
N:o 1/78 

;$~• .. ~ 
,lt ~·} ' 

t ' 



r 

Vaasan Rannikkopatteriston ja Rannikkopuolustajien killan julkaisu 

Porrastus No 1 /78 

Toimikunta 
Evl Väyrynen P 
Evl Evp Wähäjärvi M 
Yli! Ahonen H 
RAuk / VaaRPsto 
VMTK / VaaRPsto 

Päätoimittaja 
Yli! Ahonen H 
Taloudenhoitaja 
Vääp Karhula R 

Kirjoittajat 
Evl Väyrynen P 
Evl Evp Wähäjärvi M 
Vierros R 
Kapt Savonheimo J 
Oppilas Rossi M 
Oppilas Peltola V-P 
Alokas lsoniemi S 

Kannen suunnittelu 
Leena Sandelin 

Taitto 
Yli! Ahonen H 
Luottop Lappalainen T 

Vaasa Oy:n kirjapaino 
Vaasa 1978 

Jääkärit 

Evl P Väyrynen 

Jääkärit 
Runsas kuukausi si11en , tarkalleen sa nottuna 

25. 2. 1978 kokoontui patteri sto tavallista juhla
va mmalle lounaalle ruokalaan. Varusmiesten ja 
kantah enkil öku nnan li sä ksi osallistui lounaa lle lä
hes kak sisa taa siviiliä, joiden joukosta ero11uivat 
selväs ti muutamat harmaantuneet lukuisin kun
niamerkein koristetut vanhat herrasm iehet. 

Keitä he si tten olivat? Varuskunnan päällikön 
tervehd yspu heesta selvisi, ellä nämä miehet olivat 
Suomen jääkäreitä, jotka 60 vuott a aikaisemm in 
o li vat saapuneet Saksasta Vaasaan osalli stuak
seen Isä nmaamme vapaustaisteluun. Koska jää
kärien tarina saa11aa nykyajan nuorelle olla jok
seenkin tuntematon, suoritettakoon tässä pieni 
kertau s. 

Jääkäriliikkeen synty 

Jo vuos isadan alussa oli silloisessa Suomen suu 
riruhtinaskunnassa synt ynyt emämaan Venäjän 
sortotoimenpiteistä joh tuen, voi makkaita it se
näistymispyrkimyksiä. Etenkin nuori son parissa 
nähtiin aseellinen toiminta ainoana tienä itsenäi
syyteen . 

Lä hinnä yli oppi lasp iireissä synt yi ajatus sotil as
koulutuk sen hankkimisesta Venäjä n kanssa so
dassa olevan Saksan armeijassa. Vuoden 1915 al
kupuolella saa tiinkin aikaan ns. Pfadfinder
kurssi, jolle osallistui lähes 200 suomalaista nuo
rukaista. Kurssi aloi11i toimintansa Hol steini sa 
Lockstedtin leirialueella Saksassa maaliskuussa 
1915 . 

Saman vuoden syksyllä kurssi päätettiin laajen
taa soti laalliseksi joukko-osastoksi, jonka tavoi
tevahvuuseksi asetettiin 2 000 miestä . Koko seu
raavan ta lven jatkuneen värväyksen ansiosta si ir
tyi Suomesta Saksaan salai sia etappiteitä pitkin 
yli 1 500 nuorta miestä. Yli puo len vuoden anka
ran preussi lai sen sotilaskoulutuk sen jä lkeen suo
malaiset si irre ttiin Saksan itärintamalle taistele
maan Venäjää vastaan 3 1. 5.19 16. Liikekanna lle
panon yhteydessä suomalaisosas to sa i nimen Ku
ninkaallinen Preussin J ää käripata ljoona 27. 

Jääkärit rintamalla 
Jääkäripataljoona saa pui itärintamalle 11 . 6. 

1916 ja sai vas tuulleen pienen Misse-joen varrella 
n . 4 km:n levyisen kaistan. Maasto oli täällä vetis
tä rä mellä , joten kun etäisyys viho lliseen oli 
600- 1 000 m :ä , taistelutoiminta supistui partio
kahakoiksi. 

