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Everstiluutnantti P V ä y r y n e n 

- Neljännesvuosisata on täysi 

Patteristomme täyttää 1. 12 . 1977 kokonaista 25 
vuotta . Se on näinollen hieman vanhempi kuin riveis
sään palvelevien varusmiesten pääosa. Eli voitaneen sa
noa , että joukko-osasto on nuori ja nuorekas. Vaikka 
patteriston ikä onkin lyhyt, on kuluneina vuosi na kui
tenkin tapahtunut yhtä ja toista muisteltavaakin . Seu
raavassa muutamia tapahtumia poimittuina asia- ja ai
kakirjoista. Eivät ole välttämättä aika- eikä tärkeysjär
jestyksessäkään. Eivät myöskään ole sellaisia tapahtu
mia , joita tavallisesti historiikeissa mainitaan . 

Patteristo on olemassaolonsa aikana saanut kolme
kin lempinimeä . Ensimmäinen komentaja, everstiluut
nantti K K o s k i, oli innokas kalamies, joka tartutti 
kalastusharrastuksen muuhunkin kantahenkilökun
taan . Patteristoa kutsuttiin silloin "Kalapaiteristoksi" 
ja esittivätpä eräät koiranleuat uudeksi kunniamarssiksi 
"Kalastaja-Eemelin valssiakin". " Camping
patteristoksi" patteristo ristittiin runsaan leireilynsä an

siosta ja tämä nimi on säilynyt nykypäiviin . Kun Rova

järven leirialueelle ripustettiin tyylitelty nimikilpi 

"VaaRPsto", tulkitsivat ystävämme kenttätykistössä 

sen "Vaarallinen Patteristo". Tätä nimeä on myös vai
kea peittää unohduksiin . 

Kun 1. ErRtPston nimi v 1957 muutettiin Vaasan 
Rannikkopatteristoksi, oli sen henkilöstölle täysin hä
märän peitossa, milloin patteristo pääsisi nimikkokau
punkiinsa . Vasta elokuussa v 1964 saapui patteristo 
Vaasaan . Etujoukko, n 100 miestä, saapui rautatiekul
jetuksin 20. 8. 1964. Asemalla vastassa ollut varuskun
tasoittokunta kajautti marssin "Vanhat Toverit", kun 
silloinen patteriston komentaja, eversti V V u o r -
e I a tervehti joukkojaan. Patteristo esi ttäytyi vaasalai
sille tuloparaatissaan 10. 9. 1964. Mahtoivatkohan pa
raatia seuranneet kaupunginisät silloin arvata, että 
ohitse jyrisevät telavetäjät olisivat myöhempinä vuosi
na melkoinen rasitus katujen päällysteille. 

Jo vajaan vuoden kuluttua patteriston saapumisesta 
eli 10. 5. 1965, oli rannikkopuolustushenki Vaasassa 
noussut niin korkealle, että "Vaasan Rannikonpuolus
tajain Kilta" pantiin alulle. Kilta on sen jälkeen toimi
nut, tosin väli llä kovin h iljaisesti . Kiltatoimintaan pää
see parhaiten mukaan hi rsisaunalla tiistaisin klo 
17.00-18.00. Killan ja· patteriston hyvästä yhteistoi
minnasta on parhaana todisteena tämä lehti . Eräänä 
osatekijänä lehden toimittamisessa on mukana myös 
varusmiestoimikunta. Nykyisin kuuluu "VMTK" olen
naisena osana patteriston järjestelmään, mutta vajaa 
yhdeksän vuotta sitten se koettiin suurena uutuutena. 
VMTK:t perustettiin nimittäin v 1969 lopussa maamme 
varuskuntiin pari vuotta toimineiden sosiaalitoimikun
tien lisäksi . VaaRPston ensimmäisen VMTK :n puheen
johtajana toimi oppilas K R e n k o ja valvojana 
luutnantti M P ä ä k k ö n e n. 

RAuK:n VaaRPsto sai jo 15. 3. 1954. Runsaan vuo
den o li patteriston ryhmänjohtajat si is koulutettu Iso
saaressa kiinteän rt :n aliupseerikoulussa . Ensimmäinen 
RAuK:n johtaja o li kapteeni A H u k a r i, joka ny
kyisin everstin arvoisena johtaa Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmenttiä . Nythän on jo käynnissä kurssi 65, 
jonka oppilaskunta on pontevasti osallistunut tämän 
lehden toimittamiseen ja jonka kurssijulkaisuna tätä 
lehteä on myös pidettävä. 

Patteriston komentajina on sen 25-vuotistaipaleen ai
kana ollut seitsemän henkilöä . Komentajakaudet ovat 
vaihdelleet 2-4 vuoteen paitsi toisen komentajan , 
eversti V V u o r e I a n, jonka komentajakausi kesti 
yli seitsemän vuotta. Hän sai myös kunnian johtaa pat
teriston kotikaupunkiinsa. Kaksi entisistä komentajis
ta, nimittäin everstiluutnant it T K i v i r a n t a ja 
M W ä h ä j ä r v i ovat eläkkeellesiirtym isensä jäl

keen jääneet Vaasaan. Everstiluutnantti E H e r t
t u a on eläkeläisenä Helsingissä ja everstiluutnantti 
0 A s p i n j a a k k o palvelee tällä hetkellä PE:ssa 
ruston päällikkönä . 

Patteriston pitkäaikaisista entisistä palvelijoista voi
daan mainita mm majuri T P e n t t i I ä, majuri E 
R a s k, kapteeni S L e i j a I a, ylivääpeli T K i I
P e I ä i n e n, sotilasmestari N P i I s a r i, soti
lasmestari N Ra i I on suo, sotilasmestari O R a-· 
j a h e i m o, sotilasmestari E T a m m i s t o , so

tilasmestari P T u o m i k o s k i, ylivääpeli E K o i
v i s t o, ylivääpeli U O i n a s, ylivääpeli T K o i
v i s t o , so tilasmestari P K y p ä r ä jne. 

Upseeriston vaihtuvuus patteristossa on ehkä nor
maalia hitaampaa, koskapa patteriston nykyisistä kap
teeneista E K u r k a, E L i n n a v e s i, M P ä ä k·
k ö n e n, R K u r t t o ja M J ä r v i ovat 
pa1ve11eet 1<01<0 uransa nve1ssamme. Kauimmin JOUl<Os
samme ovat nykyisistä toimiupseereista olleet yliluut
nantti K H e i s k a n e n, sotilasmestari E T u o
m i k o s k i, sotilasmesta ri O J o k i n e n, yli
vääpeli P H a u t a I a, ylivääpeli E L a u r e n, 
ylivääpeli R V i r t a n e n , ylivääpeli M P ö y t ä -
1 a a k s o ja ylivääpeli J P u r s i a i n e n , jotka 
kaikki ovat yli ttä neet 15 vuoden rajan eli o lleet patteris
tossa jo Suomenlinnassa. 

Ensimmäiset a lokkaat, noin 100 miestä, astu ivat pat
teristoon 26. 1. 1953. Toinen suurinpiirtein saman vah
vuinen a lokaserä astui palvelukseen 3. 8. 1953 . Jo vuo
den 1954 alusta nousi alokasmäärä 170:een ja patteristo 
alkoi lähennellä nykyistä vahvuuttaan. 

Rovajärvellä patteristo vieraili jo syksyllä 1953 , jol
loin se ja Kuuskajaskarin linnakkeella koulutettava eril
linen moottoroitu patteri muodostivat yhdessä harjoi
tuspatteriston. Siitä lähtien on Jokilammen leiria lue 
nähnyt "kaislajääkäreitä" ainakin joka toinen vuosi. 

Kehitystä menetelmissä, organisaatiossa ym jä rjeste
lyissä on koko ajan tapahtunut ja tapahtuu . Miehen 
ikään ehtinyt joukkomme katsoo luottavaisena eteen
päin. 
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Kiltatoiminta ja sen merkitys 
Tarkoitus 

Esimerkkinä voimme luonnollisesti pitää Rannikon 
Puolustajain Kiltaa ja sen Vaasan osastoa. Mehän ajat
telemme varsin myönteisesti maanpuolustuksesta . Riit
tävän maanpuolustuskyvyn näemme parhaiten tukevan 
sitä puolueettomuuspolitiikkaa, jonka maamme on 

omaksunut ja jolle se on saanut kansainvälisen tunnus
tuksen . Näissä merkeissä me olemme kutsuneet yhteen 
rannikon ja meren hengessä sotien aikana velvollisuu
tensa täyttäneet naiset ja miehet. Näissä merkeissä me 
lähestymme sinua - nuori varusmies ja reserviläinen -
yhteisiin tilaisuuksiin tapaamaan ystäviä, muistelemaan 
menneitä ja miettimään, miten tänä päivänä omalla vä
häpätöisellä kyvyllämme voisimme edesauttaa niiden 
arvojen säilymistä, joita me ainakin pidämme säilyttä
misen arvoisina . Koti, uskonto ja Isänmaa ovat toimin
tamme kulmakivet. Pidämme tämän luonnollisena em
mekä missään tilaisuudessa halua kärjistää kysymyksiä 
näiden ympärille. Emme katso sukupuolta, ikää emme
kä arvoja. Sallimme vapaan keskustelun ja siedämme 
erimielisyydenkin tuoman suolan maun . Pääasia, että 
bisimme jotain aikaan oman puolustushaaramme vä
reissä ja voisimme tänäk in päivänä osallistua varus
miespalvelustaan suorittavien varusmiesten elämään 
yhdessä heidän kanssaan. 

Toiminta 
Tarkoitus sanelee toimintamuodot. Rasituksena on 

ollut ja varmaankin tänäkin päivä nä on, sellainen vir
heellinen käsitys, että killan jäsenistö muodostuu sotia 
muistelevista vanhoista parroista, jotka muisteloissaan 
kohottavat itsensä muiden yläpuolelle eikä sellaisessa 
seurassa ainakaan nuori kovin kauan jaksa toimia . Ei 
hyvät sisaret ja veljet . Tästä ei todella ole kysymys . 
Varmaankin eniten aikaa olemme uhranneet kysymyk -

selle, minkälaiset toimintamuodot juuri nuoret hyväk
syvät ja millä ehdoilla he tulevat toimintaan mukaan . 
Eikä suinkaan mukaan myötäi lemään vaan tuomaan 
sinne omat näkemykset ja ideat - ottamaan killan asiat 
omiin voimakkaan nuorekkaisiin käsiinsä. 

Toiminnan keskipisteenä haluamme pitää velvolli
suuttaan suorittavan varusmiehen . Heitä haluamme tu· 
kea ja eri tavoin muistaa suuntaamalla mm . retkemme 
tilaisuuksiin, jotka varusmiehelle ovat palvelusajan ko
hokohtia. Haluamme elää yhdessä ja toimia eikä vain 
puhua. Kun menemme viikottaiseen kiltasaunaamme 
haluamme nähdä siellä nimen omaan nuoria saadak
semme vaikutteita - oppiaksemme. Jos retkeilemme 
toisen killan alueella tai entisille palve luspaikoillemme, 
toivomme omalta osaltamme pystyvä mme kertomaan 
sellaista, mikä teille nuoret on mielenkiintoista ja vä
hemmän tuttua . Näemme tarvetta vanhemman ja nuo
ren ikäpolven lähentymiseen . Näemme maanpuolustuk
sellisestikin saavutuksena harmoonisen kansan ja toisi

aan ymmärtävät ihmiset. 

Merkitys 
Juuri siinä, että me yhdeksi tulisimme. Mennyt on 

mennyttä ja tulevaisuudessa näkyy tavoitteemme . Liit
tyköön se siihen vallansiirtoon mikä on tapahtumassa 
vanhoilta nuorille . Vastuunne tulevaisuudesta on pelot
tavan suuri. Jos voimme voimianne lisätä ja luottavai
suuttanne vahvistaa, olemme saavuttaneet tärkeimmän 
pää määrä mme. 

"Oi ihmiset toistanne ymmärtäkää 
miks'emme yhdessä elää vois 
jos kaatuis yksi, muut tukena ois 
Oi ihmiset toistanne suvaitkaa 
niin suuri, suuri on maa ." 

Evl. Evp. M. Wähäjärvi 

Kuka voi olla Killan jäsen? 

Rannikonpuo
1
Iustajain Kilta Jokainen rannikkotykistössä tai sille läheisessä asela

jissa palvellut tai palveleva sekä hänen omaisensa. Mu
kaan toimintaan voivat siis tulla myös varusmiespalve
lustaan suorittavat. Varusmiesajalta ei peritä jäsenmak
sua. 

Vaasa 26. JO. 1977 
Ylivääpeli E. Lauren 

Huhtikuun 16. päivänä 1962 perustettu Rannikon

puolustajain Kilta on nykyisin toimivista 56 killasta 
eräs vanhemmista . Killan kotipaikka on Helsinki, mut
ta sen toiminta-alue on koko Suomen valtakunta . 

Mitä Kilta tarjoaa? 

Rannikonpuolustajain Killan jäsen voi kuuluessaan 
johonkin Killan paikallisosastoista 

saada asiallista tietoa maan- ja rannikonpuolus
tuksesta, 
tutustua sotilaskohteisiin ja puolustusvoimien toi
mintaan, 
tutustua Suomen rannikkoseutuun, suomalaiseen 
teollisuuteen , erilaisiin nähtävyyksiin jne. kiltaret
killä, 
tavata muita rannikonpuolustajia saunomisen, 
seurustelun, urheilun, tanssin tai teatterin mer
keissä erilaisissa kiltatilaisuuksissa, 
tukea rannikon puolustusta ja toimia oikean 
maan- ja rannikonpuolustushengen ylläpitämisek
si ja kehittämiseksi. 

Mitä Killasta saa? 

Kilta pitää yhteyttä jäseniinsä kiertokirjeillä ja noin 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä Rannikon 
Puolustaja-lehdellä. Tämä tulee Killan jäsenmaksulla, 
joka on vain 10 markkaa vuodessa. Vaasan Killan jäse
net saavat lisäksi tämän Porrastus-lehden . 

Miten Killan jäseneksi pääsee? 
Täyttämällä oheisen lipukkeen ja postittamalla sen 

oheiseen osoitteeseen . 

JÄSENILMOITTAUTUMINEN 

Sukunimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etunimet . . .... ... ... . . 

Synt .aika .............. . ····· · ........... ............ . 
... ... .... .... .... .. ... ... . ... ... ........... ....... ... 
Lähiosoite Puh. kotiin 
...... ......... ....... .. . .... .. ..... ...... ... ... ... ... 
Postitoimipaikka Puh . toimeen 
...... ..... .. ... .......... .................... ... ..... 
RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA, 3.Ptri / VaaRPsto, 
65100 VAASA 10 

Sotilasoikeudenkäynti Suomessa. 
Sotatuomari Usko Kärki 

Sotilasoikeudenkäyttö Suomessa on saanut alkunsa 

\ää llä olleissa kuninkaanlinnoissa jo 1300 luvulla sovel-
1'\:tuista kartano-oikeussäännöksistä. Nämä käsittivät 
määräyksiä täällä palvelevan linnaväen kurinpidosta . 
Näistä säännöksistä erotettiin Kustaa Vaasan aikana 
sotaväkeä koskevat sää nnökset vuonna I 545 annettui
hin sota-artikloihin , jotka sisälsivät sekä rikos- että 
prosessioikeudellisia säännöksiä . Tämän jälkeen näitä 
säännöksiä täydennettiin ja muutettiin , mutta huomat
tavampi uudistus toimitettiin vasta Kustaa II Aadolfin 
vuonna 1621 antamissa sota-artikloissa, joihin sisältyi
vät myös prosessioikeudelliset eli siis oikeudenkäynti· 
menettelyä koskevat määräykset. Alisotatuomioistui
mina tulivat toimimaan rykmentin- ja ratsuväenoikeu
det, joiden puheenjohtajana oli eversti ja jäseninä I 2 
muuta sotilasta. Tuomioistuimen toimivaltaan kuului
vat kaikki sotaväkeen kuuluvat asiat , olivatpa ne sitten 
riita• tai rikosjuttuja. Tämä oli luonnollista, koska noi
na aikoina Suomen miehet joutuivat käymään sotaa 
miltei jatkuvasti eri puolilla Pohjois- , Itä· ja Keski
Eurooppaa. Alisotatuomioistuimista ol i oikeus valittaa 

sotaväen ylioikeuteen . 
Tätä järjestelmää muutettiin Kaarle XI aikana, jol

loin vuonna 1683 annettiin maavoimia koskevat uudet 
sota-artiklat ja niihin liittyvät asetukset sotatuomiois
tuimista ja oikeudenkäynnistä niissä. Vuonna 1685 jul
kaistiin erityiset meriartiklat ja asetettiin merisotaoi
keus . Nämä artiklat olivat voimassa toista sataa vuotta . 

