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'PORRASTUKSIA' 

Kesä on mennyt ja syksy tullut. Tätä lukiessanne olemme jo vuosijuhlan ja 
valtakunnallisen Itsenäisyyspäiväparaatin tuntumissa. Aika todella tuntuu vie
rivän nopeasti, kun on tehtäviä. 

Patteristo on leireillyt ahkerasti. Rovajärvellä viihdyimme kokonaista neljä 
(4) viikkoa, vaikka täytynee tunnustaa, että viimeine viikko oli jo 'tervan
juontia'. Kaikki odottanevat kuitenkin jo vuotta 1982 ja tn1tta Rovajärven 
leiriä. Jäihän sinne hieno savusauna ja 'Nenosen kilpailussakin' olisi vielä 
sanottavaa. 

Lohtajalla ammuimme rannikkotykistön kilpailuammunnat. Tyydyttäviä 
tuloksia tuli. Ampumataito on säilynyt myös merellisissä menetelmissä. Ei
köhän ainoa moottoroitu rannikkotykistöjoukko jälleen esiinny eturivissä kil
pailutilastoissa. 

Syyskuussa tarkasti pääesikunta patteriston. Tarkastus onnistui varsin mu
kavasti. Tarkastuksessa saadut kiitokset lämmittivät pitkään henkiäöstömme 
mieltä. Kaiken kaikkiaan, olivatpa tosi kokemusrikkaat kolme päivää nuo 
22 - 24.9.1980. 

Eipä tässä muuta, kuin kiitos kaikille kuluneesta vuodesta ja parhaat onnet 
seuraavalle eli patteristomme 29:lle toimintavuodelle. 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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Lohtajan tykistöleirillä varusmiespapin näkökulmasta 

Leirin aikana vallitsi kolea sää. Satoi tai paistoi silti leiri saatettiin loppuun saakka menes
tyksekkäästi. Liekö kaiken takana hyvä koulutus ja suomalainen sisukkuus . 

Keskiviikkoillan pimetessä kokoontui runsas joukko varusmiehiä, kantahenkilökuntaa 
sekä sotilaskotisisaria hiljentymään yhteiseen hartaushetkeen. Leirikirkko oli valaistu kahden 
kuorma-auton valonheittimillä, jotka kohtasivat toisensa keskellä kirkkoa . Valojen sammu
essa jäi vain kynttilä va laisemaan puusta kyhättyä ristiä kirkon alttarille. Siinä sai jokainen 
tilaisuuden hiljetyä luonnonläheisyydessä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Tilaisuudessa pu
huivat varusmiespappi Hietamäki , sotilaspastori Viitamäki sekä Lohtajan seurakunnan oma 
pappi. 
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varusmiespappi 
tkm K Hietamäki 

Sotilassoittoliunnat 100 vuotta 
Puolustusvoimien soittokunnat, varuskuntasoittokunnat täyttävät 100 vuotta 24. päivänä 

marraskuuta 1980. Soittokuntien vuosipäivän yhteydessä pidetään konsertteja sijoituspaikka
kunnilla. 

Helsingin ja Vaasan varuskuntasoittokunnat antavat yhteiskonsertin Seinäjoen ammatti
koululla sunnuntaina 16. päivänä marraskuuta 1980. 

Sotilassoittokunnat ovat toim ineet Suomessa jo Ruotsin vallan a ikana. Ne olivat kuitenkin 
sen aikaisen ruotujakoisen sotaväen soittokuntia ja kokoontuivat vain harjoitusten ja liike
kannallepanon aikana . 

Keisari lli sessa asetuksessa 24. 11 . 1880 määrättiin soittokunn at liitettäviksi asevelvolliseen 
armeijaan. Sen perusteella onkin tämä vuonna 1968 määrätty yhteiseksi vuosipäiväksi kaikille 
sotilassoittokunni lle. Varuskuntasoittokuntien kunniamarssi on Bernhard Henrik Crusellin 
(1775-1838) sävellys " Marssi". 

Varuskuntasoittokuntia on yhteensä kuusitoista. Ne on nimetty sijoituspaikkakuntiensa 
mukaan. Vaasassa toimii Vaasan va ruskuntatoittokunta. Sen naapureina ovat: pohjoisessa 
Oulun varuskuntasoittokunta, idässä Luonnetjä rven varuskuntasoittokunta ja etelässä Niini
sa lon va ruskun tasoittokun ta. 

Ensimmäiset tiedot Vaasan (Vanhan-Vaasan) sotilassoittokunnista ovat jo 1700-luvulta, 
jolloin Pohj anmaan rykmentin soittokunta esiintyi Ilmajoen kirkon vihkiäisissä vuonna 1766. 

Ve~1äjän vall_a n (1809-1917) aikana täällä toimi kahteen otteeseen Vaasan tarkk 'ampuja
patalJoonan s01ttokunta . Vapaussodan aikana ja sen jälkeen, talvisotaan asti sotilasmusiikista 
vastasivat lähinnä suojeluskuntien soittokunnat. Sotien jälkeen tehtiin useita aloitteita varus
kuntasoittokunnan saamiseksi Vaasaan. Lopulta saatiinkin määrärahat ja Vaasan nykyinen 
varuskunta soittokunta aloitti toimintansa vuonna 1953 . 

:u_olustusv<?imien soittokunni lla on maassamme vanhat perinteet ja varsinaisen puolustus
vom11ssa suorittamansa työn ohella arvokas tehtävä juhlistaessaan soitollaan paikkakunnan 
erilaisia juhlatilaisuuksia. Suuren yleisän mieleen on juurtunut myönteinen käsitys soitto
kuntien tehtävästä puolustusvoimien tärkeänä suhdetoimintatekijänä. 

Kiltojen historiaa 

Kiltatoiminta alkoi jo keskiajalla. Silloin 
omituisia yhdyselämän muotoja olivat veljey
det 1. killat. Niitä pidettiin puoliksi hengellisi
nä, puoliksi maallisina yhdistyksinä, jonkin
laisina suljettuina klubeina. Ne perustettiin 
yhteistä avunantoa ja seurustelua varten. 
Kullakin veljeydellä oli oma suojelupyhimuk
sensä jonka merkkipäivää yhdistyksen jäsenet 
juhlallisesti viettivät. Hartauden harjoitusten 
ohessa kokoonnuttiin hilpeään seurusteluun 
ja iloisiin juominkeihin. Taidokkaasti tehdyt 
oluthaarikat 1. koosat kiersivät silloin kädestä 
käteen ja vaahtoavaa juomaa maisteltiin ah
kerasti. 

Kullakin veljeydellä oli omat sääntönsä joi
ta sen jäsenet keskuudessaan tarkasti noudat
tivat. Edelleen oli jokaisella veljeydellä omat 
huoneistonsa kokouksien pitämistä varten. 

Nämä "kiltain tuvat" lienevät toisinaan ol-

Musiikkikapteeni Leo Tuuli 

leet suuria ja komeita koska niitä käytettiin 
muihinkin tärkeisiin kokouksiin . Mainitta
koon, että juhannuspäivänä v. 1457 kokoon
tuivat Suomen säädyt Pyhän Gertrudin vel
jeyden tupaan Turussa antamaan suostu
muksensa Kristian I:n kuninkaanvaaliin. 
Unioonipuolueen johtajan Eerikki Akselin
poika Totin johdolla oli paikalla loistava seu
rue: piista Olavi Maununpoika prelaattei
neen, maamme molemmat laamannit sekä 
aateliston, Turun porvariston ja Varsinais
Suomen talonpoikain edustajia. 

Useimmat keskiajalla tunnetut killat olivat 
Varsinais-Suomessa tai Satakunnassa. Silloi
sessa Ulvilan kaupungissa oli maamme van
hin tunnettu kilta, Pyhän Gertrudin veljeys 
joka on mainittu asiakirjoissa jo v. 1347. Tu
russa mainitaan v. 13_55 Pyhän Nikolauksen 
veljeys, Ahvenanmaalla oli Pyhän Knuutin 
veljeys ja Viipurissa Pyhän Hengen Veljeys. 
Eräässä Turun killan jäsenluettelossa noin 
1490 luvulta mainitaan sen jäsenet arvojärjes-
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tyksessä: piispat, arkkiteinit, tuomiorovastit, 
kaniikit, tavalliset papit, ritarit, asemiehet, 
pormestarit, raatimiehet ja tavalliset porvarit. 

Vuosisatojen vieriessä kiltatoiminta on saa
nut uusia toiminta muotoja. Nykyään killat 

tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden osallistua 
vuosisatojen veljeyden vaalimiseen. 

Yliv K. Uuro 

l .r 
~ N, 

Kilta vietti 15-vuotispäiväänsä Vaasan toimiupseerikerholla 8. 11. 80. Tervehdyssanat lau

sui pj. Teuvo Ikonen. Juhlaesitelmän piti vpj. Eero Tuomikoski käsitellen puheessaan kilta

toimintaa sen alkujuurista nykypäivään. Samalla jaettiin ensimmäiset standaarit merkittä

vällä tavalla killan hyväksi toimineille. Kuvassa vasemmalta Reino Vierros, Matti Wähäjärvi, 

Pentti Väyrynen, Upskerhon edustaja Eero Kurka, Toimiupseerikerhon edustaja pj. Jouko 

Niemelä ja standaarin suunnittelija Raimo Luukkonen. Onnittelujen yhteydessä kilta sai vas

taanottaa Vaasan Rannikkopatteriston pienoislipun ja adressein muistivat Upseeri- ja Toimi

upseerikerhot sekä Vaasan Reserviupseeriyhdistys. Tilaisuutta oli juhlistamassa Vaasan Va

ruskuntasoittokunta mus.kapt. Leo Tuulen johdolla. Kuvan otti Raimo Heinonen. 

"Rovajärven tykistöleirillä kilta kävi elokuussa ... " 
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MERENKURKUN KILTA 15 VUOTIA 

"Muistok si retk eltä . . . 

. . . /ait e11ii11 11ämäki11 ku va t. " 
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Reino Vierros 

VANHA RANNIKON
PUOLUSTAJA MUISTELEE 

Puumalan patteria lukuunottamatta KTR 
2 sai olla suhteellisen rauhanomaisessa oloti
lassa. Siviiliväestöä oli jo alettu päästämään 
vähäisessä määrin Koivistolle, Seivästölle, 
Inoon ym. Karjalainen väestönosa halusi ja 
kaipasi kotiseuduilleen edes vilkaisemaan. 
Seivästöllä oli mm. kansakoulunopettajapa-

. riskunta Meripirtti. Koska aviovaimot koti
seudulla olivat velvoitettu tekemään maanvil
jelystöitä sovin Opettaja Meripirtin kanssa, 
että vaimoni tulisi pariksi-kolmeksi viikoksi 
heille maataloustöihin. Näin sopi myös kapt. 
Ville Kettunen. Saimme myös komentajalta 
luvan asiaan. Olihan siellä Seivästöllä koko 
Kannaksen parhaat hiekkarannat, kirkkaine 
ja puhtaine vesineen. Elimme aivan rauhano
maisissa oloissa. Puumalassa oli tavanomais
ta häirintätulta ohi ajaviin vihollisaluksiin ja 
siitä kostoksi vihollispattereilta sitä normaa
lia pikatulta 12 tuumaisista, lisämausteena 
pommitukset ja maataistelukoneiden syök
syammunnat ja pommitukset, joita säesti 
näissä maataistelukoneissa olevien sireenien 
ulvonta. Seivästön patteri, Jukkola ja Kello
mäki saivat olla suurimmalta osin rauhassa, 
kuten Rykmentin Esikuntakin. Rautatiepat
terilla, joka oli kauaskantoinen, oli kyllä toi
mintaa silloin kun vihollislaivat olivat liik
keellä. Rakennettiin kuitenkin Upseerikerho
ja, bunkkereita, tykkiasemia Puumalaan ym. 
Seivästölle jne. 

- VMV-veneitä ja moottoritorpedoveneitä 
varten oli rakennettu satama asuinparakkei
neen Lautarantaan. Peuranheimon veljekset 
käyttivät satamaa tukikohtanaan. He kun kä-
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vivät aina silloin tällöin hämäämässä Veli
Venäläistä Inon-Kronstadin välisellä meria
lueella öiseen aikaan. Asepalveluksessa olevat 
Raippaluodon kalastajat olivat sopimuksesta 
käyneet loma aikanaan hakemassa verkkoja. 
- Oli sovittu, että he luovuttavat määräpro
sentin saaliistaan yksikkönsä käyttöön ja 
osan saavat myydä. Lautaranta oli myös hei
dän tukikohtansa ja kalasatamansa - ja hy
vä olikin. RTR 2 sai vaihtelua ruokavalioonsa 
ja kalastajat olivat mieluisassa touhussa so
dan- ja rauhan miehinä. Tosin saimme kalaa, 
etupäässä kuhaa lnon, Puumalan ja Seiväs
tön pattereitten edustalta aina kun Veli
Venäläinen ampui lyhyitä asemien eteen. Täl
'löin oli toimittava nopeasti jotta kerkesi hake
maan ja haavimaan pinnassa tajuttomana 
olevat kalat pois ennenkuin ne virkistyivät. 

- Talvisin kun lahti oli jäässä olivat lento
kelkat, kiitoreet ja hiihtopartiot sekä lentoko
neista pudotetut desanttipartiot silloin tällöin 
riesana. Pidettiin silmät auki ja hiihdeltiin 
valvontalatuja. Olihan meillä lisänä ne infra
hälytyslaitteetkin joita olin asentanut lnon
Seivästön väliselle ranta-alueelle, hälytyslait
teiden ollessa tukikohtakorsuissa. Radiolait
teilla varustettuj a laskuvarjoilla pudotettuja 
desanttipartioita tipahti alueellemme matala
pudotuksina silloin tällöin talvisaikaan. Nä
mä partiot saattoivat olla jopa 10 miehisiä. 
Sotakoirat olivat aivan erinomainen ase de
santtipartioiden etsinnässä ja tuhoamisessa. 

Koira osasi todella näyttää missä vihollinen 
kulloinkin oli. Pää ja koko keho oli vihollista 
kohden ja häntä huiskutti lunta. Silmät sirril-

lään se tuijotti vihollista. Omia tappioita ei 
enää ilmennyt sen jälkeen kun olimme saa
neet koiria avuksemme hoitajineen. Polku
miinoja olivat asetelleet teille ja laduille ja nii
hin aina joku meni. 

- ENNUSTAJA 

Kevätpuolella Seivästön upseerikerhon val
mistuttua saimme ensimäiseksi esitelmöitsi
jäksi panssari eversti Björkmanin. Eversti oli 
tunnettu etevyydestään ja rohkeudestaan 
kautta koko armeijan. Siksi odotimmekin 
jännittyneenä hänen esitelmäänsä. Olihan 
kaikissa joukoissa jännittynyt odotus ja nyt 
uskoimme, että saamme tietää jotain uutta 
siitä mitä tuleman pitää. 

Paljon upseereja oli kerääntynyt autoilla ai
na rajan pinnassa olevista yksiköistä Armeija
kuntamme alueelta. 
Herrat upseerit: 

Oma tiedustelupalvelumme (ev. Reino Hal
lamaa) on siepannut vihollisemme salakieli
viestejä, avannut ne. Näistä salakieliviesteistä 
on paljastunut että aivan lähitulevaisuudessa 
on odotettava suurhyökkäys Karjalan kan
naksella. Parastaikaa siellä rajan takaa kuu
luu kova kolina kun kootaan panssaridivisio
nia ja tykistödivisionia hyökkäystä varten. 
Hyökkäys ja läpimurto tulee tapahtumaan 
tiellä tästä kohden. Eversti näytti topografi
kartalta paikan ja hyökkäyksen etenemis
suunnan. Hyökkäys alkaa tykistödivisionien 
raivokkaana tuli-iskulla ja pommituksella yh-

den neliökilometrin alalle, ja jatkuu sitten ne
liökilometri-neliökilometreittäin eteenpäin, 
hyökkäysvaunujen ja näitä seuraavan jalka
väen tukemana. Pommitus ja tykistökeskitys 
tulee olemaan niin raivoisa että se tuhoaa kai
ken, saa aikaan täydellisen tuhon lisäksi pa
kokauhun ja paniikin Suomalaisten joukko
jen keskuuteen, maataistelukoneiden tukies
sa ja syöksyessä sireenien ulvoessa. Puheliyh
teydet tuhotaan maataistelukokeiden pommi
tuksella ja tykistötulella, joten ne ovat poikki. 
Poikki omaan ja vieraisiin sotatoimialueen 
yksiköihin. Ilman yhteyksiä on vaikea johtaa 
sotatoimia. Radiot tulisivat olemaan aunoa 
yhteysvälineet. Saksalaisilta olemme saaneet 
myös vahvistuksen oman tiedustelupalvelum
me tiedonantoon. Ajankohtaa ei aivan tarkas
ti tiedetä hyökkäyksen alkamiseen, mutta val
mistelut rajan takana ovat joka tapauksessa 
käynnissä ja kuultavissa meidän puolelle. 
Saksalaiset ovat lisäksi ilmoittaneet, että 
Neuvostoliitto on jo aikaisemmin soveltanut 
tätä samaa taktiikkaa Keski-Euroopassa hy
vällä menestyksellä. 

