoon korostetun selkeästi, että ei nyt 
eikä lähiaikoinakaan kenenkään tule luulla , 
että meripelastusjärjestelmä tulisi tällä tai ensi 
purjehduskaudella käytännölliseltä suoritus
kyvyltään merkittävästi paranemaan. Meri
pelastuspalvelu kehittyy vain sen mukaan, 
mitä voimavaroja siihen sijoitetaan. 

Pelastushelikopterihanke kehittyy niin' ikään 
vähin erin. Kalustohankinnat, henkilöstön 
saanti ja koulutus ovat kaikki aikaa viepiä 
toimenpiteitä. Vaiheittain ja vähitellen tätäkin 
hanketta kehitetään, olosuhteiden ja mahdol
lisuuksien mukaan. 

Merivartiostojen henkilöstön vähäisyys on 
ollut ongelma jo pitkään. Niukat vahvuudet 
ovt aikanaan johtaneet vartioyksiköiden 
luvun vähentämiseen. Nyt samaan aikaan, 
kun henkilöstön määrä olosuhteiden johdosta 
väistämättä muutenkin olisi ollut lisättävä, 
lisääntyneet tehtävät aiheuttavat yhä vain 
kiristyvää henkilöstön lisätarvetta. Erityisesti 
olisi nyt otettava huomioon , että varsinaisen 

suoritusorganisaation kasvu - siis henkilö
lisäykset vartioyksiköissä - aiheuttaa väistä
mättä henkilöstön lisätarvetta myös suun
nittelu-, johto- , viestitys- , ja huoltotehtäviin 
sekä tekniikan ja hallinnon aloille. Näitä ilman 
järjestelmä ei voi toimia kunnolla . 

Uuden rannikkovartiolaivatyypin raken ta
minen on aloitettu , koska Koskelo-luokan 
käytöstä poisto alkaa 1980-luvun puolivälissä. 
Yksi uudentyyppinen laiva on jo tilattu ja 
työ jatkuu. 

Rakentamisen alalla merivartiostoissa on 
ollut huomattavia puutteita. Tarpeellisia ra
kenteita on jouduttu odottamaan pitkäänkin. 
Parast' aikaa myös rakennustoiminta on vil
kastumassa. Useita vartioasema-, huolto- , 
telakka- ja laiturirakennuskohteita on alka
massa ja käynnissä. 

Eräiden riskialttiiden alusten sijainnin
ilmoitusjärjestelmän kehittäminen ja hoito, 
Itämeren suojelusopimukseen perustuen , on 
myös sellainen ajankohtainen asia, joka 
saattaa tulla rajavartiolaitoksen tehtäväksi. 

Voimakas ja monipuolinen kehitys on tun -
nusomaista merivartioinnille sen täyttäessä 50 
vuotta. 

Päätehtävän, valtakunnan turvallisuuden 
suojaamisen, rajojen vartioinnin ja valvonnan 
vastuustuntoisen ja täysipainoisen hoitamisen 
ensisijainen merkitys on kuitenkin koko ajan 

LAIHIAN VÄRI JA TAPETTI 
66400 Laihia, puh . 70060 

LAHDENMAAN RADIO-TV 
Puh. 70443 , 66400 Laihia 

LAIHIAN SÄHKÖ OY 
66400 Laihia, puh. 70465 

Länsi-Pohjan 
Autoalan Liikkeiden Yhdistys 

Kemi - Tornio, Kemi Voltakatu 4 

LAPPAJÄRVEN OSUUSKAUPPA 

LAPPAJÄRVEN AUTOKOULU 
62600 Lappajärvi - puh . 966-61492 

TAPIOLA GARDEN HOTEL 
Tapiontori , 02100 Espoo 10, 

Puh . 90-461 711 , telex 12-2304 

TAITTO METALLI OY 
43500 Karstula, puh . 944-61676 

FINN-SAVOTTA OY 
43500 Karstula, puh . 944-61641 

muistettava, samalla, kun eri alojen runsasta 
ja monipuolista kehittämistyötä suoritetaan. 
Tehtävien jatkuva lisääntyminen ei saa johtaa 
s!ihen , . että organisaation suorituskyky jää 
siten vaatimuksista jälkeen, että päätehtävän 
kunnollinen hoitaminen häiriytyy. 

Palatakseni Pohjanlahden Merivartiostoon 
näkisin tämän hetken suurimpina ongelmina 
henkilöstöpulan, eritoten johtajien osalta. Li
säksi ruotsinkielisten ja ruotsinkielentaitoisten 
toimiupseerien suuri puute. Kaksikielisyys on 
ehdoton edellytys vartiostomme alueella sillä 
osa rannikosta on lähes täysin ruotsinkielistä. 
Eräänä keinona tilanteen parantamiseksi nä
kisin palkkauksen muuttamisen niin , että se 
suosisi kursseja käyneitä sekä kielitaidon 
omaavia. Parhaina puolina näen sen että 
väki on ammattitaitoista, suhteet hyvät eri 
viranomaisiin , sekä alueen väestöön . 

Lisääntyneet velvoitteet ovat luoneet hen
kilöstöpulan lisäksi myös kalustopulan. Var
tiostomme kaipaisi avomerialuksen sekä lisää 
hydrokoptereita. Syyskuussa tuleva helikop
teri tulee helpottamaan valvontaa olennaisesti. 

Komentaja Salonsaari on ilolla pannut 
merkille , että vene kulttuuri on täällä huo
mattavasti parempaa kuin Suomenlahden 
merivartioston alueella mikä näkyy myös on
nettom u ustilastoissa. 

PALOSAAREN PAPERI JA TUPAKKA 
Palosaarentie 1 9 , Vaasa 

BOUTIQUE KALAJOKI-STYLE 
Ostoskeskus 85101 Kalajoki 983-60860 

MÄNTYMÄEN AUTO 
Kalajoki , 983-60818 , ilt. 60163 

POHJANKYRÖ 
Kyrönmaan ykkönen 

Asiantuntevaa korjaamo-huolto-varaosa 
palvelua 

T:MI 0. ATILA 
Vähäkyrö puh . 961 /74007 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440 Tervajoki puh . 961-75142 

ESSO HUOLTO H. SETÄLÄ 
LAITILA 

LAITILAN AUTOHUOL TO ja -KAUPPA 
Laitila 

KARSTULAN TB-HUOL TO 
Timo Reini , puh. 944-61 888 
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Vartiolaiva Kaakkuri 
Merivartioston viisikymmentä vuotisjuhlan 
kunniaksi kävi lehtemme tutustumassa Ra
jamme vartioihin mm. VL Kaakkurilla, joka 
kuuluu Pohjanlahden Merivartioston vartio, 
laivoihin. Sen päätehtäviä ovat merirajan 
vartiointi sekä merialueen ja kalastusvyö
hykkeen valvonta. Sen toiminta-alueeseen 
kuuluu koko Pohjanlahti, erityisesti ulko
meri. Vartiolaivojen, joita on kolme PLMv:n 
alueella, tehtävänä on täydentää kiinteiden 
yksiköiden, Merivartio-asemien suorittamaa 
vartiointia. 

Vartiolaiva Kaakkurin päällikkönä toimii 
Yliluutnantti Pekka Laitala kotoisin Jurvasta 
missä hän asuu edelleenkin. Yliluutnantti 
Laitala on ollut Pohjanlahden merivartioston 
palveluksessa vuodesta 1977. Hän on nai
misissa ja kahden lapsen onnellinen isä. 
Ennen nykyistä tehtäväänsä hän toimi perä
miehenä samalla aluksella. Talvisin Laitala 
on toiminut PLMv:n esikunnassa. Vartiolai
vat eivät purjehdi talvisin. Yliluutnantti Lai
tala on erittäin tyytyväinen työhönsä. Työ 
on itsenäistä, mielenkiintoista ja vaihtelevaa . 
Tänä vuonna Kaakkuri on osallistunut kaksi 
kertaa etsintöihin , jotka molemmat päättyi
vät onnellisesti. Meripelastustvöstä Laitala 
toteaa , että pyrimme aina varautumaan pa
himman varalle. Suurimpana puutteena Lai
tala pitää ympärivuotiseen vartiointiin kyke-
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Aluksen päällikkö täyttämässä lokikirjaa 

nevän ulkovaritoaluksen puuttumista. Kaak
kurista Laitala sanoo, että alus on meren
kulkulaitteittensa puolesta huippuluokkaa 
vanhasta iästään huolimatta. Ainoastaan 
aluksen nopeus saisi nykyaikana olla suu
rempi. Aluksella toimivalle miehistölle mak
setaan toimirahaa. Toimiraha korvaa kaikki 

M erivartija tarkastamassa ve11 ee11 valmis/lista 

. ·~ 

. ,. . ... 'lrt 

VL Kaakkurin ~a-i-ustukseen kuuluu myös nopea kumivene 
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muut lisät ja on osaksi verotonta. Toimirahan 
suuruus vaihtelee 30 ja 37 mk:n välillä. 
Aluksen ulkovartiointivuoro kestää noin viikon, 
jonka jälkeen miehistöllä on noin viikko 
vapaata. 

Konepäällikkönä aluksella toimii Tage 
Wikström, kotoisin Raippaluodosta, naimi
sissa ja yksi lapsi. Hän on käynyt Ahvenan
maan Teknillisen koulun vuonna 1974-
1977. Tuli heti valmistumisen jälkeen takai
sin synnyinseudulleen ja sai paikan I kone
mestarina Kaakkurin sisaralukseen Kiislaan. 
Vuodesta 1979 hän on toiminut VL Kaak
kurin konepäällikkönä. Hänen tehtävänään on 
vastata Kaakkurin koneista, kahdesta Mer
cedes Bens meridieselistä. Koneet ovat asen
nettu vuonna 1976 ja toimineet yleisesti ot
taen hyvin . Lisäksi aluksella on 2 apumootto
ria, jotka kehittävät aluksen tarvitseman säh
kön. Aluksella on vaihtovirtajärjestelmä. 
Peruskorjauksen yhteydessä alus varustettiin 
KaMeVa potkureilla eli kääntyväsiipisillä 
potkureilla. Ne helpottavat aluksen käsiteltä
vyyttä mutta pienentävät painonsa vuoksi 
(n3 tn) ll!YÖS aluksen nopeutfa. 

Aluksen konepäällikkö viihtyy työssään 
hyvin. Erityisesti hän pitää työn itsenäisyy-
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destä ja siitä että viikon työn jälkeen on noin 
vii~ko vapaata. Purjehduskauden päätyttyä 
Wikström vastaa aluksen huoltamisesta, jo
ten Kaakkuri työllistää hänet myös talvisin. 

VLKAAKKURI 
Pituus 29 m 
Leveys 5 m 

V almistusvuosi 195 7 
Peruskorjattu 1976 

2 x 1350 Hv 
MTU M B Uppouma 
Miehistö 10 Syvaäys 
Matkanopeus 10-13 solmua 
Huippunopeus 20 solmua 

100 tn 
2,2m 

Toiminta-aika matkanopeudella 70-100 h 

OYPUUSEPÄNKESKUS 
PL 19, 68601 Pietarsaari 
Puh. 967/ 12352, 14118 

FOTO JUUTILAINEN 
Vaasanpuistikko 15 A II kerros , Vaasa 

PALIN & MÄKIPÄÄ OY 
Myllärin katu 1 9, 6 51 00 Vaasa 1 0 

Vallgrundin 
Merivartioasema 

Södra Vallgrundissa sijaitsee yksi 
Vaasan Merivartioalueen merivartio
asemista. Asema on erittäin ajan
mukainen ja tarjoaa hyvät mahdolli
suudet mm. meripelastustöidenjohta
miseen asemalla sijaitsevasta lohko
keskuksesta. Aseman vahvuus on 13 
henkeä, joista yksi toimii laitosmie
henä ja muut ovat toimiupseereita ja 
merivartioita. Lisäksi asemalla toimii 
ministeriön palkkaama keittäjä. 

Merivartioaseman yhteydessä toimii 
korjaamo, joka pystyy suoriutumaan 
aluksille tehtävistä huolto ja perus
korjaus tehtävistä. 

Vaasan Merivartioalueen päällikkönä on 
vuodesta 1972 toiminut Yliluutnantti Heik
ki Katajisto. Merivartioalueen komentopaikka 
sijaitsee Södra Vallgrundiin Merivartioaseman 
yhteydessä. Merivartioalue ulottuu aina Sii
pyystä Munsalaan. Samassa paikassa on 
myös meripelastuksen lohkokeskus, jonka 

Merivartioasemaan kuuluu 6 venet
tä, joista 3 on partio- ja 3 huolto
venettä. Merivartioaseman tiloissa 
voidaan järjestää koulutustilaisuuksia, ' 
sillä asemalta löytyy tarkoitusta varten 
luentosali ja majoitustilaa. Merivar
tiolaitos on myös tärkeä työnantaja ja 
esim. Vallgrundin merivartioasemalla 
noin puolet on paikkakuntalaisia. 

Seuraavassa tapaamme asemalla 
tyäskentelevistä Vaasan merivartio
alueen päällikön Yliluutnantti Ka
tajiston, Korjaamoupseeri Ylipursi
mies Holmin sekä Merivartija Snyggin. 

tehtävänä on johtaa meripelastustoimia. Alue
päällikkö toimii myös lohkokeskuksen pääl
likkönä sekä sen johtoryhmän puheenjohtajana. 
Johtoryhmään kuuluu mm. eri viranomaisten 
edustajia tullista, poliisista, luotsista sekä me
ripelastusyhdistyksen toiminnanjohtaja. Sen 
lisäksi että hänen tehtäviinsä kuuluu meripe-
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lastuksen johtaminen alueellaan on hänen var
sinainen tehtävänsä alueen merivartioasemien 
johtaminen sekä rajatapausten selvittäminen. 
Rajatapauksia alueella on ollut hyvin vähän 
ja tilanne meripelastuksen kannalta on 
ollut myös hyvin rauhallinen . Tämän vuoden 
tilastot lupaavat jopa ennätystä . Vaasan Me
rivartioalueella ei tähän mennessä ole ollut 
yhtään hukkumistapausta ja Katajisto haluaa 
erityisesti kiittää alueen venekansaa hyvästä 
yhteistyöstä ja erinomaisesta käytöksestä 
vesillä . Erityisesti Juhannus oli hyvin rau
hallinen täällä. Alueella ei ole ollut etsintö
jä, ei turhia hätäraketteja koko vuonna . 
Ilolla on pantu merkille, että ruorijuoppous 
on vähentynyt ja alusten varustetaso on pa
rantunut. Yliluutnantti Katajisto toivookin , 
että vesillä liikkujat edelleenkin pysyisivät 
selvänä ruorissa eivätkä ottaisi turhia riskejä 
sillä paras apu on oma apu. 