Vähän ennen Ruotsin vallan päättymistä Suomessa 
Kustaa IV Aadolf julkaisi vuosina 1795 ja 1798 uudet 
yhteiset sota-artiklat maa- ja merivoimille. Jokaisessa 
rykmentissä ja sitä vastaavassa osastossa sekä laivaston 
eskaaderissa oli sotaoikeus. Ylioikeutena toimi erityi

nen sotaylioikeus. 
Nämä määräykset jäivät voimaan Ruotsin vallan 

täällä vuonna 1809 päättyessä. Ensimmäinen nimeno
maan Suomen puolustuslaitosta koskeva lainsäädäntö 
saatiin aikaan vuonna 1877, jolloin hallinnollisessa jär
jestyksessä annettiin rangaistuslaki Suomen sotaväelle. 
Tähän lakiin sisältyivät myös sotatuomioistuimissa so
vellettavaa oikeudenkäyntimenettelyä koskevat sään
nökset. Kun sitten seuraavana vuonna valtiopäivillä 
säädettiin yleinen asevelvollisuus, annettiin vuonna 
1883 uusi rikoslaki Suomen sotaväkeä varten ja saman

aikaisesti myös järjestyssääntö Suomen sotaväelle. So
tilasrikoksia koskeva laki sisälsi myös sotilasoikeuden
käyttöä koskevat säännökset ja pysytti sotaylioikeuden 

valitusasteena ja antoi määräyksen pikaoikeudesta 
poikkeustilanteissa . Kun Suomen sotaväki sitten 
vuonna 1905 lakkautettiin, jäivät viimemainitut lain
säännökset voimaan Suomen itsenäistyessä ja niitä so
vellettiin vuonna 19 I 8 käydyssä sisällissodassamme. 

Nykyisin ovat voimassa vuonna I 9 I 9 annettu sota
väen rikoslaki, johon saatiin monessa suhteissa vaikut
teita Saksan lainsäädännöstä ja seuraavana vuonna an
netut sotaväen järjestyssääntö ja laki sotatuomioistui-

mista ja oikeudenkäynnistä niissä . Viime sotiemme jäl
keen on sotaväen rikoslakia moneen otteeseen lieven
netty ja mainittu järjestyssääntö on korvattu vuonna 
1972 annetulla sotilaskurinpitoasetuksella . 

Sotaväen rikoslaissa määrätään rangaistavaksi soti
lasrikokset. Näitä ovat varsinaiset sotilasrikokset, kun 
kysymyksessä on teko, joka vain sotaväen rikoslain 
alaisen henkilön tekemänä on rikos, esimerkiksi kar
kaaminen , ja sellaiset rikokset , joissa teko on rangaista
va myös yleisen rikoslain mukaan, esimerki ksi varkaus . 
Alisotatuomioistuimina toimivat nykyisin rauhan aika
na sotaoikeus ja sodan aikana kenttäoikeus sekä muu
toksenhakuasteina entistä, nyttemmin lakkautettua, so
taylioikeutta vastaava Helsingin hovioikeus ja Korkein 
oikeus. Sotaoikeuden puheenjohtajana on lakimies ja 
jäseninä yksi vähintäin luutnantin arvoinen upseeri se
kä yksi alipäällystöön tai miehistöön kuuluva henkilö . 
Hovioikeudessa on kolmen lakimiesjäsenen lisäksi jäse
ninä kaksi esiupseeria ja Korkeimmassa oikeudessa on 
viiden lakimiesjäsenen lisäksi kaksi everstin tai kenraa
lin arvoista jäsentä. Sota-aikana toimivissa kenttäoi 
keuksissa jäsenet määräytyvät samoin kuin sotaoikeuk
sissa. 

Syyttäjänä alisotatuomioistuimessa toimii joko soti
laslakimies tai vähintäin luutnantin arvoinen upseeri ja 
hovioikeudessa entistä sotaviskaalia vastaava kannevis
kaali . Sota-aikana upseerit , kapteenit mukaanlukien, 
kuuluivat kenttäoikeudessa tuomittaviin . Ylempiä up
seereita syytettiin sotaylioikeudessa. Nyt kaikki upsee
reita koskevat asiat kuuluvat Helsingin hovioikeuden 
tuomiovaltaan . 

Joukko-osaston komentajan toimivaltaan kuuluu 
ratkaista rangaistaanko rikos tai rikkomus esimiehen 
kurinpitotoimin , vai käsitelläänkö asia sotaoikeudessa . 
Sotaoikeudessa on syytetyllä oikeus saada maksutto
masta oikeudenkäynnistä annetun lain mukainen avus
taja, jonka palkkiot korvataan valtion varoista tai sota
tuomioistuimista ja oikeudenkäynnistä niissä annetun 
lain mukainen puolustaja, joka myös saa palkkionsa 

valtion varoista. 
Pääosa sotilaiden tekemistä rikkomuksista käsitel

lään esimiesten toimesta kurinpitotoimin . Sotaoikeuk
sia toimii tätä nykyä 17 ja niissä käsitellään vuosittain 
toista tuhatta asiaa. Syytettyjä sotaoikeuksissa oli 
vuonna 1975 kaikkiaan 1310. 

Nykyinen hallitus on ilmoittanut suunnittelevansa 
nykyisen sotilasoikeudenkäyntijärjestyksen pysyttämis
tä voimassa aina vuoden 1980 loppuun saakka sekä sen 
jä Ikeen suunnittelevansa asioiden siirtämistä yleisten 
alioikeuksien eli siis kihlakunnanoikeuksien ja raastu
vanoikeuksien käsiteltäviksi. Näin on menetelty naapu
rimaassamme Ruotsissa, mutta siellä on uudistuksesta 
saatu huonoja kokemuksia , kun tuomioistuimissa ei 
enää ole minkäänlaista sotilaallista asiantuntemusta ja 
puheenjohtajina usein toimivat naishenkilöt, joiden tie

dot sotilasasioista ovat verraten vähäiset. 
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Vaasa 1. 11. 1977 

Kapteeni J. Savonheimo 

Erikoiskoulutus 
reservialiupseerikoulussa 

Koulutuksen pää määrä 

Moottoroidun rannikkotykistön reservialiupseeri
koulutuksen päämääränä on kouluttaa oma-aloitteisia 
ja vastuuntuntoisia alijohtajia, jotka pystyvät esimer
killisesti tekemään kaiken sen mitä heidän alaisiltaan 
miehistöltä vaaditaan, johtamaan koulutushaaransa 
elimiä taistelussa , toimimaan koulutushaaransa erikois
tehtävissä ja tarvittaessa tyydyttävästi kivääriryhmän 
johtajana sekä oikein käsittelemään ja ohjaamaan alai
siaan ja huolehtimaan heistä . 

Rauhanajan ryhmänjohtaja on itse asiassa samassa 
tehtävässä kouluttaessaan perus-, erikois- ja joukko
harjoituskaudella ryhmäänsä kuin sodanajan sijoituk
sessaan. Kumpaankin osakokonaisuuteen liittyy aina 
merkittävällä ta~alla koulutusvastuu sen kuitenkin saa
dessa korostetun aseman sodanajan tehtävässä . Rau
han aikana koulutusvastuu kuitenkin ensisijaisesti aina 
kuuluu kantahenkilökuntaan kuuluvalle . 

Koulutuksen järjestelyt 

Moottoroidun rannikkotykistön varusmiesaliupseerit 
koulutetaan yhdessä rauhanajan joukko-osastossa, 
Vaasan Rannikkopatteristossa. 

Joukko-osaston aliupseerikoulu käsittää varsinaisesti 
kolme linjaa: viestilinjan, tulenjohto- ja mittauslinjan 
sekä tuliasemalinjan, joka edelleen jakaantuu keskiö
ja tykkiosastoon. 

Epäkohtana on pidettävä sitä, että tulenjohto- ja mit
tausaliupseerit koulutetaan samalla linjalla. Tuliyksi-
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kön tehokkaan käytön perusedellytys on topografisten 
perusteiden nopea luominen . Tästä johtuen linjan tuli si 
olla kaksijakoinen, jolloin kummallakin osastolla olisi 
oma kouluttajansa, koska moottoroidussa tykistössä 
mittausaliupseerien asema tulee korostetusti esille. 

Sodanajan tehtäviin sijoittaminen ei kaikissa tapauk
sissa edellytä koulutusta moottoroidussa rannikkoty
kistössä . Kiinteän rannikkotykistön koulutus mahdol
listaa alijohtajien sijoittamisen moottoroidun sodana
jan tehtäviin melkeinpä kaikissa tapauksissa . Poik
keuksen muodostavat mittausryhmien johtajat, jaos
johtajat, tykinjohtajat sekä suuntaajat. 

Kenttä tykistön koulutus taasen mahdollistaa sijoitta
misen suoraan ilman lisäkoulutusta kaikissa muissa ta
pauksissa paitsi tulenjohtajapatteriin sijoitettavien 
tulenjohto-, mittaus- ja suunninaliupseerien osalta 
tehtävien luonteeltaan ollessa toisistaan hyvinkin poik
keavia . Edellämainittu koskee myöskin keskiöjaokseen 
sijoitettavia keskiöaliupseereita, laskija-, suunta- ja 
matkalaiteryhmän johtajia . 

Puute luonnollisesti poistuu silloin, kun kiinteän ran
nikkotykistön ja kenttätykistön moottoroituun rannik 
kotykistöön sijoitettaville kertausharjoituksissa anne
taan tarvittava koulutus . 

Moottoroidun rannikkotykistön reservialiupseeö
koulutuksen pituus saapumiserää kohden on koulutus
suunnitelman mukaisesti 660 tuntia, josta erikoiskoulu
tuksen osuus on 320 tuntia . Juhlapyhät aiheuttavat 
huomattavan tuntivajeen talvikurssille. Kysymyksessä 
on jopa yhtä koulutusviikkoa vastaava mää rä. Tämä 
on tietysti saatava korvatuksi päiviä pidentä mällä (lei
rit, maastoharjoitukset) ja ahkerammalla opiskelulla. 

Koulutuksen ajoittaminen 

Erikoiskoulutuksen ajoittamiseen liittyvistä näkö
kohdista voidaan kahta pitää selvästi tärkeimpinä ja 
moottoroidulle rannikkotykistölle ominaisina. Ne ovat 
erikoiskoulutuksen tahdittaminen aliupseerikurssin ai
kana ja koulutusvaiheiden ajoittaminen koko palvelus

aikaa silmällä pitäen. 
Tahdittamiskysymykset liittyvät paljolti kaiustollisiin 

tekijöihin. Koulutusryhmien valmistuminen yhteishar
joitusvalmiuteen vaihtelee suuresti, joka mm . johtuu 
kouiutuskalustossa ilmenevistä puutteista tullen koros
tetusti esille tuienjohto- , mittaus- ja viestikalustossa. 

Puutetta korostavat patteriston omat ampumaieirit 
viikon mittaisine kehysharjoitteluineen ajoittuen ajalli
sesti epäsopiv.asti. Erikoiskoultuksen kannalta tämä ai-

.. 

heu1taa mää rä tynlaista tyhjä käyntiä osassa koulutus
ryhmiä nfiden odo1taessa seuraavaa kouiutusvaihelta . 

Yksilötasolle vietynä voidaan todeta kaluston niini 
kää n mahdollistavan vain yhden miehen aktiivisen har
joittamisen kerrallaan juuri siihen oleelliseen tehtä
vää n, johon ryhmänjohtaja on kouiute1tava. 

Yhteisharjoitteiu 

Kokemuk siin nojaten voidaan todeta, että moolto
roitu rannikkotykistö kykenee rajalli siin yhteisha rjoi 
tuksiin saatuaan mies- , ryhmä- ja jaoskohtaista erikois
koulutusta noin 60 tuntia . Tä mä merkitsee käytä nnössä 
ensimmäisten yhteisharjoitusten a lo i1tamista jo kahden 
vi ikon kuluttua erikoiskoulutuksen o petuksen alkami
sesta . Yhteisharjoittelun amma1titaidolliset edellytykset 
voidaan siis katsoa saavutettavan varsin aikaisessa vai
heessa, joskin se tapahtuu teoreetti sen opetuk sen kus
tannuksella. Päämäärä nä tulee kuitenkin korostetusti 
olla käytännön oppien omaksuminen . 

Vaikeampi kysymys sensijaan on yhteisharjoitukseen 
tarvittavan miehistön mää rä . Kurss in vah vuus , noin 60 
oppilasta, mahdollistaa juuri ja juuri yhteisharjoituk 
sen pitämisen . Ongelmaksi muodostuu se, eitä suurta 
osaa oppilaita joudutaan pitämää n sidottuina sellaisiin 
miehistötehtäviin , joista on vähän tai ei ollenkaan hyö
tyä varsinaisen koulutustavoi1teen kannalta . 

Päätäntä 

Kurssien aikapituuksista voidaan todeta, että v~je ei 
ole luonteenomainen yksinomaan rannikkot ykistö lle. 
Se ei kuitenkaan merkitse sitä etteikö sitä pitä isi ja voi
taisi poistaa . Eräs mahdollisuus on tarkistaa ja muuttaa 
kurss ien aik amis- ja pää ltymisajank ohta . Toimenpide 
ei ku itenk aan o le joukko-osaston mahdo ll isuuksien 
puitteissa . 

Kouiutusedellytykset ovat nykyisellää n verra1ta in hy
vä t. Kaiustolli set puulteellisuudet tuli si olla mahdollista 
ho itaa jokseenkin vä hä isin ponnistuk sin sekä ajo i1ta
malla kouiutusvaiheet oikea-aikaisiksi. 

Patteriston ampumaieiriä edel tävä erikoiskoulutuk 
sellinen tyhjä käynti on mahdollista poistaa sijoi1tamai
ia aiiupseerikurss i patteriston kokoonpanoon . Edelly
tyksenä on luonnollisesti erikoiskoulutuk sen pa inopis
teen siirtä minen kurss in alkuun . Jotta koulutuksen 
nousujohteisuus ei toimenpiteestä kä rsisi, tulee aiiup
seerikurss in loppuun sijoi1taa kouiuk ohta inen ampu
maieiri. 

Moottoroidussa rannikkotykis tössä ilmeinen epä
kohta on ohjesääntöjen vanhentuminen ja puuttumi
nen . Tämä ilmenee siten , eitä murto-osalle kouiutelta
vista voidaan asianomainen erikoiskoulutuksen ohje
sää ntö jakaa. Epä kohta korjaantunee uusien ase- ja 
valvontajä rjestelmien tultua käy1töön. 

Patteriston ''taistelut'' urheilurintamalla v 1977 

Joukkuevoiton VaaRPstolle tuoneet: kok M Taimisto, 
kok J Rönnqvist, korpr J Rantoja, alik M Hakomäki 

Patteristossa on pyri1ty kokoamaan ja vaimenta
maan edustusjoukkue kaikkiin sotiiasläänin tasolla jä r
jestettäviin kilpailuihin sekä lä hes kaikkiin puolustus
voimain mestaruuskilpailuihin . Painopiste on ollut sel
västi varusmieslajeissa ja partio/ joukkuekiipaiiuissa. 
Sotilasiäänin kilpailut ovat olleet totuttuun tapaan kol
men sotilasläänin, Savo-Karjalan, Sisä-Suomen ja Poh
janmaan, yhteisiä mestaruuskilpailuja . Näin kilpailut 
ovat saaneet mielekkäämmän luonteen, kun osanottajia 
on ollut runsaasti ja kilpailuolosuhteet vaihtelevia. Seu
raavassa luon lyhyen katsauksen eri urheilulajeihin . 