- Kuulijakunnalta meni sielu pilveen ja 
mieliala maahan, sillä kaikkihan tiesimme et
temme olleet valmiita tämän lajisen hyök
käyksen torjuntaan. Asiasta keskusteltiin pal
jon, mutta sitten se taas unohtui nopeasti, 
vaikka jäikin meille kaikille mielessä itä
mään. 
Kalevi. 

Vanhin poikani 9. 3. 1931 syntynyt Kalevi, 
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tosi reipas sotilaspoika ja Sudenpentu oli saa
nut minulta joululomalla ollessani puolittai
sen lupauksen, että puhuisin komentajalleni 
että hän tulevana kesänä pääsisi sinne Kan
nakselle vaikkapa lähetiksi joksikin aikaa. 
Olihan vaimonikin ollut siellä ja hän kotona 
kehui kuinka siellä oli kaunista, kivaa kaikin 
puolin. Nyt oli Kalevi alkanut jo pommittele
maan minua kirjeillään: "Kuules nyt Isä, jo
kos olet kysynyt siltä komentajalta milloin 
saan tulla sinne. Sitähän täytyy aina pysyä lo
pauksissaan, eikös niin"? Minä sitä tässä jo 
odottelen. Ainahan minä siellä voisin jotain 
tehdäkin. Ei siinä sitten auttanut muu kun 
suunnistaa ev. Reposen luo ja kertoa Kalin 
tuskat ja lupaukseni, että ehdottaisin häntä 
lähetiksi viestikeskukseen. Komentaja kuun
teli rauhallisesti ja loihe lausumaan: no, niin-
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HELGA COLLANDER 
Kauppap. 16 

KENKÄ SVENNA 
Vaasanpuist. 19 , Kauppapuist. 19 

LELUPUOTI 

hän tuota minäkin olen tehnyt samanlaisen 
lupauksen. Pistetään vain pojat läheteiksi sin
ne viestikeskukseen. Saatte pari vuorokautta 
lomaa hakeaksenne pojan tänne. Rakennut
takaa tupla-koija huoneeseenne. Sinnehän si
tä on parasta majoittaa poikakin sitten. Ruo
kailla saa täällä Esikunnan mukana. Voi että 
pitikin tulla hyvä mieli komentaj an ratkaisus
ta. Eihän siitä sitten muuta kun kävin hake
massa lomatodistuksen ja litterat Vaasaan ja 
sitten poikaa hakemaan. Oli se ilon sanoma 
Kalillekin kun ilmaannuin kotiin ja sanoin et
tä nyt Kalevi pakkaat reppusi ja lähdetään 
huomispäivänä. On haettava komennustodis-

tus sotilaspiiristä litteroineen sinulle niinkuin 
ainakin sotilaille. Kyllä sä olit sentään reilu 
Isä-Ukko kun järjestit. Kun kerroin kavereil
le, että mä pääsisin sinne Kannakselle ihan 
lähetiksi, niin kukaan ei sukonut. 

Kuuleppas Kali, komentajahan se reilu oli. 
Enhän minä olisi mahtanut mitään ilman 
häntä. Niin sitä sitten lähdettiin seuraavana 
iltana köröttelemään muitten sotilaiden kans
sa kohden Karjalan kannasta poika ja isä vie
rekkäin. Kalevi oli saanut uuden sotilaspojan 
puvunkin varastosta. Oli se jännittävä matka 
13 vuotiaalle reippaalle ja intoa täynnä oleval
le sotilaspojalle. Ei siinä mikään jäänyt aisti
matta ja huomaamatta. 

ISONKYRÖN SÄÄSTÖPANKKI 

Valokuvausliike K.J. Mielty Ky 
lsokyrö 

OY AXEL WILLIAMSSON AB 

Vaasan varuskunnan ja Vaasan sotilaspiirin 
päällikkö pikakuvassa 

Haastattelija: Herra everstiluu tnantti otitte 
vastaan Vaasan sotilaspiirin päällikkyyden 
everstiluutnantti Rautosen jälkeen heinäkuus
sa 1980 , mikä oli tehtävänne ennen tätä? 

Evl Rutanen: Tätä ennen toimin Pohjan
maan sotilasläänin esikunnassa , mutta patte
riston kanssa olen ollut tekemisissä sii tä pi
täen , kun itse suori tin siinä varusmiespalve
lukseni 1955-56. Vaasan Rannikkopatteristo 
on siis minulle hyvinkin tuttu. 

Haastattelija: Miten varuskunnan pääll ikön 
vaih tuminen koskettaa tavallista va rusmies
tä , vai koskettaako lainkaan? 

Evl Rutanen: Varuskunnan päällikön teh
tävähän on vain osa tehtävääni sotilaspiirin 
päällikkönä. YlPalvOn mukaan varuskunn an 
päällikkö vastaa varuskunnan rakennusten 
käytöstä, vartiopalveluksesta ja yleisestä jä r
jestyksestä varuskunnassa. Näissä tuskin tulee 
mitään muutosta tava lliselle varusmiehelle, 
vaikka pää llikkö vaihtuukin . Tämän lisäksi 
Varuskunnan päällikkönä minulle kuuluu 
kiin teistönhoitovastuu Vaasan Varuskun
nassa. Lisäksi sotilaspiirin päällikkönä olen 
mukana oikeudellisissa asioissa, nimenomaan 
sotaoikeuden asioissa. Lisäksi koulu tukselli
sella puolella osall is tun nimenomaan kertaus
harjoitusten järjestämiseen omassa sotilaspii
rissä . 

Haastattelija: Seuraako siis jotain koulu
tusuudistuksia? 

Evl Rutanen: Yleinen kehi tys on kulkemas
sa lähinnä kertausharjoitusten li säämisen 
suuntaan. Tätä nykyä kertausharjoituksissa 
koulu tetaan n. 32 000 miestä / vuosi. Puolus
tusvoimien komentaja on kuitenkin toivonu t 
tämän määrän lisäämistä n . 80 000 mieheen 
vuotta kohden, mikä toteutuu pitkällä täh
täyksellä. Tämä näyttää siis olevan yleinen 
trendi . 

Haastattelija: Vaasan Varuskunnassa ra
kennustoimin ta näyttää olevan jatkuvassa 
käynnissä , patteriston esikuntaa peruskorj a
taan parhaillaan. Mitä muita hankkeita on 
tulevaisuudensuunnitelmissa? 

Evl Rutanen: Patteriston esikuntahan on 
vanhastaan aliupseeriasuntola , sen alkupe
räinen käyttö taitaa tosiaan olla jo unohtu
nu t. Alkuperäinen käyttö tuli mieleeni kun 
sitä purettaessa löytyivät vanhat patiinit. Tie
sittekö, että esikuntarakennuksessamme on 
ennen asustanu t mm . muonittaja, 2 naimisis
sa olevaa välskäriä , 4 poikamiesvälskäriä, 
2 välskärioppilasta sekä 5 sairaalapalvelij aa. 
Tulevista rakennusvaiheista täytynee mainita 
uuden keittiön rakentaminen , ruokalan taka-

na oleva keittiö nimittäin levitetään muun 
ruokalan leveyteen , tämä rakentaminen al
kaa v. 198 1. 1982 aloitetaan kokonaan uuden 
opetus- ja urheilurakennuksen rakentaminen 
Tiil itehtaankadun varteen. Tähän rakennuk
seen tulee mm . luokkahuonei ta , sauna, voi
mistelusa li ja elokuvateatteri. 1984 alkaa tii 
Iikasarmin eli nykyisen 4. Ptrin peruskorj aus. 

Haastattelija: Vapaa-ajantilat siis kasvava t, 
smaoin koulutustil at , mutta entä pääasialli 
set asuinrakennukset - kasa rmi t. Onko niil 
le tapahtumassa jotain uu tta? 

Evl Rutanen: Kasarmi rakennusten perus
korjaus ei kuulu tähän viisivuotissuunnitel
man piiriin , se alkaa aikaisintaan 1987. Aina 
vaivanneeseen til anahtauteen on tosin sanot
tava, että kasarmitilat varmasti väljentyvät. 
kun yksiköiden luoka t opetusrakennuksen 
va lmistuttua vapautuvat muuhun käyttöön. 

Haastattelija: Haluaisitteko lopuksi sanoa 
jota in varusmiehille Vaasan Varuskunnan ja 
sotilaspiirin päällikkönä? 

Evl Rutanen: Haluan va in muistuttaa , ettei 
asevelvollisuus suinkaan lopu , kun mies ko
tiutuu palveltuaan 8 ta i 11 kuukautta. vaan 
asevelvollisuus jatkuu , miesten kuuluessa re
serviin , aina 50-60 ikävuoteen saakka. Tä
hän asti reserviläiset ovat myös sotavoimia, 
joita koulutetaan kertausha rjoituksissa. 

Sotilaspiiri on palveleva es ikunta, jonne 
kotiutumisen jälkeenkin kannattaa ja on syy
tä pitää yhteyttä. Ongelmien tullessa kertaus
harjoitusajan sopivuudesta ja sopimattomuu
des ta pitää sotil aspiirin es ikuntaan soittaa tai 
muuten ilmoittaa estees tä, jolloin as iat yleen
sä voidaan sopia . 
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Tykistökenraali Nenosen tulenaloituskilpailu -80 

HarjPsto 6 ( = VaaRPsto) osallistui kesäleirillä -80 ensimmäistä kertaa mui
den harjoituspatteristojen mukana tulenavauskilpailuun. Tulokset muodostui
vat seuraaviksi: 

Tehtävä Harj Psto HarjPsto Harj Psto HarjPsto HarjPsto 
1 3 6 2 4 

Tuliasemamittaus 91 93 0 75 95 
Tuleniohtomittaus 100 90 4 35 85 
1. amptehtävä 
- maalin tarkkuus 100 75 25 95 65 
- aika 100 56 100 85 87 
- tu len osuvuus 80 30 80 120 110 
2. apmtehtävä 
- aika 93 90 93 96 90 
- tulen osuvuus 120 80 70 140 170 
Puhelinvhteydet 100 90 100 100 JOO 
Vähennykset 
- aian vlitvs 5 5 
Lopputulos 784 604 467 74 1 öUL 

Sijoitus II 

Seuraavassa lyhyt tarkastelu HarjPsto 6:n 
tuloksista. · 
1. Tykki- ja keskiötoiminta. 

Ammuntatehtävien aikatekijöitä tarkastel
lessa huomaa, että ainoastaan HarjPsto 1 
pääsi samalle tasolle. Tämä oli odotettua, lei-
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rin alustahan lähtien ei vallinnut epäselvyyt
tä, minkä HarjPston tuliporras on "jängän 
king". 
2. Viestitoiminta. 

Jälleen täydet pisteet. Cooperin testien pe
rusteella valitut rakentavat ryhmät ja viesti-

kouluttajien ankara piiskaus toivat tuloksen. 
3. Tuliasemamittaus. 

Pyöreä nolla - tulos, joka ei tee oikeutta 
mitanneitten ryhmien yritykselle ja osaami
selle. Jälkitarkastulussa virhe löytyi: kaksi 
vaijerinmittaa oli jäänyt pois toiselta mittaa
valta ryhmältä. Yritettiinkö nopeutta tark
kuuden kustannuksella? Enemmälti huonoa 
tuuria, varsinkin kun virhe sattui l. ampuma
tehtävän (haku+vaikutus) hakevan patterin 
mittauksessa , seuraukset näkyvät myös osu
mapisteissä! 
4. Tulenjohtomittaus. 

Heikot pisteet. Jälkeenpäin tarkastellen syy 
löytyy pääasiassa koulutuksessa, lähinnä ta
voiteajassa. Mittauspartio vaimennettiin mit
taamaan vaadittu matka 55 minuuttiin. Kil
pailussa aikaa olikin käytössä vain noin 40 
minuuttia! Syytä muistaa seuraavan kerran 
kilpailuun osallistuttaessa. 
5. Toiminta tulenjohtoasemassa. 

Maalin määrittäminen ei onnistu. Virhe 
johtui suurelta osalta K-koordinaatista. Ilma-

puntari, joka oli asetettu oikein lähtöpistees
sä, näytti lievästi sanoen mielivaltaista lukua 
perillä. Myös etäisyyden mittauksessa oli pie
ni virhe. 

Tulenjohtajan toiminta oli varmaa, nopeaa 
ja oikeaoppista. Tämä vaikutti osaltaan tuli
portaan onnistumiseen. 

Lyhyt yhteenveto ranskalaisin viivoin: 
- Kilpailu oli jokseenkin toisenlainen 

kuin etukäteen osasi ajatella. Vasta itse tilan
teessa koki, mitä itsekultakin vaadittiin. 

- Kilpailu tuo hyvin esille toimivan tuliyk
sikön kaikki osatekijät. Toki hyvällä onnella 
ja sattumalla on myös osansa tuloksissa , mut
ta ammattitaito ja osaaminen ovat ratkaisevat 
tekijät. 

- VaaRPsto pystyy parempaan tulokseen. 
Saavutettu pistemäärä olkoon pohja, jolta tu
levaisuudessa noustaan ylöspäin. 

Hyvää kilpailuonnea · 1982! 
Ylil M Rautonen 

RANNIKKOTYKISTÖN KILP AILUAMMUNNAT 

Rannikkotykistön kilpailuammuntojen tarkoituksena on määrittää ampuvan 
yksikön tykistöllinen koulutustaso tietyssä koulutusvaiheessa. Ammuntojen 
tulosten perusteella määritetään myöskin tulenjohtajien paremmuus. 

Tuloksia käytetään luonnollisesti eri rannikkotykistöjoukko-osastojen välis
ten vertailujen tekemiseen, sillä onhan tämä lähes ainoa tapa mitata yhteis
mitalisesti eri joukko-osastojen tykistöllistä ampumataitoa. 

Ensisijaisesti kilpailuammunnoilla mitataan ampuvan yksikön nopeutta ja 
tarkkuutta sekä luonnollisesti kaikkien osasuoritusten oikeellisuutta. 

Kilpailuammuntojen suoritus 

Kilpailuammunnat suoritetaan avovesi
kauden leirien yhteydessä. Vaasan Rannikko
patteriston kohdalla ne ajoittuvat näin ollen 
touko- ja lokakuun vaiheille. 

Ammuntoja on yhteensä seitsemän, joista 
kaksi on kevyen- ja viisi raskaan rannikko
patterin ammuntaa. Sama ikäluokka ei saa 
ampua molempia ammuntoja. 

Kilpailuammuntoja varten muodostetaan 
2-tykkinen tuliyksikkö, patterialueella toimi
va tulenjohtoryhmä sekä erillinen meritulen
johtoryhmä. Ammunnat suoritetaan liikku
vaa, yli viiden solmun nopeudella kulkevaan 
maalilauttaan, ampumaetäisyyden vaihdel-

lessa ammunnasta riippuen n. 7- 13 kilo
metriin. 

Pääesikunnan rannikkotykistötoimisto 
asettaa ammuntojen ajaksi tarkkailijan, joka 
seuraa mm. ammunnoista laadittavien pöytä
kirjojen oikeellisuutta. 

Palkitseminen 

Kilpailuyksiköiden ja tulenjohtajien kil
pailtavaksi on kiertopalkintoja jotka saa hal
tuunsa ammuntojen suhteellisen teholuvun 
perusteella parhaan tuloksen saavuttanut. 
Teholuvun laskemisessa ovat tarkkailtavina 
tekijöinä mm. tulenjohtajan toiminta, ampu
van yksikön hajontatekijät, aikatekijät sekä 
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luonnollisesti osumien lukumäärä osuma
alueella, joka em. ampumaetäisyyksillä on n. 
35 - 65 metriä ja sivusuunnassa 5 piirua. 

Vaasan Rannikkopatteriston 
kilpailuammunnat 1980 

Lokakuun alkupäivinä järjestetyn syysam
pumaleirin yhteydessä suoritettiin raskaan 
patterin kilpailuammunnat kahdella eri tyk
kikalustolla Lohtajan Vattajanniemellä. Kil
pailuyksikkönä toimi 3. Patterista muodostet
tu 2-tykkinen patteri, joka leirin aikana am
pui kolmenlaisella tykkikalustolla, sillä leirin 
muut kuin kilpailuammunnat suoritettiin 76 
mm:n kanuunoilla. Nyt jo kotiu tunut tykki
miesikäluokka sai näin varsin monipuolisen 
kalustotuntemuksen meriammunnoissa! 