Ylipursimies Bertel Holm, kotoisin Vaasas
ta, toimii Södra Vallgrundin korjaamolla 
korjaamoupseerina. Korj aamon tehtävänä on 
korjata ja huoltaa vartioston aluksia . Holm 
on suorittanu t alikonemestarin kurssin. Ah
venanmaalla. Ylipursimies Holm on toiminut 
nykyisessä tehtävässään vuoden alusta. En
nen tätä hän toimi Pohjanlahden Merivarti
oston esikunnassa. Nykyistä tehtäväänsä hän 
pitää virkistävänä. Korjaamohenkilöstö osal
listuu myös partiointiin ja päivystykseen Me-

M erivartija ·olo/ Sny1111-
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Yli/1111111antti H Katajisto j a y lip ursimies 8 Holm . 

rivartioaseman muun henkilöstön kanssa . 
Holm suosittelee omasta kokemuksesta meri
vartijan ammattia kaikille jotka ovat kiin
nostuneita koneista ja merenkulusta. Toi
vottavaa olisi , että henkilöillä olisi jo val
miiksi kokemusta merellä olosta. 

Merivartija Olof Snygg, kotoisin Raippa
luodosta, 34 vuotias, naimisissa , 3 lasta , 
on tullut merivartiostoon vuonna 1964 ja vuo
desta 1966 hän on toiminut Vallgrundin ase
malla. 

Snygg viihtyy hyvin työssään ja pitää siitä . 
Erityisesti hän arvostaa työn vapautta. Meri
vartijana hän on pannut merkille että paik
kakuntalaiset käyttäytyvät merellä hyvin ja 
rikkomukset ovat enimmäkseen pieniä. Huo
nona puolena hän pitää kuten muutkin haas
tateltavat siirron mahdollisuutta. 

TAPSA-FOTO 
Vaasanpuistikko 1 5 , 65100 Vaasa 1 0 

OY MOE & ASPLUND AB 
Vaasanpuistikko 1 5 , Vaasa 

NORDLAMEX OY 
PL 21 , 23800 Laitila 

Omaisten päivää 
vietettiin 
varuskunnassamme 

Tämän vuotinen omaistenpäivä oli ennä
tyksellisen märkä. Sää oli pelottanut omaiset
kin pois. Ainoastaan puolet 160 ilmoittautu
neesta oli uskaltautunut matkalle. 

Sotilaita ei sää kuitenkaan pelottanut vaan 
ohjelmat vietiin onnistuneesti läpi suunnitel
mien mukaisesti. Harjoituskenttä oli kerätty 
täyteen erilaista materiaalia aina tutkasta 
Uiskoon, ja omaisilla oli mahdollisuus tutus
tua kalustoon, joilla heidän poikansa kou
lutetaan. 

Päivän ohjelma tarjosi vanhemmille ase
maanajonäytöksen jossa 3 patterin tykkimie
het ajoivat kersantti Salon johdolla vauhdik
kaasti asemaan 1 Patterin muodostaessa tu
lenjohtoryhmän. Näytöksen jälkeen vieraille 
tarjottiin herkullinen lounas patteriston ruo
kalassa. 

Iltapäivällä oli ohjelmassa vanha ja uusi 
kivääriryhmä, kahistoesittely sekä elokuva
esitys. Päivien päätteeksi omaiset saivat tutus
tua kasarmimajoitukseen ja sotilaittensa 
kaappeihin. Omaisten päivää johti Majuri 
Kurka. 

Omaiset löysivät sateensuojaa päävartion 
luota. 

Alokkaat odottavat lounaan alkamista. 

Huomio Tulta. 
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Speedwaymestari alokkaaksi 

12. 06. 1980 astuivat jälleen uudet 
alokkaat palvelukseen. Heidän joukos
sa myös alokas Hiltunen, tunnettu 
vaasalainen speedwayajaja. 

Tom Juhani Hiltunen, syntynyt 19. 
01. 1960. Kotipaikka on Vaasaja am
matti levyseppä-hitsaaja. 

Kokelas Mattila kävi kyselemässä 
kuulumisia 2. Ptrilla. 
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- Kertokaapa harrastuksistanne? 
- Harrastan speedwayta oikein tosimieles-

sä . .. Laji jaka~n~uu kel~stä riippuen talvi- ja 
kesakauteen, Joista ensin mainittu on omasta 
mielestäni mielenkiintoisempi. Vuosi jakaan
tuu edelleen kilpailu- ja harjoittelumatkoi
hin , harjoittelukauteen ja sitten erittäin vält
tämättömiin rahan ansaitsemiskausihin. Ta
loudelliset ongelmat ja huolet ovat kuitenkin 
l~hes_aina aja~kohtaisia. Jo pelkkä pyörien ja 
k1lpa1lumatko1lla välttämättömän auton kun
nos~api_to n_ielee varoja ja tietenkin harjoitte
lu- Ja k1lpailumatkat ovat luku sinänsä. Työ
suhteet~m ovat _yleensä varsin lyhytikäisiä , 
~oska aikaa vaativan harjoittelun on päästävä 
Jatk~maan. Joka tapauksessa täysipainoinen 
~aus1 on v_älttämättä joskus keskeytettävä , 
Jotta vanhoJa velkoja saisi maksettua ja har
rastuksen jatkamiseen olisi mahdollisuus. 

- Mitkä ovat parhaat sijoituksenne? 
- Viime talvena tein viisi kilpailumatkaa. 

Näistä neljä suuntautui Hollantiin ja yksi 
Neuvostoliittoon. Lisäksi matkustin kaksi 
kertaa Ruotsiin harjoittelemaan. 

Parhaita henkilökohtaisia sijoituksiani kil
pailuissa ovat vuosien 1979 ja 1980 Suomen 
mestaruudet sekä viime talven MM-finaalin 
16. sija ja joukkuekilpailun 6. sija. 

- Miksi halusitte Vaasan palvelu
paikkakunnaksi? 

- No tietysti siksi että olen vaasalainen. 
Täällä olen lähellä perhettäni ja harrastukse-

ni harjoittamismahdollisuudet ovat tietysti 
paremmat kuin missään muualla. Pyöräni , 
joista kaksi on tarkoitettu talvi- ja yksi kesä
käyttöön , vaativat jatkuvan huollon ja hoidon. 

- Ensivaikutelmanne armeijasta? 
- Pakkohan tämä on käydä ja varmasti 

helpommalla selviää, jos ei itse asetu poikki
teloin. 

Aamu- ja iltatoimet tuntuivat alussa ihan 
mahdottomilta , mutta pikkuhiljaa saavute
tulla ajankäytön rutiinilla ehtii jotain tehdä. 

- Kärsökö harrastuksenne armeijasta 
ja miten täällä suhtaudutaan siihen? 

- Kesä!aji kärsii tietenkin aivan suoranai
sesti. Se kausi jää tältä vuodelta kokonaan 
väliin. Pitemmällä tähtäimellä ajateltuna ta
loudelliset paineet vain kasvavat, koska nyt ei 
voi sillä tavoin säästää tulevaa talvikautta 
varten kuin aikaisemmin. Harjoitusvapaita 
saan huonommin kuin useat muut toisten la
jien harrastajat. Minulla on kolmasti viikossa 
kolme tuntia aikaa harjoitteluun , mutta kos
ka siinä ajassa olisi pyöräkin huollettava ei 
millään tahdo ehtiä tehdä kaikkea. Lisäksi 
pitäisi olla mahdollisuus pelkän fyysisen kun
non ylläpitämiseen eli lenkillä ja punttisalilla 
käymiseen. 

- Mitä armeijan jälkeen? 
- Aika näyttää. Kunhan vain selviäisin 

kahdeksalla kuukaudella, että voisin ajaa edes 

talvikauden loppuun. Sitten lähden ilmeisesti 
ulkomaille , todennäköisesti Norjaan , töihin 
parantamaan rahatilannetta. Kiva olisi tie
tenkin päästä koettamaan taitojaan "suureen 
maailmaan" eli lähinnä Englantiin ammatti
laisajajien pyörteisiin. Sen mahdollistaisi ai
noastaan riittävän rahoittajan saaminen 
tueksi, mutta mistäpä sellaisen löytäisi ... 
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lnsinöörimajuri 
Georg Nordman 60 vuotta 

Insinöörimajuri Georg Nordman täytti 4. 
7 .60 vuotta ja siirtyi eläkkeelle. Hän on toi• 
minut Pohjanmaan Sotilasläänin teollisuus
insinöörinä vuodesta 1965 vuoteen 1980. Por
rastus kävi tapaamassa Insinöörimajuri Nord
mannia hänen viimeisenä työpäivänä. Hänen 
seuraajakseen tulee insinöörikapteeni Tapio 
Pomell Vaasan Korjaamon johtaja. 

Insinöörimajuri Nordman on syntynyt Sal
missa 1920 luutnantin poikana, naimissa, 
neljä lasta. Vuonna 1948 hän valmistui käyt
töinsinööriksi Helsingissä. Hän on toiminut 
käyttöinsinöörinä Oy Strömberg Ab:lla 1948-
65. Vuodesta 1965 lähtien hän on toiminut 
Pohjanmaan Sotilasläänin teollisuusinsinöö
rinä toimialanaan mm. kriisinajan teollisuus , 
tuotannon suunnittelu Vaasan läänin alueel
la . Vaikka hän vasta v. 1965 tuli nykyiseen 
tehtävään on hänen sotilasuransa pitkä. Jää
kärin poikana hän osallistui nuoruudessaan 
suojelukuntatyöhön toimien Vaasan suojelus
kunnassa 1936, josta konekiväärikomppani
assa 36-37 ja viestikomppaniassa vuonna 
1938, 1939 hän siirtyi Vaasan merisuojelus
kuntaan. Kaikki edellämainitut olivat ruotsin
kielisiä. Hän oli mukana perustamassa Vaa
san, Raippaluodon ja Björköbyn suojeluskun
tien kanssa Sommarön linnaketta vuonna 
1939, johon rannikkoalueen reserviläiset sit
temmin tulivat. 1. 10. 1939 hänet kutsuttiin 
vapaaehtoisena Suojeluskunnan palvelukseen 
ja 9. 1. 1940 astui armeijan palvelukseen Ty
kistö Koulutuskeskus kolmeen Vaasassa. Hän 
sai ryhmänjohtajakoulutuksen ja hänestä 
tehtiin alikersantti. Hän toimi alokaskoulut
tajana koko talvisodan. Jatkosodassa hän toi
mi aluksi kotijoukkojen esikunnan auto-
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osastossa ja talvella 1942 JR61 :ssä osallistuen 
mm. Syvärin torjuntataisteluun Schemens
kissä . Samassa taistelussa hänen setänsä , 
komppanianpäällikkö Nordman , kaatui. 

Syksyllä 1942 hän sai siirron 10 Er Jr Ptriin , 
osallistuen taisteluihin sekä Karjalan että 
Maaselänkannaksella. Vuonna 1943 hänet 
komennettiin upseerikurssille no 57. Kurssin 
jälkeen hän toimi jaosupseerina Kv Psto 13 
1 Patterissa osallistuen mm . Ihantalan tais
teluihin kesällä 1944. Toiminnasta tässä tais
telussa hänelle myönnettiin 4 Luokan Vapau
denristi, jonka hän sai vastaanottaa Kenraa
limajuri Lagukselta. Sodan päättyessä hän 
lähti opintielle. 

Positiivisimpana piirteenä hän on nykyises
sä työssään nähnyt sen , että hän on saanut 
tehdä maanpuolustustyötä talouselämässäm
me ja yhteiskunnassa. Verratessaan Ström
bergin aikaa armeijan aikaan hän näkee pal
jon yhtäläisyyttä. Erityisen iloinen hän on sii
tä , että yhteiskunta tuntee puolustusvoimat 
omakseen. 

Materiaalinen valmius on läänissämme var
sin hyvä, sitävastoin hän katsoo , että var
muusvarastoinnissa olisi parantamisen va
raa. Siviilissä ei huomioida riittävästi kriisin 
mahdollisuutta ja raaka-ainetoimitusten suur
ta haavoittuvuutta. Nopeat toimitukset ovat 
tehneet varastot tarpeettomiksi ja näin kriisin 
vaikutukset ovat välittömät ja laajat. Kulu
neen viidentoista vuoden aikana Insinööri
majuri Nordman on ollut hyvillään siitä että 
Puolustusvoimain hankinnat ovat lisäänty
neet läänimme alueelta. Lopuksi hän haluaa 
erityisesti kiittää VaaRPston johtoa ja koko 
Patteristoa hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa 
sen työlle menestystä tulevien varusmiespol
vien koulutuksessa sekä seuraajalleen insi
nöörikapteeni Tapio Pomellille myös menes
tystä monivivahteisessa työssä. 

Kapteeni M Järvi 

Moottoroidun 
rannikkoty kistö
patteriston 
tuli portaan 
toiminta 

TULITOIMINNAN 
KEHYKSET 

Moottoroitua rannikkotykistöä käytetään 
yleensä rannikkoalueen esikunnan johdossa 
patteristoina tai kauaskantoisen kenttätykis
tön kanssa tykistöryhminä rannikolle ja tar
vittaessa suuriin mantereellisiin saariin ryh
mitettävistä tuliasemista. Päätehtävänä on 
meriammunta. Ryhmityksen on kuitenkin 
mahdollistettava ainakin häätö- tai vaihto
asemista maa-ammunnat todennäköisille maa
hanlaskual ueille. 

Kokoonpano ja johtaminen 
Taistelujaotusta toteutettaessa jakaantuu 

patteristo kahteen selvään kokonaisuuteen: 
komentajan johtamaan tulenjohtoportaaseen, 
sekä patteristoupseerin johdossa olevaan tuli
portaaseen. 

Patteriston tuliportaaseen kuuluu 
- patteristoupseeri 
- tuliasemaupseeri 
- taisteluvälineupseeri 
- moottoriajoneuvoupseeri 
- lääkäri 
- pääosa esikuntapatteria 
- kolme 4-tykkistä tulipatteria . 