1. Hiihto 
Patteristolla oli eri1tä in tasainen ja runsaslukuinen 

hiihtojoukkue käytettäv issä viime talvena . Lumioio
suhteet olivat tyydyttä vä t vasta tammikuun puolessavä
lissä , joten harjoittelulle oli jonkinlaisia haittoja . 3-
sotilasläänin mestaruuskilpailuissa Keuruulla joukkue 
osoitti voimansa saavuttamalla mestaruuden kaikissa 
varusmieslajeissa, viestissä jopa "tupla" -voiton . Puo-

lustusvoimain mestaruuskilpailuihin Vekarajä rvelle 
lä hdettiin vakain mielin pue1tuina uusiin edustuspukui
hin, jotka Vaasan Sotilaskoti lahjoitti palteristolle. Kii
toksia vielä kin! Menestys oli melko hyvä . Parhaimpana 
saavutuk sena on pideltävä varusmiesten 3 x 10 km vies
tihiihdon VI sijaa yli kolmenkymmenen joukkueen ki 
sassa . 

Suomenmestaruustasollakin pojat pä rjäsivä t hyvin. 
Mainittakoon alik Härön III sija alle 18 v ampumahiih
dossa. Se toi mestariluokan merkin rintaan . 

Sotilasurheiluliiton kisoissa alik Hakomä ki saavutti 
mestaruuden hiihtosuunnistuksessa. Kilpailu oli kovaa, 
jota osoittaa alik Hä rön muutaman sekunnin häviö 
voittajalle ja IV sija . 

2. Yleisurheilu ja palloilu 
Puolustusvoimain yleisurheilumestaruuskilpailuihin 

pääsee tulosrajojen perusteella . Maastojuoksuun kukin 
j-osasto saa lähettää joukkueen . Vahvimpana korttina 
kumiasfaltille Kankaanpää hä n lähetett iin alik Timo 
Lehto. Kilpailuohjelma oli tii vis, joten oli arveluttavaa 
osallistua sekä 800 m:n että 1500 m:n juoksuun . Rat
kaisu tehtiin , alik Lehto osallistui molempiin matkoihin 
ja tuloksena oli kaksi hopeaa . Maastojuoksussa palte
riston menestys oli keskinkertainen . Historiaa tehtiin si
kä li, että pa1teristo sai joukkuesuorituksen aikaan en
simmäistä kertaa ja sijoittuikin puolen vä lin tuntu
maan. 

Keväällä todettiin, että patteristossa oli palveluksessa 
jo runko jalkapallojoukkueelle ja kun kesä kuun alok 
kaiden joukosta tuli hyvä täydennys oli joukl<ue koos
sa . Alik Ahonen toimi kokoajana ja treenarina . Karsin-
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taottelu KSPionP :aa vastaan oli Keuruulla ja voittom
me oli selvä. Tämä tiesi suoraan loppusarjaan pääsyä 
Hämeenlinnaan . Täällä joukkue pelasi hyviä otteluita, 
mutta kun onni ei ollut myötä ja maalit ratkaisivat jäi 
joukkueemme !V:ksi. Paras saavutus sekin kautta aiko
jen. 

3. Ammunta 
Patteristo järjesti kesä llä 3-sotilasläänin mestaruus

kilpailut ammunnassa . Osallistuimme kilpailuun pie
nellä, mutta sitäkin terävämmällä joukkueella. Alik 
Lehtimäki ampui mainiosti rk :lla 10 + 10 ls kenttäam
munnassa . Tulos 187 taitaa olla paras mitä lää nin kil 
·pailuissa on koskaan ammuttu ... 

Pv:n ampumamestaruuskilpailut ol ivat Säkylässä. 
Ensimmäinen kilpailupäivä antoi sen mitä oli hiljakseen 
odoteltukin. Alik Raimo Hautasaari otti pronssia ki
vääri 20 ls makuulta tuloksella 187 ja hankki näin mes
tariluokan saavutuksen . Muissa lajeissa ei mitaleja tul
lut, mutta menestys oli tasaisen hyvä. Yhteistuloksissa 
patteriston saavuttamaa VIII sijaa varusmieslajeissa 
voidaan pitää hyvänä , koska kilpailujoukkueita oli n. 
50. 

4. Suunnistus 
Patteristo sai kesäksi kokoon erittä in vahvan suun

nistusjoukkueen . Valmennus otettiin tosissaan aina tal
vesta alkaen ja jo kevää n kilpailut osoittivat, että kar
sinnasta pv :n mestaruuskilpailuihin tulee kova . Kun 
heinäkuussa kokelaat Taimisto ja Rönnqvist palasivat 
Rtk:sta oli joukkue koossa ja valmiina 3-sotilasläänin 
kisaan. Menestys oli mainio. Kun vielä Pääesikunta hy
vä ksyi anomamme lisäpaikat Kajaanissa pidettäviin 
mestaruuskilpailuihin alettiin odotella suuria. Pari viik
koa latauduttiin valmentautuen ja yhteishenkeä uhoten 

ennen kisoja . 30. 8. oli henkilökohtaisen kilpailupäivä 
ja tuo päivä antoi VaaRPstolle täydelli sen menestyk
sen . Alik M Hakomäki saavutti hienosti mestaruuden . 
Kok M Taimisto oli IV, alik J Rantoja VII ja kok J 
Rönnqvist XV. Tämä takasi sen , että varusmiesten 
suunnistusmestaruus tuli kirkkaasti patteristolle. Seu
raavana päivänä oli partiokilpailun vuoro. Patteristo 
oli noussut jo suosikkien joukkoon, mutta se ei partio
tamme hä irinnyt vaan kokoonpanossa ltn J Saarimäki, 
vääp K Mäki-Maunus, kok J Rönnqvist ja alik J Ranto
ja syntyi varmaa jälkeä koko raskaan partiokilvan 
ajan . Tämä takasi partiollemme V sijan . 

Sitten se vasta jännitys alkoikin, kun Savon Prikaa
tilla ei kulkenutkaan hyvin . Loppujen lopuksi hävisim
me kokonaiskilpailun SavPr:lle kahdella pisteellä . To
tesimme, että vähempää ei voinut häv itä, joten toinen 
sijakin tuntui jo lähes voitolta. Patteristo oli lyönyt it
sensä esiin kovassa sotilasurheilulajissa. 

Yhteenveto 
Vuosi 1977 oli urheilutapahtumiltaan patteristossa 

vilkas ja samalla menestyksekkä in vuosi. Patteristo on 
osoittanut että pieni , erikoiskoulutukseltaan 
rannikkotykistöjoukko-osasto voi kilpailla sotilasurhei
lulajeissa tasavertaisena isompien j-osastojen kanssa . 
Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ilman jatkuvaa ja 
ahkeraa valmennustyötä, jota patteristossa on harras
tettu hyvässä yhteistyöhengessä. Lähtökohtana tälle 
kaikelle kuitenkin on ollut se, että patteriston riveihin 
on astunut hyviä, aktiivisia urheilijanuorukaisia, jotka 
sotilaskoulutuksen ohella ovat tuoneet k unniiia 
VaaRPstolle edustusurheilijoina . 

Kapt Matti Pääkkönen 

Keskustelua 
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Hyvää päivää, -
Mikäs nimi? 

Mikäs sinä? 
Vai Matti sinä, -

Kuule , tunsin hyvin veljen 
Hiitolasta, 

Missäs sinä, kun oltiin 
rintamalla, -

kuulaa tuli satamalla, 
- - taisit olla peiton alla? 

Veli kuule, muista tätä, 
kaveria älä jätä , 
ota pieni muistellessa, 

kun nyt ollaan aatoksissa, 
vippaa kymppi kaverille, 
terveisiä tuttaville, 
muista, - kuulaa tuli 

satamalla, 
eikä oltu peiton alla. 

Kalle Lundmark 

/ 

Mitaliparaati Suezin lahden rannalla 

Suomen pataljoona sijai tsee Suezin lahden rannalla 
ja sillä on lä hes 100 km:n pituinen vastuualue israeli
laisten ja egyptiläisten välissä. Pataljoonaan kuuluu: 
esikunta, (erikois)huoltokomppania ja kolme jääkäri
komppaniaa kokonaisvahvuuden ollessa 650 miestä . 

Normaali palvelusaika on 6 kk, mutta useat olivat 
saaneet siihen jatkoajan eli toiset 6 kk. 3 kk :n palveluk
sen jälkeen ovat miehet oikeutetut saamaan YK
mitalin . 

Perhe autoon ja yli malkainen suunta kohti etelää . 
Tiberiakses ta matkaa tuli yhteen suuntaan n. 900 km 
halki Jordanin laakson, ohi Kuolleen meren ja Negevin 
ja Siinain autiomaiden läpi. Onneksi tiet olivat hyviä , 
joten matka sujui nopeasti. Ohitettuamme viimeisen is
raelilaisten tarkastuspisteen, kohtasimmekin jo suoma
laiset YK-jääkärit omalla asemapaikallaan israelilaisten 
ja egyptiläisten vä lissä. Matkan rasitu kset ja pölyt o li 
hyvä huuhtoa pois yhdessä pataljoonan 32:sta saunas
sa. Paikalliset "alkuasukkaat" eivät kyllä saa päähänsä 
miksi lumen seasta yli 40° helteeseen tulleet suomalaiset 
paistavat itseään yli 100° lämmössä . 

Olimme tulleet seuraamaan pataljoonassa joka neljäs 
kuukausi vietettävää mitaliparaatia. Juhlallisuudet al
koivat illalla pimeässä ja paikka, johon meidät johda
tettiin oli vaikuttava: kanjoni, wadi, jota reunusti sato
jen metrien korkuiset jyrkkärinteiset vuoret. Ainoat va
lot olivat tien molemmilla puolilla olevat tervapadat -
yhtään suomalaista YK-jääkäriä ei näkynyt missään. 
Kutsuvieraita oli parisen sataa, suurin osa ulkomaalai
sia. Täsmälleen kello 19 kaikui vuorilta fanfaari, ja pa
taljoonan silloinen komentaja ev. Nieminen saapui tyh-

Kapt M Järvi 

Toimiessani runsaat 1,5 vuotta YK:n 
sotilastarkkailijana Libanonissa ja Gola
nin kukkuloilla , käytin suuren osan 
vapaa-ajastani tutustumiseen Lähi-Idän 
muihin alueisiin. Eräs tällainen retki 
tehtiin Suomen pataljoonan alueelle 
Suezin lahden rannalle. 

Olimme saaneet kutsun osal/istua pa-
. taljoonan mitaliparaatiin, josta olimme 
jo aiemmin kuulleet "hurjia juttuja". 

jälle paraatikentä lle yksin. Hä n lausui kutsuvieraat ter
vetulleiksi ja ikään kuin ihmetteli, missä ovat YK
jääkärit ja vastasi itse : "Suomen pataljoona on kaikki
alla , "FINNBATT IS EVE RYWHERE". Ja silloin a l
koi tapahtua : nuotiot syttyivä t ympäröivien vuorten 
huipuilla, rinteillä ja koloissa . Parivartiot seisoivat ryn
näkkökivääreineen vuoren huipuilla. Komentaja totesi 
kaikkien olevan Suomen pataljoonan suojeluksessa. 
Samanaikaisesti laskeutuivat muut jääkärit köysien 
avulla alas pystysuoria seinämiä ja ryhmittyivät komp
panioittain komentajansa eteen, joka yhdessä UNEF:n 
ruotsalaisen esikuntapäällikön kanssa jakoi jääkäreille 
heidän 3 kk:n YK-palveluksesta ansaitsemansa mitalit. 

Tuleva rauhanturvaaja?? 

Ruotsalainen eversti kiitti suomalaisia ja sanoi rehel
lisesti heidän hoitaneen tehtävänsä parhaiten kaikista 
Siinailla olevista pataljoonista - ei muuten valehdellut 
yhtään-. 

Hän puhui ensiksi englanniksi - se oli ihan OK, 
mutta sitten hän jatkoi kielellä, jota kukaan ei ymmär
tänyt. Pari viikkoa myöhemmin tämäkin kysymys selvi
si, sillä UNEF:n kiertokirjeessä sanottiin everstin kiittä
neen suomalaisia englanniksi ja puhtaalla Suomen 
kielellä! 
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Tilaisuus päätty i moottoroituna suoritettuun paraa
tiin, jolloin koko pataljoona liikkui täällä Siinaillakin 
·paljon mainetta saaduissa SISU maastokuorma
autoissa. 

Varsinainen iltajuhla pidettiin pataljoonan suuressa 
autohallissa, joka oli naamiq_verkoin saatu erittäin näyt
tävä ksi. Grilleissä kä ri sivä t lihat ja makkarat ja yön
musta Ghanalainen_ 1.5-miehinen orkesteri huolehti tau
ottomasta tanssimusiikista - ei tarvinnut paikalla ol
leiden daamien nojailla baaritiskiin . 

Kaikki loppuu aikanaan - niin nämä kin juhlat ja 
seuraavana pä ivä nä kiitokset pataljoonalle mieleenpai
nuneesta tilaisuudesta jonka jä lkeen kohti kotia -
Tiberiasta . Ajoimme läpi koko kanavavyöhykkeen 
Gazaan ja matkalla sain lisää näyttöä suomalaisten hy-
västä toiminnasta tehtävissään. Partioauto tehtäväänsä suorittamassa 

Rannikkotykistön liikkuvuuden kehittyminen 
jatkosodassa 1941-1944 
Luutnantti Luukkonen 

Rannikkotykistöohjesäännössä vuodelta I 924 sano
taan mm . " Moottoritykistön muodostaa moottoriajo
neuvoille sovitettu, tahi moottorin vetämä, sekä suuri-, 
että keskikaliiperinen Iaaka- ja kaaritulitykistö . Nope
an liikuntakyvyn omaavana voidaan tätä aseistusta eri
koisesti käyttää maahyökkäyksiä ja maihinnousuja vas
taan, kuin myöskin kiinteän tykistön apuaseistuk
sena." 

Edellä esitetty ajatus ei kuitenkaan ehtinyt toteutua 
kuin osittain, ennenkuin Suomi joutui mukaan 2. ma~
ilmansotaan. Jo talvisodan aikana todettiin, että ran
-nikkotykistön on kyettävä suorittamaan sekä meri- että 
maa-ammuntoja tasavertaisesti, samoinkuin muodosta
maan tarvittaessa liikkuvia osastoja vastahyökkäyksiin 
yhdessä kenttäarmeijan joukkojen kanssa . Näin sekä 
rintamavastuullisen, että tykistöllisen tehtävän vuoksi 
rannikkotykistöä ol i laajennettava huomattavasti so
dan aikana. Toiminta jalkaväen ja rannikkojalkaväen 
tapaan aiheutti tehtävien uudelleen arvioinnin ja jouk
kojen kokoonpanon tarkistuksia jo ennen jatkosodan 
alkua ja edelleen sen aikana niin, että rannikkotykistö 
joutui muodostamaan useita rannikkoprikaateja , kuten 
mm. Äänisjärven- ja Itä-Suomen rannikkoprikaatit, 
rannikkorykmentin ja jopa rannikkodivisioonankin 
Viipurinlahdella . Tämä uudelleenorganisointi asetti 
rannikkotykistölle uusia tehtäviä ja vaatimuksia, ioista 
ehkä tärkein oli joukkojen liikkuvuus.· 

Jatkoso_dan alkaessa kesäkuussa 1941 olivat rannik
kotykistöjoukot lähes määrä vahvuisia. Sodalle luonteen
omaiset hyökkäys- ja vetäytymisvaiheet, samoinkuin 
eri rintamien yleistiianteen muutokset asettivat liikku
vuuden kovalle koetukselle . Uusiutuvat kevyen- ja ras
kaan tykistön siirrot tuliasemista toisiin eivät suinkaan 
aina olleet helppoja operaatioita suorittaa. 

Kiinteän raskaan rannikkotykin, kuten esim . 152 mm 
Canet:tykin tuliasemasta irroittaminen, kuljetus uusiin 
tuliasemiin ja uudelleen kokoaminen vei aikaa tott_u-
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neeltakin tykkimiehistöltä 2-4 vrk . Jo. tä llöin alettiin 
miettiä kokonaan uuden , liikkuvan, moottoroidun ran
nikkotyk is töj oukon muodostamista kiinteän rannikko
tykistön rinnalle. 