Kauniina ja lämpimänä jatkunut syksy 
muuttuui tietysti juuri leiriviikon aikana tyy
pilliseksi syyssääksi, jolloin aika-ajoin 20 m/ s 
puhallellut tuuli haittasi toimintaa. Varsinkin 
maalihinaaja joutui työskentelemään lähes 
" talonkorkuisten aaltojen" parissa. Näin ai
nakin tuntui maalihinaajalla olleista! 

Raskaan rannikko-
patterin ammunnat 

Ammunnat suori tettiin 152 mm:n haupit-
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seilla ampumaetä isyyden ollessa yli 9 kilomet
riä. 

Kilpailuammuntoja ennen ei tykkimishistö 
ollut ampunut meriammuntoja lainkaan hau
pitsikalustolla. Ainoastaan laukaus putkea 
kohden sallittiin ennen varsinaisia kilpai
luammuntoja. 

Hyvin olivat tykkimiehet kuitenkin tykkin
sä kiinnittäneet ja suunnanneet, sillä jo en
simmäisessä kaksitähysteisessä ammunnassa 
käyttäytyi tuli tulenjohtajan, ltn Saarimäen 
komentojen mukaan. Tutkan mentyä epä
kuntoon jouduttiin seuraava ammunta suorit
tamaan sovellettuna tutka-ammuntana laser
etäisyysmittaria hyväksikäyttäen. Sotmest Jo
kiahon tehtävä ei ollut helppo, sillä "paikan 
päällä" kehitetty järjestely oli sen verran uusi 
ja outo, että tulen korjaaminen maaliin oli 
varmasti va ikeampaa ku in mitä se tutkalla 
johdettuna olisi ollut. 

Viimeisenä sai ylil Rautonen suorittaak
seen patterin ulkopuoliselta tulenjohtoase
malta johdettavan ammunnan. Lohtajan alue 
ei ole paras mahdollinen tällaisten ammunto
jen suoritukseen, sillä tulenjohtoasemien ja 
patterin sijoituksista johtuva maalin leik
kauskulma jää epäedulliseksi. Kaikesta huo
limatta tuli pysytteli tällä kertaa lähes koko 
ammunnan ajan maalilautan tun tumassa ja 
ammunta näytti varsin tehokkaalta. 

Tulosten laskeminen on vielä kaikkien am
muntojen osalta kesken, joten tarkkoja teho
lukuja ei ole vielä käytettävissä. Patteristo on 
yleensä näissä ammunnoissa ollut kärkipään 
joukko-osasto ja vaikuttaa siltä että tämä
kään vuosi ei toisi muutosta tässä suhteessa! 

Taisteluammunnat 

Taisteluammunnat suoritettiin 130 mm:n 
raskailla kanuunoilla. Ammuntoja oli kaksi, 
ja näissä menetelmä ja mittaustapa oli vapaa. 
Tärkeintä ammunnan onnistumiseksi on saa
da nopeasti ja tarkasti tuli maaliin ja pitää se 
siellä. 

Tykkimiehistö ampui ensimmäiset am
muntansa tällä kalustolla, mikä varmasti vai
kuttaa myös saavutettaviin tuloksiin. Lau
kausmäärä , 6 laukausta tykkiä kohden, on 
myös sen verran pieni, että tottumusta kalus
toon ei ehdi tulla. 

Taisteluammuntoja johtivat teknltn Holma 
ja yliv Mäläskä. Sääolosuhteet olivat ammun
tojen aikana niin epäedulliset, että etäisyys
mittarilla ei kyetty mittaamaan riittävän tar
kasti. Tämä seikka osaltaan huononsi tulok
sia. 

Tuli . pysytteli maalialueen tuntumassa 
mutta kun näissä ammunnoissa tärkeintä on 
saada mahdollisimman monta osumaa, oli 
hyvään tulokseen pääseminen vaikeaa. 

Taisteluammunnat eivät toistaiseksi ole ol
leet patteriston " leipälaji" , joten niiden kehit
telyssä on vielä sarkaa kynnettävänä! 

SÄMPY-GRILLI 
Kauppapuist . 20 puh . 11 0 543 

RAAHEN KIINTEISTÖHUOL TO 
RAAHE 

VELJEKSET KASTELL OY 

KUOPPALAN KAUPPA 
62660 ITÄKYLÄ 

MERENKURKUN SÄHKÖTYÖ 
Vaasa 

Huoltoasema A. Latva-Salo Ky 
Vaasa 

SPAR-MARKET VAASA 
Pysäköintitilaa yli 1 00 autolle 

Yhteenveto 
Vaasan Rannikkopatteriston panos vuoden 

1980 kilpailuammunnoissa on takanapäin. 
Lopullisia tuloksia odotellessamme voimme 
vain todeta, että jokainen kilpailuammunta
suoritus , olipa tulos sitten hyvä tai huono, ke
hittää omalta osaltaan myöskin moottoroidun 
rannikkotykistön ampumataitoa. Tehdyistä 
virheistä saamme oppia tulevia ammuntoja 
varten ja saavutetut hyvät tulokset antavat 
omalta osaltaan uskoa ja luottamusta oman 
aselajimme ampumataitoon ja sen kehittymi
seen. 

Ammuntojen johtaja 
yliluutnantti ,H Luukkonen 

PERTTI HEMMINKI OY 
SEINÄJOKI 

VILJANMAA JA K:NI 

SÄÄSTÖ-ROVA KY 
Pitkäkatu 5 2 - puh . 114 46 3 

Hotelli KANT AKI EV ARI JURVA 
Hyvät paikat moneen menoon 

PALOSAAREN KUVA 
Kapteeninkatu 20 , puh . 11 2606 

JURVAN SÄÄSTÖPANKKI 

JURVAN OSUUSPANKKI 

ISOJOEN OSUUSPANKKI 
64900 ISOJOKI 
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Neljä yliluutnanttia kapteenil<urssilta 
Porrastus-lehti kävi esittämässä kolme pientä kysymystä neljälle kapteenikurssin läpikäy

neelle yliluutnantille. Näistä kolme oli jo ennen kurssia VaaRPstossaja yksi tuli muualta tänne 
Vaasaan, mutta pitemmittä puheitta asiaan. 

Kysymykset: 
1. Mitä pidätte tärkeimpinä oppeina kapteenikurssilla? 
2. Vaikuttiko kurssin käyminen asenteisiinne varusmiehiä kohtaan? 
3. Haluatteko nyt sanoa jotakin patteriston varusmiehille? 

Yliluutnantti Hannu Luukkonen 
s. 1952 
varusmiehenä 1972 
Puolustusvoimien palveluksessa 1973 alkaen 
3. Ptrin Päällikkö 
Sama tehtävä ennen kurssia 

1. Kapteenikurssi ei varsinaisesti ollut hallin
nollinen kurssi , vaikka siellä korostettiin
kin rauhanajan yksikön päällikön tehtäviä, 
samalla saatiin koulutus patteristoupseerin 
ja rykmentin komentajan tehtäviin sota
ajan tehtäviä silmällä pitäen. 

2. Koska tehtäväni on edelleen sama kuin 
ennen kurssia ei asennemuutoksia ole tul
lut. Tietomäärä on kyllä kasvanut. 

3. Huomioitani on kiinnittänyt erityisesti se, 
että VaaRPsto on hyvä paikka palvella. 

Yliluutnantti Heikki Ahonen 
s. 1949 
varusmiehenä 1970 
Puolustusvoimien palveluksessa 1972 alkaen 
2. Ptrin Päällikkö 
Ennen kurssia EPtrin Pää llikkö 

1. Kapteenikurssi laajentaa upseerin näke
mystä puolustusvoimista, niiden tehtävä
kentästä ja organisaatiosta. 

2. Ei ole muutoksia . 
3. Alokaspatterin päällikkönä haluaisin sanoa 

lähinnä alokkaille ja mikseipä muillekin , 
että tämä joukko-osastomme kuuluu puo
lustusvoimiemme harvoihin erikoistunei
siin joukko-osastoihin. Se on ainut mootto
roitu rannikkotykistöpatteristo Suomessa. 
Muistakaa tämä ja eläkää sen hengen mu
kaisesti . 
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Yliluutna ntti Hannu Ahola 
s. 1949 
Varusmiehenä 1970 
Puolustusvoimien palveluksessa 1972 alkaen 
EPtrin Päällikkö 
Ennen kurssia linnakkeen päällikkö Örö / 
TurRtR 

1. Kapteenikurssilla korostettiin taktiikkaa 
ja rannikonpuolustusoppia. Ne ovat mie
lestä ni tärkeimmät . 

2. Ei ole muutoksia . 
3. Palvelkaa moitteettomasti, silloin kaikilla 

menee hyvin. Siinä teille kultainen ohje. 

Yliluutnantti Ismo Suoraniemi 
s. 1951 
Varusmiehenä 1972 
Puolustuvoimien palveluksessa 1973 alkaen 
1. Ptrin varapäällikkö 
Sama tehtävä ennen kapteenikurssia 
1. Olen käynyt muista kolmesta poikkeavan 

kapteenikurssin, kävin nimittäin kenttäty
kistön kapteenikurssin Niinisalossa. Pää
paino kurssilla oli sodan ajan prikaatin 
kenttätykistötoimiston päällikön ja ryhmä
upseerin tehtävissä. Asiaan kuului tieten
kin myös rauhan ajan perusyksikön pääl
likkyys. 

2. Tykistökoulu painotti voimakkaasti myös 
RA-yksikön päällikön tehtäviä, joten tieto
määrä k.o tehtävästä kasvoi. Ei muuten 
muutoksia. 

3. Moottoroitu rt-patteristo on monipuolinen 
ja mielenkiintoinen aselaji ja varusmiesten 
saama koulutus on monivivahteista ja ainut
laatuista koko Suomen puolustusvoimissa . 
Mielestäni varusmies voi olla tyytyväinen 
saadessaan palvella kehittyvässä aselajissa 
ja onhan Vaasan kaupunki palveluspaik
kana toki mukava. 

HOVISEPÄT 
Hovioikeudenpuistikko 1 2 

TUKKULIIKE NIILO SEPPÄNEN 
VAASA 

HALLI OY 

LAITALAN OSUUSKAUPPA 
Puh . 922/51401 

Laitilan Huoltoasema H. Setälä 
23800 Laitila , puh. 922 /51524 
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POHJANLAHDEN MERIV ARTIOSTOLLA 

UUSI HELIKOPTERI 

Pohjanlahden Merivartiosto sai viime elokuussa viimeisenä merivartiostona 
oman helikopterin. Uusi helikopteri korvaa Beaver-lentokoneen, joka poistet
tiin käytöstä viime vuonna. 

Nyt saatu Agusta Bell A 206 Jet Ranger soveltuu erittäin hyvin merivartioin
tiin Pohjanlahden Merivartioston alueella, joka käsittää runsaat 600 km meri
rajaa. Komentaja Salonsaaren mukaan se ei kuitenkaan ratkaise, sillä kysees
sä ei ole varsinainen pelastushelikopteri. Se parantaa kuitenkin nykyistä tilan
netta oleellisesti ja täydentää tulevaisuudessakin meripelastuspalvelua. 

Tehtävät: 

Asemapaikkana helikopterilla on Vaasa. 
Sen tehtävänä on täydentää merivartiointia 
aseman ja alusten apuna. Päätehtävänä on 
vartioinnin ja valvonnan suorittaminen saa
risto ja merialueilla sekä ennenkaikke meri
rajan valvonta. Helikopterilla valvotaan 
myöskin kalast1:1.svyöhykettä , sekä hoidetaan 
tullivalvontaa. Oljyntorjunnassa voidaan he
likopteria myös käyttää apuna. Kyseinen 
helikopteri voi myöskin toimia apuna saaris
tomerialueiden pelastuspalvelussa , vaikkei se 
mikään pelastushelikopteri olekaan. Kadon-

Helikopteri 
Agusta Bel! A 206Jet Ranger 
Paino: 1360 kg 
Kuorma: Ohjaaja + 4 henkeä/ 

tai 2 paaripotilasta 
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neiden etsintä, merionnettomuuksien havait
seminen, hyvissä olosuhteissa myös pelastus
palvelu sekä huonommissa olosuhteissa pe
lastuspalvelun johtotehtävät kuuluvat uuden 
helikopterin työkenttään. Jet Ranger -kopteri 
pystyy myös oman kantokykynsä puitteissa 
kuljettamaan loukkaantuneita ja sairaita saa
ristossa , laivoilta ja lentokentiltä . Maa-alueilla 
sitä voidaan myös tarpeen vaatiessa käyttää 
virka-apuna esim. etsintöihin ja metsäpalon
sammutuksen johtotehtäviin. 

Kelirikkoaikana helikopteri soveltuu erin
omaisesti huoltokuljetuksiin eri merivartio-

Hyötykuorma: 
Nopeus : 
Toimintamatka: 
Suurin lentoaika: 
Moottorin teho: 

500kg 
240kml h 
450km 
Jh 
400 hv-turpiinimoottori 

asemien välillä, sekä toimintaan saaristossa 
paikall isen väestön apuna. 

Käytön rajoitukset 
Jet Ranger ei ole joka sään helikopteri . Sii

nä ei ole laitteita estämään roottorin jääty
mistä , lisäksi se on suhteellisen kevyt laite, 
eikä sen vuoksi kykene liikkumaan millä ta
hansa säällä. Näiden lisäksi sen hyötykuorma 
on suhteellisen pieni ja niinpä se ei pysty kul
jettamaan suuria tavaramääriä. Koska vinssi 
puuttuu, ei se myöskään pysty laskemaan, 
eikä nostamaan paareja kovin hankalissa pai
koissa esim. kovassa merenkäynissä pieneen 
alukseen. 

Henkilöstö, varustus ja käyttö 
Helikopterissa oleva radiovarustus mahdol

listaa välttämättömän yhteydenpidon eri vi
ranomaisten kanssa. Koneen miehistöön 
kuuluu lentäjä ja mekaanikko, heidät on esi
telty tuonnempana tässä lehdessä. Helikopteri 
ei eo syistä ratkaise Pohjanlahden alueen me
ripelastustilannetta . Kuitenkin se parantaa 
oleelli sesti nykytilannetta ja pitemmällä täh
täyksellä täydentää tulevaisuudessa raskaiden 
pelastushelikopterien pelastuspalvelua . "Tyh
jän panttina Jet Ranger ei missään tapaukses-

sa tule olemaan, sillä työtä kyllä -riittää" , 
vakuuttaa Komentaja Salonsaari , joka pitää 
helikopterin saantia todella myönteisenä asia
na. 

HELIKOPTERIN MIEHISTÖ: 

Mekaanikko: 
Sotilasmestari Keijo Wallenius 
s: 1935 

Sotilasmestari Wallenius on käynyt ilma
voimien mekaanikkokurssit ja ollut 5 vuotta 
ilmavoimien palveluksessa, tätä ennen hän oli 
jo ollut 5 vuotta Karhumäen veljesten palve
luksessa (KarAir). 

Viimeiset 20 vuotta hän on toiminut meri 
vartioston ja rajavartioston mekaanikkona. 
Nykyiseen tehtäväänsä hän on saanut koulu
tuksen vaiheittain. Ensiksi hän kävi helikop
terimekaanikkokurssin Kajaanissa v. 1961. 
Vuonna 1968, kun ensimm äinen Jet Ranger 
saatiin Suomeen hän kävi erikoiskurssin 
Ruotsissa . 

Sotilasmestari Walleniuksen mielestä Jet 
Ranger on erittäin sopiva nykyiseen tehtä
väänsä, eikä siinä ole erityisiä huoltovaikeuk
sia . Huollot tehdään säännöllisen huoltolis-

tan mukaan ja kone toimii mukavasti , mitään 
ylimääräisiä huoltokohteita ei ole. Koneen 
käyttöikää on hänen mielestään vaikea arvi
oida. Pienen vihjeen antaa kuitenkin se että 
ensimmäinen v. 1968 käyttöön otettu Jet 
Ranger palvelee edelleenkin moitteettomasti . 

Lentäjä: 
Ohjaajakapteeni Kalevi Savola 
s. 1939 

Ohj aajakapteeni Savola on käynyt varus
miehenä lentoupseerikurssin v. 1961 Kauha
valla ja saanut normaalin lentokone- ja heli
kopterikoulutuksen. Vuoteen 1971 saakka 
hän oli ilmavoimien palveluksessa kunnes 
hän k.o. vuonna siirtyi Raja- ja Merivartios
ton palvelukseen. 