Taistelu jaotuksesta riippuen saa patteristo
upseeri käskyjä ja ohjeita rannikkoalueen 
tykistöpäälliköltä, armeijakunnan tykistö
päälliköltä , tykistöryhmän ryhmäupseerilta tai 
pataljoonalle tai taisteluosastolle alistetun 
patteriston pstoupseeri patteristonsa komenta
Jalta. Patteristoupseerm johdossa on myös 
usein patteriston huolto. 

TULITOIMINNAN VALMISTELU 

Tuliasemien tiedustelu ja 
valmistaminen 

Nykyaikaisesta liikkuvasta sodankäynnistä 
ja suojaamissyistä johtuen on tuliportaan joka 
hetki tiedusteltava ja valmisteltava uusia tuli
asemia . 

Patteriston tuliasemaan kuuluvat tulipatte
rien tuliasemat mahdollisine kääntö- ja vaih
toasemineen . Patteristoupseerin komento-

paikka sekä lähipuolustusasemat ja usein 
myös huollon vaatimat alueet kuuluvat pat
teriston tuliasemaan . 

Riittävän hajauttamisen mahdollistamisek
si vaatii patteriston tuliporras n 3-5 km 2 

laajuisen alueen . 
Tulipatterit ryhmitetään kukin n. 1 km 2:n 

alueelle tykit hajautettuna sallittujen tykki
kantojen puitteissa. Tykkien ryhmittämisessä 
otetaan huomioon myös muut käsketyt perus
suunnat sekä patterin lähipuolustus ja pans
sarintorjunta suora-ammunnoin. 

Huoltokeskuksen paikka tiedustellaan 
yleensä 1-2 km tuliasema-alueen takaa, 
jonne usein myös perustetaan pstoupseerin 
komentopaikan rintama-ajoneuvoasema. 

Pstoupseerin _komentopaikka voi olla kes
keisellä paikalla tulipattereiden takana, mutta 
usein myös useitakin kilometrejä tulipatterei
den etupuolella parempien viestiyhteyksien 
aikaansaamiseksi. 

Tuliasemien tiedustelun suorittaa patteris
to- tai tuliasemaupseerin johtama tiedustelu
tai valmistamisosasto, johon kuuluu 
- patteristo- tai tuliasemaupseeri 
- tuliasemaryhmä 
- mittausryhmä 
- tiedustelupartio jokaisesta tulipatterista 

Tuliasemien tiedusteluun liitetään usein 
niiden valmistaminen . 

Valmistusosastoon kuuluu yleensä: 
- psto- tai tuasups 
- 1-2 mittausryhmää 
- 2 puhelinryhmää 
- radioryhmä 
- valmistamispartiot jokaisesta tulipatterista 
- tarvittavat moottoriajoneuvot. 

Tuliasemaan siirtyminen 
Patteriston siirtymisestä tuliasemaan käs

kee tykistöpäällikkö, ryhmäupseeri tai patte
riston komentaja. Tuliporras voi tällöin olla 
joko marrsiryhmityksessä tai tuliasemassa 
saadessaan käskyn tuliasemaan siirtymisestä. 

Tuliporras voi siirtyä kokonaisena tai tuli
pattereittain. Jos patteristo yksin tukee jo
tain joukkoa tai tulitukea on muuten vähän, 
tapahtuu siirtyminen pattereittain , jolloin 
kaksi patteria pidetään aina ampumavalmiina. 

Siirtymistapa riippuu olosuhteista ja tilan
teesta. Jos hyvin koulutettu patteristo ajaa 
yhtäaikaa täysin valmisteltuihin tuliasemiin , 
saavuttaa nopein patteri täyden ampumaval
miuden alle 20 min:ssa ja koko patteristo 
alle puolessa tunnissa. 

Mittaukset 
Patteristoupseeri joh,taa topografiset valmis
telut patteriston tuliasema-alueella apulaise
naan mittausjaoksen johtaja. Perusteet, kuten 
koordinaatiston, alkusuunnan määrittämis-
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MTRTPSTON TULIPORTAAN KOKOONPANO 

PATTERISTOUPSEERI 

Os a 
E sikunna sta 

Komento - Mittau s- Vie st i- Huol t o -
ja os ~l•;;,,;o.;.s _ _. 1...:.:;l•;;.;o•;...._. '-'J~•o;.;;s _ _. 

tavan sekä määräykset mittausten yhdist~mi
sestä ja vertaamisesta hän saa ylemmän Joh
toportaan käskyistä. :ulip_atterit mittaav~t 
aina tykkiensä koordmaa!it nol?eaa mo~1-
kulmiomittausta käyttäen, Jotka sitten tarkis
tetaan suuntakehämonikulmiomittausryhmän 
ehdittyä suorittaa mittauksensa. Hyrräsuun_
takehien yleistyminen on helpottanut ratkai
sevasti alkusuunnan määrittämistä. 

VIESTIYHTEYDET 
Tehokkaan tulitoiminnan ja tuliportaan 

johtamisen perusedellytyksenä on hyvät viesti-
yhteydet. . . 

Viestiverkkoina pattenston tuhas~mass~ 
käytetään tuliasemapuhelinverkkoa Ja tub
asemaradiotähteä. 

Tuliasemaradiotähden muodostaa pstoups:n 
radio johtoradiona, sekä tu~ipa~erei_de~ radiot. 
Radiota käytetään yleensa vam s1llom, kun 

johdinyhteyksiä ei vielä ole. Lisäksi voivat 
patterit sisäisissä knto- ja lähipuolustusyh
teyksissä käyttää kevyitä ja lyhyen kantaman 
omaavia lähiradioita. 

Pstoupseerin komentopaikalla on ulkopuo
lisia radioyhteyksiä varten 2 radiota tuliko
mentojen vastaanottamiseen 1 ryhmäupseerin 
(vast) komentoverkossa, jossa ovat lisäksi sen 
pataljoonan tulenjohtokomentaja, jonka käyt
töpatteristona patterista toimii sekä hänen 
alaisensa tulenjohtopäälliköt. 

Tutasemajohdinverkon muodostavat tuli
asemakeskus ja keskusvaihde, sekä johdin
linjat tulipattereihin. Ulk?puolisista jo~din: 
yhteyksistä rakennetaan ama automaattisesti 
runkolinja sen joukon tulenjohtokeskukseen, 
minkä käyttöpatteristona toimitaan. Kiinteän 
rannikkotykistön johdinverkkoon pyritään 
aina liittymään. 

ESIMERKK I MTRTPSTON TULIPORTAAN RYHMITYKSESTÄ 

1.TPTRI 

2.TPTRI AJoe 

~ ¼ Psl o~ ps·n komentopa,kka 

0 500 1000m 
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LÄHI PUOLUSTUS 
Patteristoupseeri johtaa lähipuolustusta 

apunaan tuliasemaupseeri . Lähipuolustus jär
jestetään siten , että komentopaikka sekä 
tulipatterin puolustuskeskukset muodostetaan 
yhtenäisiksi ja joka suuntaan puolustavaksi 
kokonaisuudeksi. 

Panssaritorjunta järjestetään siten, että 
kaikkia panssaritorjuntaan soveltuvia aseita 
kuten sinkoja ja miinoja sekä tykkejä voi
daan käyttää keskitetysti uhanalaisimmissa 
suunnissa. 

Tuliasema-alueelle tunkeutuneen vihollisen 
lyömiseksi muodostetaan torjuntaosasto, johon 
voi kuulua tehtävistä , tilanteista ja tuliase
massa olevasta miesmäärästl\ riippuen 
- tuliasemaupseeri 
- 1-2 mittausryhmää 
- viestiryhmiä 
- tulipattereiden torjuntajoukkueet. 

Varustettuna pst-aseilla, ryhmäaseilla ja lä
hiradioilla saadaan n. 100 miestä käsittävä 
iskukykyinen osasto. 

Patteristoupseeri käskee ja nimeää ennalta 
vastahyökkäyssuunnat ja torjuntaosaston ko
koontumispaikat eri vaihtoehtoja varten , sekä 
harjoituttaa vastahyökkäysten suoritukset. 

Lähipuolustukseen tilapäisesti irroitetuista 
miehistä huolimatta on patteriston kyettävä 
toteuttamaan sille annetut tulitustehtävät. 

LÄHTÖ TULIASEMAST A 
Kun patteriston tuliporras on saanut käs

kyn valmistautua lähtemään tuliasemasta, 
patteristoupseeri antaa käskyn valmistautumi
sesta seuraavasti 
- Lyhyt selostus tilanteesta 
- tulivalmiuden ylläpito 
- tuleva tehtävä 
- siirtymisjärjestys, -ryhmitys ja -ajat 
- siirtymistiet 
-materiaalin kuormaus 
- johtolinjojen purkaminen 
- huoltotoimenpiteet 
- yhteyden ylläpito 

Lähtö on suunniteltava huolellisesti , jotta 
se tapahtuisi joustavasti ja nopeasti lyhyellä 
käskyllä. 

AMPUMATOIMINT A 

Tuliportaan ampumatoiminta 
Patteristoupseeri johtaa patteriston tulipor

taan ampumatoimintaa tastelujaoksesta riip
puen tykistöpäällikön , ryhmäupseerin tai 
pston komentajan käskyjen ja ohjeiden mu
kaan . Pstoupseerille käsketään ampumatoi
minnan johtamista varten 
- patteriston tehtävät ja niiden tärkeysjär

jestys 

TULIPATTERI TULIASEMASSA 
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- ampumajärjestys toteutettaessa tulisuun
nitelmia 

- tulen käy tön etuoikeus 
- pataljoona , jonka käyttöpatteristona toi-

mitaan. 
Patteriston ampumatoimintaan kuuluu 

olennaisesti : 
- tulen käytön vaatima viestiliikenne 
- tulitoiminnan valmistelu 
- tulitoiminta . 
Tulitoiminnan valmistelu 

Ammunnan valmistelun virheettömyys pat
teristoilla todetaan tasotarkistuksen avulla , 
joka suoritetaan 
- aina uuteen tuliasemaan ryhmityttäessä 
- ajan salliessa kaikkien nimettyjen maalien 
osalta sitä mukaa, kun ne saadaan. 

Aina sääsanoman saavuttua tulipattereiden 
ballistisen valmistelun laskut. Valmisteluihin 
kuuluu myös kellon vertailu . 

Tulitoiminta 

Patteristoupseeri saa tulikomentoj a joko 
radiolla tai puhelimella yleensä suoraan tu
lenjohtop ortaa/ta tai ryhmäupseeri/ta. 

Puhelimitse saapuvan tulikomennon ottaa 
patteristoupseeri yleensä henkiläkohtaisesti 
vastaan keskusvaihdetta käyttäen ja välittäen 
sen tulopattereihin. Tulikomento voidaan 
ohjata keskusvaihteella suoraan tulipattereille, 
mikäli kuuluvuus vain sen sallii. Radioitse 
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tulevan tulikomennon ottaa vastaan tuliko
mentoradiota päivystävä viestimies , ellei ra
diota ole kytketty keskusvaihteeseen. Radiolla 
toimittaessa mittausviestitys otetaan vastaan 
tulipattereissa. 

YHDISTELMÄ 
Mtrtpston tuliyksikkönä on patteritsto. Sen 

tuliasematoimintaa sävyttää hyvin vahvasti 
kenttätykistömäinen luonne: 

Siirroissa , ryhmittymisissä, asemista läh
döissä ja lähipuolustuksessa noudatetaan 
lähes täydellisesti kt:n ohjesääntöjä . 

Ampumatoiminnassa noudatetaan 
merelle ammuttaessa rt :n menetelmiä -
maalle ammuttaessa jälleen tarkasti kt:n 
menetelmiä. 1J mä kaksijakoisuus näkyy myös 
VaaRPston , rauhan aikana ainoan Mtrtpston, 
koulutuksessa ja leiriohjelmassa . 

MAKU-MARKET 
61 400 Ylistaro 

VILJO VILJANMAAN NAHKATEHDAS 
6141 0 Ylistaro as . 

OSMON RENGAS 
Pihlajatie 16 , Vaasa, puh . 961-268001 

Yliv Laurenille 
sotilasansiomitali 

Yliv E Lauren sai 4. 6. vastaanottaa 
puolustusvoimain komentajan myön
tämän Sotilasansiomitallin. 

Lehtemme kävi tapaamassa 3 Ptrin 
vää_peliä hänen toimistossaan. Ylivää
peh Lauren jää eläkkeelle 30. 6. pal
veltuaan yli 25 vuotta puolustusvoimia. 
Tästä hån on ollut peräti 21 vuotta 
VaaRPstossa. 

Hän on syntynyt Somerolla 15. 05. 1931 
maanviljelijäperheessä, naimisissa ja 2 lasta. 
Varusmiehenä hän oli Helsingin varuskunta
pataljoonassa 1951. Varusmiespalveluksen 
jälkeen hän meni Someron meijeriin töihin. 
Lehti-ilmoituksen perusteella E Lauren haki 
Porkkalan rajavartiostoon 1. 3. 1955, missä 
hän palveli aina Porkkalan takaisin luovutta
miseen saakka v. 1956. Sen jälkeen hän 
siirtyi Turun rakkinnotykistörykmentin alai
selle koeampuma-asemalle Katajaluotoon. 
Palvellessaan Katajaluodossa hän suoritti 
VaaRPston Rauk:n vuonna 1959 Suomen
linnassa. Saman vuonna 1. 12. hän siirtyi 
VaaRPstoon . Siitä lähtien hän on toiminut 
Vaasan Rannikkopatteristossa, ensin Suo
menlinnassa ja vuodesta 1964 Vaasassa. Hän 
on omin silmin seurannut patteristomme kehi-

tystä runsaan 20 vuoden ajan. Tänä aikana 
hän on osallistunut mm. kanta-aliupseerien 
peruskurssi 20:lle sekä Kt:n kanta-aliupsee
rien tuliasemakurssille sekä taisteluväline
aliupseerikurssille . Suurimman osan ajastaan 
ylivääpeli Lauren on toiminut patterin vää
pelinä sekä leirillä patteriupseerina. 

Lisäksi alkuaikoina opetusupseerina eri 
tehtävissä tulipatterissa. Erityisen iloinen yliv 
Lauren on ollut siitä että hän on pystynyt 
täyttämään esimiesten luottamuksen vaati
vassa yksikön vaapelin tehtävissä. 