Varsinaisesti omalla voimalla, meriammuntaan pys
tyvää tykistöä edusti aluksi vain junatykistö , jonka rau
tatiepattereita käytettiin lähinnä Kannaksen ja Hangon 
lohkoilla . Nämä hyvin panssareilla suojatut patterit, 
joihin yleensä kuului veturi, muutama rautatievaunuja 
145 tai 180 mm tykkejä, edustivat tuolloin jo modernia 
teknjikkaa. Sähköisesti toimiville tykeille annettiin mm . 
suunta ja etäisyys keskustulenjohtovaunusta, jossa val
miiksi laskettiin ballistiset tekijät lähes samalla tavalla 
kuin nykyään keskiöjä rjestelmässä. Tä mä muuten hy
vinkin käyttökelpo inen tykistö oli kuitenkin sidottu kis
koihin , jolloin sitä ei voitu käyttää varsinaisesti tykis
töllisen painopisteen luomiseen muuten, kuin harvoissa 
paikoissa . 

Talvisodan jälkeen saatiin käyttöön jonkin verran 
jäykkälavettisia kenttätykkejä, jotka soveltuivat hyvin 
liikuteltavaksi, mutta heikkoutena oli huono sivusuun
tausmahdollisuus, joka ei mahdollistanut jatkuvaa 
seuranta-ammuntaa. Vasta asemasotavaiheen aikana 
saatiin käyttöön kenttätykistön käyttämää uudempaa 
kalustoa, kuten mm . 130 K 31, 152 H 37 ja 76 K 36, jot
ka olivat kaikki haaralavettisia ja soveltuivat jo raken
teensa puolesta hyvin meriammuntaan . Näitä tykkejä 
jaettiin välittömästi rannikkoprikaateihin kuuluville 
pattereille, jolloin moottoroitu rannikkotykistö sai var
sinaisesti alkunsa. Moottorointi oli tosin aluksi hyv in 
vaatimatonta, sillä sopivaa vetokalustoa ei ollut saata
vissa. Tykkien siirrot suoritettiin yleensä vaiheittain 
joko autoilla , tai maatalous- ja telatraktoreilla , joita 
sodan loppuun mennessä saatiin käyttöön suunnilleen 
yksi patteria kohden. Myöskin keskiöistä oli puutetta, 
joten meriammuntoja ei voitu suorittaa muuten kuin 
ampumalla suorasuuntauksella, tai ampumalla sulkuja 

maalin eteen. Taistelevat joukot tosin rakensivat mitä 
moninaisempia laitteita tilanteen parantamiseksi , joista . 
sitten sodan jälkeen oli paljon hyötyä kehitettäessä 
moottoroitua rannikkotykistöä edelleen. 

Edellä tuli jo ilmi, että liikkuvaa rannikkotykistöä 
käytettiin jo jatkosodan aikana tykis töllisen painopis
teen luomiseen uhanalaisimmilla alueilla kulloisenkin 
tilanteen mukaan . Tä mä aiheutti myös kin sen, että var
sinkin raskaat patterit alistettiin lähimmälle kenttä ty
kistöpatteristolle, jolloin komentajille jä i enemmän ai
kaa kokemusten keräämiseen toiminnassa olevista yksi
köistää n ja samalla he voivat tarkemmin perehtyä kent
tätykistön toimintaan eri tilanteissa. Näin saaduista ar
vokkaista kokemuksista oli si ttemmin hyötyä monissa 

Alokkaan järki 

Alokkaan järki on pieni, ymmärryskyky rajoitettu. 
Tämän tietävä t todeksi alikersantit sekä ne alokkaat, 
jotka ovat kuunnelleet salaa (ja aivonsa nyrjäyttäen) 
herrojen alikersanttien huolestuneita keskusteluja alok
kaiden vertikaalisen ja horisontaalisen analyysi-, 
assosiaatio-, ja ymmärryskyvyn dialektisen logiikan tri
viaalisuuden probleemeista . 

Minua on kuitenkin pyydetty tarkemmin selvittä
mään yllä olevan väitteen taustaa. Väite voitaisiin todis
taa käyttämä llä Carl von Grabbana-Cancculan testime
netelmää (vrt. Chra Bcila: Einige Forschungen Ober den 
Vernuft der RekrOten in einigen Armeen , Tutkimuksia 
erä iden armeijoiden a lokkaiden järjestä s. 1208). Yk
sinkertaisuuden vuoksi käytän kuitenkin ns . seuranta
menetelmää, jota ei tarvinne tarkempaan selvittää . Testi
ryhmän valitsin S:n pienen maan Y:n• kaupunkiin 14. 
10. tulleista alokkaista. Hän oli tyhmä , veltto, saama• 
ton, ryyppäsi, kävi usein naisissa, ts. oli kunnon kansa
lainen ja samalla keskiverto alokas. Ohessa muutamia 
havaintoja: 

Heti ensimmäisenä aamuna teki alokas X (jatkossa 
käytän vain merkintää X intimiteettilain vuoksi sekä 
sä ilyttääkseni luottamuksellisen tutkija-tutkittava
suhteen) raskaita virheitä. Hän ei mm. jäänyt seiso
maan asentoon, rintamasuunta kelloon päin kellon soi
dessa . Ko. tapahtuma jo sinällään voisi todistaa väit
teen todeksi! Jos kello soi, niin jokainen normaali ihmi
nen toki toimii kuten yllä on esitetty. Nyt joutui aliker
santti rasittamaan itseään vain X:n tyhmyyden takia. 
Alikersantin kunniaksi on sanottava, että hän toimi heti 
alusta aivan oikein : Hän ei suinkaan erehtynyt selittä
mään oikeata käytöstapaa normaali ää nellä, jota X ei 

taistelu issa ja moottoroidun rannikkotykistön keh itys
työssä. Jatkosodan aikana muodostivat kiinteät rannik
kopatterit edelleenkin rannikkopuolustuksemme run
gon . Niiden sijoitus ja lukumäärä oli kuitenkin riippu
vainen paikallisista olosu_hteista ja va llitsevasta yleisti
lanteesta , jolloin niitä jouduttiin sii rtämään rintamao
salta toiselle mitä moninaisimmin tavoin . Sodan loppu
puolella kehittyneet moottoroidut patterit osallistuivat 
jo jokseenkin tasavertaisina rannikkomme puolustuk
seen kiinteiden pattereiden rinnalla ja edelleen sotien 
jä lkeisinä vuosikymmeninä jatkunut kiivas kehitystyö 
on vähitellen muovannut moottoroidun rannikkotykis
tön sellaiseksi millaisena me sen tä nä kin päivänä tää llä 
Vaasan Rannikkopatteristossa voimme nähdä. 

kuitenkaan olisi ymmä rtäny t vaan huusi suoraan X:n 
korvaan mitä pitää tehdä . Loistavaa! 

Pian tämän kellotapahtuman jälkeen ilmoitettiin val
mistautumisaika ruokailu tms. varten, aikaa annettiin 5 
minuuttia. Kun 2:den minuutin jälkeen käskettiin jär
jestäytyä parijonoon, ihmetteli X minne oli kadonnut 3 
minuuttia . Tämä oli suorastaan hä mmästyttävän selvä 
typeryyden ja ajattelukyvyn surkastumisen osoitus . Ko
ko tilannehan on aivan helposti selvitettävissä Einstei
nin yleisen suhteellisuusteorian avulla, mutta koska 
kaikki alikersantit ja muutkin tämän artikkelin lukijat 
ko . teorian sekä ymmärtävä t että hallitsevat en ryhdy 
asiaa tarkemmin selvittämään. Sanottakoon nyt kuiten
kin , että kysymys on alokkaiden ja alikersanttien no
peuseroista . 

Kun alokas X meni sulkeisiin, hän alkoi ihmetellä, 
miksi niin paljon aikaa käytettiin aseotteiden harjoitte
lemiseen (ylös oikealle, eteen, jalalle, olalle vie ym.). 
Tämä siitä huolimatta, että hänelle oli selitetty harjoit
telun syyn olevan tarkoitus opettaa ko. temput vaiston
varaisiksi taistelutilanteita varten! Siis sen lisäksi, että 
alokas on tyhmä, hän on myös kovapäinen! 

Neljäs hämmästyttävän selvä todistus alussa olevan 
väitteen oikeellisuudesta tapahtui aivan tarkkailuajan 
lopulla. Silloin oli alokas X mennyt jaoksensa kanssa 
lenkille. Rasittavalta lenkillä palattuaan kuuli alokas X 
·käskyn, että pitäisi vaihtaa pikkumustat hikisten vaat
teiden tilalle. Tästä tämä tarkkailuhenkitömme veti sen 
johtopäätöksen(!), että hänellä olisi mahdollisuus men
nä suihkuun. Kun alokkaamme oli ollut pikkumustissa 
muutaman minuutin, tuli käsky - kuten luonnollista 
on - vaihtaa jälleen palveluspuku päälle. Tästä luon
nollisesta ja normaalista toimenpiteestä nosti alokas X 
pienen metelin . 

Ylläkuvattuun tapaukseen kannattaa syventyä tar
kemmin . Ensinnäkin: Miksi alokkaamme hermostui 
ko. tapauksesta? Vastausta ei ole helppo antaa, mutta 
jos yritämme asettua heidän tasoisten ihmisten (lue: 
cro-magnon) tasolle, saattaa kysymys saada vastauk
sen. Ehkenpä he pitävät epä miellyttävä nä olla hikisissä 
vaatteissa! Tämä oli luonnollisesti pelkkää spekulointia 
mutta joku vastaus asettamaamme kysymykseen on 
saatava. Toinen mahdollisuus on , että pienen suuttu
muksen syy oli turha vaatteiden vaihto. Tämä vaih
'toehto tuntuu kuitenkin epätodennäköiseltä . Onhan 
toki kerrassaan autuaallinen tunne, kun saa vetää hikis
ten lenkkiva,itteiden sijaan puhtaat ja mukavat 
, pikkumustat! Jos kuitenkin ylläesitetty vaihtoehto on 
oikea, voimme todeta, että kiittämättömyys on maail
man palkka, varsinkin jos alokkaista on kysymys . Esi-
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miehethän tekivä t kaikkensa , jotta alokkaat sa ivat edes 
pienen hetken olla mukavissa pikkumusti ssa! 

Lisä ksi mielenkiintoinen yksityiskohta tapauksessa 
oli se, että alokas veti johtopäätöksen! Tä hä n seikkaan 
on vaikea suh tautua . Toisaalta se -osoittaa, että alok
kaalla on ainakin jonkin verran kÖrkeampaa ajatustoi
mintaa, mutta toisaal ta se on osoitus kovapäisyydestä . 
Onhan alokkaille selvästi ilmoitettu, että heidän ei pidä 
aja tella mitään saatika si tten tehdä johtopää töksiä! 

Olen edellä esittä nyt muutamia, sattumanvaraisesti 
va littuja yksityiskoht ia tutkimuksestani ja olen pyrki
nyt myös hi ukan analysoimaan tuloksia. Koska tutk i
mus ei ole vielä aivan valmis, en ole esittänyt mitään 
yleisiä suuntaviivoja tutkimuksesta . Jos jota kin asia 
kiinnostaa lähemmin , pyydän häntä ottamaan yhteyttä 
kotiini . 

Allibert Zweistein 
Vt. Vaasan viera ileva tiedemies 
Bombay (Hannu Väänänen) 

Runoja 

Teltassa 

On yö, on kylmä , on sade 
on märkää 
On huono olo , on hyvä olo 
kun sinä nukut vieressä in 
Nukut sikeästi 
minä vaan valvon ja palelen 
Sinä nukut lä mpimästi 

Sitten on vuoron vaihto 
tönäisen kylkeesi 
ja painun pehkuihin 

opp . Sorjonen 

- Onko sinulla henkilökohtaisia ongelmia? - koitetaan 
ratkaista ne yhdessä! 

varusmiestukimies oppilas Vesa Ristola 

Ko . otsikon on tarkkasi lmäinen varuskunnan ilmoi
tustau luilla . Tämä ilmoi tus kertoo li sä ksi että varus
kunnassa toimii nk. varusmiestukimies. Monelle van
hemmallekkaan tykkimiehelle tä mä termi ei sano mi
tään, ennenkuin hä nelle kerrotaan, että tämä henki lö 
jatkaa entisen varusm iespsykologin tkm Sjöbergin työ
tä. Syy nimenmuutokseen johtuu sii tä , että varusmies
tu kimies ei o le koulu tukseltaan psykologi. 

Ottaessani varusmiespsykologin tehtävä t vastaan oli 
minun selvitettävä itselleni , o lenko yl ipää tänsä tarpeel
linen . T utustuin tehtäviini tkm Sjöbergin johdolla noin 
kuukauden ajan ja tä nä aikana minulle selvisi tä llaisen 
tehtävän tarpeellisuus. Artikkelillani pyrin selvittele
mään lu kijoille näitä syitä . 

Jokainen · varusmiespalveluksen suorittanut tai sitä 
suorittava mies tietää millaisen muutoksen ihm inen ko
kee palvelukseen astuessaan . O nko muutos positiivinen 
vai negatiivinen? Tähä n seikkaan en puutu, haluan va in 
todeta että se on suuri. Jokainen ihmi nen on oma per
soonall isuutensa ja jokainen kokee muutoksen eri ta
valla . Toinen sopeutuu helposti muuttuneisiin olosuh
teisi in, kun taas toinen ei sopeudu koskaan. Koska o len 
ai kaisemmin to iminut teollisuudessa esimiestehtävissä , 
ti edän, että jokai nen alainen on luonteeltaan erilainen 
ja näinollen jokaista on käsi teltävä er i tavalla . Kuiten
kin armeija ei ota ni inkään yksi löä huomioon vaan ko
ko joukon . Tässä tapauksessa keskivertoluonteet so
peutuvat mutta osa ei. Sopeutumattomalle osalle ka
saantuu helpos ti huomautuksia ja ikävyyksiä . Tä llöin 
on jo syntynyt " noidankehä" esimerkiksi seuraavalla 
tavalla: Mies jää kiinni luvattomasta poistumisesta ka
sarmialueelta, josta on seurauksena, että hänen loman
sa " palavat". Nyt "pinna kiris tyy " entisestää n ja mies 
on valmis lähtemään " puntikselle" uudestaan ja uudes
taan kunnes häne lle langetetaan aresti rangaistus. Edel
lämainittuihin sei kkoihin liittyy runsas a lkoholinkäyt-
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tö. "Noidankehä" on valmis ja mies hankkii helposti 
itselleen ylipalvelusta 30-40 vuorokautta . 

Tärke impänä tehtävä nä ni näenkin katkaista tä llaisen 
"noidankehän" heti alkuunsa, tai estää sen syntymi
sen_ Tähän tehoaa yleensä luottamuksell inen keskustelu 
ao . henkilön kanssa, jolla pyrin selvittelemään syyt 

. " pinnan kiristymiseen" . Useimpien kohdalla keskustelu 
auttaakin . 

On toki varuskunnassa muita kin henkilöitä joiden 
puoleen voi kää ntyä , kuten varusmiespappi ja kanta
henkilök unta . Uskoisin kuitenkin, että edellisen puo
leen käännytää n enemmän hengellisissä asioissa ja jä l
kimmäistä vaihtoehtoa moni pelkää niin paljon ettei us
kalla mennä puhumaan . 

Keskustelu siis auttaa mutta tarvitaanko tähän tehtä
vään erikseen nimettyä henkilöä? Mielestäni tarvitaan 
koska olen omakohtaisesti todennut , kuinka pinnalli
seksi kesk ustelu useimmiten jää toveripiirissä . Tälla i
sesta piir istä usein löytää henkilön joka dominoi jouk
koa ja näyttää muutenk in hyvin itsevarmalta . Kuiten
kin hä n saattaa olla sisä isesti hyvinkin ahdistunut ja on
gelmien painama . Näennäisen itsevarma esiintyminen 
on vain keino peittää oma epävarmuus ja ahdistunei
suus. Em. tapauksessa on itsestää n selvää, ettei hän voi 
keskustella ongelmistaan tovereidensa kanssa , koska 
pitää sitä jotenkin häpeä llisenä . 