Hänen mielestään helikopterilla lentämi-
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nen on verrattavissa polkupyörällä ajoon. Sen 
oppiminen on aluksi vaikeata , mutta kun sen 
oppii se tuntuu helpolta. Jet Ranger on heli
kopterina suhteellisen helppo lentää , koska 
se on melko moderni kone . Koneessa on tur
piinimoottori , jossa tehonsäätö on automaat
tinen ja se on vanhoja mäntämoottorisia ko
neita helpompi käsitellä tästä syystä. 

Jet Ranger on kevyt helikopteri , joka sovel
tuu erinomaisesti etsintätehtäviin ja sairaan
kuljetukseen. Myös pienet henkilö- ja tavara
kuljetukset soveltuvat koneelle. Meripelas
tukseen tämä helikopteri ei sovi, koska se ei 
voi laskeutua aallokkoon eikä siinä myöskään 
ole vinssiä , kertoi ohjaajakapteeni Savola. 
Tärkeimpään tehtäväänsä, merirajojen val
vontaan uusi helikopteri kuitenkin hänen 
mielestään sopii erinomaisesti. 

Säärajoitusta helikopterilla ei valoisana ai
kana ole ohjaajakapteeni Savolan mukaan. 
Hän kuitenkin painottaa käytännön rajoitus
ten merkitystä. Näkyvyyttä on oltava riittä
västi, jotta pysytään erossa esteistä. Näky
vyyden tarvekin on suhteellinen , yleisesti vaa
ditaan 1-2 km näkyvyyttä lentokorkeudes
sa, 100-200 metriäkin saattaa kuitenkin riit
tää. Yöllä näkyvyyttä täytyy kuitenkin olla vä
hintään kolme kilometriä ja pilvikorkeuden 
on oltava 150 m:n luokkaa. Koko lennon ajan 

OLLI MAINOS 
VAASA 

TEUVAN OSUUSPANKKI 
TE UVA 
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on myöskin horisonttitason oltava näkyvissä. 
Koneen asennosta on saatava vaikutelma. 
Tähän riittävät pimeänä aikana esim. kau
pungin tai kylien valot. Koneella lentäminen 
on kielletty jäätävissä olosuhteissa , koska ko
neen roottoreissa ei ole jäänpoistolaitteita. 
Ne painavat liikaa, veisivät siten koneen 
muutoin varsin pienestä hyötykuorman pai
nosta liian suuren osan. 

Myöhemmin saatavissa raskaissa pelastus
helikoptereissa sellaiset kyllä on. Ohjaaja
kapteeni Savola korostaa koneen käyttöä 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin, varsinaisen 
tehtävän ohella. Hän painottaa edelleen ylei
sölle, että helikopteria on pyydettävä sai
raankuljetuksiinkin ajoissa. Yleisintä on hä
nen mukaansa, että helikopterin apua pyy
detään vasta, kun kaikki muut keinot on ko
keiltu ja usein helikopteriakaan ei voi tällöin 
enää käyttää. 

HÄTÄTAPAUKSISSA KONEEN SAA TI
LATA POHJANLAHDEN MERIVARTIOS
TON MERIPELASTUSKESKUKSESTA 
PUH. 961- 114 859 

TEUVAN SÄÄSTÖPANKKI 
TEUVA 

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 
Frilundintie 7 , Vaasa 

Porrastus-lehti 
mukana valvonta
lennolla 

Lokakuun 22. päivänä "Porrastus" -lehden 
toimittaja sai tilaisuuden päästä mukaan 
Vaasan merivartioalueen valvontalennolle. 
Oppaana toimi yliluutnantti Kiviniemi meri
vartioston esikunnasta. Heti, kun pääsimme 
autoon, matkalle kohti lentokenttää , otettiin 
yhteyskokeilu radiolla. Merivartiostossa ol
laan jatkuvassa yhteydessä komentokeskuk
seen, sen kyllä huomasi. Myöskin lentoken
tälle saavuttaessa ilmoitettiin radioyhteyden 
lakkaamisesta. Uusi yhteys otettiin jälleen he
likopterista. 

Ennen lentoa haastateltiin vielä helikopte
rin henkilöstö , lentäjänä tomiva ohjaajakap
teeni Kalevi Savola ja koneen mekaanikko so
tilasmestari Keijo Wallenius. Näiden haastat
telujen tuloksena syntyivät edellä olevat lyhyet 
kuvaukset. Helikopteri hinattiin ulos (käsin!) 
ja ruvettiin ottamaan yhteyksiä lennonjoh
toon. Nousulupa saatiin melkein heti. 

Jet Ranger nousi yllättävänkin kevyesti, 
tuntui kuin olisi ollut hississä , kunnes siirryt
tiin vaakalentoon. Kallistus todella tuntui, 
kun kone nykäisi liikkeelle vaakatasossa. 
Lentäjän kertoman mukaan vauhti oli lennon 
aikana n. 170 km / h, mutta 500 jalan (n. 160 
m) korkeudessa sitä ei juuri huomannut. 

Jo ennen kuin meren päälle tultiin, huoma
si koneen käyttökelpoisuuden nimenomaan 
vai von tateh tävissä. Tuosta Ien tokorkeudesta 
ja tuolla nopeudella ehti tähystää hyvin tark
kaan pienetkin maastokohdat ja poikkea
vuudet ympäristöstä. 

Keskinäinen vakuutusyhtiö 
VARMA 

Vaasa , Kauppapuistikko 28 , 
Puh . 114056/2441 33 

Leipomoliike Maija Aaltonen 
Myllykatu 3 , 65100 Vaasa 10 

POSTIPANKKI - POSTBANKEN 

Suomelan Kauppahuone Ky 
62420 Kortesjärvi puh. 964-85032 

Kortesjärven Osuuskauppa 
62420 Kortesjärvi , puh . 964-85111 

Meren yläpuolella ja nimenomaan Vaasan 
merialueelle tyypillisessä saaristossa tämä he
likopteri voittaa varmasti lentokoneen valvon
tavälineenä. Vaikka lentokone onkin matka
lennossa taloudellisempi, nopeampi ja avo
merellä varmasti riittävän tarkka, on heli
kopteri vaivattomampi saaristossa ja pienve
neiden valvonnassa. 

Kouriintuntuva esimerkki siitä saatiin , kun 
laskeuduttiin n. 20 m:n korkeuteen tarkista
maan eräs nopeasti liikkuva moottorivene. 
Vauhti tuntui kaksinkertaistuvan noin al
haalla , kuitenkin se pysyi samana. Vene kier
rettiin ympäri niin , että rekisteritunnus saa
tiin ylös ja lento jatkui kuin mitään ei olisi 
tapahtunut. 

Yli! Kiviniemi kertoi , että useinkin jotain 
henkilöä tai tiettyä venettä etsittäessä joudu
taan laskeutumaan meren pinnalle ja kysy
mään veneistä suoraan. Näissä tapauksissa 
helikopterin ylivoima edeltäjäänsä Beaver
lentokoneeseen tuntuu selvästi. Muutoin val
vontakierros jatkui rauhallisena vaakalento
na takaisin kentälle. Lento kesti vajaan 45 
minuuttia ja tänä aikana ehdittiin tarkistaa 
melkoinen määrä neliökilometrejä Vaasan 
saaristomerialueesta. 

Yli! Kiviniemi kertoi tällaisen Jet Ranger
helikopterin maksavan vähän toista miljoonaa 
markkaa , joten mistään jokapäiväisestä han
kinnasta ei varmasti ole kysymys . Polttoai
neen kulutusta 100 km kohti ei tietenkään 
voida laskea , mutta yli! Kiviniemen mukaan 
kulutus on n. 100 litran luokkaa lentotuntia 
kohti. K<me ei siis ole varsinainen energian
säästäjä joka sopisi jokamiehen käyttöön ja 
kukkarolle, mutta summa summarun, se 
täyttää hyvin tehtävänsä merivartioston työs
sä ja on varmasti hintansa arvoinen. 

GALMET OY 
62375 Ylihärmä 

VÖYRIN SÄÄSTÖPANKKI 
66600 VÖYRI 

VÖYRIN KUNTA 

YLIHÄRMÄN OSUUSPANKKI 
62375 YLIHÄRMÄ 

TIKKURILAN VÄRITEHTAAT 

AUTOKOULU P. SILTALA 
Neilikkatie 4, Vantaa 80 puh . 834338 
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Alik. J. Grönholm: 

Optimointi ammunnan valmennuksessa 
Kesäkuussa -80 Suomen Ampujainliiton kiväärijaosto julkaisi lehden "Ki

vääri -80". Lehti sisälsi useita kivääriampujia kiinnostavia artikkeleita , joista 
tähän on lyhennelty yksi. Tämä artikkeli, jonka on kirjoittanut tunnettu kivää
riampuja Jaakko Asikainen, koskee ammunnan valmennusta. Monelle am
munnan harrastajalle tämä valmennuksen teoria on täysin uusi ja tutustumi
sen arvoinen riippumatta taidoista ja aktiivisuudesta. Lisäksi huomautetta
koon, että alla oleva valmennuksen teoria pätee pienin sovellutuksin useaan 
muuhun urheilulajiin ( ei joukkuelajeihin), joka ei ole suoranaisesti kunto laji. 

Keskustelun pohjaksi esitän täysin abstrak
tisen, pitkälle yksinkertaistetun mallin am
munnan valmennuksen teoriasta. Se on ylei
nen ja sitä sovelletaan yksittä istapauksiin . Jos 
teoria on väärä se hylättäköön, jos se on oi
kea , sitä kannattaa käyttää. Testaaminen 
suoritetaan kokeilemalla. 

Oletetaan , että ampujan kilpailutulos on 
riippuvainen vain kolmesta tekijästä: ammun
taharjoi ttel usta (A-Tekijä), mentaalisesta 
harjoittelusta (M-Tekijä) ja fyysisestä kun
nosta (F-Tekijä). On huomattava, että käy
tännössä kilpailu tu los on riippuvainen useista 
muistakin tekijöistä ja toisaalta jokainen em. 
tekijä koostuu osatekijöistä. Perustellusti voi
daan olettaa, että kilpailussa saavutettu tulos 
on funktio em. tekijöistä. Matemaattisesti 
funktio voitaisiin kirjoittaa muotoon: U = f 
(a, m , f)-f(R) , 
jossa U kuvaa tulosta, joka on riippuvainen 
ammuntaharjoittelusta (a-tekijä) , mentaali
sesta harjoittelusta (m-tekijä) ja fyysisestä 
kunnosta (f-tekijä) sekä rajoittavana tekijänä 
on funktio f(R). Siinä on kerroin ja R kuvaa 
kaikkia rajoittavia tekijöitä, kuten aikaa, mo
tivaatiota, yksilön resursseja jne. Pyrkimyk
senä on "maksimoida" edellä esitetty funktio. 
Tämän voisi tehdä matemaattisesti , mutta 
maksimaaliseen suoritukseen päästään seu
raavasti: 
1. Ampuja (keilaaja, mäkihyppääjä jne.) on 

tietyllä tulostasolla. Parantaakseen tulok
siaan hänen olisi harjoiteltava enemmän. 
Näin alkuoletus lähtisi tilanteesta, jossa 
hän olisi saavuttanut tietyn tu lostason har
joitusmäärän ollessa minimissä. Tällainen 
tilanne on optimi tietyllä tulostasolla. Li
säksi oletetaan, että ampuja voi lisätä har
joitusmääräänsä ja että hänellä on käytet
tävissä em. kolme harjoitustekijää (a, m,f). 

2. Valmentaja ratkaisee nyt, mitä tekijää li
sätään. Olkoon se vaikka tekij ä a (ammun
nan määrä). Kuinka paljon a mmuntaa Ii-
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sätään ratkaiskoon ammunnan harjoitte
lun rajahyöty, kun rajahyöty tulee nollak
si, lisäharjoittelu pudottaa tulosta alaspäin 
(Onko tuttua?). 

3 . Valmentajan on nyt ratkaistava, kuinka 
eteenpäin. Hä nellä on tässä mallissa käy
tettävänään ka ksi tekijää, nimittäin m ja f. 
Jompi kumpi näistä on rajoittava tekijä, 
joka estää tulostason kohoamisen tai mah
dollisesti molemmat. Lisätään nyt tekijää 
m. Jos tulostaso kohoaa eli rajahyöty on 
positiivinen , lisätään nyt tätä harjoitusta 
niin kauan kun sen rajahyöty tulee nollaksi. 

4. Tämän jälkeen valmentajall a on taas käy
tettävänään kaksi tietä, lisätä ammunnan 
määrää tai fyysistä kuntoa. Näistä toinen 
tai molemmat rajoittavat tu loskehitystä. 
Asian yksinkertaistamiseksi lisätään f
tekijän harjoitusta niin kauan kuin siitä 
saatava lisähyöty on nolla. 

5. Tämän jälkeen voidaan jatkaa kierrosta 
alusta, mutta on huomattava, ettei aina 
tarvitse kaikkia tekijöitä lisätä. Kriteerinä 
on rajahyöty. Jos nyt lisätään ammunnan 
määrää , kunnes rajahyöty on nolla ja sitten 
mentaalista harjoittelua kunnes rajahyöty 
on nolla. Jos f-tekijän li säys ei tuo paran
nusta tulokseen , siirryttäköön ammunnan 
määrän li säämiseen jne. 

6. Kun on saavutettu jokin haluttu tulostaso , 
sen jälkeen etsittäköön optimi. Tämähän 
merkitsee harjoituksen minimointia . Tu
lostaso ei saa kärsiä. Tämä voisi tapahtua 
vähentämällä harjoitusmääriä erikseen 
kunkin tekijän kohdalla ja seuraamalla 
tapahtuuko tu lostasossa muutoksia. Jos 
tulokset alkavat laskea heti , voi tästä vetää 
johtopäätöksen , että tämä tekijä on tu los
kehityksen kannalta rajoittava tekijä. Jos 
heti ei tapahtu mitään tai mahdollisesti tu
lostaso nousee , niin tämän tekijän raja
hyöty on ollut nolla tai jopa negatiivinen. 
Näin löydetään kokeilemalla optimitilanne. 

On olemassa muitakin keinoja optim in 
löytämiseksi ja ne voivat soveltua aivan yh
tä hyvin kuin edellä esitetty. Myös tämän 
menetelmän syvälli sempi tutkiminen tar
joaa useita vaihtoehtoisia teitä ammunnan 
valmennukselle. 

Jaakko Asikainen lopettaa kirjoituksensa 
seuraavin huomautuksin: Lopuksi haluan esit
tää muutamia näkökohtia edellä esitetyn teo
rian tueksi, jottei asia tuntuisi täysin irralli
selta. 

Esitykseni perustuu yksi löpsykologiaan . 
Esimerkiksi oppimiskäyrä on muodoltaan 
kaareva, jolloin aluksi on helppo lisätä tulos
kehitystä, mutta myöhemmässä vaiheessa yhä 
vaikeampaa. Tällöin ei tulostaso parane sum
mittaisella harjoittelun määrän lisäämisellä. 
Voi tapahtua jopa tulostason laskua. Tämä 
johtuu harjoittelun aikaansaaman rajahyö
dyn negatiivisuudesta. 

Koska ihmisen voimavarat ovat rajalliset, 
se aiheuttaa harj oittelulle "kustannukset" . 
Ei voida lisätä harjo itusmäärää ilman haitta-

K-HALLI JOENPOLVI KY 

IITIN LEHTI OY 
4 7 400 KAUSALA 

Pikateräs M. Taimisto ja Kni 
4 7 400 KAUSALA PL 1 4 

SISUSTAJA LAHTIRANTA 
HARJAVALTA 

JAAKKO TUOTE OY 

Harjavallan Kirjapaino Oy 
Harjavalta 

Kuortaneen Urheiluopisto 
63170 Kuortane , puh . 541 51 

Kuortaneen Sementtivalimo Oy 
63100 Kuortane , puh . 965-54555 

KUORTANEEN PERUNA OY 
63 130 Mäyry, puh . 965-57333 

KESOIL H. JASKARI 
63130 Mäyry , puh . 965-57256 

vaikutuksia. Tämä voi tulla esille juuri kilpai
lu tilanteessa. Jäädään kauaksi harjoitustu
loksista. Voimat on käytetty harjoitteluun . 
Kilpailutilanne vaatii harjoitusta enemmän 
voimia ja toisaalta se on tilanne. jossa yksi
lön voimavarat voivat muutenkin laskea. 

Useiden ihmisten persoonallisuus kapenee 
ulkoisen ärsykkeen vaikutuksesta ja vähentää 
näin heidän henkisiä voimavarojaan . Näin ol
len olisi tärkeää etsiä optimitilanne tulosta
soille, koska si lloin vähennetään harjoittelus
ta aiheutuneita haittoja. (Ymmärtääkseni 
Lasse Viren on mainio esimerkki haittojen 
minimoinnista.) 