Työnsä ohessa ylivääpeli Lauren on osal
listunut myös aktiivisesti aliupseerikerhon 
nyttemmin toimiupseerikerhon toimintaan 
ollen mm. johtokunnan jäsenenä ja vara
puheenjohtajana. 

Merenkurkun killan eli entisen Rannikon
puolustajain killan toiminnassa yliv Lauren 
on ollut erittäin aktiivisesti mukana vuodesta 
76. Lisäksi hän istuu parhaillaan Porrastus
lehden toimituskunnassa killan edustajana. 
25-vuotiselta taipaleelta on erityisesti jäänyt 
ylivääpeli Laurenin mieliin se, että hän on 
aina saanut vääpelin tehtävistään huolimatta 
hoitaa Patteri-upseerin luottamus tehtävää. Ja 
että ylivääpeli Lauren on ollut 3 kertaa mu
kana voittamassa Nenosentykin. 
Ainoa kerho johon yliv Laurenilla ei ole 
ollut kunnia kuulua on "sadan piirun kerho". 
Eläkepäiviään yliv Lauren jää viettämään 
Rantakadulle Vaasaan, jossa hän viihtyy hyvin. 
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Tykistöke~ra; IÖ'. };p Neno;;;/~ie;;:;:,k;';;;~·jonka VaaRPston 3 prti voitti Rt:11 raskaanpatterin kilpa -ammw111assa 
V. /979. 

Vaasan Rannikkopatteristolla mahdollisuus 
voittaa molemmat Nenosen tykit 

Vaasan Rannikkopatteristo on ensimmäinenjoukko-osasto,joka saa osallis
tua sekä kt:n että rt:n kilpailuun tykistön kenraali Nenosen tykeistä. Patte
ristomme osallistu1:1 03.08-31.08. 1980 Rovajärvellä kenttätykistön kesälei
rille. VaaRPsto perustaa harjoituspatteristo 6:n, jonka komentajana toimii 
kapt_ M Pääkkönen,-

Kilpailuun kuuluu patteriston ryhmitty
minen taisteluasemiin sekä kahden ampuma
tehtävän suorittaminen. Ensimmäisen ampu
matehtävän suorittaa tulenjohtueen johtaja, 
jonka on oltava kapteenikurssin käymätön 
upseeri tai luutnanttikurssin käynyt toimi
upseeri. Toisen ampumatehtävän suo
rittaa upseerikokelas . Patteriston komentaja 
saa antaa ohjeita ensimmäisen ampumateh
tävän aikana toisena toimivalle tulenjohta
jalle siihen saakka, kun tämä aloittaa toisen 
ampumatehtävän suorittamisen. Mittaukset 
suoritetaan tilapäiskoordinaatistossa. Kaik
kien karttojen ja kiintopisteluetteloiden käyt
tö sekä suuntavertailut aurinkomittauksella 
tai hyrräsuuntakehällä mittauksen aikana 
ovat kiellettyjä. Samoin on kiellettyä lähi
radioiden käyttö tuliportaassa. 

Kilpailun osatehtävät 
- ampumavalmiuden saavuttaminen 

taisteluasemiin ryhmittymisen ja ammun-
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nan valmisteluun patteristot saavat käyt
tää aikaa enintään 1 tunti ja ellei patte
risto ole taisteluvalmis tunnin kuluttua 
käskyn saatua vähennetään sen piste
määrää S:llä jokaista alkavaa ylitettyä 
minuuttia kohden . Jollei patteristo ole val
mis 1 h 30 min :n kuluttua kilpailun al
kamisesta , suoritus hylätään . 

- tuliasemien mittaukset 
mittausten suoritukseen saa käyttää 1 h 
30 min kilpailuaikaa. Mittauksissa salli
taan perusjaoksen mittaripisteen p:ssä, 
i:ssä ja k:ssa +S m:n Ja patterin perus
jaoksen suunnassa + 2 :n virhe kussakin 
tapauksessa. Sallitun virheen ylityksestä 
vähennetään piste kutakin 1 m:n koordi
naattivirhettä ja 5 pistettä kutakin 1 v:n 
suuntavirhettä kohden . 

- tulenjohtoalueen käsisuuntakehämonikol
miomittaus 
mittauksien pituus on 3,5-5,5 km. Sii
hen on käytettävissä aikaa 1,0 tuntia. 

Sallitut virheet ovat +60 m p:ssä ja i:ssä. 
Virheettömästä suorituksesta saa 100 pis
tettä. Yli tunnin menevästä ajasta anne
taan viisi virhepistettä jokaiselta alkavalta 
minuutilta. 
- tulenjohtoyhteyksien rakentaminen 

ja käyttö . . . .. .. . 
tulikomennot on v1estltettava puhelmrh-
teyksillä. Rakennettavien . ~~~eyks1en 
enimmäispituus on 8 km, enmta~n ~ km 
viestijaosta kohti. Rakentam1sa1~ana 
on 1 tunti. Yliajasta annetaan. 5 v1~he
pistettä jokaiselta alkavalta ~muutllt!. 
Jos joudutaan käyttämään rad1oyhteytta, 
annetaan 50 virhepistettä. 

- ensimmäisen ampumatehtävän suoritus
aika 
ensimmäinen ampumatehtävä on ~ak1;1-
ammunta tai patteristona kerrottam Ja 
patteriston tulen yleistarkistus. Aikaa on 

Naurua kolmannella ! 

Tuo karbiidilamppu on samanlainen kuin 
nainen. Kummankin silmä kirkastuu , kun 
taputtaa, sanoi Mäyrynen, kun lampun kans
sa tappeli. 

- Tietääkö alokas Jaatinen, mistä ihminen 
on luotu? 

- Tomusta, herra alikersantti. . . 
- Aikooko alokas Jaatinen luoda 1hm1sen 

petinsä alle? 

- Äläkä ammu, äläkä ammu, huusi antau
tuva vihollissotilas. . .. 
- Enhän minä aikonutkaan ampua, kas1-
kranaatin vain meinasin heittää, vastasi var
tiossa oleva sotamies. 

Vai Pentti, E,·kiksi mua on tähän saakka kut
suttu sanoi Asikainen eukolleen. 
- Ei tommost ' okkaan, sanoivat Turun tori
muijat, kun ensi kerran pommikoneen näkivät. 

- -Ajatelkaahan, että vääpeli on lakannut 
ryyppäämästä. .. . 
- Mitä helkkaria ? Koska han kaatui? 

7 min . Sallitun ajan ylityksestä vähenne
tään 1 piste jokaiselta alkavalta 5 sekun
nilta. 

- ensimmäisen maalin tarkkuus 
sallitut erot ovat p:ssä ja i:ssä +30 m ja 
k:ssa 10 m 

- tulen osuvuus ensimmäiseen maaliin 
lasketaan maalihehtaarille osuneiden 
laukausten lukumäärä. Käytettävissä on 
24 laukausta. 

- toisen ampumatehtävän suor_itusaika 
toinen ampumatehtävä suontetaa~ tule~
siirtona. Aikaa käytettävissä 3 mm. Yli
menevältä ·ajalta vähennetään piste jo
kaiselta alkavalta 10 sekunnilta . 

- tulen osuvuus toiseen maaliin 
tehtävään on käytettävissä 24 laukausta. 
10 pistettä jokaiselta maalihehtaarille 
osuneesta laukauksesta. 

- Tiedätkö mitä eroa on lyhtypylväällä ja 
alokkaalla? 
- ? ? ? 
- Nii~ näetkös, lyhtypylvään päässä on valoa. 

Kersantille oli tullut valituksia, että ruoka oli 
kehnoa. Hän maistoi sitä ja totesi: 
- Tässä keitossahan ei ole mitään vikaa. 
- Se onkin kahvia, herra kersantti. 

No ottakaa edes se pyörä pois, sanoi Rai
vol~n tyttö, kun pyöräpoika pyörineen päälle 
kaatui. 

Räjähtävällä kuulalla on ammuttu, sa~oi stm. 
Alho, kun vääpelin rouva kaksoset sa1. 

URHEILULIIKE E. RAUTIO 
2 kp, 85100 Kalajoki 

T:MI HERKKU-PUOTI A ÅKERBLOM 
Ulvilantie 1 7 , 00350 Helsinki 35 

RAKENNUSLIIKE K. E. NYMAN OY 

LASSEN RADIO - TV 
Vaasa 
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M iina/aiva Mu/-14 kotisatamassaan 

Ruotsin rannikkotykistö vierailulla 

Ruotsin rannikkotykistön laivasto
osasto suoritti 17-18.6. laivasto Evl 
L G Rydkvistin johdolla laivastovie
railun Vaasaan. Vierailun isäntänä 
toimi Vaasan varuskunnan päällikkö 
Evl M Rautonen ja yhteysupseerina 

Pohjanmaan Sotilasläänin meripuo
lustusupseeri Kaptl H Heinonen. Lai
vasto-osastoon kuuluivat Miinalaiva 
Mul-14 sekä vartiovene BevB-76 
KA-5:stä Harnösandista Rannikko
tykistö rykmentti 5:stä. 

Va rtiolaiva BevB -76 lähdössä vartiotehtävää suorittamaan 
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Laivastovierailun ohjelmaan kuului mm. 
jalkapallo-ottelu Vaasan Rannikkopatteristoa 
vastaan. Erittäin jännittävän ja tasaväkisen 
ottelun ratkaisivat vääpeli Kuusisen suojatit 
edukseen . Noin kymmenen minuutin pelin 
jälkeen vieraat ampuivat vaarallisen lau
kauksen ylärimaan josta pallo kimposi maa
lin edustalle. Jatkotilanteesta ruotsalaiset 
pukkasivat pallon hiuksen hienosti ohi maalin. 
Ensimmäisen puoliajan viimeisellä minuutilla 

- 'r' 
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teki isäntäjoukkue maalin ankaran painos
tuksen jälkeen. Toisella puoliajalla peli siir
tyi hienokseltaan Ruotsin kenttäpuoliskolle 
kunnon petettyä . Maaleja ei kuitenkaan syn
tynyt ja tasaväkisen ja tapahtumarikkaan ot
telun voitti näin Vaasan Rannikkoppatteristo 
1-0. Alku lupaa hyvää Puolustusvoimain jal
kapallomestaru uskilpailu ja ajatellen. 

E • EDULLISIN 
·RUOTSIIN. 

K-HALLI VIIRIKUKKO 
Vihtorinkatu 1 0 , 23800 Laitila 

Puh . 922-51995 

TURVETUOTETEHDAS 
Kari Näsinkoski , 
2981 0 Siikainen, 

Puh . 939-526513 , ilt . 939-35640 

MOTELLIRAVINTOLA OSSAUS 
Räihän Leipomo, 95355 Koivu, 980-785213 

KÄL VIÄN KENKÄ 
68300 Kälviä 

KUMIKORJAAMO ESKO HERRONEN 
68300 Kälviä, 

Lähempiä t ietoja matkato im is
tosta tai suoraan meiltä , puh . 
(961 ) 117411 . 

Veikkolan Union E. Ansas Ky 
Puh . 268 606 

TB-HUOL T AMO S. HUUPPONEN 
Kirkkonummi Puh . 2988109 

KERAVAN KELLO 
Tuusulantie 1, Kerava, puh . 245 575 

JUNKKARI OY 
62375 Ylihärmä 

TURUN KULTASEPPÄ OY 
lsokatu 21 , Oulu 

POHJALAINEN KIRJAKAUPPA OY 
PI 134, Oulu 

33 



rhaat Leenanpa 

-'"'-=----~""""'-----

34 

Elsilän paras 
1 ' . ,, 

·-==~--~ f . ' , . 
- , / A:/ ~ - . 

-~~"---s 

35 



•••••••••••••••••••••••••••• 

Masinpuhe 
Rakkaat alokkaat - tai paremminkin sa

nottuna vain puolisiviilit , sillä eihän teistä 
juuri muuta voi sanoa , kun katselen kuinka 
veltosti te nytkin istutte . 

Noin viikko sitten saapuessanne teille lyö
tiin selkään epämääräisen näköinen nyytti 
tavaraa, josta ette ehkä vieläkään ole päässeet 
selville , mitä kaikkea se sisältää . Ryhmän
johtajat opastivat teidät isällisesti ja tuttavalli
sesti viihtyisiin, tilaviin ja lämpimiin tupiin, 
joissa teitä odottivat huolellisesti tehdyt pun
kat . He myös tekjvät muutamille kaapit val
miiksi , mutta itse varmaan tiedätte , läpäisi
vätkö nämä kaapit seuraavan päivän kaappi
tarkastuksen. 

Osalle teistä lienee jo muodostunut jonkin
lainen aavistus oikeasta kaappijärjestyksestä -
suurimmalle osalle ei. Meillä täällä armei
jassa on tapana harjoitella uusia asioita niin 
kauan, että ne sujuvat, joten varmasti kah
deksan ensimmäisen kuukauden jälkeen tie
dätte suurinpiirtein , mihin sijoitatte veri
kauhan, mikkihiiren, pikkumustat, kusiluisti
met , sämpylät , sikapiiskan ym. tavarat. 

Kovia kokeneena pinkkaajana ja kaapin
tekijänä voin antaa teille muutaman kaapin
teon kultaisen nyrkkisäännön: 

- sijoita päivittäin tarvitsemasi tavarat 
pinkassa alimmaksi, esim. villapaidan päälle 
pinotaan lomasukat , joita te ette tule tarvit
semaan vielä pitkään aikaan 

-vaikka puolet kaappitilasta jääkin käyt
tämättä, älä koskaan sijoita siviilitavaroita 
pinkkojen taakse jääviin tyhjiin tiloihin 

- muista , että tennareiden on hengitettävä, 
ettet joudu antamaan niille tekohengitystä 
suusta suuhun-menetelmällä. Jos näin käy, 
tarvitset todennäköisesti itse jällkeenpäin elvy
tystä. 

- saappaiden varret on ehdottomasti tai
tettava niin , että saapas ei varmasti ehdi 
kuivua yön aikana. Tällöin saapas säilyttää 
kimmoisuutensa myös seuraavan päivän käyt
töä varten. 

Vapaa-ajan ongelmia teillä tulee tuskin ole-

maan alokasaikananne. Siitä pitää huolen 
patterin vääpeli järjestämällä siivouspalvelua , 
joka on omiaan pitämään yllä sotilaallista 
kuria ja palvelusalttiutta. 