Yhteenvetona edelläesitetystä haluaisin sanoa, että 
koen työni VaaRPstossa erittä in tarpeellisena ja toivon 
jokaiseen Suomen joukko-osastoon saatavan VMTK:n 
yhteyteen varusmiestukimiehen varusmiespsykologin 
kuten on esim opintoasiamiehen laita . Tehtävään sinän
sä ei mielestäni välttä mättä tarv ita mitään erityistä kou
lu tusta, vaan oma aktiiv isuus ja kiinnostus tehtäviä 
kohtaan riittää . Toivon että kirjoitukseni virittää edes 
jonk inverran kesk ustelua varusmiestoimikunnissa ym
päri Suomea. 

"Ken on maassa kaunehin?" 
- Pakinaa naiskauneudesta 

Typerän nä köinen , jäykästi hymyilevä miss ikandi
daatti astelee Kalastajatorpan pöytien vä lissä uimapuku 
pää llää n. Mitä on kyseessä? No missikisat tietenk in. 
Miltei koko maa on ahtautunut televisioidensa ää reen , 
vieläpä perheenisä kin on jä ttänyt kalareissunsa vä li in ja 
tuijottaa missejä , jotka antavat - ainakin yrittävä t -
itsestään ä lykkään maailmannaisen kuvan . Tällainen 
yksinkertainen ja tollo maalaispull iainen ku in minä , ei 
voi olla iha ilematta missiä, joka puhuu sujuvasti rans
kaa , saksaa, englantia ja ruotsia ja vieläpä muutaman 
sanasen islamia ja venäjää kin ja kaikenpää lle harrastaa 
ydin fysi ikkaa, slalomia ja lask uvarjohyppelyä . Tä mä 
kaikki on sangen kunnioitettava saavutus, kun tietää, 
että kysymyksessä on merkantin koulutuksen saanut , 
kehitysalueella asuva henkilö . Voi, millaista sisua vaati
neekaan lähteä harrastamaan slalomia 100 km :n pää
hän sen jä lkeen kun on lukenut Einsteinin elämää ja 
saavutuksia käsittelevä n kirjan . Lähin lentokenttä kin 
on lähes 200 km :n päässä, että kyllä se luontoa vaatii , 
tuo kauniina oleminen . 

Entäs sitten , kun joku saa Suomen kauneimman tit
tel in . Ensi alkuun , samana iltana, on jossain hienossa 
paikassa , esim . Hotelli Hesperian yökerhossa, railak
kaat pirskeet " kauneimman " kunniaksi . Tuolloin tuo 
yksi onnellinen juo kristallilaseista shampanjaa (arki
kielellä Elyseetä) kir .tri Kanervon kanssa sitä ennen tie
tysti soitettuaan ä idilleen ja kerrottuaan "kuinka hir
veän ihanaa kaikki on ja kuinka ihania nää ihmiset 
on". 

Hoidettuaan pussit silmiensä alta ja muutenkin kor
jattuaan ulkonäkönsä missi ottaa lehdistön vastaan ja 
antaa suurin piirtein seuraavanlaisia lausuntoja: " En 
mä muuten olisi viitsinyt ottaa osaa, mutta kun toi 
Marjatta (Tiesmaa) mut pakotti . Ja sit Eki kanssa sanoi 
mulle , että kyl sun kannattaa yrittää, kultimuru , vaikka 
sit mei saada mennä vuoteen naimisiin" tai " Kai mä 
nyt seuraavaksi jonnekin Nykiin (New York , missikiel 
tä) tai Pariisiin meen duuniin ." 

Maan kauneinta aletaan juoksuttaa ympäri maail
maa kauneuskilpailuissa : Tokio, Osaka, Rhodos, Ma
nila , Hong-kong ja Kerava . Kerava ei nyt varsinaisesti 
kuulu asiaan, mutta koska missin veljen avovaimo 
omistaa siellä " rautaisen" rä tti-( = farkku)liikkeen täy
tyi vähän käydä mainostamassa sukulaisia nääs. Ennen 
jokaisia kisoja missi toteaa mahdollisuutensa hyviksi , 
mutta toivoo silti ettei voittaisi. Ja kun voittoa ei tule , 
tuumaillaan, että mitä s tuosta , sehän on vain työtäni. 
Aina kotimaassa piipahdettaessa annetaan lausuntoja, 
että " kuin ikävä mull' on ollut Ekiä ja kuinka ihania ih
misiä siellä tapaa. " Nyyhkylehdet kirjoittavat romant
tisia tarinoita siitä , kuinka Suomen naiskauneuden 
edustaja pelasti kuolemaisillaan olevan kulkukissan ja 
kuljetti sen itseään säästämättä 100 metrin päässä ollee
seen hotelliin. Romanttista ja jännittävää , eikö totta . 

Missivuoden jä lkeen palataan ankein mielin harmaa
seen, pieneen ja ikävään koti-Suomeen . Mielessä ovat 
nuo iki-ihanat hetket, jolloin maamme naiskauneuden 
edustaja söi illallista maailman eliittiin kuuluvan Bj B:n 
(Björn Borg, pikkutyttökieltä) kanssa Pariisin Savoys
sa. Kolmannella kuulla pullottava maha tuo mieleen 

hetket , kuka se nyt olikaan , niin tä mä n ihanasilmäisen 
hissipojan (Hotelli lnter-Continental) . Nyt onkin aika 
antaa viimeiset lausunnot lehti in (lukuunottamatta lap
sien syntymän, avioeron , naimis iinmenon tai muiden 
luki joita kiinnostavien asioiden johdosta tapahtuvia 
haastatteluja) . 

" Ihanaa ol i ni in kauan kuin sitä kesti " repä isevä t Me 
Naiset, Jaana ja muut arvonsa tuntevat naistenlehdet 
koko aukeaman leveydeltä . Lempeä t loppurepliikit 
vuoden mesoamisen jä lkeen " Jacques on ihana mies, 
mutta silti palaan Ekin luo" ja muuta sellaista , naisia 
ki innostavaa. 

Tässä oli tarina tyypillisen tö ll intytön noususta kios
kin myyjäs tä maailman eliittiin . Rakas lukijani, tosi ta
rinani nostatti varmasti ilon kyyneleet ja katkeruuden 
punan poskillenne . Mutta ä lkää luopuko , lenkkeilemäl
lä, laihduttamalla , syömällä hedelmiä ja käyttämällä 
Anytime-meikkejä teistäkin voi tulla maankaunein, 
Suomen, isäimme maan edustaja ulkomailla. Valuvat
pa nyt katkerat surun kyyneleet silmistäni , sillä " en ole 
nainen enkä edes kaunis." Onko kurjempaa kohtaloa , 
sanopa se, rakas lukijani . opp. Antila 

Kumpi lienee parempi, kalareissu vai missi? 

TYHJIÖ 
Tyhjässä repussani on 
tyhjyyden keskellä 
vain tyhjä, kulunut pakkini 

Opp. Sorjonen 
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Suuri sota -HARJOITUS- .. 77 
polkijan kannalta 

Syyskuun lopulla ilmassa oli kieltämättä jotain eri
koista . RAuK :n 1. jaos, tulenjohto- ja mittauslinja sekä 
viestilinja olivat 23 pvä perjantaina lomalle lähdössä 
kun koulun vääpeli ilmoitti, että loma poikkeuksellises
ti loppuu jo klo 07 .00 sunnuntaina, pitkämatkalaisilta 
12.30. Syy: pieni sota tuolla Etelä-Suomessa. 

Sunnuntaina tulimme takaisin mieli maassa. Viimeis
tellessämme pakkauksia tunnelma oli tosi tiivis, asiaan 
kuului, että uhattiin suorittaa kenttälapiolla aivan uu
denlainen hiusmuotoilu mm . 2. jaoksen irvistelijöille. 

Torailuineen ynnä muineen olimme kuitenkin klo 15 
matkalla kohti Reilaa , missä Psto oli ollut ampumassa. 
Tunnelma alkoi vapautua ja pian lauloimme reippaita 
lauluja auton lavalla, Ukko-Nooa ja . .. tiedättehän . 
Ilta kahdeksalta olimme perillä ja noin kolme tuntia 
myöhemmin olivat teltat pystyssä ja miehet levynä . 

Maanantaina RAuK:n oppilaat sijoitettiin omiin ryh
miinsä. Vääpeli Kuusinen piti 14:lle raskaalle pstolle 
puhuttelun ja saimme kuulla, että keltainen vaara oli 
hyökännyt Helsingin ja Hangon kautta jonnekkin 
Veikkola-Vihti-Lohja linjalle. Seuraavaksi olimme
kin jo kuorma-autossa matkalla johonkin Hämeenlin
nan eteläpuolelle . Täällä meidä t alistettiin eri osastoihin 
ja omani oli 1. Jääkärikomppanian kuntojoukkueen 
Tj-partio . 

Tiistaina se sitten alkoi . Vasta 1 :ä harjoiteltiin, pol
jettiin pyörällä, rämmittiin suolla, kompuroitiin kivi
koissa , syöksyttiin ja rynnäköitiin . Koko harjoituksen 
ajan, puoli pä ivää joutui vannoutunut tj -mies raahaa
lllaan 14-kiloista VA 305-radiota. Palattuamme harjoi
tuksista tuntui siltä, kuin Lepper-leima olisi painunut 
loppuiäksi takamuksiin . 

Illalla oli vuorossa 1. toteutettuna . Se osoittautuikin 
n. 30-40 km pitkäksi yömarssiksi polkupyörillä ympä
ri Hämettä. 

Keskiviikkoaamuna oli sitten vuorossa aamupala, 
mainittakoon tämä, koska ruokaa emme sitten enää 
paljon nähneetkään . Siirryimme välittömästi aamupa
lan ja leirin purkamisen jälkeen pyörien päälle ja veiva-
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simme taas n . 30 km . Taival päättyi lähelle Lopen kir
konk ylää. 

Tällä osuudella, ollessamme jo aivan apaattisia, tuli 
pieni piristys ruiske. Ol in juuri saanut kunniakkaan tun
nustelijan tehtävä n ja ajaessani tst-parini kanssa edellä, 
melkein syöksyimme keskelle vihollisen ajoneuvoja. 
Pian olivatkin tulenjohtomiehet antaneet krh :lle ko
mennot ja niin lähti vihollinen luistelemaan . Saaliiksi jäi 
muonavankkuri ja soppatykki. Tästä riemastuneena jat

,koi 1. fääkärikomppania matkaansa. Matkan aikana ei 
sitten muutamaa ilmahälyytystä kummempaa tapahtu
nutkaan. 

Lopella huomasimme että Tj-partion teltta oli varas
tettu , samoin muut leiriytymisvarusteet. Kaiken huippu 
oli että vihollinen oli kaapannut vuorostaan meidän 
soppatykkimme. Vasta illalla klo 19 tienoilla kuorma
autolla jotain arveluttavaa pöperöä niin , ettei ihan näl
kää n kuoltu . 

No, eihän tilanne loppujen lopuksi niin huono ollut, 
toimihan siviilihuolto mainiosti, nuoret mopolähetit 
toivat ruokaa, juoJT1aa ja savukkeita koko iltapäivän. 
Teltan puuttuminen ei paljoa surettanut, kun saimme 
kuulla lähtevämme vaihteeksi polkupyörillä marssille 
kohti Hyvinkäätä, lähtö n. 21.00. Juuri ennen lähtöä 
tulenjohtopartio huomasi, että nuotio, jonka äärellä se 
oli koko päivän värjötellyt, oli herännyt voimallisena 
eloon . Tj -partio oli malliesimerkki tj -miesten mukautu
vuudesta, siksi ripeätä VPK-toimintaa nähtiin viiden 
minuutin ajan, sen jälkeen taas ei näkyn_yt mitää n, nuo
tio kun oli sammunut lopullisesti . 

Hyvinkää saavutettiin klo 03 .00:aan mennessä, ruo
kailu, leiriytyminen , telttakin löytyi lopullisesti , 1 1/ 2 
tuntia, herätys 06.00 kevyt aamupala, leirin purkami
nen ja puhuttelu ja olimme valmiina harjoittelemaan 
taistelunäytös tä klo 07 .30. 

Taistelunäytös torstaina olikin mielenkiintoinen jut
tu . Vihollinen oli Vihtijärven rannalla . Meidän oli mää
rä ajaa se hornan kuuseen, ja tehokkaasti, olihan meitä 
seuraamassa silloin useita ulkomaisia sotaherroja. Har
joitusten jälkeen joka mies oli ladannut aseensa pauk
kupatruunoilla ja värjötteli kuusen alla tihkusateessa 
odotellen H-hetkeä. Klo 12.00 saapuivat vieraamme se
kä erotuomarit. Ensiksi oli maastokäskynjaon malliesi
merkki, se tulkattiin vieraille. Seuraavaksi saivat herrat 
upseerit haastatella poikia . Hämmästys oli suuri kun 
koko tj-partio osoittautuikin varusmiehiksi . Mutta eni
ten hämmästyi allekirjoittanut, kun eräs neuvostoliitto
lainen kenraali astelee kohti ilman tulkkia ja haastatte
lee - aivan virheettömällä suomenkielellä. 

Näytös itsessään sujui kohtalaisen hyvin, vihollinen 
ajettiin pois , niin kerrottiin, itse jäin selustaan turva
joukkoihin. Siinä aikamme kuluksi räiskyttelimme lip
paallisen paukkupatruunoita mekin . Varusmiehet eivät 
kyllä paljoa paukutelleet, syyn tietää jokainen 7 ,62 RK 
62:ta puhdistanut, mutta reserviläiset olivat aivan halti 
oissaan saadessaan räiskiä surutta. 

Näytös päättyi noin klo yksi iltapäivällä, sade ei enää 
ollut tihkua. Teltat pystytettiin, kaminat sytytettiin, al
koi kuivaus. Mutta, ah-eihän se sodalta olisi tuntunut
kaan ellei olisi tullut komento, jolla 1. Jääkärikomppa
nia lähti etunenässä klo 14.00 hyökkäämään kohti 
Karkkilaa, rankkasateessa, pehmeätä savista hiekkatie
tä pitkin. Siinä taas oli kovan onnen soturilla radio se
lässä ja pyörän etukappa alkoi hirttää, jäin jälkeen. 
Eräässä isossa alamäessä otin henkeni kaupalla poru-

kan kiinni ja vaihdoin pyörää toisen tulenjohtueen jä- taista, jotka ponkaisevat metsään, smmen huutaa: 
senen kanssa ja jatkoin matkaa, kaverin jäädessä odot- "Seis, ketäs olette, oletteko niitä Vaasalaisia tj
tamaan kuorma-autoamme. miehiä? " " Juu, juu, ollaan ", kuului vastaus ja miehet 

Vihdissä puolivälissä matkalla Karkkilaan törmäsim- juoksivat sen kun pääsivät. Mainittakoon vielä, että si
me keltaisiin . Pari miestä syöksyi pidättelemään maas- nä yönä saimme noin kello kolmen tienoissa peruna
toutuneita vihollisia samalla kun tulenjohtaja ohjasi muusin ja palapaistia, mikä oli edellisen päivän lounas , 
krh:n tulen vihollisen asemiin. Samaan aikaan 3. jouk- päivällinen ja iltapala. 
kue koukkasi ja otti lyhyen taistelun jälkeen haltuunsa Perjantaiaamuna alkoi sitten viimeinen hyökkäys itse 
osaston, joka osottautui yhdeksi raskaaksi patteriksi . toimin tulenjohtueen 1. viestimiehenä, vedin yhden ke
Voitto ei ollut kuitenkaan ihan selvä. Erotuomari! jou- lan (500 m) parikaapelia suoraksi ja takaisin kelalle, sii
tuivat kuuntelemaan selitystä jos toistakin . Kuulemam- nä se. 
me mukaan yksi ja toinen asia "ei ollut mukana", mut- Seuraavaksi ei ohjelmassa ollutkaan muuta kuin ate-
ta lopulta kirjattiin voitto meille. ria, varusteiden lastaus ja pois lähtö . Mitään ei voitok-

Matka jatkui pikku sateessa, ei kauan tosin, sillä hy- kaalta tulenjohtopartiolta puuttunut, pikemminkin 
vin pian alkoi sataa rankasti. Koittakaa kuvitella että päinvastoin . 
ajaisitte perunapellolla, josta on perunat juuri otettu ja Paluumatka alkoi suuntana Parola, tosin kävimme 
vettä tulee kuin suihkusta, niin tiedätte olosuhteet jois- ohimarssilla Forssassa, mutta sodan todelliset sankarit 
sa ajoimme kohti Karkkilaa . olivat kuorma-auton lavalla pressun alla piilossa , em-