Tämän teorian perusteella voisi kritisoida 
nykyisin käytössä olevia menetelmiä. Se ei 
kuitenkaan ole kirjoitukseni tarkoitus, vaan 
pyrin antamaan aiheen keskustelun pohjaksi. 
Esityksessä on puutteita ja avoimia kysymyk
siä, joihin en pysty vastaamaan , mutta kes
kustelen mielelläni ja pyrin selvittämään omia 
näkemyksiäni asiasta kiinnostuneiden kanssa . 

Keskus-Sato Oy/ Asuntomyymälä 
Mikonkatu 8 2. kerros , Helsinki 10 

puh . 90-175 122 

Kiinteistötoimisto P. Pailokari Oy 
Ratakatu 11 -1 3 A Helsinki 1 2 

Puh . 90-632 235 

LAKI JA OSAKE OY 
Ratakatu 11 -1 3 A Helsinki 1 2 

Puh . 90-651 588 

FINNHOT SAUNA OY 
Kauppiaan katu 6 , Helsinki 1 6 

Puh . 90-175 244 

OY CJ HARTMAN AB 

Rakennusliike K.E. Nyman Oy 

SÄHKÖ JA KAMERA OY 

KALOTTIHUOLINTA OY 

KARIJOEN OSUUSPANKKI 
Karijoki 
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Lääninsihteeri Sirkka Koivisto: 

Koulutusta sotilaskotisisarille 
Sotilaskotityö on vaativa harrastus , jossa 

yhdistyksen jäseniltä , eli sotilaskotisisarilta 
vaaditaan erityistä vastuuntuntoa ja kestä
vää innostusta työssä Teidän varusmiesten 
viihtyisyydeksi. 

Sotilaskotitoimintaahan ylläpitävät sotilas
kotiyhdistykset. Yhdistyksen toimintaa joh
taa johtokunta ja kaikki tämä työ on sotilas
kotisisarten vapaaehtoista työtä. Vaativaa ja 
vastuullista se on siksi, että sotilaskotitoimin
ta on täysin verrattavissa liiketoimintaan jon
ka on pyörittävä ja jota on kehitettävä koko 
ajan. Toiminnan tuotto käytetään sitten edel
leen Teidän poikien hyväksi esim. hankki
malla televisioita varuskuntiin, sotilaskoteihin 
ja erilaisia ajanvietepelejä, hankkimalla kir
joja kirjastoon ja perustamalla musiikkikir
jastoa , järjestämällä Teille viihdetilaisuuksia, 
kursseja , informaatiotilaisuuksia , teatteri 
iltoja jne. 

Näin laajassa työssä vaaditaan johtokunnan 
jäseniltä monipuolisia taitoja . Koulutus on 

tarpeen ja viimeksi Vaasassa 9. 10. 80 olivat
kin koulutettavina yhdistysten sihteerit. Ope
tusaiheina olivat mm. pöytäkirjan laatiminen, 
asiakirjojen asettelu, sihteerin tehtävät ja tie
dottaminen. Luonnollisesti koulu tuspäivillä 
on tiedon jakamisen lisäksi muutoinkin in
nostava merkityksensä ; on hauska keskustel
la muiden yhdistysten sihteerien kanssa ja 
saada ideoita toisilta. Koulutuksesta vastasi 
tällä kertaa Pohjanmaan Sotilaskotilään in 
Läänintoimikunta , joka. on alueen yhdistys
ten yhdyselin. Läänintoimikunnan puheen
johtaja on tällä hetkellä Eeva Gisler Vaasasta. 

Kaikesta päättäen Te Pojat olette meille 
vihreille sisarille rakkaita. Niin suurella läm
möllä Teistä puhutaan koulutuspäivillä , joh
tokuntien kokouksissa , sisar-illoissa ja ties 
missä yhteyksissä ja pohditaan miten saisim
me Teidän olonne tuntumaan "sotkussa" 1 
mahdollisimman kotoiseksi ja viihtyisäksi , 
joskus kovankin päivän päätteeksi _:__ mutta 
niinhän sotilaskotisisaren pitääkin ajatella. 

11 . 10. pide11iin Läänin sotilaskotiy hdistysten sihteerien koulutuspäivä Vaasassa . Ähtärin soti/askot,:yhdistys lahjoitti 
päivän vhteydessä Vaasan varuskuntasairaala//e aiemmin soittokunnan tiloissa olleen stereoyhdistelmän. Lahjoitusta 
olivat ~astaa11ottamassa lääkäri upseerikokelas Asko Martikain en , pa11eriston kom emajan sijainen majuri Eero 
Kurka, sairaanh gitaja Birgit l vovaara sekä potilaiden edustajana alokas Seppo Peltoniemi. lahjoittajaa edustivat 
Eeva Kivimäki Ahtäristä, lääninsihteeri Sirkka Koivisto Kokkolasta sekä Vaasan sotilaskot,:vhdistyksen puheen 
johtaja Eeva Gissler. 
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TOIMITUKSEN PALSTA 

. Kulunut syksy on kyllä varmasti ollut niitä 
kaikkein kiireisimpiä syksyjä Vaasan Rannik
kopatteristossa. Ei ole mikään ihme, vaikka 
nimim. "Epätietoinen" kysyykin: "Missä vii
pyy Porrastus-lehti?" Kyllä se kuitenkin il
mestyy, omat vaikeutensa siinä tietysti on 
ollut, mutta lehden tekoon on suhtauduttu 
niin po.sitiivise·sti kuin vain voi toivoa. Täytyy 
sanoa, että tänä syksynä 1980 jutun aihetta 
ainakin riitti. Kirjoittajista pikemminkin oli 
puutetta. 

ROVAJÄRVI 
Olihan meillä Rovajärven leiri, koko elokuu 

vietettiin täysin Lapin lumoissa. Sanoivat mei
dän olevan Lapin lumoissa vielä varuskun
nassakin - syyskuussa. Elettiin kuin tuntu
rissa, sanoivat kouluttajat , tiedä häntä. Otet
tiin Rovajärvellä osaa Nenosen kilpailuunkin. 
Suuret olivat odotukset, hyviäkin olimme, 
mutta ei. Muutama vaijerinmitta jossakin 
mittauksissa antoi todellisuutta huonomman 
kuvan. Tulenaloituskilpailu piti voittaa . En
simmäisiä kyllä olimme, mutta väärästä pääs
tä. No, ensi kerralla sitten ... 

KOULUTUSTARKASTUS 
Kun Lapin lumoista toivuimme, ruska ja 

vilu jäivät mielestä ja alkoi arki harmaa, koet
tiin uusi yllätys. Tulossa oli koulutustarkas-
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tus. Patteristosta kokonaisuutena ja pattereista 
vielä erikseenkin tuli kuin salamaniskusta 
huippusotilaallisia valiojoukkoja, joiden näy
tösharjoituksissa oli kuuleman mukaan hie
man ulkoaopetellun maku. Yleisesti ottaen 
tarkastus meni hyvin , jos kohta tätä kirjoitet
taessa odotellaan yhä Helsingin terveisiä ja 
arvosanoja. Ne kun ovat jääneet jonnekin vir
kakoneiston rattaaseen. Tästä syystä virallista 
raporttia koulutustarkastuksesta ei tähän 
lehteen saatu, ainakaan näillä näkymin. 

Lopullinen arvostelu voidaan tietenkin saa
da ennen lehden ulostuloa ja silloin voidaan 
tarpeen vaatiessa juhlia ilman Porrastus
lehden kunniamainintojakin. Koko patteristo 
oli kuitenkin tarkastuksen aikaan ja ennen 
sitä, viikon pari kaikenkaikkiaan jännittynyt 
kuin viulunkieli. Jälkeenpäin on hyvä sanoa, 
että ilman turhaa jännistystä oltaisiin oltu 
vielä parempia. Ensivaikutelmat tarkastuk
sesta olivat kuitenkin positiivisia , plussan 
puolella. Kovaa pakkasta oli tuskin odotet
tavissa ennen Reilan talvileiriä joskus tammi
kuun lopulla . 

LOHTAJA 
Päästiinhän koulutustarkastuksesta kun

nialla läpi ja lähdettiin Lohtajan hiekkaran
noille. Aurinko ei kyllä enää paistanut. Oli 
vuorossa vuoden toinen Nenosen kilpailu , 

rannikkotykistön raskaan patterin kilpailu
ammunta. Ammuttiin paljon ja innokkaasti. 
Kranaatit lensivät, ruuti paloi ja putket py
syivät kuumina, si lloin kun ammuttiin. Yhte
nä päivänä se jäi kyllä vähemmälle, sillä maa
lilautta ei päässyt merelle. Syysmyrskyt olivat 
jo alkaneet, kun koulutustarkastuksen takia 
Lohtajalle tultiin viikkoa normaalia myöhem
min. Kilpailuammunnat alkoivat todella lu
paavasti. Kolme ensimmäistä ammuntaa me
ni todella putkeen - eiköhän tykistössä niin 
kuulukin. Kaksi viimeistä ammuntaa sen si
jaan epäonnistui; huono onni ja pienet huoli
mattomuudet osuivat väärään aikaan ja vää
rään paikkaan. Kilpailun lopulliset tulokset 
samoin kuin koulutustarkastuksenkin viipy
vät vielä tätä kirjoitettaessa. Molemmat Ne
nosen kilpailut on tässä lehdessä arvioitu 
kunnolla. Asiantuntijoiden artikkelit ovat 
kirjoittaneet yliluutnantit Luukkonen ja Rau
tonen. 

PORRASTUS 
On kulunut hiljaiselossa pari viikkoa. Ai

noat mainittavat tapahtumat ovat 1/ 80-erän 
kotiutuminen (pala vanhan kurkussa ja kyy
nel silmäkulmassa) ja 11/80-erän palveluk
seenastuminen. Taas on lähtö Lohtajalle. 
Tarkastajan- ja muut pakat tulevat todella 
tutuiksi tälle ikäluokalle. Viimeisen tiedon 
mukaan sinne mennään myös marraskuun 
lopulla. 

Ohjelmassa on myöskin Patteriston vuosi
päivä ja vuosipäivän paraati. Itsenäisyyspäi
vän paraati Vaasassa on valtakunnallinen. On 
siinä ohjelmaa, jos ei muille niin soittokun
nalle. Ohjelmaa kyllä riittää myös III / 80 
alokkaille, jotka jo lehden ilmestyessä lienevät 
tykkimiehiä. Ei ainakaan aika pääse pitkäksi 
tulemaan. 

PORRASTUS 
Edellä olevasta kyllä käy ilmi. ettei jutun 

juurta ainakaan ole puuttunut. Kuitenkin on 
sanottava vihjeeksi tuleviin "porrastuksiin", 
että varusmiesten kirjoituksia ainakin kaivat
taisiin tällaiseen julkaisuun. Parempi on leh
den tekijälle runsauden pula kuin suoranai
nen juttujen puute. 

Karsinta on aina ongelma, jos on paljon 
materiaalia tarjolla , mutta ei lehden teko ole 
herkkua, jos kaikki pitää erikseen pyytää ja 
vä lillä vielä hopu ttaakin. 

Lahjakkaita piirtäjiä VaaRPsto tuntuu täl
lä kertaa olevan täynnä. Löytyy Elsilää , Sa
rasta, Soinista. ties vaikka mitä. Toinen tois
taan parempia kuvia ja piirtäjiä . Kuitenkin 
kynä- ja kirjoituskonemiehiä jää kaipaamaan. 

Siispä te , jotka suomen kielellä saatte sanan 
paperille toisen perään. Tehkää niin. Jos ei 
Porrastus-lehden toimittajaa löydy, VMTK 
varmasti toimittaa juttunne eteenpäin . Jos ei 

"Katkera pala vanhan kurkussa ja suolainen kyynel 
silmäkulmassa " 

jutulle muuten löydy tilaa , voidaan laatia 
purnauspalsta tai se voi antaa ideaa VMTK:n 
puheenjohtajan kirjoitukseen tai tällaiseen 
toimituksen palstaan. 

PORRASTUS 
Nimim. " Epätietoinen" kysyy vielä: "Onko 

Porrastus- lehdessä huumoria ja jos ei ole niin 
miksi ei?" Kysymys on sinänsä yksinkertai
nen , jos kohta kysyjäkin. Vastaus on vaike
ampi, voidaan sanoa. Nimittäin huumorin ja 
komiikan ero on varmasti hyvin häilyvä ja 
useinkin monivivahteinen. Komiikkaahan 
ovat kaikki piirrokset , joita lehti sisältää ynnä 
lisäksi vitsinpätkät, joita väliin on sijoitettu. 
Huumori taas määritellään vivahteikkaampa
na syvästi inhimillisenä asiana. Sitä on kuvat
tu nauruksi kyynelten lomassa. 

Kyyneleet voidaan tietysti aikaansaada 
esim. raa'alla sipulilla ja naurussa varmasti 
auttaa alik Elsilän piirros " Päivän patterin 
pässinä". Kokeilepa sitä nimim. " Epätie
toinen". Siinä sinulle huumorin resepti . 

KÄSISSÄSI ON PORRASTUS 3/80 
ILMESTYKÖÖN PIAN 
PORRASTUS 1/81 

Toimittaja 
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VMTK:n kuulumisia 

Lähes kesästä alkaen on varusmiesto1m1-
kunta elänyt hiljaisuudessa. Patteristossa ei 
ole edes voitu olla varmoja siitä onko VMTK:aa 
olemassakaan. Syy on suurimmalta osaltaan 
ollut tavattomassa kiireessä , jonka aiheutti
vat Rovajärven tykistöleiri, Lohtajan ampu
maleiri sekä näiden välissä Patteristossa pi
detty koulutustarkastus. Kun lisäksi otetaan 
huomioon se , että varusmiestoimikunnan ko
koonpano tällä aikavälillä muuttui lähes vii
koittain , ei ole enää niin hämmästyttävää, 
että mitään pitkäjänteistä suunnitelmaa ei ole 
pystytty toteuttamaan. Kahden ikäluokan ko
tiutuminen ja erilaiset komennukset aiheutti
vat tiuhaa vaihtuvuutta varusmiestoimikun
nassa. Vasta saapumiserän 1/80 vaihtuminen 
111 / 80 erään toi mukanaan rauhallisemman 
tilanteen . Tätä luettaessa VMTK:n kokoon
pano on jo selvä ja pysyvämpi kuin aikai
semmin. Varusmiestoimikunta on päässyt 
jälleen jaloilleen. 

Vanhan työ- ja opintoasiamiehen korpr 
Romarin kotiuduttua saatiin tilalle korpr 
Pursiala nuoremmista ryhmänjohtajistamme. 

Tietoisku VMTK:n työ
ja opintoasiamiehestä 

- Kuka ja mikä olet VMTK:ssa? 
- Olen VMTK:n työ- ja opintoasiamies, 

korpraali Pursiala. 
- Mitä työ- ja opintoasiamies oikein tekee? 
- No ensinnäkin hän on yhdyshenkilö työ-

voimatoimiston ja varusmiesten välillä, ts. 
hän toimittaa työ- ja opintoasioista informaa
tiota varusmiehille. Voin myös järjestää ta
paamisen varusmiehelle työvoimatoimiston 
erikoishenkilön kanssa , milloin se on tarpeen. 
Olen myös eräänlainen luottamushenkilö työ
ja opintoasioissa. 

- Tuohan kuullostaa hienolta . Miten olet 
yhteydessä varusmiehiin? 

- Minulla on vastaanotto VMTK:n toi
mistossa (2. patterin yläkerta) tiistaina ja kes
kiviikkona klo 12.00-13.00 ja torstaina klo 
17.30-18.30. Mutta minuun voi kyllä ottaa 
yhteyttä milloin vain, joko soittamalla neljän
nelle patterille tai vaikkapa sotilaskodissa voi 
kysyä mieltä askarruttavia asioita. Sotilasko
tiin saamme lähiaikoina minitietopisteen ja 
VMTK:n toimistossa on paljon materiaalia 
opintopaikoista, ammattikursseista yms . Li-

Perinnöksi korpr Romarilta Pursiala sai työ
saran , joka on alla esiteltynä , siitä voi tehdä 
omat johtopäätöksensä työn tärkeydestä. 
Korpr Pursialan oma esittely on niinikään 
VMTK :n osuudessa, joten ei siitäkään enem
pää tässä yhteydessä. 