Ei siis ole pelkoa , että iltaisin pääsisitte 
sotilaskotiin virkistymään tai patterilla velt
toilemaan koronapelin ääressä. 

Siivouspalvelu on kuitenkin helppoa , sillä 
onhan puolustusvoimat järjestänyt varusmie
hille ajanmukaiset siivousvälineet. Jos niillä 
ei onnistu , niin silloin on miehessä vika. 
Sitten , kun joskus onnistutte pääsemään lo
mille , vaimonne ja morsiamenne tulevat ihme
tellen , mutta tyytyväisinä toteamaan teissä 
tapahtuneen muutoksen. Kun ensi töiksenne 
järjestätte kaappinne, siivoatte joka pölyhiuk
kasen, kiillotatte lattiat ja pesette tiskin, 
saavat he hiukan esimakua meidän sotilai 
den loputtomasta innostuksesta järjestykseen 
ja siivoamiseen. Te ette tietenkään ole pääs
seet tässä taidossa vielä niin pitkälle kuin 
ryhmän johtajanne ja kouluttajanne , jotka pi
tävät siisteydestä paljon ja erehtymättömällä 
vainullaan löytävät kaikki pölyhiukkaset tuvan 
kaukaisimmastakin nurkasta , kaap in , ikku
nalistan , ovenkarmin, lampun ja kaiuttimen 
päältä. 

En halua koitenkaan pelotella teitä sillä , 
että täällä olisi tarjolla vain työtä ja taas 
työtä . Onhan patteristossa myös suosituiksi 
tulleita virkistäytymistilaisuuksia , joissa voi 
harjoittaa myös laulua. Erittäin suosituksi 
näyttää tulleen Pilvilammen retki patteriston 
ylivoimaisesti suosituimman laulun "Jänis is
tui maassa" tahdissa. Myös linjakohtaisia 
lauluja on harrastettu mm. keskiölinjalla 
' '. Banaaninlastaajan laulu" ja viestilinjalla 
" Kelaan, kelaan , kuljen ja piuha soi". 

Sivii liin pääsystä en aio tarinoida. Herkis
tän vain mielemme lausumalla tutun runon: 
Talvi tulee, lunta sataa, 
mopo juoksee, masi makaa. 
Mopo parka hiestä kastuu, 
masi verkal/ensa astuu. 
Aamulla, kun mopo herää, 
masia ei näy missään enää. 
Mopo kysyy: "Masi missä'" 
Kaiku vastaa: "Siviilissä!" 

•••••••••••••••••••••••••••• 
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Kapt K Pökk fi KokSpE:stä ampumassa standardikiväärin pystyammtmtaa. 

Vaasassa ammuttiin 
taas 
Kolmen sotilasläänin ampumaines

taruuskilpailut pidettiin jälleen 
16.-17. 7. Vaasassa. Huolimatta sa
teisesta säästä muodostui tulostaso var
sin hyväksi. Parhaita vaasalais sijoi
tuksia olivat alikersantti J Grönhol
min hopea standadtikiväärillä. Aliker
santti P Naapurin hopea sekä upseeri
kokelas K Töylin pronssi rk-ammun
nassa 10+ 10 ls. Iloinen yllätys oli 
myös Kersantti Salon sijoittuminen 
standardikiväärillä kolmanneksi. 
Stand~rdikivääri 3 X 20 ls 50 m am
muttiin näissä kisoissa ensimmäistä 
kertaa. Isopistoolin voitti hyvällä tu
loksella Ylivääpeli E Savioja ampuen 
579 . . Teknikkoyliluutnantti E Hämä
läinen voitti Pistoolin pika-ammunnan 
ja sai toisen perättäisen kiinnityksen 
parhaan sotilaspistooliampujan hylsyyn. 

Tulokset: 

Standardikivääriamunta 3 X 20 LS, 300 m 
1. Teknltn M Urpalainen AseK 194+ 166+ 
181 =541 , 2. Yliv K Kettunen KarJP 188+ 
169 + 169 =526, 3. Ylik A Nuutinen PKarPsto 
182+ 163 + 173 = 518, 4. V-kers T Saarimaa 
Ase V 7 184+ 163+ 170=517, 5. Kers J kont
kanen KarJP 188+ 144+ 174 =506, 6. Kapt 
K Pökkä KokSpE 185+141+177= 503, 7. 
Sotmest V Lehto AseK 185 + 146+ 169 = 500, 
8. Kapt R Ojanen KvälV 180+ 144 + 170 = 
494, 9. Ylil O Koskinen AseK 183+ 149+ 161 + 
493 , 10. Sotmest M Niiranen PKarPsto 190+ 
142+ 157=489, 11. Kapt E Haaponen KarJP 
174+ 150+ 157= 481 , 12. V-ylik A Nupponen 
KarJP 180+127+179 = 477 , 13. Kers M Hä
mäläinen KarJP 177+139+160=476, 14. 
Kapt E Haapala JoeSpE 180 + 131 + 161 = 
472 , 15. Kers P Salo VaaRPsto 173+145+ 
154=472, 16. Maj J Hellsten KokSpE 177+ 
129 +155=461, 17. Kapt Laine AseK 172+ 
131 + 157=460 18. Yliv E MalinenPKarPsto 
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170 + 129+ 156 = 455 , 19. Vääp P Laitinen 
KvälV 146 + 101 + 154 = 401. 

Kilpailun ulkopuolella 
Yliv K Olli IlmaSK 190 + 147+ 172 =509 

Yleinen standardikivääri 3 X 20 LS 
1. Ylik A Nuutinen PKarPsto 196+ 175+ 

185 = 558, 2. Yliv K Kettunen KarJP 196 + 
164+ 175 =535, 3. Kers P Salo VaaRPsto 
194 + 166 + 174 = 534, 4 . Teknltn M Urpalai 
nen AseK 189 + 156 + 183=528, 5. Kers J 
Kontkanen KarJP 189 + 162 + 176 =527 6 
Maj J Hellsten KokSpE 188+ 161 + 175 =524. 
7. V-kers T Saarimaa Ase V 7 189 + 155+ 174=' 
518, 8. Kapt K Pökkö KokSpE 184 + 162 + 
169 = 515, 9. Kers M Hämäläinen KarJP 
192 + 150+ 173=515, 10. V-ylik A Nupponen 
KarJP 179 + 159 + 176 =514 11. Sotmest M 
Niiranen PKarPsto 183 + 153 + 173 =509, 12. 
Sotmest V Lehto AseK 188+ 136 + 169 = 493 
13. Kapt E Happonen KarJP 183 + 140 + 160=' 
483 , 14. Kapt R Ojanen KvälV 161 + 143 + 
170= 474, 15. Kapt L Laine AseK 179+ 128 
+ 146 = 453 , 16. Kapt A Multaa PKarPsto 
185 + 117 + 149 = 451. 

Varusmiesten standardikivääriammunta 20 
LS, 300 m, makuu 

1. Alik H Pelkonen KarJp 179, 2. Alik 
J <?rönholm VaaRPsto 178, 3. Opp E Lavi
kainen KarJP 175 (91) 4. Tkm J Tiilikainen 
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PKarPsto 175 (89), 5. Lntstm K Puikko KSVP 
172 (91) , 6. A(ik J Kunnas PKarPsto 172 (89), 
7. Opp P Virrankoski KSPionP 172 (83), 
8. Tkm M Sandström PKarPsto 171 (90), 9. 
Alik H Korhonen PKarPsto 171 (88), 10. Opp 
A Tourunen KSPionP 169 (85) 11. Tkm 
J Röf\kkö VaaRPsto 169 (82) 12. Alik J Aho
kas VaaRPsto 165, Opp V Luomaketuri 
KSPionP 165, 14. Alik H Haukkala VaaRPsto 
164, Opi? K Pasanen KarJP 164, 16. Opp 
0 Pakarinen KarJP 162, 17. Pion K Uusi
tupa KSPionP 159, 18. Opp J Tehnunen KarJP 
158 19. Tkm J Arkkola VaaRPsto 154 20. 
Jä~k S Heiskanen KarJP 151 , Vm T Tuppu
~amen KSVP 151 , 22. Opp A Markka KSP-
10nP 149, 23. Opp R Tarvainen KSPionP 
148, 24. Vm S Hakola KSVP 145, 25 . Vm 
R Parkkonen KSVP 142, 26. Vm J Stranius 
KSVP 109 . 

Kilpailun ulkopuolella 
Korpr J Jokinen Ilm aSK 186, Lntstm R 

Finnilä IlmaSK 179, Uo J Lappalainen 
IlmaSK1 74. 

Varusmiesten RK-ammunta 
1. ~PP M Honkaselkä Kar JP 91 + 88 = 197, 

2._Ahk P Naapuri VaaRPsto 87+87 = 174 3 
Upskok K Töyli VaaRPsto 81 +92= 173. 4 . 
Alik H Pelkonen KarJP 81 +91 = 172, 5. Alik 

J Lyyski VaaRPsto 78+91 = 168, 6. Opp 
A Markka KSPion P 79 + 89 = 168, 7. Opp 
R Tarvainen KSPionP 83-85= 168, 8. Jääk 
J Huusko KarJP 83+85 = 168, 9. Opp P Vir
rankoski KSPionP 83 +85= 168, 10. Opp 
P Puuskamäki KSPionP 84+82 = 166, 11. 
Jääk T Kolehmainen KarJP 86+ 78 = 164, 12. 
Tkm R Matilainen VaaRPsto 91 +70= 161 , 
Opp A Tourunen KSPionP 82+79 = 161 , Pion 
K Uusitupa KSPionP 77+84 = 161, 15. Jääk 
S Heiskanen KarJP 78+81 = 160, Jääk M par
viainen KarJP 72+88= 160, 17. Vm S Hako
la KSVP 77+81= 158, Lntstm J Tiilikainen 
PKarpsto 72+86= 158, 19. Korpt H Luomala 
VaaRPsto 68+88= 156, Opp O Pakarinen 
KarJO 74+82= 156, 21. Alik H Karkonen 
PKarPsto 71 +82= 153, 22. Opp V Luoma
keturi KSPionP 74+77 = 151, 23. Vm R Heik
kinen KSVP 83 + 64 = 147, 24. Vm T Tuppu
rainen KSVP 57+89= 146, 25. Tkm L Hir
vonen PKarPsto 47+86 = 133, 27. Alik J 
Kunnas PKarPsto 51 +76 = 127, 28. Vm K 
Ihanus KSVP 69 + 52= 121 , 29. Tkm H Sand
ström PKarPsto 58+60= 118, 30. Tkm J Lah
ti VaaRpsto 35+82 = 11 7. · 

Kilpailun ulkopuolella 
Korpr J Perämäki IlmaSK 80+80= 160, 

Uo J Mäkelä IlmaSK 69+88, 157, Lntstm 
K Puikko IlmaS K 81+73=154, Lntstm J 
Pienimäki IlmaSK 63+80 = 143 , Lntstm M 
Annola IlmaSK 55+61 = 116. 

Kantahenkilökunnan RK-ammunta 10 + 10 LS 
1. Yliv K Kettunen KarJP 91 +95= 186 

2. Ylvi S Koski KSPionP 90 + 94 = 184, 3. 
Ylik A Nuutinen PKarPsto 90+93= 183, 
4. Kapt E Haapala JoeSpE 89+93= 182, 
5. Sotmest V Lehto AseK 87+94 = 181 , 6. 
V-ylik A Nupponen KarJP 93+88= 181 , 7. 
V-ylik R Kaartinen Ase V 7 95+86 = 181 8. 
Kapt R Ojanen KvälV 87+91=178, 9. Sot
mest M Niiranen PKarPsto 91 +87= 178, 10. 
Yliv Y Tiilikainen KarJP 88 + 87 = 175, 11. 
Yliv T Tarvainen KSVP 85+89 = 174, 12. 
Yliv R Saaranen AseK 82+90=172, V-kers 
T Saarimaa AseV 7 89+83 = 172, Yliv E 
Savioja AseV 3 87+85=172, 15. Maj J Virka
järvi AseK 89+82 171, 16. V-kers E Karttu
nen JoeSpE 84+85= 169, Sotmest P Savo
lainen SKSIE 89+80 = 169, 18. Yliv M Väi
sänen JoeSpE 81 +87= 168, 19. Kapt L Laine 
AseK 81 +86= 167, Ylik K Lehtimäki Vaa
RPsto 78+89= 167, 21. Kers J Kontkanen 
KarJP 90+76 = 166, 22. Vääp E Haatainen 
Ase V 1 76+89= 165, 23. Kapt E Haapanen 
KarJP 88+76-164, 24 . Vääp P Laitinen 
KvälV 92+ 70 = 162, 25. Katp K Pökkä 
KokSpE 82+75= 157, 26. Maj S Hellsten 
KokSpE 69+86 = 155, Kers K Lähdesmäki 
KSPionP 72+83 = 155, Yliv E Malinen 
PKarPsto 77+78= 155, 29. Kapt A Multala 
PKarPsto 90+64 = 154, 30. Yliv E Koski
nen KSPionP 70+55 = 125, 31. Kers M Hä
mäläinen KarJP 87+36=123, 32. V-kers 
E Hakkarainen VaaRPsto 74+47 = 121. 

. , . ~- 1 

Alikersantti P Naapuri Vaa RPstosta vastaanottaa RK·ammu111a 10 + JO ls hopeamitalin kenrmaj An11i/alta. Oikealla 

kolmanneksi sijoi11unut upseerikoke/as K Töy/i. Ammunnan voill i KarJP:n oppilas M Honkase/kä. 
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Kantahenkilökunnan pistooli-ammunta 
1. Teknylil E Hämäläinen AseK 283 , 2. 

Yliv E Savioja AseV 3 278 (134) , 3. Yliv 
A Plym TamltPsto 278 (126) , 4. Yli! V Ranta
salo KarJP 277 , 5. V-yli! 0 Pippuri KarJP 
268, 6. Yliv Y Tiilikainen KarJO 267, 7. 
Vääp E Seppänen VV 260, 8. Ylik T Paap
panen KSPionP 258, 9. Teknylil J Ruuskanen 
AseV 3 248, 10. Puh-as L Seppälä VV 246, 
11. Ylik R Hautasaari VaaRPsto 222. 