Sade taukosi 15-20 min . kuluttua ja jouduimme väi- mekä nähneet Forssasta juuri mitään. 
jytykseen. Krh :ta ei voinut "käyttää" koska olimme Pian Forssan jälkeen vaihdoimme siviilikuorma
varmuusetäisyyksien sisäpuolella . Tilanne oli seis . Sii- automme proto-Sisuun ja tulimme illalla Parolaan . 
nähän olimme, märkinä, tuulessa, nälkäisinä mutta on- Sieltä alkoi junamatka Vaasaan. 
neksi ei ollut huumori kadonnut. Koska tämä on omakohtainen kertomus en puhu 

Eroruomarit selittivät, että tilanteesta syntyisi kova matkasta muuta kuin että Tampereella olin kipinässä 
lähitaistelu ja käsikähmä joka kestäisi kauan, liian kau- tunnin, seuraavaksi heräsin aamupalalle Seinäjoella n. 
an ehtiäksemme tavoftteeseemme ajoissa. Epäilemättä klo 9:n tienoissa lauantaiaamuna . 
olisi käsikähmä syntynyt, en olisi ollut vakuuttunut sen Tulenjohtue saapui hyvässä järjestyksessä takaisin 
kestosta, aika vihaista joukkoa näytti takanamme tule- kasarmille, varusteet olivat paikoillaan varastossa en
va 1. Jääkärikomppania olevan . Joka tapauksessa ti- nen muita ja normaaliin päiväjärjestykseen palattiin 
lanne jäi sikseen jatkoimme matkaa tavoitteeseen. Lei- muitta mutkitta. Saatiin päivärahat ja tieto että saatiin 
riytymisen jälkeen erotuomariauto kulki läpi alueen ja myös lomaa tiistaiaamuun . Riemumielin koko RAuK :n 
kuulutti, että tilanne jatkui, vankeja sai ottaa, soppa- Harjoitus -77:ssä mukana olleet oppilaat lähtivät lomil
tykkejä vallata jne. Olin itse juuri parhaillaan etsimässä le. 
soppatykkiä kun leirin suunnassa alkoi paukkua, leiriin Ja mitä sitten tapahtui, onkin jo toinen juttu, kuten 
oli hyökätty. Taistelu oli pian ohi . Vihaiset siniset olivat Rudyard Kipling sattuvasti lausuu. 
pitelemättömiä. Keltaisten asemaa kuvannee seuraava . 
tilanne . Sinisten vartija on maantiellä, tapaa kaksi kel- Tj-radiomies opp. Jouko Hahkio RAuK / VaaRPsto 

Oppilas 

Repsottavat pöksyt jalassasi 
saa minut säälimään kohta/aasi 
Pari numeroa liian isot kengät 
voi, voi sinua ressukkaa 
Nuutunut koppalakki päässäsi 
saa minut hymyilemään salaa 
Mutta tiedätkö, olet suloisin, 
maailmani. Koko elämäni, 
minä ikävöin sinua niin 
Minä _rakasian sinua sotilaani 

Turhaan sinä 
minua pelkäät 
en minä sinuun rakastu 
Enhän minä 130 milliseenkään rakastunut 
vaikka sitä pari kertaa 
metsään veinkin 

seitsemän, kuusi viisi . .. 
lasken kuukausia, viikkoja 
päiviä 
- siviiliaikaan. 
Kun menen lomille 
loppuu minulta ajancaju 
ja kaikki menee sekaisin 
Takaisinpaluu, 

"Kessunretku" palauttaa minut ajantasalle 

Kuuntelehan tuota kessua 
se on oikea paviaani 
- mokomakin. 

Opp. Sorjonen 
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Suomen itsenäisyys nuoren miehen näkökulmasta 
Oppilas Juhani Repola 

60-vuotiasta valtiota voidaan nykyisten mittapuiden 
mukaan pitää vielä nuorena. Valtiomme pääsee tänä 
vuonna vasta miehen ikään . Suomalainen kulttuuripe
rinteemme on huomattavasti vanhempi kuin valtiom
me. Voidaan hyvällä syyllä todeta, että juuri tämä kult
tuuriperinne mahdollisti suomalaisen kansallisvaltion 
synnyn. Suomalaisia pyrittiin väliin ruotsalaistamaan, 
venäläistämään ja jopa saksalaistamaan, siitä huoli
matta kulttuurimme on kehittynyt kovissakin tuiskuis
sa. 

60-vuotta sitten lähdettiin Suomen valtiota luomaan 
lähes täysin tyhjästä . Vaikka olimme Venäjän vallan 
alla eläneet autonomian aikaa ja näin opetelleet edes 
jollain lailla hoitamaan omia asioitamme, olivat synny
tystuskat siitä huolimatta suuret. Käytiin kansalaissota, 
jotkut yrittivät tehdä suomesta monarkiaa jne. 
Mielipide-erot valtion muodosta ja toiminnasta olivat 
suomalaisen sivistyneistön keskuudessa suuret. 

Valtiomme syntyyn vaikutti sekä Venäjän vallanku
mous että vallankumouksen jälkeen jatkunut kahinoin
ti Venäjän sisällä. Vallankumouksen jälkeen syntynyt 
Neuvostoliitto ja sen johto hyväksyi Suomen valtion 
olemassaolevaksi tosiasiaksi ja ensimmäisenä valtiona 
maailmassa tunnusti Suomen itsenäisyyden. Neuvosto
tasavallan myötämielinen suhtautuminen johtui sen sil
loisen johtajan Vladimir Ilits Leninin opin mukaisesta 
kansojen itsemääräämisoikeudesta . 

Kansalaissota, joka käytiin välittömästi itsenäistymi
sen jälkeen, oli huono ja kivulias lähtö perustettaessa 
uutta valtiota. Tämä sota jätti vielä moneksi kymme
neksi vuodeksi voimakkaita tunnelatautumia, jotka ei
vät voineet olla vaikuttamatta Suomen kehitykseen . En 
tässä yhteydessä rupea spekuloimaan tämän sodan oi
keutuksesta sorretuista tai sortajista. Tosiasia lienee se, 
että virheitä ja ajattelemattomuutta ilmeni molemmin 
puolin. Eikä sota ole missään yhteydessä paras vaih
toehto ratkaista asioita. Historiasta voidaan havaita, 
että yltiöpäinen kiihkomielisyys ajaa aina sotaan. Ol
koon kysymys sitten uskonnollisesta tai poliittisesta 
kiihkomielisyydestä. 

Näin 50-luvun rauhalliseen Suomeen syntyneenä kan
salaisena tulkitsen kansalaissotaa siten, että ei liene 
maailmassa yhtään valtiota joka ei syntyessään olisi 
käynyt sisällissotaa. 

Kaksikymmentä- ja kolmekymmentäluku oli äärioi
keistolaisen aikakauden aikaa. Maailman huomion kes
kipisteenä oli Hitlerin valtaannousu Saksassa. Kansalli
sosialistiset aatteet levisivät ympäri Eurooppaa . Meillä 
noita ajatuksia edustivat Lapuan-liike ja Isänmaallinen 
kansanliike (IKL). Näiden liikkeiden tavoitteena, jonka 
ne myös julkisesti ja kovaäänisesti toivat esiin oli suur
Suomen muodostaminen ja vallan anastaminen silloi
selta esivallalta. Keinoja ei kaihdettu . Tällöin joutui jäl
leen kerran nuori Suomen tasavalta kovien koettele
musten eteen. Mäntsälän kapina, muilutukset, talon
poikaismarssi jne horjuttivat vakavasti silloista valtio- . 
tamme. Näitä kansankiihoittajia voimme osaltaan syyt
tää vuosien 39-44 tapahtumista. Demokratiamme toi
mintavapautta on usein käytetty sitä itseään ".astaan 
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yrittäen kumota koko järjestelmä sen vapauden varjol
la . Näin oli myös laita suomalaisen äärioikeiston toi 
minnan suhteen . 

Valmiita valtiomiehiä oli 20-30-luvun Suomessa 
erittäin vähän . Suomalaiset johtajat joutuivat opettele
maan kansainvälisten asioiden hoidon alusta . Samoin 
oli myös suhtautuminen suurvaltapolitiikkaan. Suoma
laiset eivä t tajunneet, että jokainen valtio haluaa ai
noastaan turvata omat etunsa ja jos yhteneviä etuja on, 
niin yhteistyö on mahdollista . Tämä ymmärtämättö
myys ja holtiton ylimielinen asennoituminen varsinkin 
idänpolitiikassa loi pohjaa tuleville tapahtumille. Suur
valta ei voi kansainvä lisen tilanteen kiristyessä riskeera
ta yhtään rajaansa. Suomen geopoliittinen asema Neu
vostoliiton suhteen oli ja on vieläkin erittäin merkityk
sellinen. Leningrad oli siihen aikaan "kivenheiton" 
päässä Suomen rajalta. Kun tähän lisätään Suomen si
säpoliittinen tilanne ja IKL:n voimakas sekä agressiivi
nen propaganda Neuvostoliittoa kohtaan, ei ollut mi
kään ihme, että Neuvostoliitto halusi turvata länsira
jansa. Rajansa se näki turvatuksi vaatimalla Suomelta 
muutamia sotilaallisesti tärkeitä tukikohtia, kuten Han
ko ja erä itä Suomenlahden saaria. Suomenlahden puo
lustus oli heille elintärkeä kysymys . Näinollen ei voida 
väittää, että Suomi ajautui sotaan ajopuun tavoin, vaan 
suomalaisten olisi ollut tiedettävä, että sotilaallinen rat
kaisu on väistämätön ellei molempia osapuolia tyydyt
tävään sopimukseen päästä. Oliko sill_oin mahdollisuut
ta saada aikaan hyvää sopimusta? Aikaisemmin har
joittamamme idänpolitiikka ei ainakaan luonut si lle hy
vää maaperää, päin vastoin. Joten sodan syttymistä ei 
voida laittaa silloisen Suomen presidentin ja hallituksen 
niskoille, vaan se oli monen toimenpiteen ja ratkaisun, 
lehdistön, poliittisen tahdon ja kyvyttömyyden, jatku
van propagandan, suomalaisen hyväuskoisuuden, jää
räpäisyyden ja kansainvälisen tilanteen summa. 

Talvisotaan Suomen kansa meni yksimielisenä. Neu
vostoliiton hyökkäys Suomeen oli tavalliselle kansalle 
täysi yllätys. Armeijalle ja poliittiselle johdolle se ei tui-

:, lut aivan yllättäen. Poliittinen tilanne oli ollut lukkiutu
neena jo jonkin aikaa, pieniä rajakahakoita oli sattunut 
jo pitkin syksyä, kummallakin puolen rajaa oli valmis
tauduttu sodan mahdollisuuteen . Mannerheim-linja oli 
valmis jo sodan alkaessa. Oliko linja sitten niin taruno
mainen kuin sodanajan lehdistö toitotti? Useiden so
dassa olijoiden mielestä ei, vaan miesten kestävyys, voi
makas taistelutahto ja tehokas rintamajohto korvasivat 
suomalaisten materiaalisen ja määrällisen heikkouden. 

Toinen maailmansota Suomen kohdalta olisi voitu 
saattaa päätökseen jo muutamaa vuotta aikaisemmin 
jos Suomi ei olisi antanut periksi Saksan vaatimuksille . 
Ehkä juuri maamme materiaalipula toi tilanteen jossa 
jouduimme liian helposti turvautumaan Saksan materi
aaliseen apuun ja näin Hitler sai suomalaisilta kiristet
tyä saksalaisten joukkojen ja varusteiden kuljettamisen 
Suomen läpi Norjaan . Myöhemmin jäi Suomeen myös 
pysyviä saksalaisia joukkoja. 

Ammattisotilas ja historioitsija Wolf Halsti esittää 
eräässä kirjassaan mielenkiintoisen termin, kansallinen 

itsesuojeluvaisto. Jokaisella kansalla on oma itsesuoje
lu vaistonsa, toisilla suurempi ja toisilla pienempi. Suu
rilla kansoilla se yleensä on pienempi kuin pienillä. Ter
mi tarkoittaa, että jokaisella kansakunnalla on tiedos
tamaton alitajunnainen vaisto kehittää itseään ja pysyä 
hengissä tilanteessa kuin tilanteessa . Tämä vaisto on 
niin kauan toiminnassa kuin kansa on terve eikä ole 
päässy t rapistumaan. Tämän voimakkaan kansallisen 
itsesuojeluvaiston omaavina suomalaisten sotataktiik ka 
oli miesten säästä mistaktiikka. Tärkeintä oli, että mies 
pysyy hengissä ja toimii järkevästi. Päinvastoin kuin 
Neuvostoliiton, Saksan, Italian ja muiden suurvaltojen 
armeijoilla, jotka toimivat massojen ja kaluston voi
malla. Yksityinen sotilas ei näissä armeijoissa merkin
nyt kuin kylmää numerollista arvoa. 

Saman itsesuojeluvaiston vaikutuksesta pääsi Suo
messa sodan jälkeen vallalle uusi järkevä realistinen ul
kopoliittinen suuntaus Paasikivi-Kekkosen linja . Tä
mä linja loi täysin uuden ajatustavan suomalaiselle 
idänpolitiikalle . Johtavana ajatuksena oli hyvät ja läm
pimät suhteet naapurimaittemme ja varsinkin Neuvos
toliiton kanssa, jonka pohjana on Suomen ja Neuvos
toliiton vä linen YYA-sopimus. Parhaiten tämän linjan 
realistisuutta osoittaa Paasikiven toteamus Suomen 
hallituk selle sodan jälkeen, "kun laskemme yhteen 
kaksisataamiljoonaa neuvostoliittolaista ja neljämil
joonaa suomalaista emme suinkaan saa tulokseksi kah
tasataaneljäämiljoonaa suomalaista''. 

Sota antoi meille suomalaisille hyvän opetuksen siitä, 
että pienellä kansakunnalla ei ole mahdollisuuksia teh
dä virheitä suhteessa suurvaltoihin, varsinkin silloin 
kun on suurvallan naapurina. Maallamme ei ole varaa 
valita huonoja johtajia, voimme ainoastaan valita ky
vykkäimmät ja taidokkaimmat - näin olemme sotien 
jälkeen tehneet ja toivottavasti tulemme tulevaisuudes
sakin tekemään. Meillä ei ole varaa enää siihen, että ar
meijamme joutuu paikkaamaan tai yrittämään paikata 
johtajien tekemiä virheitä. 

KOMMENTTI 

60-j uhlavuotenamme voimme olla tyytyväisiä itseem
me kansakuntana. Olemme sekä henkiseltä - että aineel
li selta tasoltamme maailman kehittyneimpien valtioi
den joukossa vaikkemme omaa mitää n suuria luonnon
rikkauksia. Olemme luoneet kestävän ja aloiterikkaan 
puoluettomuuspolitiikan, politiikan joka jää suurvalta
poliittisten ristiriitojen ulkopuolelle, mutta joka ei ole 
puolueeton sodan ja rauhan kysymyksessä vaan on aina 
rauhan puolesta sotaa vastaan. Nyk yiseen puolueetto
muuteemme luotetaan joka puolella maailmaa . H yvä nä 
esimerkkinä suomalaisten luouamuksesta ovat ase
mamme YK:ssa ja ETY-kokouksen ensimmäisen ja kol
mannen va iheen järjestäminen Helsingissä. 

Aktiivisella ja ennakkoluulottomalla työllä olemme 
voineet osoittaa, että pienelläkin maalla on sanansa sa
nottavana maapallomme asioihin. Tästä saamme pal
jolti kiittää Presidentti Urho Kekkosen johdonmukais
ta toimintaa ja työtä. 

Me nuoret jotka nyt palvelemme armeijassa, olemme 
syntyneet rauhalliseen ja kehittyvään valtioon. Olemme 
tottuneet hyvään ravi ntoon , hyviin vaatteisiin jne. Elin
tasomme on noussut päivä päivältä. Olemme tottuneet 
siihen, että valtiomme asiat luistavat pitkin tavanomai
sia ja totuttuja latuja. Pidämme itsestään selvänä, että 
systeemimme pelaa hyvin ja tämän vuoksi emme ehkä 
aina osaa antaa kylliksi arvoa sille mitä ympärillämme 
on, päinvastoin olemme aivan liian helposti tyytymättö
miä saamaamme. Emme tarpeeksi tajua kuinka haa
voi ttuva tämä yhteiskuntamme on, vaan paremminkin 
"tuijotamme omaan napaamme" . 