VMTK:n urheilu- ja vapaa-ajan asiamiehe
nä ryhtyi toimimaan tkm Soininen , joka on 
tällä alalla luvannut järjestää ainakin eloku
vaesityksiä ruokalaan , mielummin viikonlop
puisin. Uudelle saapumiserälle on järjestetty 
opintokerho- ja harrastuskysely , työ- ja opin
tokyselyn yhteydessä ja tulosten siitäkin usko
taan näkyvän tulevien talven ja kevään aikana. 
Tämän hetkisiin suunnitelmiin kuuluvat ai
nakin shakkikerho, edelleenkin valokuvaus
kerho ja lisäksi tarpeen mukaan järjestettävät 
valmennuskurssit ylioppilaskirjoitusten uusin
toihin valmistautuville ja eri oppilaitoksiin 
pyrkiville. Niinpä tässä lopuksi on vielä sa
nottava , että suurimmaksi osaksi tämänlaa
tuisen toiminnan järjestäminen on kiinni va
rusmiesten omasta aktiivisuudesta , jota kyllä 
tarvitaan paljon. 

Kuulumisiin 
alik A. Hartikainen 
VMTK:n puh.joht. 

säksi jokaiseen yksikköön jaetaan Työmark
kinat-lehti . Jonkin verran tietoa kulkee myös 
ilmoitustaulujen kautta. 

- Ja varusmiehet ovat tietysti huomanneet 
työ- ja opintoasiamiehen merkityksen ja tule
vat usein kysymään tietoja opiskeluun ja työ
paikan hakuun liittyvistä asioista? 

- No ei. Valitettavan vähän varusmiehet 
ottavat minuun yhteyttä. Varsin monella va
rusmiehellä ei ole työ- tai opiskelupaikkaa, 
kun he pääsevät siviiliin. Varusmiesaika tuli
sikin käyttää tehokkaasti hyväksi tutkimalla 
ja punnitsemalla eri koulutus- tai opiskelu
vaihtoehtoja, jotta kotiuduttuaan tietäisi, mi
tä tekee. Ilman muuta myös työpaikkaa kan
nattaa alkaa etsiä jo varusmiesaikana. Useat 
kuitenkin heräävät huomaamaan tilanteen 
liian myöhään , juuri ennen kotiuttamista ja 
siviiliin päästyään heiltä saattaa kulua pitkä
kin aika ennenkuin he saavat koulutustaan 
vastaavan työpaikan. Tehtäviini voisi siis vie
lä lisätä varusmiesten motivoimisen ajoissa 
hakemaan työ- tai opiskelupaikkaa. 

- Ei taida olla mikään helppo tehtävä? 
- Ei ole, mutta vaikeudethan on tehty voi-

tettaviksi. Uskon , että aktiivisella yhteyden
pidolla varusmiehiin on se positiivinen vai
kutus , että he kiinnostuvat enemmän omasta 
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tulevaisuudestaan jo varusmiespalvelusaika
na ja joko itse alkavat etsiä informaatiota tai 
tulevat kysymään minulta . Molempi parempi. 

·- Niinpä . Toivottavasti vastaanotolla riit-

Saapumiserän 11/80 
työ- ja opintotilanne 

Työ- ja opintoasiamiehen suorittamaan ky
selyyn osallistui 195 varusmiestä. Tutkimus 
osoitti, että 43 %:a (83) vastanneista on ilman 
opiskelu- tai työpaikkaa. Ainoastaan 27 %:a 
(53) varusmiehistä ei tarvitse työ- tai koulu
tustietoja. 

Yhteenveto kyselystä: 
Kyselyyn osallistui 195 varusmiestä 

esikuntapattereista 
1. patterista 
2. patterista 

Pohjakoulutus: 
kansakoulu tai vastaava 
keskikoulu tai vastaava 
peruskoulun oppimäärä 
ylioppilas 

Ammat illinen koulutus: 
ei a mmatillista koulutusta 
työllisyyskurssi 
ammatillinen koulu 

Vanhan masin puheenvuoro: 

ALOKKAAT! 

45 
72 
78 

38 % (75) 
34 % (67) 

28 % (53) 

39 % (72) 
2 % (3) 

46 % (83) 

Olette jo jonkun aikaa tutustuneet tähän 
laitokseen ja se on minun kannaltani hieman 
ikävää, sillä nyt en voi kertoa teille mitään 
kauhujuttuja näistä ympyröistä. Olettehan jo 
toki oppineet tuntemaan ne tietyt hetket päi
västä , jolloin tiiviimmin olette tekemisissä 
ryhmänjohtajienne kanssa , nimittäin aamut 
ja illat. Ei kuitenkaan tule käsittää väärin 
näiden teille niin läheisten henkilöiden sam
mutatonta tarmoa ja peräti vi lkasta mieliku
vitusta: hehän vain tekevät palvelustehtä
väänsä. Seuraavassa yritänkin niinsanotusti 
motivoida teitä aivan tavallisen päivän pal
velusta varten, eli tuoda esiin ne puolet siitä, 
joita ette varmaankaan ole tullut ajatelleeksi 
ennen tätä pientä valaisevaa esitystäni. 

Aamulla teidät herättää kellon pirinä , joka 
saa aikaan teissä aivan samanlaisen reaktion 
a ikaan kuin siviilissäkin: etsitte nappulaa , 
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tä::i "potil a ita". 
- Tervetuloa vaan kaikki . 

Korp. Pursiala 
VMTK:n työ- ja opintoasiamies 

op istotutkinto 
korkeakoulu tutkinto 

Kotiuttamisen jälkeen: 
minulla on työpaikka 
minulla on op iske lupaikka 
minulla ei ole työ- eikä 
opiskelupaikkaa 

9 % ( 16) 
4 % (7) 

54 % (106) 
3 % (6) 

43 % (83) 

Mitä tietoja haluat työ- ja opintoasiamieheltä: 
tietoja avoimista työpaikoista 28 % (SS) 
tietoja ammateista 9 % (1 7) 
tietoja koulutus- ja opiskelu-
mahdollisuuksista 11 % (21) 
tietoja opiskelun rahoituksesta 11 % (21) 
tietoja oppila itosten hakuajo ista 
j a -lomakkeista 19 % (37) 
tietoja työllisyyskursseista 4 % (8) 
tietoja ha rjoittelusta ja opiskelusta 
ulkomailla 10 % (19) 
tietoja työpaikois ta ulkoma illa 10 % (19) 
en ta rvitse mitään työ- ja 
koulutustietoja 27 % (53) 

Korp. Erik Romar 
VMTK:n työ- ja opintoasiamies 

josta pirinän såisi lakkaamaan . Seurauksena 
täs tä on, että alapetin kaveri kehottaa teitä 
viittomakieltä apunaan käyttäen hellittämään 
otteenne hänen hajuelimestään . Tämän jäl
keen teidän ei tarvitse miettiä , mitä ensim
mäiseksi ryhtyisitte puuhailemaa n , sillä kuul
tuanne ryhmänjohtajanne reippaan kehotuk
sen ryhdytte valmistautumaan aamupesulle 
lähtöön . Ja ajatelkaapa, kuinka ripeä liikkei
siä nuoria miehiä teistä on tässä lyhyessä ajas
sa tullut: tuskinpa kotioloissa tämä valmis
tautuminen sujuisi parissa minuutissa. 

Ja niinpä jo hetkisen kuluttua olette uusine 
ystävinenne pesemässä unenrippeitä silmis
tänne. Suoritettuanne tämän pikku manööve
rin alkaakin vatsanne vaatia jotain poltto
ainetta, mutta ähäs! Ryhmänjohtajanne on 
ottanut tämänkin jo huomioon , j a kelloa pi
rauttamalla hän saa kuuloelimenne orientoi
tumaan tätä ilosanomaa kuulemaan: kohta 
mennään syömään. Ennen tätä herkkää idyl
liä suoritamme kuitenkin ruokahalua jo en
nestäänkin nostattavan aamureippailun. 

Nautittuamme tämän kaikin puolin ravit
sevan aterian emme kuitenkaan ryhdy tylsis
tynein mielin löhäämään vuoteellam~.e J_a 
miettimään , että mitähän perhanaa se tama
kin päivä tuo tull~ssaan, vaan otan:ime esir:1. 
polkupyörämme Ja hurautamme Jonne_kkm 
sopivaan maastoon ja järjest_ämr:ne J?lene! 
tst-hipat kaikkien mukanaolevien 1loks1. Tai 
sitten suorita mme pienen suunnistuksen: jo 
ennakkoon valmistellulle radalle lähetämme 
kaksi joukkoa: ensimmäiset a loittavat rastien 
etsinnät ja toiset valmistautuvat etsimään 
rastien etsijöitä. 

Tällä tavoin ulkona telmien päivä hurah
taakin ihan huomaamatta lounasaikaan . 
Lounaan nautimme luonnollisestikin ulkosal
la , istuskelemme pehmyellä sammalpeitteellä 
ja kinastelemme keskenämme ruokapa?an 
pikku herkkupaloista . Levättyämme l~e~k1sen 
aloitamme joko kaikki uudestaan, tai JOS _on 
kyseessä suunnistuspäivä, jatkamme etsin
töjä. 

Vietettyämme tällä tavoin päivän ulkosalla, 
onkin aika hieman rauhoittua , ja viettää ren
touttava hetki Sotilaskodissa, jossa nautitte 
kupin kahvia ja pullan sekä seuraatte paik
kakunnan lehdestä , onko tyttöystävänne ken-

' 'Vielä istuitte jonossa 10imistoo11 . 111uista 11 ek o . . . .. , 

"Tämä taas 0 11 syyli11ki. siitä tehdään pinkka. ··, 

ties teidän palvelusaikananne mennyt kihloi
hin jonkun kanssa , tai onko ehkä tapahtunut 
jotain muuta sensaatiomaista . 

Ja tämän piristävä n iltahetken jälkeen pa
laatte taas yksikköönne ryhmänjohtajienne 
hellään huomaan. heidän , jotka taas kerran 
huolehtivat siitä, että menette nukkumaan 
puhtoisina poikina. Ja sitten onkin taas edes
sä ns. pitkä lepo, ja kun valot sammuvat klo 
22.00, te nukahdatte väsyneinä mutta tyyty
väisinä päivän aikaansaannoksiin. 

Tällä tavoin pä ivänne kuluvat ja ennenkuin 
huomaattekaan , alkaa jo siviili häämöttää . 

Toisille teistä voi kylläkin tulla pieniä muu
toksia ohjelmaan, kun heistä koulutetaan 
ryhmänjohtaj ia . Mutta tätä muutosta silmäl
läpitäen heille onkin varattu hieman pitempi 
aika täällä. 

Joten eipä minulla muuta , toivotan teidät 
tervetulleiksi tänne VaaRPstoon , kyllä te 
täällä viihdytte, uskokaa pois! 

Alik . Lampi 

· 'Puolisivii/ejä · · 

"Oj ennus ··. huusi alikersa1111i. 
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KURSSILAISET ! 
Päättynyt Reservialiupseerikurssi on järjes

tyksessä toinen, johon on sovellutettu Ran
nikkotykistön uutta koulutusjärjestelmää. 
Vielä on kuitenkin liian aikaista todeta sen 
ehdotonta lopullista paremmuutta tai huo
nommuutta edelliseen järjestelmään verrattu
na. 

Tämä niinkuin yleensäkin kaikki käytössä 
olevaa järjestelmää muuttavat uudistu_kset, 
koettiin aluksi tarpeettomana ehkä vasten
mielisenäkin. 

Käytäntö on kuitenkin osoittanut odotuk
sien vastaisesti sen toimivuuden Vaasan Ran
nikkopatteristossa vaikkakin olosuhteet ja 
koulutuksen luonne ovat varsin erilaiset kiin
teään rannikkotykistöön verrattuna, jota var-

ten se erityisesti luotiin. 
Ensimmäisenä edellytyksenä oli luonnolli

sesti koulutussuunnitelmien muuttaminen 
uusia olosuhteita ja vaatimuksia vastaaviksi. 
Tuli luoda järkevä koulutuksen päämäärä 
Reservialiupseerikurssille, kun se uuden jär
jestelmän myötä lyheni puolella, sekä jatkaa 
tästä alijohtajien koulutusta valmiuskaudella. 
Tavoitteiden muuttuessa jouduttiin koulutus
suunnitelmaa muuttamaan kesken kurssin
kin. Vieläkään se ei ole "se oikea" , vaan käy
täntö, kokemukset ja tavoitteet muotouttavat 
sitä jatkuvasti. 

Koulutuksen nykyisessä vaiheessa olemme 
jo paljon kokeneempia. Olemme tiedostaneet 
sen selvästi eräät myönteisimmät puolet. Te-
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hokkaasti läpivietynä se korostaa alijohtajan, 
ryhmänjohtajan ja kokelaan, asemaa: tehtä
vää ja vastuuta. Se mahdollistaa alijohtajan 
käytön johtajatehtävässä, kentällä, ajallisesti 
pitempään. Se tuo alijohtajalle näin ollen te
hokkaamman ammattitaidon ja kokemuk
sen. Se luo tehokkaan johtajiston reserviin. se 
on omiaan rakentamaan hyvän yhteishengen 
joukkoon. Se aktivoi pyrkimään enenevässä 
määrin Reservialiupseerikoulusta Upseeri
kouluun. 

Järjestelmässä esiintyy luonnollisesti kiel
teisiäkin puolia .. Tehollinen aika koulutuk
sessa asetettuihin tavoitteisiin nähden on jyr
kästi pienentynyt. Kun on kysymyksessä joh
tajakoulutus , ei kuitenkaan tavoitteista voida 
tinkiä tietyn rajan jälkeen. Tämä asettaa kou
luttajahenkilöstölle, ja luonnollisestikin vali
tulle oppilasainekselle vastaavasti suurempia 
vaatimuksia, ensisijaisesti työmäärässä ja -
työpanoksessa. · 

Edelleen valinta Upseerikouluun lyhyen 
koulutusajan ollessa kysymyksessä, vaikeutuu 
halukkuuden sitä vastoin lisääntyessä. On 
osattava nähdä koulutuksen painopiste siten, 
että se pvalvlee sekä ryhmänjohtajia että up
seerikoulutuksen saavia oppilaita vaatimus
ten ollessa erilaiset. 

Varusmiespalveluksesi toinen jakso on 
päättynyt. Menestystä Sinulle, joka jatkat 
Rannikkotykistökoulussa ja tervetuloa takai
sin kentälle vaativaan, mielenkiintoiseen teh
tävääsi. 

Ajatuksia. . . 
Tänään on 
aikaa olla onnellinen. 
Eilenkin oli. 

Siitä on kauan 
kun olin onneton. 

Nämä hetket 
ovat odotusta täynnä 

täynnä hetkien kulkua uuteen. 

Ky lmä kyynel valui kädelle 
halkaisten kaikki suonet. 
Kaikki avuttomat rukoukset. 

Ajattelin itseni suolaiseen uneen. 
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Sinä, joka jäät saman jyhkeän rakennuk
sen suojiin, jatkat itsesi kouluttamista val
miuskaudella. Valmis ryhmänjohtajatehtä
vään eti vielä ole. Joudut kyllä toimimaan 
oman ikäluokkasi johtajatehtävissä harjoi
tuksissa ja tykistöammunnoissa, ennenkuin 
saat alokasryhmän johtoosi. Se kouluttaa ja 
kasvattaa Sinua tulevaa tehtävääsi varten. 
työmääräsi tulee olemaan aikamoinen. Suu
rimman osan joudut tekemään itse. Kun teet 
sen kunnolla, ja niinhän tulet tekemään, ja 
saatuasi alokasryhmän vastuullesi tulet tun
temaan työn iloa ja tyydytystä ja saat alaisilta
si ja esimiehiltäsi kiitokset ammattitaidostasi, 
vastuuntuntoisesta ja oikeudenmukaisesta 
suhtautumisestasi. Et ehkä kaikissa asioissa 
ole malliesimerkki ja virheetön, etkä tarvitse 
ollakaan, mutta kun tiedostat sen itse ja asen
noidut myönteisesti tehtävääsi ja johtamaasi 
joukkoon, olet selvästi paremmalla puolella. 

Oikeutta rangaista tai ojentaa Sinulle ei ole 
myönnetty. Sen sijaan Sinulla on oikeus ja 
velvollisuuskin palkita, kiittää johtamaasi 
joukkoa ja sen yksilöitä hyvistä yrityksistä ja 
suorituksista. Aihetta tulee kylläkin ilmaan
tumaan. Oppilaskunnalle ja Sinulle lausun 
kiitokset oikeasta asennoitumisesta ja hyvistä 
tuloksista. Joukossa vallitsi myönteinen hen
ki. Niin vastaisuudessakin. Näinhän me so
vimme. 

Johtajanne 

Lintujen kuullen on puhuttava hiljaa, 
jotta ne y mmärtäisivät m eitä. 

Joskus on vaikeaa. 
On vaikea puhua. 

Aun·ngossa et löydä persoonallisuuttasi. 
Sateessa kadotat oman itsesi. 

Itke. 
Kuin keväinen puro. 
Sinä elät. 