Varusmiesten RK-ammunta 3 X 3 LS 
l.Vm T Tuppurainen KSVP 124, 2. Opp 

A Markko KSPionP 115, 3. Pion K Uusitupa 
KSPionP 105, 4. Tkm J Tiilikainen PKarPsto 
102, 5. Tkm R Matilainen VaaRPsto 102, 6. 
Opp P Virrankoski KSPionP 100, 8. Alik 
J Lyyski VaaRpsto 99 , 9. Alik H Korhonen 
PKarPsto 99, 10. Jääk M Parviainen KarJp 
98 , 11. Tkm L Hirvonen PKarPsto 92, 12. 
Kers J Kunnas PKarPsto 88 , 13. Opp J Ten
hunen KarJP 86; 14. Opp A Tourunen KSP
inoP 83, 15. Opp R Tarvainen KSPionP 82, 
16. Opp K Pasanen KarJP 80, 17. Korpr 
P Puuskamäki KSPionP 79, 18. Tkm J Lahti 
VaaRPsto 78, 19. Jääk J Huusko KarJP 75, 
Alik P Naapuri VaaRPsto 75, 21. Opp M 
Honkaselkä VaaRPsto 74 , 23. Jääk T Koleh
mainen KarJP 68, 24 . Opp E Lavikainen 
KarJP 67, 25. Vm J Stranius KSVP 66, 26. 
Tkm M Sandström PKarPsto 60, 27 . Vm 
K Ihanus KSVP 56, 28. Vm R Parkkonen 
KSVP 54, 29. Vm R Heikkinen KSVP 52, 30. 
Upskok K Töyli VaaRPsto 44. 

Kilpailun ulkopuolella 
Uo J Mäkelä llmaSK 110, Lntstm K Puikko 

IlmaSK 95 , LNTSTM J Pienimäki Ilma SK 

SANTAHOLMA OY 
851 00 Kalajoki 

TOPI-KALUSTAJA OY 
PI 27 , 85101 Kalajoki, puh. 983-60614 

KALAJOEN KELLO R. Saarela 
Kalajoentie 32 , puh . 983-60577 

Valokuvausliike M. PULKKINEN 
85100 Kalajoki, puh. 983-60201 

KALLEN KENKÄ 
Kalajoentie 3 , 8 51 0 0 Kalajoki 

T:mi Pekka Pihala Kone- ja rautaosasto 
43500 Karstula, puh. 944-61857 
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84, Lntstm M Annola IlmaSK 84, Alik J Perä
mäki IlmaSK 70. 

Isopistooliammunta 30 + 30 LS 
1. Yliv E Savioja AseV 3 286 + 293-579 , 

2. Teknylil E Hämäläinen AseK 280 + 290 = 
570, 3. Yli! V Rantasalo KarJO 280 + 284 = 
564, 4. Sotmest M Niiranen PKarPsto 281 + 
280 = 561 , 5. V-kers T Saarimaa AseV 7 
271 + 289 = 560, 6. Kapt A Multala PKarPsto 
280 + 279 = 559, 7. Yliv E Martikainen 
PKarPsto 271 + 287 = 558, 8. Teknylil J Ruus
kanen AseV 3 271 + 287 = 558, 9. V-ylik 
0 Pippuri KarJP 281 + 271 = 552, 10. Puh-as 
L Seppälä VV 268 + 283 = 551 , 11. Yliv R 
Saaranen AseK 275 + 273=548, 12. Yliv P 
Hautala VaaRPsto 272 + 274 = 546, 13 . Yliv 
Y Tiilikainen KarJP 268+276 = 544, 14. Vääp 
E Seppälä VV 255+285 = 540, 15. Ltn T 
Kallio PohmSlE 261 +278 = 539, 16. Yliv 
A Plym TamltPsto 262+275=537, 17. V-kers 
E Hakarainen VaaRPsto 252+274 = 526, 18. 
Maj J Virkajärvi AseK 256+263 = 519, 19. 
Yli! 0 Koskinen AseK 261 +255 = 516, 20. 
V-kers E Karttunen JosSpE 242+257 = 499, 
21. Ylik T Paappanen KS PionP 269 + 229 = 
498 22. V-as T Virkki VV 259+204 = 463. 

Parhaan sotilaspistooliampujan hylsy 
( Luutnantti J-E Juslinin lahjoittama kierto
palkinto) 
Sotilaspistoolipika- ja isopistoolikuvio
ammunta 

1. Teknylil E Hämäläinen PohmSl 283 + 
290 = 573 , 2. Yliv E Savioja SSSI 278+293 = 
571, 3. Yli! V Ratasalo S-KSI 277+284=561. 

TEKSTIILITALO HUHTANEN 
43500 Karstula, puh. 944-61296 

KARSTULAN KUVAAMO 
Karstula, puh . 944-61 242 

VESTERINEN YHTYMÄ 
4350 0 Karstula, puh . 944-6 1077 

VANHAN TUSSARIN MAJATALO 
43500 Karstula , puh. 944-61402 

KARSTULAN OSUUSKAUPPA 
4350 0 Karstu la, puh. 944-61 011 

OY LEINOLAT AB 
Tapionkatu 7 , 65230 Vaasa 23 
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"Gimme some banana" 
- Keskiölinja 

Keskiölinja on aina keskiölinja , vaikka jou
tuukin toiseen jaokseen yhdessä tykkimuulien 
kanssa. Sekään ei voi tasoa pahemmin las
kea. Linjamme mainio erinomaisuus ei kui
tenkaan johdu pelkästään vertailukohteiden 
eli muiden linjojen kehnoudesta, vaan myös 
oman linjamme monipuolisesta ja kirjavasta 
persoonallisuuksien pöhheiköstä. Siis siitäkin. 

Jokainen keskiömies on siis persoonallisuus. 
Niin myös opp. Aittokoski , siviilikarkuri, jo
ka alusta pitäen omaksui kovan tylyttäjän lin
jan; se saatiin tuntea joka kerta miehen pääs
tessä esimiesasemaan. 

Opp. Cederberg , "Luumusiideri" tai luu
mu Ceder, miten haluatte, oli lempinimensä 
veroinen, ja niinpä hän lähtikin RTK:oon, 
vieläpä kirkkaasti. 

Opp. Grönholm , tasomestari , ja opp. Harti
kainen , "Härski" , olivat tuvan nestoreita, joi
den odotettiin ilman muuta lähtevän RTK:oon. 
Jostakin kumman viruksesta johtuen eivät 
sinne kuitenkaan menneet, liekö "tartunta" 
saatu vappuyönä? Palveluharrastus? 

RAuk2 

Sen sijaan em. laitokseen lähtivät oppilaat 
Hietanen ja Huuhtanen sotatieteellisiä opin
tojaan jatkamaan. Hietasessa tupa menetti 
varsinaisen mestarikuorsaajan - onneksi! 
Eikä tullut Huuhtanenkaan enää !omilta 
puoliltaöin palatessaan herättämään kysyäk
seen, onko tyyny hyvin. 

Opp. Keitaanpää oli hiljainen puurtaja, 
jonka puolikurssin korplaalin "jämät" eivät 
yllättäneet ketään. 

Opp. Kiviniemi oli tuvan "hitsi", joka osasi 
kummasti olla aina poissa, kun etsittiin tu
pa- tai aluepalvelijoita - harjoitusvapaalla, 
autokoulussa jne. 

Opp. Kuronen oli tuvan laulajapoika, jonka 
komeaa ääntä - ja laulujen usein puolihävyt
tömiä sanoja - hiljeni usein koko tupa kuun
telemaan. 

Opp. Kotamies oli eräs tuvan lusmuista, 
josta huomattiin vielä Lohtajan leirillä, ettei 
keskiön toivo RTK:ssa osannut marrsia tah
dissa! 

Opp. Luomala oli kenties tuvan lusmuin . 
Pitkälle yli puolen kurssin hän ei osallistunut 
iltatoimiin, ja sittenkin vasta sen jälkeen , kun 
hänet löydettiin Kotamiehen punkan alta. 
Mutta hyvä kellomies hän oli , innostui käyt-

tämään radiokieltä muussakin palveluksessa. 
"Tupiin parijonoon järjesty!" kuului käsky, 
Luomala vastasi: "Odota! " 

Palosaaren poikaa , opp. Paloa kiihotti asia 
kuin asia, jopa poteron kaivaminen. Aliker
santin arvo kurssin päätteeksi olikin selviö. 
Saavat sitten seuraavatkin ikäluokat kaivau
tua syvemmälle ja aina vain syvemmälle. 

Opp. Papula , tuvan lyhin ja suuriäänisin, 
toimi kuin tankki. Varsinkin iltatoimien yh
teydessä jäivät jalkoihin isommatkin. 

Opp. Rajata huomattiin pohjimmiltaan ys
tävälliseksi sieluksi . Vaasassa viettämänsä 
vlv:nsa aikana hän huolehti kurssin ylimää
räisestä energiantarpeesta kantaen hampuri
laisia yms. muovikassikaupalla kiinniolevien 
iloksi. 

_Opp. Rantanen oli leppoisa touhuaja , jon
ka erikoista huumoria jäävät muille pattereil-

le joutuvat kaipaamaan. 
Opp. Tervala , hiljainen ja hieman kireä 

epänipo , ei ollut kireä, vielä vähemmän hil
jainen, ilta vapaalta palatessaan. 

Tässä olivatkin keskiölinjan oppilaat - ne 
banaanipojat. Puhutaan kyllä " kuninkaalli
sesta" viestilinjasta sun muista , mutta keisa
rillinen keskiö ei sellaisia attribuutteja kai
paa, se tuntee oman arvonsa. 

Apukouluttajamme alik Toivanen oli kyllä 
pätevä erikoiskoulutuksessa, mutta se sii
vouttaminen .. . 

Lopuksi vielä koko linjan kiitos kurssin 
parhaalle kouluttajalle , vääp Kuusiselle . 
Vaikka turhahan sitä on itsestään selvyyksiä 
selitellä , keskiö on huippuporukkaa kaikki
neen . 

Opp . Hartikainen ja opp. Rajata 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmnnn11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kaksi vanhaa tykkijätkää 
(sävel: tuttu) 

Kaksi vanhaa tykkijätkää 
istuu tummetessa illan. 
Psto hiljaa on 
ja tuntuu tuoksu herkkä asesillaan . 
Toinen putsaa putkenperää 
jossa Likaa paljon Lienee. 
Toinen puree kynsiänsä 
muistot mopoaikaan vienee. 
"Muistqtkos kessut ne hurjimmat ennen 
rumpautti illatkin vaan. " 
Toinen on hiljaa niin kauan 
ja vastaa: 
"Nyt ei nuo korpit , nyt ei nuo korpit 
pärjää päivälläkään. " 

Kaksi vanhaa tykk1jätkää 
j ätkää vain, ei mitään muuta. 
Jossain soitto soi 
se diskomusaa onja kesäkuuta. 
Tanssipaikat kaikki tunsi 
toinen heistä silloin ennen. 
Toinen tutki paikat vasta 
pitkän mopoajanjälkeen. 
"Muistatkos pinkat ne kurjimmat ennen 
aamuisin tehtiin me vaan. " 
Toinen on hiljaa niin kauan 
ja vastaa: 
"Nyt ei oo paljon, ny t ei oo paljon 
päästään kai pian siviiliin. " 

Nimim. "ei mikään kesämopo" 
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Tykkilinja - näin yhdistyvät lihakset ja järki 

Vastuumme kurssin isoina poikina tuntien 
ja varoen masentamasta muiden ympärillä 
häärivien kurssilaisten mieliä, jätämme ka
teutta herättävät totuudet erinomaisuudes
tamme pois ja toteamme vain kylmän lako
nisesti, että teoistaan miehet tunnetaan eikä 
turhista puheista. 

Käykäämme siis tarkastelemaan tykkitupaa 
lähemmin, ikäänkuin sisältäpäin ja mitä pal
jastuukaan. Hurja älybodareitten joukko on
kin kokoelma mielenkiintoisia persoonia, joi
ta yhdistää lämmin, voisi jopa sanoa keski
näisenb rakkauden henki. Pojat kutsuivatkin 
usein toisiaan hellällä nimellä "rakas". Pieniä 
konfliktejakin toki oli, mutta nehän vain 
puhdistivat ilmaa. 

Suurella mielenkiinnolla seurattiin kaverien 
rakkaustarinoita ja muitakin tunnekuohuja 
ja elämän kriisejä, jotka toivat lisäväriä muu
ten niin harmaaseen arkeen. Sanalla sanoen 
- lainataksemme rakkaan jäsenemme "Jito
nas" Naapurin sanoja - "Tiedäks tää mei
dän tupa on niinkuin pieni Peyton Place." 
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Vaikkakin tupamme on kiinteä, on sen jako 
erilaisiin osiin mahdollista. Jako muodostuu 
seuraavasti: rakastuneet, ukkomiehet , nipot, 
pikku veijarit, tasapainoiset yksilöt ja Turu
nen. 

Seuraavaksi voimmekin käydä käsiksi her
kät} tupamme hiepojakoon: Ryhmä I "nipot" 

Akerblom 1. Akeri tuvan superykkönen, 
vakavamielinen ahertaja , jolta kuitenkin sil
loin tällöin hymy irtosi. J ärjestipä toisinaan 
pojille yöhälytyksiäkin kun ei muutakaan 
puuhaa keksinyt. Ehdoton pomoluonne. 
Motto: "Hälytys, miehet. Kaikki puhelimiin." 

Aula, meidän pikku Hessu, sellainen kiva 
rauhallinen nipo, joka kuitenkin sai eräät hit
saamaan työtarjouksillaan. 

Laitala, joka usein sekoitettiin kiusallisesti 
toiseen pitkään poikaan Laitiseen, rento jytä
poika, joka oli lähinnä salapinko vempuloi
neen. 

Ryhmä II "tasapainoiset" 
Potinoja , "Podari" , jonka rauhallinen, 

huumorilla höystetty olemus toi terveyttä rau
huumorilla höystetty olemus toi tervettä rau
haa tuvan tohinaan. Motto: "Meillä on". 

Mäenpää , "Nukku-Matti" , hymysuinen 
puuseppä pohjanmaalta. Hän jos kukaan otti 
asiat rennosti ja osasi lintsauksen taidon . .. 
noin rehdisti ikään. 

Saari, "Saara" oli rehti nurkkapatriootti 
(kotipuolen sanomalehti aina saatavilla). Tä
mähän se mies oli , se , joka muistetaan pit
kästä sairaalamatkastaan. 

Ala-Myllymäki , Jykä , rento futiksen potki
ja, joka ei kai aivan luumu ollut , mutta muu
toin mukavuudenhaluinen. Tavoitteena hyvä 
elintaso ja suomenruotsalaiset tytöt. 