Meidän nuorten on tulevaisuus ja meidä n on kyettä
vä ottamaan se vastaan . Helpot ajat ovat ohi, energia
kriisi ja sitä seuraava työttömyys ovat tällä hetkellä to
dellisuutta. Toivottavasti tulemme toimimaan niin että 
kykenemme pitämään itsemme ja kansakuntamme ryh
dikkäänä sekä ahkerana säilyttäen kansallisen itsesuo
jeluvaistomme. Meillä on paljon säi lytettävää sen ovat 
isämme ja esi-isämme maallemme opettaneet ja näyttä 
neet. 

Edellisessä kirjoituksessa oli 1950-luvulla syntyneen 
nuorukaisen käsityksiä Isänmaamme lähihistoriasta ja 
turvallisuuspolitiikastamme. 
On ihailtavaa todeta, että turvallisuuspolitiikkamme 
ydinkohdat on nuorisomme parissa tajuttu oikein, ainakin 
patteristomme RAUK:ssa. 

Mitä tulee kirjoittajan mielipiteisiin eräistä 
lähimenneisyytemme tapahtumista, niistä voidaan olla 
erimieltäkin. Vapaassa maassa on meillä oltavakin 
oikeus erilaisiin mielipiteisiin. 
Saattaa olla niin, että menneisyyden tapahtumien 
tulkitseminen nykyajan näkökulmasta ja tiedoin 
ei aina johda oikeudenmukaiseen eikä 
oikeaan tulokseen. 

Everstiluutnantti Väyrynen 

17 



VaaRPsto:a kuvin 



Pika tilanne 
Sotilaspastori Seppo Viitamäki 

• • • • IHf'+/\lNEN ON 
AINA ENEMMÄN 
l<UIN AR'lOMERK\T .... 
11\1 \/ÄHEMM~N .. .-. 

Joskus on mukava joutua "pikatilanteisiin". 
Niinkuin nyt tähänkin: päätoimittaja ilmoitti: 
"AIKAA TÄMÄ PÄIVÄ, 1 KIRJOITUS, KIRJOITA!" 
Iskeydyin töihin. Pakko mikä pakko. Ja ilo. 
On ilo kertoa, ettei "pika" ole paha asia. 
Ja ettei aina vaikeakaan. Kun ryhtyy - osaa. 
Ihminen käyttää tunnetusti vain pientä osaa 
hänelle annetusta "kapasiteetista". Ihminen 
pystyisi paljon parempaan ja enempään ... 
Yhdeksänkymmentä prosenttia meissä ja meistä 
lepää vain, on olemassa ... kymmenisen prosent
tia minussa ja minusta yrittää . Kumma juttu? 
Se on kai selitys moniin yllätyksiin? 
Siihen että sentään pystyy/jaksaa/osaa? 

Ainakin se on lohdullista tietää, ettei koko 
voimani koskaan ole kokonaan käytössä, pelin
varaa riittää ... 

Ylläolevia rivejä mittailen tietysti pienenä 
tervehdyksenä uudelle/tulevalle ryhmänjohtaja
"aallolle". Vaativan homman omistajille, pika
tilanteiden tuttaville. Sanon sen suulla suu-
remmalla: MENKÄÄ JA OMISTAKAA TEHTÄVÄN KOKO 
TÄYTEYS, TUHLATKAA ITSEÄNNE LYHYET KUUKAUDET .... 
JA SAAVUTTAKAA NÄIN KIITÄVIEN "PIKA"-HETKIEN KAUTTA PYSYVAA 
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Herrat oppilaat! 

Eräs vaihe sotilaskoulutuksessanne on päättynyt. Te aloitatte 
patteristomme 26:n vuoden upseerioppilaina tai ryhmänjohtajina. 

Palvelusaikamme vakinaisessa väessä on lyhyimpiä maailmassa . 
Maatamme koetteleva kireä aika on tuntunut kipeästi myös 
puolustusvoimiemme määrärahoissa. Siitä huolimatta meidän 
on ylläpidettävä valmiutta ja jatkettava koulutusta entisellä 
tasolla mieluiten jopa tehostettuna. Tämä asettaa suuria 
vaatimuksia paitsi kantahenkilökunnalle myös teille tulevat 
varusmiesesimiehet. Osoittautukaa niiden vaatimusten ja 
esimiestenne luottamuksen arvoisiksi. 

Onnittelen teitä kaikkia kurssinne päättymisen johdosta. 
Toivotan menestystä teille jotka jatkatte opintojanne 
upseerikoulussa. Ryhmänjohtajat olkaa tervetulleet 
yksikköihinne, teitä on jo odotettu. 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
P Väyrynen 
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Herrat oppilaat! 

Sotilaallisella kurilla ymmärretään annettujen käskyjen ja määräysten järkäh• 
tämätöntä noudattamista . A sia, jonka varusmiespalveluksessasi ensimmäiseksi 
opit. Asia joka tämän jälkeen on korostetusti tullut esille kaikissa tilanteissa. 

Kuri on välttämätön kaikissa yhteisöissä, eikä vähiten puolustusla itoksessa. 
Täällä kurilla on ratkaiseva merkitys. Sen tulee kestää taistelukentän sanelemat 
vaatimukset. Vaaratilanteessa ei enää ole aikaa luoda kuria tai muutta vir
heellistä kurikäsitettä. Tässä syy miksi se on luotava jo rauhan aikana. Siksi 
varusmiespalveluksessasi koulutuksen eräänä merkittävämpänä ta voitteena on• 
kin luoda kriisitilanteet kestävä kuri ja ylläpitää sitä koko varusmiespalveluksesi 
aikana. Kokemus on osoittanut että kurinalainen joukko kärsii pienimmät tappiot. 

Ryhmänjohtajana olet tässäkin suhteessa avainasemassa. Tiedät, että hyvä joh
taja ei luo kurinalaista joukkoa käskemällä ja käyttämällä rankaisuoikeuttaan. 
Se luodaan ta voitteeseen pyrkivällä tiukan asiallisella koulutuksella ja myöntei• 
sellä suhtautumisella alaisiinsa. Tämä aikaansaa sen " me hengen " joukkoon, joka 
on ollut merkille panta vaa kurssilla . Luja yhteishenki ylläpitää jo luodun kurin. 
Syntyy järjestelmä, joka toimii selkäsi takanakin . Siihenhän Sinäkin tulet pyrki
mään. Onnea ja kiitokset. 

Koulun johtaja , kapteeni 
J. Savonheimo 

' " 

" 
1 
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Kurssi 66 

Ylivääpeli Mäläskä koulun vääpeli 

Tykkijullit 

Tykki kun tykki ei heikota, tuumaavat tykkilinjan pojat ja työpuku on heidän normaali asusteensa arkipäi
vän toimissa RA uK:ssa . 

Alkuun meitä o li 16, mutta yhde lle kolmostuvan vauhti oli liikaa . Johtolauseemme on : " Ei millään mitään 
vä liä". Sisäinen henkemme saattoi ulkopuolisesta näyttää eripuraiselta, mutta tarpeen vaatiessa vedimme kaikki 
yhtä ja samaa . Kellon soidessa ilmestyivät kaikki neljä kessunnatsan tavoittel ijaa tupamme ovelle ja komento kuu
lui: "Jakkaroille mars! ". H uomasimme kurin löystyvä n ja saatoimme santsarit kaapin pää lle . Tuvassamme majai• 
livat mm . seuraavat julli t: 

Nyrkalla ol i perinte itä vaalittavanaan , koska hän o li jaloa upseerisukua, mutta eipä ,\ hmed Ahteen alahylly pal
joa rohdoskaupan hyllyä hävetä tarvinnut. Pulina saattoi johtaa Kollikusken aamu toimiin klo 04 . 16. Samaan ai
kaan saatto i Velt to- Rotta ja H ulttio johtaa Mll ihä-Joukon petivaatteet asianomaiseen kuntoon . Kestohitsari saatet• 
tiin ensimmäisenä viilen tämään johdetusti tunteitaan. Tuvan Aivohiiri ta rkas teli muiden menoa pää tä ylempää. Se
assa kulki Nuottiavain, jonka soittopelin takaa näkyi vain propellikorvat. Murtsi, Hiljainen-Hitsi, Pikku-Runtu ja 
Jököttäjä eivät paljoa kiinnittäneet turhaa huomiota muiden menoon . Kurss in ollessa lopuillaan heräsi Touho• 
serkkumme tutulla toteamu ksella : "Mitä?, Kuka?, Häh?, onko tää joku kurss i vai mikä, hä h? " 

Santsarimme Hämärä-H iippari ei tiennyt tykistämme tuon taivaallista , mutta vastakohtana kouluttajamme joka 
tunsi tykin putkes ta lavettiin ja pisti Röppösen ja Möttösen ryömimää n sen alta. Hyväs tä kouluttajasta on vaikea 
parantaa ! 

Koulut taja sotilasmestari Rantala Apukouluttaja alikersantti Laakso 
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Keskiö linja 

"Tupa 4 tupaan parijonoon järjesty". Öhmannilla 
on jälleen kesto hitsi päällä ja Uuttu ryömii punkan alle 
nukkumaan siksi, kunnes alik. Degerlund yllättää hänet 
ja yltyy muistelemaan omaa oppilasaikaansa ja paikkaa 
saman sängyn alla . Viimein on keskiö miltei kokonai
suudessaan parijonossa lukuunottamatta Kallvik
backaa joka vielä taistelee pyjaman housujen kanssa ja 
Antilaa joka turhaan etsii kadonneita varusesineitään. 

"Aamu toimet ohi" . Saunamäki ehtii vielä kääräistä 
sätkän muistellen samalla tuota iki-ihanaa tahdinlukua 
oppilasvääpeliaikanaan . 

Aamupalan jälkeen ohjelmassa taakhe pthyi sulkei
set. Maunula jää punkkaansa nukkumaan valitellen 
tuota ihmeellistä kipujen riivaamaa polveansa ja Kadet
ti Salmi miettii tulevaa upseerin uraansa. 

Viimein koittaa ruokatunti ja aina hymyilevä Kemp
painen lähtee sotkuun kahville lapsirakkaan Albäckin 
kanssa . Viitanen hikoilee verta muistaeSJiaan iltapäivän 
erikoiskoulutuksen kokeen ja epäilee jopa kuulevansa 
lähenevää maitojunan jyskytystä. 

Iltapäivällä alkaa P . Salmen harjoitusvapaa painaa 
ja Tamminen ajattelee JET-SET naisiaan. Tultuaan 
pidennetyltä VLV:ltä Kuula alkaa maanantain harjoi
tusvapaalla, pidennetyllä Vk:lla tai " yö-lomalla" . Leh
to karjuu lattialla makaavalle Leppäselle p .. .. le sii
voamaan alueita siitä. Illan viimein koittaessa lähtee 
Kormano Vk:lle ja pölyn verkalleen laskeutuessa käytä
ville soi portaikossa hiljainen kuiskaus "Keskiö is the 
best" . 
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Apukouluttaja alikersantti Degerlund 
Koulutcaja vääpeli Jso-Somppi 

Keskiölinjalla hymyä piisaa, ciedä sitten vaikka välillä 
vahingoniloscakin sillä keskiövaunu on kuuleman mu
kaan lämmin pakkasi/lakin 

Tuliasemalinja 

Ahde E -58, Helsinki 
Alahuhta M -52, Tuusula 
Alapiha T-57, Kauhajärvi 
Albäck A -53, Vaasa 
Antila -58, Kauhava 
Goman S -56, Espoo 
Hakala K -57, Kristiina 
Heikkilä H -56, Uusikaupunki 
Hult J -58, Vaasa 
Kallvikbacka M -55, Kokkola 
Kemppainen M -53, Vastinki 
Kormano E -56, Vaasa 
Koivisto J -58, Vaasa 
Koski R-57, Vaasa 
Kuula R -58, Vaasa 
Lehto S -56, Vehmaa 
Leppänen R -58, Espoo 
Maunula J -49, Lapua 
Murtomäki A -57, Lapua 
Nyrhinen P -59, Ylistaro 
Rantala J -57, Vaasa 
Rintamäki M -58, Koskenkorva 
Sainio K -58, Laitila 
Salmi P -58, Vaasa 
Salmi R -58, Turku 
Saunamäki Olavi -57, Uusikaupunki 
Simonen P -54, Helsinki 
Sorjonen H -56, Kokkola 
Tamminen T -56, Vaasa 
Uuttu P -57, Kerava 
Viitanen A -57, Tervajoki 
Öhman M -57, Espoo 

• 

Tj- ja mittauslinja 

Tj- ja Mittauslinja 'johtaja on johtaja armeijassakin ja johtaja se on tulenjohcajakin '. 

Katkelma näytelmästä " tj-miehet toiminnassa" : 
On tiivis erikoiskoulutuspä ivä ; linjanjohtaja on Forssassa etsimässä tj-miehen tabua, haa rakiikaria , apukoulut 

taja odottelee väärinkorjatut kokeet kainalossa, vaijeri kireä llä tulevia tulenj ohtajia oppitunnille. Luokassa etä i

syysmittari odottaa lukijaansa, suunnin suuntaajaansa, kellom ies kuuluttaa tulenjohtajaa, vaan missä ovat miehet : 

Ampumahiihtäjä Hall suksi juuri lenkkivapaalleen , Etelävuori levy ttää Tilkassa . Yliportimo pyörä ili autokou

luun kertausinssiin, samalla saapuu tuvan ovesta VMTL pä ivys täjä Myötä nen ontuen harjoitusvapaalleen. 

VMTK :n parapsykologi Ristola kokoilee sotkussa , suunnitaja Repola ho itaa oppilas kunnan asioita sairaanhoitaja

koulun asuntolassa . Inkinen hoitelee oppilasvää pelin hommia jo kolmatta vi ikkoa; silti hä nelle on tiedossa keskivii

kon töppöhuki. Linjan kuopus boxari Ståhl kiroilee va ihteek si ko rj aamolla kilpeä maalatessaan , VK -napuuaja 

Hast ja korpraali Metsäranta tekevä t keskiökouluttajan erikoistehtäv iä. Aina-valmis-Orpana livahti punkan alle, 

odottamaan tilanteen rauhoittumista, kun päivystä jä lä hti kerää mää n vapaaehtoisia siivouspalveluun . Aronoja on 

vaihtamassa varusvarastolla paueriston pisimpiä shortseja vielä pidempiin . Limu-Hahkio on jo lähdössä ; valmis

tautuminenhan huudettiin vasta puoli tuntia sitten (myöhäs tyi hieman puolikurss ijämien jaosta, pinnat kyllä riitti

vä t muttei aika). Jääskelä inen mies jä ngä ltä , mussuttaa kun ei saanut lomaa sorsanmetsästykseen marraskuussa 

(Orpana sai), Kesto-Ase-AU Kaidesoja jakelee sillaa käytävä llä, va ikkei se kotiuttamiseen vaikutakaan, lomasta 

kuuluu Salon komentoääni "korpit kokoon " ! Kurkiala on sotkeutunut perhoihin ja sadattelee antaumuksellisesti 

ruotsiksi. Tikkanen tärisee Urpua ajatellen ja hylsyjä noukkien , pst-korpraali Uitto treenailee ilmoituksia samalla 

kun Väärentäjä-Valtari koikkelehtii sisää n itä maisin askelin . 
Ja kuitenkin : jämiä löytyy, kuten myös tietoa ja taitoa täs tä joukosta , joka taitaa ne porrastukset joill ' aukee vi 

hollisen ukset. 

Kouluttaja Vääpeli Uuro 

Apukou/uctaja 
alikersantti Ahlquisc 

Ti· ja mittausllnja 
Aronoja T -57 , Kauhajoki 
Etelävuori A -56, Vantaa 

Hahkio J -57, Kirkkonummi 
Hall J -55, Vaasa 
Hast M -54, Kuivaniemi 
Inkinen A -56, Uusikaupunki 
Jääskelä inen J -58, Lapua 
Kaidesoja J -58 , Seinä joki 
Kurkiala P -58 , Pietarsaari 
Metsäranta J -52, Teuva 
Myötä nen M -57, Vaasa 
Orpana J -57, Kauhajoki 
Repola J -55 , Helsinki 
Ristola V -53 , Helsinki 
Salo A -58, Laitila 
Stttl M, -60 Helsinki 
Tikkanen T -57 , Vaasa 
Valtari E -57 , Vaasa 
Yliportimo S -52 Ranua 
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''The Royals'' 

Viestilinja, jo muinaiset roomalaiset tarvitsivat viestiyhteyksiä ... ! 