Esa Nieminen 

KESKIÖ LINJA 
'TURHAUTTAVAN YLIVOIMAINEN = KESKIÖLINJA. Keskiölinja on tälläkin kurssil

la täyttänyt edeltäjänsä velvoitteet ja osoittautunut kurssin ehdottomasti ylivoimaisimmaksi 
linjaksi. Tämän todistaa muunmuassa linjakohtaisen pikamarssin voitto, jonka keskiölinja 
kahmaisi itselleen sellaisella ajalla, että tykkimuulit voivat moisesta vain uneksia. Keskiö
linjassa yhdistäytyi lihasvoima, järki ja luontainen älykkyys. Keskiömiehet olivat keskivertaa 
ahkerampia, fiksumpia ja sotilaallisempia. Ei siis ihme, että muut linjat tunsivat meitä koh
taan paikoin jopa kateellista ihailua. Keskiölinjan menestyksen takana oli kuitenkin muuta
kin kuin vain meitä salskeita oppilaita, sillä tuskin keskiölinja olisi ollut mitään ilman kahta 
rauhallista keskiöexperttiä, Vääpeli Kuusista ja Alik. Grönholmia. Vääpeli Kuusinen olikin 
keskiön mielestä RAUK:n paras kouluttaja ja toivottaakin hänelle hyvää jatkoa ja koulume
nestystä. Samoin toivotamme hyvää jatkoa Alik. Grönholmille ja onnea kovassa liikemaail
massa. 

Oppilas Hamilas: 'Hamila-S" ku rssin nahka
tukka . Mies, joka ei pahemmin hitsaillut , oli 
tilanne mikä tahansa . 
Oppilas Hännikkälä: 'Superlevyttäjä Ukista' , 
Se-yhtyeen Pahaa unta tuuditti hänet unten
maille joka tauolla, koska tuskin ymmärsi 
kuulemaansa. Yllätettiin aina aamuisin 5.40 
punkan teosta ko listeluineen. 
Oppilas Innanen : Oli tuvan ehdottomasti 
kirkkain tähti, loisti näet usein joko tötöilyl
lään tai ylimääräisillä hukeillaan . Innasen 
ansioksi kuitenkin laskettakoon miehen lähes 
uskomaton kun to. Kaksi tetsaria kaksi rep
pua ja lukematon määrä rynkkyjä selässään 

hän johdatti keskiölinjan paukkumajalta ka
sarmille. 
OP.pilas Kiltilät MOON ISOOST AKYRÖÖS
T A = SIELTA PAREMMASTA : Puhui jo
tain alkukantaista murretta , jota kukaan ei 
ymmärtänyt. Ripeys tykillä oikeutti hänetkin 
saamaan ylennyksen Keisarilliseen Keskiöön. 
Mahdoton kuorsaaja. 
Oppilas Lappalainen: Mies, joka osoitti bru
taalin voimansa kantamall a tyhj ää bensaka
nisteria , muitten kantaessa mm . sähköan
nosta, paino n. 200 kg. Päivän motto: Mikset 
käske jotain muuta . Veren perintönä potku
palloilu - jo toisessa polvessa. 
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Oppilas Latola: 'Huutamalla RATEKOON ' 
Tuvan sulkeispriimus. Nauratti kurssitove
reitaan komentoäänellään , joka oli jostain 
kalja-basson ja yläkimeän falsetin välistä 
tempaistu rääkäisy. 
RAUK:sta tuskin löytyi asiaa, josta opp. La
tola ei löytänyt hitsaamisen aihetta . 
Oppilas Lax : " Black is beautiful. " oli tuvan 
rauhallinen jalkapalloilija. Usein rauhalli
suutensa vuoksi myös Relax-Harryksi kutsut
tu. Osasi kuitenkin pitää hauskaa , se todet
tiin monesti Maximilians 'issa . 
Oppilas Määttä: Keskiön nipo n:o 1, kuit
tasi heti kurssin alkaessa tämän arvonimen, 
josta hän epätoivoisesti taisteli opp. Latolan 
kanssa. Koska HS-lomat eivät menneet läpi , 
hän päätti siirtyä parturi linjalle - "monsieur 
mosse" 
Oppilas Nieminen: "Kyllä se on munaa -
mitä pääsiäisenä syödään, vai mitä Larpa Ky
tölä ?", oli hänen mottonsa. Keskiön toisin 
ajatteleva, joka loi risti rii taisia tunteita kurs
si tovereittensa keskuudessa. Varsinainen 
huumorin kukka , keskiön naurattaja. 
Oppilas Peltoaho: " Huuda jo tupakoitsijat 
vapaat" - mahdoton muodosta mussuttaja . 
Saarijärven Paavo. Ei mikään ruudinkeksijä , 
mutta kuittasi 90 aamua lisää, joten ei aivan 
toivoton tapaus. 

Oppilas Pietilä: Tuvan ehdoton "musiikki
mies". Edusti keskiön tasokkuutta jopa ul
komaillakin. " Kellon tä rähtäessä viis, si lloin 
hän hukeista veisas viis ja fillari kohti kuula
opistoa kiis" 
Oppilas Porvari: Nimestään huolimatta hä n 
ei ole kuitenkaan kommari . Kurssin mielestä 
kauden paras oppilasvääpeli: Röökin vetäjät 
vapaat, oli hänen yleisin komento . 
Oppilas Purola: Lappajärven onnellisin mies 
siihen asti kunnes joutui RAUKkiin ? Melko 
tasokas lentopalloilija vaikkei koskaan pääs
sytkään näyttämään taitojaan, lieneekö pa llo 
ollu t hukassa ? 
Oppilas Pöytäniemi: Tuvan lusmu . Mies, joka 
onnistui olemaan työtätekevän näköinen , 
vaikkei tehnytkään mitään. Ka ntoi loma
anomuksia toimistoon lähes joka päivä: VK
vapaata, pidennettyjä iltavapaita yms. Sivii
lissä kuitenkin varsin toimeensaava oik. tieteen 
YO. 
Oppilas Ukkola: Tyynen rauhallinen Raahe
laisvahvistus, harrastuksenaan purjehtiminen. 
Seitsemän meren sei laajatukka lainei ll a ja 
vettä polvessa. Heittäytyi RAUK:ssa kuiten
kin tu.~liajolle . Tuvan hukikone HÄLY-HÄ
LY-HALY. 

Tälläisiä olimme, Keisarillinen Keskiö. 

POLAR TEKEE LAATUTYÖTÄ 

l'::lClart 
RAKENNUSOSAKEYHTIÖ 
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Tylddlinja 
Me olimme tykkilinja, joka ei koskaan sor

tunut tekemään asevelvollisuuden suorittami
sesta numeroa. Emme myöskään alentuneet 
halpamaisiin mittelöihin muiden linjojen 
kanssa lajeissa, jotka viittasivat niuhottami
seen. 

Tunnusomaista linjallemme oli kova ääni, 
josta sulkeisopetusharjoituksen vetäjä vääpe
li Hölsö meitä kiitteli ja apukouluttajat kok 
Aula ja alik Hyvönen ilta- ja aamutoimissa 
moittivat. 

Riemukkaita, mutta pitkiä iltatoimia viet
tivät seuraavat oppilaat: 

Oppilas Aallo: Puhui jotain kummaa kieltä, 
mutta oli kuulemma Suomesta. Pikamarssi l
la ei luopunut repustaan, vaikka Banaanit 
yrittivät kävellä yli. Paikkakuntalaisena odot
ti hartaasti Reilan talvileiriä. 
Oppilas Ahlmark: Suoritti varusmiespalve
luksestaan puolet Vaasan jäähallissa ja puo
let pelimatkoilla . Oppitunnilla tämä vaalea 
viikinki laskeskeli tyttöystävänsä kotitalon 
koordinaatteja. 
Oppilas Damen: Harjoitteli alokasajasta läh
tien ryhmän johtajan otteita. Haaveili mittaus 
AU:n urasta , mutta saavutti hitsaus AU:n 

maineen. Motto: enkö mä muka taaskaan 
pääse YK:lle. 
Oppilas Isosaari: Osoitti joskus harrasta 
maailman katsomusta pitämällä pojille ilta
hartauden vauhdikkaan YK-kierroksen jäl
keen. Tuvan ehdoton punkka- ja pinkka
mestari. Torstai-aamuisin oli Charlie jo tu los
sa aamutoimilta, kun muut olivat vasta me
nossa. 
Koivumäki: Pitkän huiskea vaasalaiskoripal
loilija painoi iltalomilla oppikirjat mukana 
lukemaan Vaasa-lehteä. Ampuisi kuulemma 
hyvin , jos näkisi taulu lle. 
Opp. Latva-Salo . Tykkituvassa on tunnetusti 
isoja ja karskeja miehiä , niin myös 170 cm:nen 
vaasalaispoika. Kelpo toiminnan mies -
ainakin puheissaan. Hilj aisuuden jälkeen 
miehen molemmista päistä lähti ääniä , jotka 
huvittivat koko tupaa. 
Mäkelä: Tuvan Vänrikki Nappula. Tiukin 
selittelijä, tiukimmat komennot, tiukimmat 
naisjutut. Mottona oli : kiitänkatse eteenpäin 
lepo. Iski omien sanojensa mukaan lentopal
lon sijasta naisia. 
Mäntylä: Selvitti vaativan linjan vanhimman 
tehtävän suunnittelemalla 12 päivää ja teke
mällä töitä 2 päivää. Ilmajoen pojalla motto· 
na: muoto kuntoon ja kärki hidastaa. 
Niiniviita: Harkitsi vakavasti aktiiviuraa toi
miessaan ti ukkaakin tiukempana oppi lasvää-
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pelinä, mutta tippui kui tenkin maan pää lle 
heti ensimmäisissä aamutoimissa . Lapin lei
rill ä Kankaanpään poika liit tyi kuuluisaan 
100:n piirin kerhoon. 
Oppilas Ohlis: Tuvan vaasalaisia, jolle tuli 
joka ilta asepukuisia siviilivieraita kasarmi
var tion eteen , varsinkin silloin , kun hukit 
painoivat pää lle . 
Oppilas Pesonen: " Hän on tää llä - Peso
nen ." Todisti pojille kumi puvun olevan paras 
suoja auringonpistosta vastaan . Rateko- Peso
sella meni kokeet pu tkeen si ihen asti kunnes 
ne saatii n takaisiin ja tässä va iheessa Jyväs
kylän Kirin pettyneeltä kannattaja lta loppui 
huumori . 
Oppilas Saanila: Helsingin kova poika aloitti 
RAuk :n myöhästymällä ja nuuska huulessa 
ja käs i paketissa hän selvitti sotil asmestarille 
myöhästymisen syytä. Ampui paremmin käsi 
las toitettuna, kuin terveenä . 

Oppilas Schaffter: T uvan ra uhallisin . Ei 
muusta vä littä nyt kunhan va in sa i lomaa ha r
joituksiin ja otteluihin . Ja varsinkin matka n 
va rrell a oleviin pa lavereihin . 
Oppilas Renko: Tuvan kull annu ppu ja hy
mypoika. Renko-Jartsi osasi ty kill ä luum ua
misen kultaiset taidot ja sa ikin usein vä iste ll ä 
tykkiä puhelimet korvissa käännettäessä ty k
kiä va ihtoasemiin . 
Oppilas Talvitie: Helsingin poika pääsi saap
pailla RAuk :iin , mu tta ei enää jaksanu t yri t
tää saappailla RT K:hon , vaikka luki kin Jer ry 
Cottonin vä lissä YlPa lvOa. 
Oppilas Teir: Raudan luja autokuski suoraan 
Amerikkalaisista sarjafilmeistä. Ol i jatkuvas
sa kirjeenvaihdossa Yo- lautakunnan ka nssa. 
Oppilas Virnala: Jalasjä rven Huki-Lauda lla 
ei keskiviikkotreffeillä jytännyt. Motto puhe
limessa: kul ti mä 0011 hälyssä. 

Oy P. Nyholm Ab 
Reininkatu 9 , 651 70 Vaasa 1 7 
Puh. 961 -116 400 

KULJETUSKONTTORIT: 
Kokkola 

Puh . 968-1 3 300 
Seinäjoki 
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Seinäjoen Kaukokiito Oy 
Puh . 964-23 500 

PIETARSAARI 
Oy Hellstrand & co Ab 
Puh . 11 907 

NÄRPIÖ 
Oy N Lindqvist Ab 
Puh. 962-41 380 

TJ- JA MITTAUSLINJA 
Periaatteessahan tässä esittelyssä pitäisi kehua linjaa, mutta TJ-oppilaiden vaatimuksesta 

jätän ylimääräiset kehut ja totean vain tosiasiat. Eli TJ-linjalle kasaantuneen nerouden pal
jouden muut linjat (tykki-, keskiö- ja viestimuulit) tunnustivat jo aikaisessa vaiheessa, ja 
TJ-uroiden hyväksyttyä suvereenin asemansa kurssilla he (ME) hyvin lähimmäisenrakkaasti 
opastivat heikompia kurssitovereitaan muilla linjoilla. Tämän "symbioosin" tuloksena koko 
kurssi suoritti RAuK:n noin puolessa ajassa siitä, mitä aikaisemmilla ikäluokilla oli kulunut , 
joka sinänsä tuo hyvin esille palvelukseenastumiserämme korkean tason. 

Se asiafaktoista TJ-linjalla, enää puuttuu tämän aivotrustin yksittäisten persoonien esittely, 
joka intimiteettisuojalain vuoksi jää jokseenkin vaisuksi, eli n. 83,658 % prosenttia mehe
vimmistä jutuistajää kertomatta, niitä voitte vain kuvitella lukiessanne miestenlehtiä. 

Siis: 
Oppilas Alalahti : mies, jolla oli RAuK :n sek
sikkäin la ntio . a iheutti runsaasti sydämenty
kytyksiä treenatessaan ilta isin! Kurss in hy
mypoika. 
Oppilas Andersson: varsin ainen " My Fair 
Lady" hienostuneen helläkätinen , rakasti 
keksien syömistä ja luumuilemista, joissa tai 
doissa saikin runsaas ti harjoitusta kurssin a i
kana. 
Oppilas Autio: innos tui "raukin " alussa sii
voamisesta niin. että siivos i kolme viikkoa yh
tä mittaa. Hallitsi harj an käy tön tekniikan 
mestarillises ti ja unelmoi sinipiiasta . Motto : 
" Harva t meistä ovat harj avirtuooseja'" . 
Oppilas Hartman: jä tti sanomatta sen , minkä 
muut sanoivat . ts. lausui kurssin aikana noin 
10 ta i 13 sanaa. Tuvan ainoa siss i. 

Oppilas Hietaniemi: hyvänta htoinen tynkä 
Isojoelta, joka onnistuneest i vältti siivousvuo
rot , va ikka hukit painoivatkin päälle. Tä mä 
mies oli huuma ta hammaslääkärin . 
Oppilas Jauhiainen: oppilas , jonka pituudelle 
veti vertoja va in hänen yksinkertaisuutensa. 
TJ-linjan John Wayne, joka twistasi mallik
kaas ti Seinäjoen asemalla klo 02 .30 . Oppilas
merkki myös yöasussa. 
Oppilas Luhta: mies joka ei osannut sanoa 
rukkase lle ei. Kurssin " hyvänhajuisin " mies . 
Valta pyrki nousemaan päähä n , jossa sille 
olikin runsaasti tilaa . 
Oppilas Murto-Koivisto: " mopo-Murtsi" oli 
tuvan juniori . joka suhtautui oma lla lapsen
omaisella tavallaan kaikkeen , jopa pimujen 
pokaamiseen. Motto: " Tikkari pois suusta 
tyttö, nyt suudellaan!" 
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Oppilas Mäki-Hannu: sanavalmis sudeettisa
volainen, onnistui tekemään apukouluttajat 
mielipuoliksi , ennenkuin he kypsyttivät mei
dät. Ei uskonut "raukkiin" joutumistaan en
nenkuin kolmannella viikolla, jol loin alkoi 
pyrkiä sieltä pois. 
Oppilas "Nipo"-Niemi: herätti yleistä hil
peyttä kömmähdyksillään, eikä loppujen lo
puksi ollut edes varma korpin jämistä. vaikka 
haaveilikin "ratekosta". Taisteli Jauhiaisen 
kanssa kurssin hölmöilyhalosta . 
Oppilas Mäenpää: "Vaitelias neljäs mies", 
onnistui täydellisesti näytellessään yksinker
taista, kukaan ei vieläkään tiedä hänen todel
lisia kykyjään. 
Oppilas Nieminen: kurssin hippi, jolle jatku
vasti huomautettiin tukan pituudesta. Valit
tiin puheenjohtajaksi oppilaskuntaan, jonka 
asiat onnistui solmimaan kuin tippa leivän, 
hädin tuskin saimme pelastettua kurssipuuk
korahat. Armoitettu säpeltäjä. Harrasti poli
tiikkaa, mutta oli muuten aivan kunnon mies. 
Oppilas Pailokari: huvitti suurta yleisöä nou
semalla junasta kengännauhat yhteen sidot
tuina. Mies , jolta .pallon lisäksi oli kateissa 
avaimet ja suntislakki. Motto: "Onks tukka 
takaa hyvin?" 