Ryhmä III "pikku veijarit" 
Korkka , "Perusjätkä" , tupamme toinen 

karski irokeesi, jolla oli useimmiten herkkä 
hymy huulillaan, tuvan paras kaapintekijä, 
mistä paukahti jopa ylimääräinen vlv. 

Laitinen, se toinen uljas irokeesi, jonka 
opimme tuntemaan pokkansa hyvin hallitse
vana koomikkona. Yöllä hänen oli kuitenkin 
saatava nukkua. Kyvykäs mies. 

Naapuri , ihastuttava "Jitonas" rakkauden 
apostoli, hupiveijari, jolle usea henkilö ja 
asia oli "ylihämärää". Taidoistaan mainitta
koon kyky iskeä nainen vain istumalla viisi
minuuttinen puistonpenkillä. 

Ryhmä IV "ukkomiehet" 
Piittari , tämä raskaan sarjan villi poikien 

ehdoton kepposmestari , joka myös joskus sai 
itselleenkin sellaisen. Kelpo toiminnan mies. 

Ahti Yli-Kivistö, "Ali-Bumbulisto", toi
minnallisen huumorin ykkönen ja "varma po
keri" . Omasi "kauniin" lauluäänen, josta 

joskus saimme näytteen. Kielitaidosta -mai
nittakoon ruotsi: "E te tyy." Ruumiinosista 
rakastettavin oli hänen mielestään korva. 
Ryhmä V "rakastuneet" 

Raja - sydänsurujen kärsijä , joka ei tie
tyistä syistä pidä Ruotsista työpaikan tarjoa
jana. 

Kuoppalan Pasi-poika, tuvan riskein body, 
joka hallitsi Naapurin lailla nyrkkeilyn jalon 
taidon. Rauk teki tästä kiltistä pojasta mie
hen, joka osaa hitsaamisen taidon. Yhteinen 
onni oman Annen kanssa senkun vain kes
tää ... 

Hyvönen , kreikkalainen ilmiö, joka koette
li poikien korvia kummilla valituslauluilla 
aamusta yöhön. Löydettyään Hanskunsa 
(hänen pikku suvililjansa) Seinäjoen puoles
ta, mies kuitenkin rauhoittui kummasti ja eli 
unimaailmassaan runosuoni pulputen vain 
harvakseen mölisten. 

Ryhmä VI "Turunen" 
Turunen, "Tumba" - käsite, jota on vai

kea selittää. Hallussaan hän pitää alokas
patterin tiskihukien ennätystä. Yksi asia on 
selkeä - ei nopeaa toimintaa, ei järjestystä 
sen kun hössön hössön vaan ja lentokoneella 
on kiva tulla Vaasaan , kun ei tiedetä , mitä 
nyt - hämminki - on vastaus "TURU
NEN". Taikakaappikin hänellä on, josta omat 
tavarat katoaa ja vieraat ilmestyy. On sentään 
asioita , jotka luistavat: linnut, aseiden teoria 
ja yli ... "kypsät" naiset. Kaiketi mies on ai
na yhden kirjan arvoinen .. . Mutta se onkin 
jo toinen juttu ... 

nimim. Tykkimuuli 
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THE ROYAL IDGHNESSES, TJ-ja MITIAUSLINJA 
Kun sotilas tapaa toisen kasarmialueella , 

hän yleensä sanoo jonkin luvun ja sitten lau
suu kirjaimet TJ. Monet ovat usein ihmetel
leet näiden maagisten kirjainten sisältöä. Nyt 
se paljastuu: näillä kirjaimilla halutaan kun
nioittaa tj- eli tulenjohto- ja mittaulinjaa. Ei 
siis ihme, että nämä kirjaimet lausutaan 
usein syvä kunnioituksen värinä äänessä . 

Nyt tietysti herää kysymys , miksi tämä har
ras kunnioitus tj- ja mittauslinjaa kohtaan? 
Tässä selitys: tj-miehet ovat aina olleet tavat
toman ahkeria, reippaita, salskeita, huumo
rintajuisia sekä osaavia nuoria miehiä. Tässä 
oli luonnollisesti vain muutama ominaisuus, 
kestäisi suhteellisen kauan luetella ne kaikki. 

Seuraavaksi luettelen muutaman ahkeran , 
reippaan jne. tj- ja mittauslinjan miehen li
sää. 

Linjan kouluttajana toimi vääpeli K Uuro. 
Hänen opastuksellaan opiskelimme ja har
joittelimme monenmoisia tehtäviä aina vaije
rimiehestä tulenjohtajaan asti . Vääpeli Uuron 
johdolla opiskelu sujui kitkattomasti ja hurtin 
huumorin säestyksellä. 

Apunaan kouluttajallamme oli kaksi rei
pasta apukouluttajaa, alikersantit Junnilai-
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nen ja Yli-Hakala. " Santsarimme" olivat tai
tavia ja reiluja poikia eikä tylyjä tarvinnut 
turhan usein jaella , johtuen osaksi myös lin
jan luontaisesta ripeydestä. 

Niin , olihan meillä myös kokelas Virtanen. 
Onneksi , sillä oli mieltälämmittävää nähdä 
Virtasen hyväntuulinen, myhäilevä olemus 
varsinkin aamuisin , kun pinna joskus saattoi 
kiristyä. 

Sitten oppilaisiin . 
Opp. Anttila oli mies , joka varsinkin leiri

oloissa osoitti taitonsa. Hän piti aina huolen 
polttopuiden riittävyydestä . Anttilan kohdal
la oli huomattavaa hitsauskäyrän jyrkkä nou
su kurssin loppua kohden, joka seikka oli 
omiaan lisäämään kunnioitustamme tätä räis
kyvää alavieskalaista persoonaa ja hänen 
"kaasulaukkuaan" kohtaan. 

Opp. Björkman aloitti heti kurssin alusta 
räiväkkään kestonipotuksen joka loppui vas
ta sitten , kun menolippu Helsinkiin oli var
mistettu. Hän oli eräs linjan ahkerimmista 
opiskelijoista, joka usein selvitteli , "kuinka 
tämäkin homma voitaisiin hoitaa laskimella 
vain nappia painamalla." 

Opp. Haapalainen suoritti taitavaa dele-

gointia etenkin siivoustehtävissä. " Menkää 
nyt äkkiä joku siivoamaan , että päästään 
YK:lle!" Hän haaveili apukouluttajan urasta 
vaatimattomasta mitastaan huolimatta. 

Opp. Hahto oli ns. passiivinen siivooja , jo
ka usein "tipahti ylilujaa" jostain hommasta. 
Hän aiheutti iltalomilla lieviä liikennekaaok
sia kaupungilla kurvaillessaan siellä Datsu
neineen. Huhujen mukaan Hahdolla on eräs 
Euroopan sievimmistä neitosista morsiame
naan . Eipä ihme, että hän loisti tyytyväisyyttä 
palatessaan VK:lta. 

Opp. Haukkala huolehti kameroineen siitä, 
että kaikki halukkaat saivat mukavia muisto
ja armeija-ajaltaan. Hän oli iltahartauksien 
vakituinen esiintyjä. 

Opp. Jylhä, "Konde Kestoluumu" oli jo 
kokenut mies armeijahommissa. Takana oli 
puolitoista vuotta soitto-oppilasaikaa. Hänen 
tupakointiaan kävi eräs siviilivieras hillitse
mässä lähes päivittäin. 

Opp. Kallila muistetaan luontaisesta rau
hallisuudestaan. Vaikka toiset valittivat suu
reen ääneen , hän hoiti hommat nurkumatta. 
Ainakin yhden kerran hän ilmeisesti hitsaili 
hieman, nimittäin kun joutui pitämään oppi
tunnin aiheesta , joka oli hieman epäselvä hä
nelle itselleen.1 

Opp. Koivula haaveili koko kurssin ajan 
toimisto-au:n hommista. Sitä varten hän har
joitteli salaa opettelemalla tarkasti esim. käs
kynjaon kaavan sekä kirjoittamalla ahkerasti, 
jotta käsiala selvenisi. 

Opp. Lampi , opp. Jylhän aseveli puolen
toista vuoden ajalta, terrorisoi soittokuntaa 
rumpuineen paraateissa ym. tilaisuuksissa. 
Toimiessaan päivystäjänä hän niitti mainetta 
kovalla komentoäänellään. 

Opp. Martonen osoitti luontaista ripeyttä 
varsinkin aamuisin. Kun toiset olivat hädin 
tuskin saaneet tennarit jalkaan, Martonen 
mennä viiletti jo portaita alas hurjalla vauh
dilla. Toimiessaan siivoojana, hän suoritti 
vertailevaa tutkimusta siitä, kumpi on pa
rempi väline lattian luutuamiseen: työpuku
riepu vai verkkari-riepu. 

Opp. Mäki-Kala oli porukan ahkerin loma
anomusten täyttäjä. Hän katosi usein, toisten 
hikoillessa palvelustehtävissä, lähimetsiin et
simään rasteja, joista kuulemma jopa löysi 
muutamia . Hän tunsi suurta kiinnostusta ke
vyttä sinkoa kohtaan. 

Opp. Nieminen yritti löytää ne rastit, joita 
Mäki-Kala ei löytänyt. Tässä hän onnistuikin 
aika hyvin ollen eräissä kisoissakin viidente
nä. Tästä kisasta kertovaa lehtileikettä hän 
säilyttikin lompakossaan koko loppukurssin 
ajan katsellen sitä salaa aina sen jälkeen, kun 
patterilla oli huudettu hiljaisuus . 

Opp. Palmun tavoitteena oli lyhyempi koti
matka ja siinä hän loppujen lopuksi onnistui-

kin. "Imppa" opiskeli tulenjohtoa ahkerasti 
osoittaen kuitenkin lievää passiivisuutta tu-
papalvelijana . . . . 

Opp. Parhiala, linJan Kormu , han~k1 li
säystä päivärahoihin erilaisilla tarroilla Ja au
tokyydeillä. Usein kuitenkin kävi niin , että 
hänen kissamaisen pehmeästi liikkuva Maz
dansa tuli liian täyteen , joten osa miehistä 
turvautui liftaukseen . 

Opp. Pouttu kulutti kurssin aikana suuret 
määrät Jaffaa , jota hän kaapin takana kui
kuillen pulputti aina pienen tauon tullessa. 
Hän jakeli päivittäin toisille osuvia nimityk
siä , joille sitten nauraa käkätteli iltaan asti. 

Opp. Sillanpään tunsivat kaikki oppilaat 
hyvin , hän kun huolehti juoma-automaa~ista. 
Aina kun kone nielaisi jonkun rahat , Sillan
pää lähti mussuttaen avaamaan konet!a ja 
antamaan limsapullon onnettomalle ostaJalle. 
Hän oli ahkera iltalomilla kävijä, ja kun toi
set vielä laittoivat lomapukua päälleen, oli 
Sillanpään Hondan keula jo kohti " Präntöö
tä." 

Opp. Suortti pelaili ahkerasti jalkapalloa. 
Hän oli eräs kurssin nestoreista , joka seikka 
kävi ilmi luontaisena rauhallisuutena toisten 
ryntäillessä paniikinomaisesti sinnetänne. 

Opp. Teikari ei myöskään hitsaillut pahem
min , vaan otti hommat rauhallisesti. Hän 
kuului eräänä siihen sikeäunisten joukkoon , 
joka leirillä ei herännyt , vaikka tuli lähipuo
lustushälytys , ja teltta tyhjeni. 

Opp. Uusitaloa viestimiehet kunnioittivat 
koko kurssin ajan tarjoutumalla tekemään 
hänen vuoteensa aamuisin. Hän hitsaili jos
kus railakkaasti, mutta usein myös tyyntyi 
nopeasti. Hän pääsi kurssin aikana kummise
däksi. 

Opp. Viiltola oli porukan ahkerin hitsailija , 
ja usein tupa 1 tekikin yhtä ~ui:i toist~. "opp. 
Viiltolan pyynnöstä". Hän v01ttI kurss1Juhlas
sa arvostetun "Mr. RAuK:n" arvonimen luon
taisella viehätysvoimallaan. Osatekijänä voi
tonavaimissa oli myös hyvin valitulla puvus
tolla. 

Tällaisia me siis olimme, me "kuninkaalli
set". Mainittakoon vielä , että tällä kurssilla 
sopu linjojen välillä säilyi mielestäni hyvänä: 
kun ottaa huomioon , että meitä todella oli 
moneksi: Kelapelleksi, tykkimuuliksi , Ba
naanipojaksi ja - kuninkaalliseksi. 

Nimim. "Mukana ollut" 

TOP-NEULE OY 
2981-0 Siikainen, puh . 939-521200 

MERIKARVIAN KONE JA URHEILU 
29900 Merikarvia 
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Suurin ja kaunein - Viestilinja 

Maineikkaalla ja kuninkaallisella viestilin
jan tämänkertaisella kurssilla ahersivat patte
riston kyvykkäimmät ja hurteimmat miehet. 

T~r_ha on puh~a mitään tykkimuuleista ja 
TJ-hnJan po1kas1sta, sillä näinhän on, että 
vie_stilinja on ja tulee olemaan suurin ja kau
nein. 

Tämänkertaisella kurssilla ähelsivät kelo
jen, kaapeleiden ja kampien parissa seuraa
vat miehiset miehet: 

Opp. Beijar: Suoritti öisin puoliunissaan 
hälytyksiä herättäen tupakaverinsa karjumal
la: "Hälytys! Hälytys! Alkakaa tulla jo!" He
räsi minuutin kuluttua ja löysi itsensä kisko
masta alapunkan kaveria varpaista. Kiipesi 
tämän jälkeen omaan punkkaansa muka 
muina miehinä kuitenkin lievästi häkeltynee
nä. Tuvan kovaäänisin mies . Sääliksi käy 
alokkaita. 

Opp. Lyyski: Saapui aina iltalomilta viime 
hetkessä kauheasti molottaen ja selvittäen. 
Höpisi vielä punkkaansa päästyäänkin ja sai 
opp . Elsilän kiroamaan raskaasti. Aamuisin 
hän ryhtyi tekemään punkkaansa jo viiden 
aikaan edelleen kauheasti molottaen saaden 
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opp. Elsilän jälleen kiroamaan raskaasti. 
Muuten mukava mies. 