Elokuun lopull a siirre11iin pataljoona Rii an lah 
den rannikolle, jossa se sai lepäillä rintaman se
lustassa aina 7 . 9 . 1916 as ti . Tällöin pataljoona 

otti rmtamavastuun rannikkokaistalla . Toiminta 
täällä oli vilkkaampaa kuin Missellä . Pataljoona 
kahakoi useita kertoja venäläisten kanssa selviten 
taisteluista kunnialla. Joulukuun 13. päivänä pa
taljoona luovutti asemansa saksalaisi lle ja siirret
tiin rintaman taakse Libaun kaupunkiin saamaan 
täydennyskoul utu ta . Pataljoona hä lytelliin rin
tamalle jo 5. 1. 1917 , joten lepo jäi lyhyeksi. 

Tämä n jälkeen pataljoonan toiminta jatkui 
vuoroin rintamapalvelun, vuoroin täydennyskou 
lutu ksen ja levon merkeissä aina 23 . 3 . 1917 asti, 
jolloin se siirre11iin takaisin Libauhun. Jääkärit 
o li vat saa neet tarpeellis ta taistelukokemusta, joka 
tosin kai olisi saavutettu lyhyemmässä kin ajassa. 

Jääkärit Libaussa 
Kun jääkärit ankarien taistelukuukausien jä l

_keen marssivat Libauhun, he luuli vat pian pääse
vä nsä Suomeen. Hehän katsoivat koulutuk sensa 
riittäväk si varsinkin, kun loppusi laus oli annellu 
sodan kovassa koulussa. Saksa ei kuitenkaan 
suostunut jääkäreiden kotiuttamiseen polii11ises1a 
ja sotilaall ises ta tilanteesta joht uen. Näi no llen 
joutuivat jääkärit viipymään Libaussa aina helmi-
kuuhun 1918 saakka. · 

Tämä lähes vuoden kestä nyt aika muodostui 
jääkäreille vaikeaksi. Huono majoitus, syöpä läi
set ja kehno ruoka aiheu11iva1 sai rauksia, jopa 
punatautiepidemiankin . Hai11oja moninkertaisti 
vielä kalvava koti -i käväk in , si llä olivathan jääkä
rit olleet jo yli kaksi vuotia vieraa lla maa lla . 

Tehokas saksa lainen sotilaskoulutus kuitenkin 
jatkui . J ää käreiden pääosa sa i iskujoukko- ja ko
neki vää rikoulutuk sen , pyri11iinpä jokaiselle rivi
miehelle antamaan aliupseerikoulutuskin. 
Pää ll ystöai neksell e a nnettiin tammikuussa 191 8 
lyh yt "sotakoulukurssi". O sa jääkäreistä sai 
hävitys-, sabotaashi - ja sissiko ulutuk sen, osan 
saadessa koulutu sta erilaisissa huolto- ja kuljetus
tehtävissä. 

Vaikkakaan koulutus em. vaikeu ksis ta johtuen 
ei ehkä ollut niin tehok as ta kuin jääkärit olisivat 
toivoneet, tai mihin koulutusaika olisi antanut 
m yö ten, ei sen laatua sovi aliarvioida. Se joukko, 
joka helmikuussa 1918 lopulta sii rre11iin kotimaa
han , oli valiojoukko, jossa koulutuksellise t puut
teet täysi n korvasi joukon korkea laatutaso ja 
erinomainen taiste luhenki. Itsenäistyneen isän
maamm e kehi11ymässä olevat puolustusvoima t 
oliva t saava ainut laatuisen voima lisäy ksen . 

Jääkärien paluu 
Loppu vuodesta 191 7 muu11ui maailmanpoliitti

nen tilanne huomattavasti . Venäjällä nousi loka
kuun va llankumouksen jä lkeen valtaan Leninin 
johtama kommunist inen puolue, syntyi Neuvos
tolii110 . Suomi julistautui itsenäiseksi 6 . 12 . 1917 . 
Saksan ja Neuvo toliiton väliset rauhanneuvo11e
lut alkoivat loppu vuode ta . Kun sekä Neu vos to
liitto että Saksa niiden ke täessä tunnustivat it se
näisen Suomen va ltion , poistuivat esteet jääkärien 
paluulta kotimaahan. 