Oppilas Penttilä: tuvan " tuumalinssi '', hallit
see RT:n ampumaohjesäännön vaikka silmät 
kiinni . Sai helposti aikaan kevyen kenttäväit
telyn , jota jatkoi vaikka yksinään. 
Oppilas Pesonen: onneton juomanlaskija Jär
ven päästä. "pallo-hukassa-Pesonen". Motto: 
"kuka siellä kaapilla vielä räpeltää" . 
Oppilas Marjomaa: patteri pönttö. joka tyrä 
si totaalisesti tämänkin kroniikan. Mielihar
rastuksia stokastiset prosessit ja Hanken . Ei 
pitänyt oppilasharjoituksista eikä norjalaises
ta kalakei tosta. 

Ja sitten linjamme kouluttajat ja apusel
laiset: 
Luutnantti Tilli: nuorekas kouluttaja , jolla 
on mielestä ni erinomaiset luennoi tsijanlah
jat. Loistotyyp pi maastossa! 
Kokelas Suortti: leppoisa kaveri. josta kaikki 
pitivät. ei stressannut meitä. vaikka ope ttikin 
kaikki tarvittavat asiat. 
Alikersantti Anttila: yritti käyttää komeata 
komentoääntään , mutta pokerinaama repesi 
aina si lloin tällöin. Löysi tämän tästä koti
eläimiä kaappimme a lta . 
Alikersantti Haapalainen: "tiukan linj an 
mies" , jota kaikki varoivat. 

r--------------------~ 
1 1 
1 Canon ~ -offset 1 
1 olivelli 1 
1 1 

1
1 - Ammattilainen ·valitsee laatua ja toimintavarmuutta 1 
I - Konttorikoneet ammatt ikäyttöön toimittaa I 

1 - .......... - ........ _ ....... ~ 1 1 t■lij[1Illl•IllMUZJaivJ 1 1 TI NEAJAN KONTTOR IIKKAA 1 
1 0961-268533 0964-22353 1 
1 VAASA SEINÄJOKI 1 L------~----•--------J 
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VIESTILINJA 
Tupal oli kurssin mallitupa. Olihan siellä viheliäisiä viestimiehiä ja 5 kelpoa tj-miestä. To

sin joskus tupa l:n pyynnöstä juostiin tupiin korjaamaan punkkia, mutta sellaistahan sattuu 
kaikille kunnon RAuKin oppilaille. Yleisestä ahdingosta ja ahtaudesta huolimatta toimittiin 
(yleensä) tuiki vikkelään. Sopu oli myös mitä mainioin, pahempia otsaanlyöntikilpailuja ei 
juuri havaittu. Eipä paljon muuta kuin lyhyesti ja ytimekkäästi seuraa selvitys tupal:n eläi
mellisistä eläjistä. 

Oppilas Tiinanen. Radionräpeltäjä ja tuli
komentojen pikkujättiläinen, mies jota kut
suttiin (tuhnµ Tiinaseksi), ... eikä suotta. 
- opp. Nyqvist oli viestin Morgan Kane . Pit
kä . tumma, hoikka, psykopaattisia piirteitä. 
Heikkous naiset. uhkapeli ja vadelmalimsa. 
- opp. lsosalo oli karvainen mies . Hän on
nistui kadottamaan varusteitaan missä vaan , 
miten vaan ja milloin vaan. Ei voi jättää mai
nitsematta että hän nautti siivoilemisesta ai» 
van ylen määrin. 
- opp. Kotilehto. Liikkui ripeästi ainoas
taan lomille lähtiessään ... silloinkin hänellä 
oli tu llen nopea. vihreä volkkari combi-cou
pee allaan. Hän piti kovasti tytöistä ja siksi 
viestitteli heille kirjeitse milloin puhelimitse 
helliä rakkauden osoituksiaan. Kova viesti
mies henkeen ja vereen. 
- opp. Tikkanen oli tuvan hymypoika, jollei 
hän soittanut poskeaan niin hän soitteli joi-

takin muita vempeleitä. Iltaisin hän kertoili 
huimista seikkailuistaan vastakkaisen suku
puolen kanssa. Usein hän myös kysyi mitä 
parhaillaan oikeastaan tapahtui. 
- opp. Puhakka. Naama näkkärille, oli ylei
sin hänelle annettu komento. Eittämättä vies
tin kähmyin mies, jolla pokeri petti aina. 
Mukava seuramies mutta osasi toki olla asial
linenkin. 
- opp. Pursiala oli aina siellä missä tapah
tui , hän selvitteli ja sovitteli asioita niin kauan 
että oli itsekin sekaisin. Hankkenin parketin 
parta veitsi. 
- opp. Tarkkanen oli nimensä mukaisesti 
tarkka poika . Oikein sotilaallinen tyyppi, jo
ka hoiti hommelit kaikkien taiteen sääntö
jen mukaan. Hän oli kotoisin Laihialta ja 
säästeli sen mukaan sanojaan. 
- opp. Uimonen oli aina siellä mistä muut 
olivat jo aikaa sitten lähteneet. Hän puhui 
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ainoastaan silloin kun häneltä kysyttiin jos ai
na silloinkaan . 
- opp. Pikkumäki oli urheilijapoika joka 
suunnisteli usein lomille. Hän myhäili paljon 
omissa oloissaan ja punasteli puhuttaessa ty
töistä. 
- opp. Turtiainen oli huippurauhallinen 
tyyppi joka tosin hieman ojentauduttaessa 
hermoili . Hänellä oli oppikirja joka tauolla 
nenän edessä, siitä ehkä nimitys DX-mikro
proffessori . 
- opp. Uuro oli iso mies kokoisekseen mutta 
ääntä hänestä ei paljoa lähtenyt. Voimaa hä
nessä oli kuin pienessä kylässä ... näyttöä 
urheil usuorituksissa. 
- opp. Kujala oli todella rauhallinen. kiltti 

ja hiljainen kaveri . hän jaksoi hymyillä kipe
rissäkin tilanteissa. Hän piti oluesta kovasti 
ja Hankkenilla nautittuaan muutaman kaljan 
hän oli kokonaan kuin toinen mies. 
- opp. Lauttajärvi oli velvollisuutensa tunte
va viestipoju , hän ei paljon stressannut mis
tään , ehkä hivenen liiankin asiallinen ja tyyni 
joskus. Hän oli kotoisin Vaasasta ja loikki lo
mille tämän tästä . 
- opp. Polojärvi oli hulluna autoihin, hän 
käytti vapaa-aikansa puhumalla autojen 
moottoreista v6. v8 ym. ym . Sellaista taukoa 
ei ollut etteikö North State tai AROMA
SPESIAL kärynnyt suupielessä. 

Tikkanen & Pursiala 
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SHARP 
- terävä laskinvalinta 

SHARP 

EL-506 
• monipuolinen • 

lukiolaisen ja 
opiskelijan 
funktiolaskin 

• AOS-logiikka. 
44 fun ktiota. 
10 num. nayttö 

• automaa11inen 
vir rankatkaisu 

• kätevä 
suojalompakko 

Maa hantuoja: 

~r~u[J ~9~1C~l"'~y 
P t;h. (961) 11.1 6 11 

" -tt~ .. 

jaffa-janoosi '\ -··>r 
'\. 

Hartwallin ~jaffa-
Suomen suosituin appelsiinijuoma. 

Tuuli lasitehdas 

MUOTOLASI Oy 
IHODE 27320 

- Tykkimies Möttönen, ettäkö tiedä, että 
asen'nossa seisotaan hiljaa, katse suunnattu
na johonkin määrättyyn pisteeseen? 
- Herra kapteeni minä paraikaa etsin sitä 
pistettä. 

- Taakse ... poistu! No, miksi alokas ei 
poistu? 
- Herra y liluutnantti, alokas Koponen , mi
nä olen poistumiskiellossa. 

- Täytyy santsata, sanoi tykkimies tyttöä 
suudeltuaan. 

- .. . ja se on ihan totta, sanoi tykkimies 
Laine, kun koiransa kehui valehtelevan. 
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tarrat 
T-paidat ja 
väripost ikortit 

RAuK 12 

VAlMET 

SUOMEN 
SOKERI OY 

VAASAN TEHDAS 
Sokeri on liikkuvan ihmisen 

energ iaa 

OY BUSINESS 
SERVICES AB 
Vaasan isännöitsijäpalvelu 
Ylätori 2 B 
puh. 117400 

edullinen tapa 
ajaa tyylikkäästi. 

Voit verrata Skodaa mihin tahansa , kal
liimpaankin autoon - huomaat, että 
Skoda on aina hyvä valinta . Se tarjoaa 
turvallisuutta , tyylikkyyttä ja ajomuka
vuutta sekä runsaasti tilaa joka tarkoi
tukseen. Skoda on edullinen omistaa . 
Sen hankintahinta ei sido paljoa pää
omaa ja ajossakin se pitää kukkarosi 
puolta. 

Autoliike 
Reijo Lähdemäki Ky 

Vaasa , Raastuvankatu 55 
Puh _ 118 156, 119 963 

Tule Ja koeaja. Huomaat, että 
Slcodalla menee hyvin! 

Omaleimaiset 
- mainos- ja vapaa-ajanlakit 
- laskottelulakit ja -pipot 
- metsästyslakit ja -liivit 
- kilpailunumerot 
- lähtö- ja maalivaatteet 

SF 60800 Ilmajoki 
T el. 964-56288, 964-56760 

(I] 
VAASAN SUOMALAINEN 

SÄÄSTÖPANKKI 

on puolustuslaitoksen 
palkansaajain 
vahva pankki. 

Supermarket VIKING 
VAASA 

AKKU-ALANKO 
VAASA 

ACKO 
LÄHIKAUPAT VAASASSA 

BETONINUMMI OY 
KURIKKA 

VAASAN LAKI- JA 
VEROPALVELU OY 

Raastuvankatu 18, puh . 112600 

VALINTA-UNKURI 
61 3 10 PANTTILA 

J. AHO OY 
Kurikka 

Kuljetusl iike Heinonen Oy 
61600 Jalasjärvi, puh . 61105 

AB MONTINS BOKHANDEL 
MONTININ KIRJAKAUPPA OY 

Othello 
Aina sopivaan hintaan 

tuoreita tuotteita 

T&rO&au 
• Hamina • Joensuu • Kajaani • Kemi 
• Kemij ärvi • Kokkola • Kotka (Kar
hula) • Kouvola • Lappeenranta • 
• Lieksa • Nurmes • Oulu • Pietar
saari • Pori • Raahe • Riimimäki • 
Rovaniemi • Savonlinna • Seinäjoki 
• Sodankylä • Tampere • Turku • 
• Vaasa • Vantaa • Ylivieska • 
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l\'la:ista! 

Vastaanotti 

TOIMITUS 242323 ILMOITUKSET 241955 

RAuK 14 

Automyynti Bilf örsälining 
Harry Storlunil 
SEPANK YLANTIE 8 SMEOSfl •\ ,, C,E N PUHELIN 113411 TELEFON 

optiker • glasögon • hörapparater 

~[•J :Ji i t•Ifil 
Handelsesplanaden 16, Vasa tel. 112 849 

Nautit enemmän kesästäsi 
RUUSTINNA
keinussa. 
~~ 

.MARKKINAHYRRÄ ~ ~~ITTTT~=~cW. 
W 'Met solant1e 67. 01480 Vantaa 48 

, puh . 90-8728134 

MUOTIPARTURI 
RAUHANK. 4 VAASA 
puh. 112732 ~~ 

mm: 

450 m• nAyttelytilaa n. 
130 nAytteilleasettajaa 

tuotteineen 
KAyt4 hyvAkseeni. Aukl

oloail<am/ne maja to 
10-13, 15-19 muina 

arklplivinA 10-13, 

Nille, 
jotka arvostavat 
aitoja materiaaleja 
perinteitä 
ammattitaitoa 

Puukkotehda.s 
Iisakki Tårvenpää oy 

~ KA'UIIAVA • 

MONISTE HETI? MUKAVA VÄLIPALAPAIKKA 

KYLLÄ. 
markkinoiden tehokkaimmat 

monlstusJärJestelmät maxlcopyssa 
HOVIOlkeudenpulstlkko kaksi Vaasa 

puhelln 981-114115 

karoliini ~ 
44500 r1ltr ' 

ISOIC'YRO" NAPIJ' 

• RUOKAA • KAHVIA • VIRVOKKBT A 
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Mukavammin 
sähköllä 

VAASAN 
HÖYRYMYL LY 
OSA KEYHTIÖ 

KESTIL! 
~/uµJätideat 

SAMPO TALOSSA 

sinut vaatettaa ~Jf) ,~,_, 
vaasassa ~Jt 

SITE OY 
KUORTANE FINLAND 

'---------~~~• .::_:96~5~- 54 351 TELE X 7 2-17 3 51 TE S F 
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OFF 

~ 
Painamme edullisesti 
- tutkimukset 
- lehtiset 
- käsiohjelmat 

ym . . .. 
NYKYAIKAISILLA 
OFFSET LAITTEILLA 
RAASTUVANKATU 31 
Puh . 242 3 16 
P.S. Kuljetuspalvelu 

Valimontie 7 - Giuterivägen 7 
Tehdas puh . 116 971 te! Fabrik 
Konttori puh . 11 6 8 71 te! kontor 

~ul~
11

~~ tutustu Län~i~_lapin iloisimpaan tanssiravintolaan 
ei a on menoa e1ka meininkiä joka ilta. · 

Reilumpaa seuraa et muualta saa. Ylläs-Motellissa tavataan . 

Et ku_o~e nälkäku~lemaan - hapenpuute on illan jälkeen 
t~~all1s1nta. -~os sinua murhe painaa tai mieli ahdistaa -
Lahde Lappiin - Tule Kolariin. 

RAVINTOLA YLLÄS-MOTELLI 
KOLARI P. 41 ja 141 
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UUTTA 'TEKNIIKKAA 

( 
1 

• uusi liitinruuvin suunta 
• avatut, katoamattomat 

liitinruuvit 
• ruuvitaltanohjain 

liitinruuveilla 

§TARK§TROM 1§1 
GUMMERSBACH 

OHJAUSKYTKIN
SARJA K 11 

• yli 50 % asennusajansäästö 
mahdollinen 

• voidaan asentaa vieri viereen; säästää tilaa 
• nopeat toimitukset myös erikoistoiminnoille 

Ajan ja tilan säästö on 
kustannusten säästöä! JUHA 

JUHA-SÄHKÖ OY 
Kylvöpolku 6 • SF-00680 Helsinki 68• "&' 90-724011 • Telex 121418 

~o}>}li 
VAATETTAJA 
VAASASSA 

Kauppapuistikko 1 7 Hand . espl. 
VAASA-VASA 

Laitilan autohuolto 
ja kauppa 

R. Sunila P. Kaila 
Kaukolantie 1 7 , Laitila 

Puh . 922/51370 

-

llmanjakolaitteet 
Myymäläkalusteet 

HALTON 
4 7 400 KAUSALA 

- Oletteko te sitten muka lääkäri? kysyi vää-
· peli tykkimieheltä, joka perusteli loma-ano-
mustaan isänsä sairaudella. 

- Kun alokas seisoo kasvot pohjoista kohti, 
niin millä suunnalla on silloin itä ja länsi? 
- En osaa arvata herra ylikersantti, kun seu-
tuon minulle vieras. 

LAKEUKSIEN 
EHDOTON .. 

YKKOSLEHTI ON 

VAASA 
LunTAVAA IWICIW 

GRILLI-
KIOSKI 

Kauppapuistikko 36 

cp UUDENKAUPUNGIN 
SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

POSTIMERKKI LIIKE 

FRIPOOY 
Fabianink . 4 

001 30 Helsinki 1 3 
Puh. 629 697 

- Postimerkkejä 
- Merkkeilyvälineitä 
- Kansioita 
- Luetteloita ym. 
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Lämpö kotiin ja lämmin vesi. 
J~estelmällistä sähkön säästöä 

Strömbe-:_tä. 
Uusi etu Sinulle: 

rtti 
Kaikki nämä edut saat Säästöpankin uudella Pankkikortilla: 

Henkilökortti. 

Tilikortti. 

Pikapalvelukortti. 

Automaattikortti. 

Maksukortti. 

(i) OULUN ALUESÄÄSTÖPANKKI 