Opp. Nummi: Tuvan kuikuilija . Kuikuili 
aina ja joka paikassa. Kukaan ei tiennyt, mi
tä kuikuileminen tarkoittaa , mutta Nummi 
vain kuikuili. 

Opp. Luhtala: Miesten mies. Soitti kita
raansa jumalaisesti ja aivan kuin itse Simi 
Henriks. Lähetti öisin tulikomentoja todella 
s_uurella v<?lyym_illa_. Aamu~öllä hän lopetti tu
hko~e!1to~~m ~1estttyksen Ja ryhtyi pitämään 
sulkeista: Peitolle ... peitolle . . . MARS!" 
Todella hämmästyttävä unissapuhuja. 

Opp. Aarniomäki: Lusmuilijoista lusmuin. 
Uskomaton muodostamussuttaja. Piti haus
kaa muiden ja eritoten itsensä kustannuksel
la. Pohjimmiltaan kuitenkin oikein kiva 
tyyppi. 

Opp. Ahokas: Nipo . Nipotti itselleen linja
parhaan todistuksen. Lähti iltaisin Vaasan 
naisia katsastamaan Hankeniin ja saapui ta
kaisin leveästi hymyillen. Syvämietteinen ajat
telijatyyppi . 

Opp. Rinta: Tuvan nisupoika. Söi kuin 
hirvi. Tunnuslause: "Kohtuus kaikessa , pit
ko päivässä, röyh!" Mestari kätkemään pul
lat ja Rymd-pullon kaappitarkastuksen ai 
koihin siten , etteivät santsarit löytäneet niitä 
tarkastuksessa: pitko kypärässä, toinen saap
paassa. 

Opp. Hämäläinen: Suoraan Helsingistä. 
Haaveili vapaa-aikoinaan punkassaan omasta 
ihanasta tyttöystävästään. Rakasti siivoamis
ta yli kaiken ja hankkikin itselleen erikois
pitkän siivoushukin. Motto : "Voi kun on ki
vaa." 

Opp. Jokinen: Hiljainen myhäilijä , josta ei 
kellään ole pahaa sanottavaa. Hymyili kun 
muut hitsasivat . Nauroi , kun opp. Elsilä hit
sasi . 

Opp. Palkonen: Punk-rokkari suuresta 
Helsinki-Citystä. Koki armeijan välttämättö
mänä pahana. Motto aamuisin herättyään: 
"Ei voi olla totta." 
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Loma-anomus 
Herra vääpel, - puhutella saisko, 
niin tärkeää on asiani tää, 
sain juuri kirjeen, tiedon isältäni, 
kuin vääpel, täällä, on hän perheen pää. 
Näin tiedoitti hän mulle pojallensa, 
on äiti sairas, tuskin selviää, 
niin hetket kalliit on, siis lomaa myöntäkää, 
ken tietää - koska elämässä matkan pää. 
"No - tottakai - on loma selvä, 
siis joutuin matkaan vain, 
vie terveiseni multa, 
en viikon loppuisin tarvitse 
mä lorr;za-anomusta suita. " 

"Herra vääpel, - hyvin meni matka, 
on äiti toipumassa kera omaisteni, 
niin vakavaa se sairauskaan ollut lain, 
mä uuden aseveljen sain . 

Kalle L - mark. 
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SAATESANOIKSI 
RAu-kurssi 74 on jo aikaa päättynyt tätä 

kirjoitettaessa. Osa oppilaista on useamman 
viikon ollut oppilaina Rtk:ssa Santahaminas
sa. Me jäljellejääneet korpraalit ja alikersan
tit olemme jatkokurssilla 4. ptrilla - Ryh
mänjohtajakurssin oppilaita toisaalta, toisaal-

Opp. Kauppila: Mies Kemistä. Hallitsi sul
keisten pidon tiukalla kurillaan ja kovilla ko
mennoillaan. Motto: "Lepo vaan!" Liftasi 
usein allekirjoittaneen kanssa lomille kotiin. 

Ja viimein sokeri pohjalla, itse allekirjoit
tanut, joka kuulemma suuttui liian helposti. 
Oliko syynä raikulipojan luonne vai armeijan 
ruokavalion hitsaava vaikutus, mene ja tiedä. 
Se jää arvoitukseksi. 

Lopuksi voi kuitenkin todeta, että viesti
linja on jälleen kerran rautaa. Osasyyllisenä 
tähän ovat olleet linjan apu,ouluttaja alik. 
Kinnunen, joka oli kurssin paras apukoulut
taja, jollaisia santsareita olisi saanut olla li
sääkin, sekä kouluttajamme vääpeli Karhula. 
Hänellä piti pokka hyvin, vaikka me kuinka 
tötöilimme radioiden ja puhelimien kanssa . 

Aivan lopuksi yhdyn alik. Kinnusen kuo
lemattomaan lausahdukseen: "Homma on 
hoidossa" , sillä näinhän se on. 

Opp. Elsilä 

- Montako astetta lämmintä on täällä ka
sarmissa? 
- Kuusitoista, herra kersantti. 
- Missä on lämpömittari? 
- Ei ole lainkaan, herra kersantti. 
- No, kuinka voitte sitten tietää, montako 
astetta täällä on? 
- Niin sanotaan ohjesäännössä, herra ker
santti. 

Alikersantti: Ymmärrätte siis nyt, että luodit 
putoavat painovoiman vaikutuksesta maahan. 
Sotamies: Mutta mistä syystä luodit usein 
saattavat pudota veteen? 
Alikersantti: Tyhmyri, sehän ei liikuta meitä, 

· se kuuluu laivastolle. 

ta ryhmänjohtajia. Tässä vaiheessa on jo hie
man vaikea erottaa muistoista kumpi on 
Ryhmänjohtajakurssia, kumpi RAu-kurssia. 
Kuitenkin allaolevat, osin aikaisemmin kir
joitetut linjakroniikat auttanevat selvittämään 
sen ja antavat varmaan Pt rrastus-lehden 
lukijoille kuvan siitä, millainen oli kurssi 
n:o 74 . 

Alik. Hartikainen 
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FILMIYHTYMÄ OY 
Audiovisuaalisen alan erikoisliike 

Helsinki 

FOTO-NYBLIN OY AB TUHATKUVA 
. Helsinki 

SUOMEN SANDVIK OY 
Vantaa 

LAPUAN BETONI JA SORA KY 
LAPUA Puh . 964-88035 

POHJANMAAN LIHA 
VAASA 

AUTOKESKUS AUTOMO OY 
Kokkola 

OY RAHKOLA AB 
Vaasa 

PALOSAAREN KUVA 
Palosaarentie 21 , puh _ 11 2 606 V AASA 

Parturiliike AUNE TOIVONEN 
Vöyrinkatu 46 , puh. 961 -113798 

TERÄS OY 

SALON 
DEE-TEE 

Metallipuristamo S. LAAKKONEN Ky 
Hyvinkää 

VALVILLA OY 
Hyvinkää 

LEHTOKALUSTE OY 
61 600 Jalasjärvi 

K-MAATALOUSKESKUS TOIVO VIITA 
61 400 Ylistaro 

T-rakentaja MARKKU HEISKA 
Ylistaro , 964-40404 

JURVAN OSUUSPANKKI 
66300 Jurva 

JURVAN SÄÄSTÖPANKKI 
66300 Jurva 

KY VAASAN PUTKIHUOL TO 
Kumpukatu 12 , 65250 Vaasa 25 , 

puh . 961 /212692 

KAUHAJOEN URHEILUVÄLINE 
61 800 Kauhajoki 

VAASAN LEIMASINTEHDAS OY 
Pitkäkatu 32 , puh . 961-112796 , Vaasa 

AUTOMYYNTI HARRY STORLUND 
Sepänkyläntie 8 , Vaasa 

- Alokas Suominen, mikä täy tyy vähintään 
olla, ennenkuin haudalla ammutaan kunnia 
laukaukset ? 
- Kuollut, 

- Kf!n minä sanon hyvää yötä, niin minä 
tarkoitan sillä että turpa kiinni, Silloin kuului 
eräästä nurkasa lempeä ääni: 
- Hyvää yötä, hyvää yötä, herra kersantti. 

Alokas sai suuret saappaat ja silmäili niitä 
sangen miettivästi. Varikon kersantti her
mostuija kiljaisi: 
- Mikä teiltä vielä puuttuu ? 
- Suksisau vat. 
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OY WIIK & 
HÖGLUND AB 

Vaasan{ehtaat 961-252 222 
Pietarsaaren tehtaat 96 7 -1 0 666 

KULJETUSLIIKE 

Keijo Huhtala Oy 
69100 Kannus , puh. 968-70 791 

SPR
Veripalvelu 
Kivi haan tie 7 
0031 0 Helsinki 31 
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Oy Sadolin Ab 
Vantaa 

Maaleja, lakkoja, liimoja ja 
saumausmassoja 

SUOMEN 
SOKERI OY 

VAASAN TEHDAS 
Sokeri on liikkuvan ihmisen 

energiaa 

Lihan Vienti Oy 
Viinikankaari 1 
01510 VANTAA 51 
puhelin 90-890 611 

TARVITSETKO ESIMERKIKSI 
SEURAAVIA PALVELUKSIA? 
- puhdistuksia 
- raivauksia 
- maalauksia 
- lumenpudotusta 
- kattotöitä 
- keskuslämmityksen 

puhdistuksia 

- ilmahormien 
imurointeja 

- lämmityshormien 
imurointeja 

- viemärikanavien 
puhdistuksia 

- ym. ym. 
Soita vain numeroon 90-298 1776 
OLLI MÄKI Kirkkonummi 
Gesterborgintie 2, 02410 Kirkkonummi 2 

fflAKKARAKOlffllO OY 

m;~~ 
!I! lähikauppias 
Kirkkonummi puh. 2981 203 

Bofors 
Suomi Finland 

Vasaratie 2 
65350 Vaasa 35 

Puh . 961-251 599 

KARKAISUA JA 
KOVAKROMAUSTA 

AMMATTITAIDOLLA! 

-===~miBOTNIA 
~ ~~-~N7~~VJ:-,'!~~~I~.!::,! KESl(UST.us:'1.111160 

..... _ull<kl:1&- .. .,,,,.1 ...... -
ta ~ U 011 -..10 ~--= ~.,,._ ,-.. -._ IIOJII-• 1.- 1111-

TEIWETUlOA YOf'Ylit.U.N TOOEll.>. IEOUUJffS. 
tl LU,OU$U TINIUW.i.TTA 

1 =.--ss:-

Autohuolto 
P. Helminen & Co 

Hietasaarenk. 1 3 Vaasa 
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TUOTTEET: 
- Kylpytakit 
- Yöpaidat 
- Oloasut 
- Puserot 
- Alusasut 

NYT ÄIDILLE 
TEHTAAN
MYYMÄLÄSTÅMME 
MUODIKKAAT 

MYYMÄLÄ A~ i• 
MYÖS LAUANTAISIN L\llY·.\\\ 

Suomen Silkkikutomo 
Tehtaanmyymälä, Kannus 69100 
Tehtaanmyymälä, Helsinki 00810 

PERHEEN 
TURVAJÄRJESTELMÄ 

Edullinen tapa hoitaa vakuutukset. 

Vri#äjäin vakuutus 
KESKINÄINEN YHTIÖ 

Urheilu-, varasto- y.m. tilojen 
kattamispulmat hoitaa 

hetkessä 

BEST-HALL OY 
68300 KÄLVIÄ 

Puh. 968-50230 , 504 77 

Liikelento on nopea ja edullinen 
tapa matkustaa. 

FINN-POWER FLIGHTS 

LILLBACKAN KONEPAJA 
LENTO-OSASTO 
62300 HÄRMÄ Puh. * 964/48 896 , telex 72 188 LILLBA SF 
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KUUMA MENOMEST A KESÄISIN 

KY-club 
student dancing 
RAVINTOLA 
Avoinna 18.30- 0 .30 

K-RAUTA 
PIETARSAARI , TEOLLISUUSTIE · 
JAKOBSTAD, INDUSTRIVÄGEN, 
Puh . 1 2926 Tel. 

i'ELLONMJAOI 
62375 YLIHÄRMÄ kp 2 
Puh . 964-46140 

vaski kello 

Oy PAJAKANTA Ab 
Kauppapuistikko 7 
65100 VAASA 10 

H
HUBERH 
253555 i 

KAIRATIE 1 BORRVÄGEN 

.. 
HYVA MUNKKIPAIKKA 
NELOSTIELLÄ OULUN JA JYVÄSKYLÄN 

PUOLIVÄLISSÄ 
Pyhäsalmi 
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Mikä on 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI r.y. 
Maanpuolustuksen Tuki - Försvarsfrämjandet ry . on Suomen Reservi
upseeriliiton ja Reservin Aliupseerien Liiton yhteinen tukijärjestö , jonka toi
minta-alueena on koko maa. Se perustettiin v. 1951 . 
TARKOITUS 
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mainittuja liittoja sekä niiden jäsen-

' yhdistyksiä, ni in aatteellisesti kuin aineellisestikin. Lisäksi se tukee mahdol
lisuuksiensa puitteissa muutakin toimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen 
maanpuolustushengen ja -ajattelun kehittäminen koko kansamme keskuu
dessa. 
TOIMINNAN EDELLYTYS 
Yhdistys vetoaa kaikkiin maanpuolustushenkisiin teollisuus- ja liikeyrityksiin 
lahjoitusten saamiseksi tätä tärkeätä maanpuolustustyötä varten . Maan ta
louselämän myötämiel inen suhtautuminen yhdistyksen varojen hankintaan 
onkin tukitoiminnan oleellinen edellytys. 
VAROJEN KERÄ YSTOIMINT A 
Keräystoiminnan järjestäminen on yhdistyksen neuvoa-antavan valtuuskun
nan tehtävänä lähinnä valtuuskunnan kunkin jäsenen omalla paikkakunnalla . 
Pyrkimyksenä on erityisesti saada vakiolahjoittajia, jotka ymmärtävät lahjoi
tuksen säännöllisesti vuosittain lankeavaksi "maanpuolustuksen palovakuu
tusmaksuksi ". Varsinaisen varojen keräämisen suorittaa yhdistyksen toimisto. 

MAANPUOLUSTUKSEN TUKI RY 
P. Hesperiankatu 15 A, 00260 Helsinki 26 , puh . 440 471 

...... 

n käteistä 
missä ja milloin vain 

jafla-janoosi 

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