Jo muinaiset roomalaiset tarvitsivat viestiyhteyksiä ja niin tarvitaan nykyäänkin. Kurssi 66:n viestilinja on tä
män vaativan työn (esi)merkillinen jatkaja, kuten seuraavasta harjoituksesta huomaamme: 

- "Kaikille, kaikille, täällä johto, tilannetiedoitukset, kuuntelen. 
- "Täällä Erkinheimo, VAROKAA HEITÄN HEITTOPAINON, ohoh! Sepäs lensi, missäs se nyt on? 

Hetkinen." 
- "Yes, täällä Mahlamäki, vanikat loppu, pyydän täydennystä, odotan ." 
- "Täällä tuvan esimies Härski Hartikainen (noin neljättä viikkoa) lyhyt tiedoitus, tuvat ja alueet kuntoon, 

jatkakaa.'' 
"Täällä suunnistaja Korpela, olen rastilla kolme, katsokaa kartasta missä se on, odotan noutajaa." 

- "Täällä Humalamäki, vieraita sotkussa, voin kai mennä (illalla siivouspalvelua), kuulemiin." 
- "Täällä oppilasvääpeli Leino, voi .... kuka mun punkan on vienyt ja MITÄ VARTEN ..... 

tulitauko." 
"Täällä autoilija Saariaho, selkä kipeä, kaksi tikkiä päässä, auto romuna, valmis." 
"Täällä oopperalaulaja Laiho, onko kukaan nähnyt nuottejani, katosi keskiviikkona, Laula Kanssain." 
"Nöff, nöff, täällä Hissa, anon HSL:ää lihosikojen ruokkimiseen, vahvuus 400." 
"Täällä apujohto .... . "(kuten huomaatte hän on sanaton, mutta se ei vaikuttanut kotiuttamiseen .) 
"Täällä johto, tilannetiedoitukset selvät ..... ""Hei, hei! Huomio johto täällä Korkiamäki, 

"Mitä??? onko Korkiamäkikin linjalla" (vai lomilla?) 
"Huomio, huomio, täällä YLE, lopettakaa liikennöinti häiritsette rinnakkaisohjelmaa, loppu." 

Kouluttaja 
Vääpeli Karh ula 
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Apukouluttaja 
alikersantti Peltonen. 

Viestilinja 

Erkinheimo H -58, Kortesjärvi 
Hartikainen R -57, Nurmijärvi 
Hissa P -60, Tervajoki 
Humalamäki H -56, Vaasa 
Korkiamäki E -55, Munakka 
Korpela M -60, Kirkkonummi 
Laiho I -57, Uusikaupunki 
Leino J -57, Kalanti 
Mahlamäki M -59, Ilmajoki 
Saariaho H -59, Karvala 

Hyvää kotiruokaa Lapualla 

UNION BAARISSA 
Kahvi ei siitä parane 

Om . Saima Sauru puh. 964-31 681 

Teroita 
ratti näkösi. 

Ajotilanne on aina erikoistilanne. 
Siinä tarvitaan hyvää näkökykyä. 

Erityiset ajolasit auttavat näkemään 
paremmin. 

Tule meille. Nyt on 

AJOLASIVIIKKO 
~ YKSILÖLLISEN PALVELUN 
~ JA LAATVTYÖN OPTIKKOI.IIKE 

Pitkä katu 34 V AASA 

IKLAS 
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Vaasan Herkku 
kaurapuuro mai
don, voileipien ja 
hedelmien kan~ 
on terveellinen 
ja huokea tapa 
aloittaa OSAN ., 

••• •• BER 11 paiva KKIJ , 

hyvin. 
. . . 

SOKOS 
VAASA•VASA 

HOTEL ~ 
CORONET * * * VAASA VASA 

HOTEL 

\\',\Sl(I,\ 
• • • • VAASA VASA 

G1

~~--

·•· 

1 ON! 
TERVETULOA! 

UUDENKAUPUNKIN 
SÄÄSTÖPANKKI 

VI EXPO 

TILAUSAJOT 
HOITAA 

OY SIPOON LIIKENNE
SIBBO TRAFIK AB 

PUH. 796 384 
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KURKI - HOTELLI, 
tosi tapahtumapaikka Kauhajoella 

h ote 11 i 
ravintola 

yökerho 
kokouskabinetteja 

sauna & uima - allas 
kahvio 

huoltoasema 

Tervetuloa tanssimaan ja viihtymään, vaikka joka ilta ... 

Rakennusliike P. YLISAARI 

kommandiittiyhtiö 

62100 LAPUA puh. 964-32 471 

POHJANMAAN MESSUT 

Teollisuuden suurkatselmus 
Pietarsaaressa 9- 13. 8. 1978 

Järjestäjä Pietarsaaren Kauppakamari 

TUKKULIIKE 

G. HUL THOLM 

78 

HEDELMÄT - FRUKT - VIHANNEKSET - GRÖNSAKER - KUORITTU PERUNA -
. SKALAD POTATIS - RANSKALAISET PERUNAT - FRANSK POTATIS 

Silmukkatie 21 Vaasa, puh. 241 956,244 782 tel. 

Tomaattipakkaamo - Kurkkupakkaamo 
Korsnäs puh. 641 007 tel. 
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KKU-SALMINEN 

PITKÄNLAHDENKA TU 47 
V AASA ~ 243 508 

PALVELEMME SINUA JA AUTOASI 

,* Huoltoasema • f_ssc HUOLTOASEMA JA K.AHVIO • 
* Baari · · PEKKA SAARENPÄÄ 
* Grilli KAUHAJOKI ARO, PUH. 963-21250 ; 

' 

europcar Q scandinavia 
rent a car autovuokraamot 

AHMATIE 4 - 65350 VAASA 35 - e.i:' 961-252780 
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Ota hyvät passi
kuvat tai muoto
kuva "sotilas
hinnoilla" 

MATOT 

I 

STUDIO 

AIRAKSINEN 
Kauppapuist. 10 

VAASA 

Specialaffär I MC RBANSCHEN 
KAWASAKI, · SUZUKI, YAMA
HA, HONDA Lågpris på slitdelar 
tex kolvar, kedjor, drevsatser. 
spetsar. 

KALLES MOTOR 
tel 968-75 168 TERJÄRV 

JA RYIJYT 
EDULLISESTI 

SEPPO OJALAN KUTOMO 
Kauhajärvi 964-78 348 

Iisakki 
Järvenpää Oy 

KURSSI PUUKKOJEN 
LUOTETTAVA VALMISTAJA 

KAUHAVA 
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TEKSTIILIT AVARAT ALO 

LEINO-KORPI KOSKI 
SEINÄJOKI Kauppakatu 6 puh . 21 073 

naisten ja lasten asusteiden 
erikoisliike 

KAHVILA-KESKUS 
KUKKA-KESKUS 

LOHTAJA puh. 57 024 

Om . A . LEPPÄNEN 

- EKOVA 
61450 Kylänpää YLISTARO 

Nahkaa, nahanpaloja, kelsipalaa 
autonistuinsuojia ym. 

Soita puh. 964-42 226, 42 333 

Pohjanmaan 
LIHA · • • • • 

Sorvisohvakalustot 
ja sängyt yöpöytineen 

edullisesti meiltä 

Huonekalutehdas 

EELIS HAARA KY 
ii4760 PELTOLA puh. RIIPPI 359 

VARATTU 

Huonekalutehdas 

HEIKKI KONTIO 
61830 HANGASKYLÄ puh.963-29 111 

Valmistamme 
korkealaatuisia makuu
huoneen kalusteita 

myynti alan liikkeistä 

ISTUINSUOJAT 
BILKLÄDSEL 

FINN-NORDEN Oy 
SALO Puh . 924 - 2660 
KORTESJÅRVI Puh. 964 - 85168 

35 



al SPRITE-EUROPA-WllK 
myynti ja huolto 

Seinäjoen autosähkö 
J. ANI A 

matkailuperävaunu 
Salama ja Pakkasakku 

Valtionkatu, SEINÄJOKI puh. 22 365 

unnanN 

HB-
cLua 
BTUDEIIT 
DnNCIND 

VKV:N 
RAVINTOLA 

Discotheque 

Makwpussit ja makuualustat 
vaativaan käyttöön 

Valmistaja 

WAASATEX 
VAASA 

AUKI : 
ti - to klo 18.30-01.00 
pe- la klo 18.00 - 01 .00 

RAASTUVANKATU 31 
VAASA 

·-- .:. ,,. 
.~·l: 

B..~ 
.·• ·""I 

Mannerheimintie 14, 00100 Helsinki 10, puh . 644011 . i' ' 
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kulmapukimo 
KAUHAJOKI puh. 11 020 

hyvien pukimien suurmyymälä Maali ja Tapetti 

AALTO 

teppo lampi Uusikaupunki Laitila 

KAUHAJOKI puh. 11 030 
TEUVA puh. 471 

koko perheen vaatettaja 

TILITOIMISTO 
SEINÄJOEN HAUKKALA 

Koulu katu 26 60100 SEINÄJOKI 10 MAANRAKENNUS 
puh. 964-22 449 

KIRJANPITOTOIMISTO 
puh. 964-22 423 
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VainAMAR/T 
sen tekevät 

_ sukkia ja sukkahousuja 
joka menoon! 

Naisten asusteliike 

VAASA Kauppap. 13 puh. 115110 

KARSTULAN LIIKENNE 
KARSTULA - Toimisto, puh. 944-61179 

- Meillä on ajanmukaiset turisti
bussit kaikenkokoisia ryhmiä 
varten 

- Kuljettajamme tuntevat 
eu roopa n tiet 

- Ottakaa yhteys, keskustellaan 
matkoista. Puh. 944-61179 

AUTOMAATTIEN ERIKOISLIIKE 
Sijoitamme tavara-, ajanviete j~ musiikkiauto~aatteja sekä 

biljardipöytiä ja palk1ntoautomaatteJa 

MINIAUTOMAATTI 
03850 Pusula puh . vaihde 913-64 731 

Maaseudun Kone Oy 
Ylihärmä puh. 964-46 400 

Pollloaineen 
sääslllaile 

Takaamme 
vähintään 10% 

sääslln 
pollloaineen 
kulutuksessa. 

TESTATTU TEKNIIKAN 
MAAILMASSA NO 12/77 

Hae omasi 

Oy Suomen Autoteollisuus Ab 
. puh . 90-673 283 

Leyland piirimyyjät kautta maan sekä 
hyvinvarustetut huoltoasemat 

OSUUSPANKIN KAITTOTILI 
ON EDULLINEN PALKKATILI 

LAPPAJÄRVEN 
, OSUUSPANKKI 

Konttorit: 
Itä kylässä 
Karvalassa 
Kirkolla 

Harkitse 
Vertaile 
Valitse 

suomen ERIKOISVARTIOUlll OY 
VNllftltO'IMIIIITl,IUIIOIS'TTIINfl 
lllWAUflll. VA/lf lOtllT IU l.l 

Vellamo n katu 11 H :ki 55 
puh. 90-775 303 
Tampereen osasto : lkurintie 24 
33340 Tampere 34 
puh. 931-430 003 

Kihla- ja timantti- , 
sormukset alan 
erikoisliikkeestä 

Kvartsi- ja 
mekaaniset 
kellot asian
tuntijalta, silloin 
on huolto 
turvattu. 

fTlARln ~ 
Alatori 65100 Vaasa 10 

puh. 961 -12 497 
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VAPAA-AIKAAN JA SIVIILIIN "VETIMET" JÄÄSKELÄISELTÄ 

Suurimmat ja monipuolisimmat valikoimat 

JÄÄSKELÄINEN OY 
Miesväen vaatettaja 

VAASA Kauppap. 13 puh. 115110 

LANKO 
961 - 24 33 55 e KAIKKEA AUTOALALTA 

Suu pohjan 
Vesi- ja Lämpö 

Meiltä 
löydätte 

parhaimmat 
lahja vihjeet 

Taulu- ja 
lahjatavaraliike 

HOVIOIKEUDENP. 13 
VAASA PUH. 245 584 

PINTTISEN K-VALINTA 

LIISA KOSKI 

LAPUAN PYÖRÄ JA KONE 
LAPUA 

KANGAS AITTA 

SAKULON OY 

SUOMALAINEN 
KIRJAKAUPPA 

VARATTU 

HALLI OY 

MEIJERIOSUUSKUNTA 
MILKA 

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE 
62100 LAPUA puh . 964-31 435, 32 235 

TIISTENJOEN OSUUSPANKKI 
621650 TIISTENJOKI 

~f.n~ 
62100 LAPUA puh . 964-31 478 

KAUHAVAN KUNTA 

KAUHAVAN OSUUSPANKKI 

A. LEHTO 

VAASA RÖNTGEN 

UNION-HUOLTO LAPUA 

Helsingin Osakepankki 
Kansallis-Osake-Pankki 
Yhdyspankki 
Vaasan Osuuspankki 
Vaasan Suomalainen Säästöpankki 
Vaasan Säästöpankki 
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FRED R. LINDROOS, VASA 
Specialaffär för radio och television 

HERÄTTÄJÄ 
LAPUA puh . 32 441 

- palvelee lähelle ja kauas 

LAPUAN 
OSUUSKAUPPA 

VALINTA A. J. NIEMI 

HOTELLI SORSANPESÄ 
Täysiympyr.ällinen hyviä hotell i-

palveluja keskellä lakeutta 
HOTELLI SORSANPESÄ puh . 964-1 20 100 

kalliLUSif älä~ 
SEINÄJOKI ~ENGASTIE 8 PUH. 21528 

KESKI-POHJANMAAN 
KIRJAPAINO OY 

KG>KKOLA 

/#HANKKIJA 
Kulkuvälineitä invaliideille 

ERKKOLA KY 
61330 KOSKENKORVA puh . 964-59 149 

SUOMELAN KAUPPAHUONE 
KORTESJÄRVI puh . 85 012ja 85 106 

UNION-HUOLTO 
MATTI SAARIAHO JA TAKSI 

62630 KARVALA puh . 966-63 038 

VIITA-AHON MATTOKUTOMO 
ARTO VIITA-AHO 

62630 KARVALA puh . 966-63 098 
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D-Autojen piirimyyjä 

OY K-G. FINNE AB 
VAASA puh. 13 022 

Oli siili tai sänki 

MUOT.IPARTURIIN 
KOKO KÄNKI" 

Rauhankatu 4 puh . 12 732 VAASA 

Pysyvästi edullinen 

SPAR VETOKANNAS MARKET 
VAASA puh . 212 058ark . 9 - 20, la . 9- 14 

Varaosien ja tarvikkeiden erikoisliike 

TOPIN AUTO 
SEINÄJOKI 

ISON KYRÖN 
SEMENTTIVALIMO 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
TERVAJOKI 

!Jlmel~,ry 
SEINÄJOKI puh . 964-21 597 

K-MAATALOUSKESKUS 
TOIVO VIITA 

YLISTARO 

HAKALAN RADIO 
YLLIN KULMA - LAPUA 

puh . 964-31 430 

PALOSAAREN VÄRI KY 
BRÄNDÖ FÄRG KB 

Palosaarentie 16 Brändövägen Vaasa puh . 16 671 

~ ~~!!:!.,. 
62100 LAPUA puh. 964-32 029 

RIIHIMÄEN MATTO 
Mattojen valmistus ja myynti 

62295 KAUHAJÄRVI puh. 964-78 378 

onu 
ja parempi 
sitruuna. 
juoma. 

_fö:j 
HARTWALL 



NÄILLÄ LAKEUKSILLA 
ON TOTUTTU LUKEMAAN JO 
YLI SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VUOTTA ASIALLISTA, 
LUOTETTAVAA, AJAN 
MUKANA UUDISTUVAA 

VAASA-lehteä 
VAASA on Maakunnan Ykköslehti 