Kotimaamme tilanne kehittyi v. 1918 alkupuo
lella sy nkk ää n suuntaan . Osa työväestöstämme 
näk i maailma nhistoriallisten tapausten vyöryessä 

3 



mahdolli suuden s iirtyä sosiali sti seen valtiomuo
toon naapurin mallin mukaan . Niinpä "Puna
kaartit " maassa vielä olevan venä lä isen sotaväen 
tukemana ryhtyivä t aseelliseen taisteluun hallitus
muodon muuttamise ksi ja saiva tkin nopeasti ha l
tuunsa eteläisen Suomen hallituksen siirt yessä 
Vaasaan . Saman aikaisesti aloittivat hallituksen 
ylipäälliköksi nimittä män kenraali Mannerheimin 
johtamat suojeluskunnat taistelun venäläisiä 
joukkoja vastaan. Oli alkanut Vapaussota, joka 
samalla muodostui sisä llissodaksi ja oli myös ka
pina, riippuen siitä, miltä taholta asiaa tarkastel
laan . 

Jääkäripataljoona 27 saapui pääosiltaan Suo
meen Vaasaan 25 . 2 . 1918 eli run saat 60 vuotta 
sitten . Taistelut maassa olivat siten riehuneet jo 
lähes kuukauden . 26 . 2 . 1918 nä ki Vaasan torin 
ympäristöön kokoontunut tuha tlukuinen vä ki 
joukko ainutlaatuisen näyn . Suomella oli sota
joukko ja millainen sotajoukko . Ryhdikkäät vih 
reisiin uniformuihin pukeutuneet jääkä rit seisoi 
vat viivasuorissa riveissä esittäytyen ylipäällikö lle 
kenraali Mannerheimille . 

Ja kun tämä joukko sitten sa ksalaisen paraati
marssin askelin suoritti ohimarssin ylipää llikön 
editse , tajusi va t kat sojat varmasti uuden ajan 
koittavan hallituksen sodankäynnissä. 

Jääkärit jaettiin eriasteisiin johtajatehtävi in 
valkoiseen armeijaan ja heidän johdollaan saa tet
tiin Vapaussotamme päätökseen . Saavutetun voi
ton hinnasta jääkärit maksoivat suuren osan. Ly
hyessä sodassa kaatui 127 jää kä riä, 4 sai surman
sa muulla tavoin ja 283 haavoittui. 

Jääkärien merkitys 

Mikä oli sitten tämä n jääkäriliikkeen merkitys 
maallemme? Mitä sa ivat aikaan nä mä miehet , jot
ka huoli isänmaan vapauttamises ta sai aikoinaan 
lähtemään epävarmalle, jopa maanpetokselliseksi 
tu lkittavalle tielle? 

It sestään selvää on, että nä in hyv in koulutetun 
joukon saapuminen Vaasaan merkitsi valkoisen 
armeijan taistelukyvyn huomattavaa nousua . 
Merkittävän tä rkeä ksi muodostui jääkäreiden pa
nos kouluttajina ja johtajina jo Vapaussodan rat 
kaisu taisteluun Tampereen valloitukseen mennes
sä. 

Riippuen siitä, miltä kannalta asioita tarkastel
laan, voidaan jää kärien merkit yksestä Vapausso
dassa olla eri mieltä kin. Sen sijaan siitä, mitä nä
mä miehet tekivä t itsenä isen Suomen puolustus
voimissa, niiden koulutuksen ja kehittämisen pa
rissa oltaneen yhtä mieltä . He teki vä t erittäin pal
jon . 

Kun puolustu svoimamme II Maailmansodan 
myrskyissä joutuivat tulikokeeseen ja turvas iva t 
itsenä isyytemme, olivat jääkä rit avainasemissa. 
Vasta v. 1959 poist ui viimeinen jääkäri, kenraa li 
K A Heiskanen puolustusvoimien riveistä. 

Jää kärien tarina on aina säilyvä maamme histo
riassa ainutlaatuisena ja kunni ak kaana lukuna . 
Näiden miesten tahtoa ja ajatuksia ku va tkoon lo
puksi katkelma heidän omasta marss istaan : 
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"Kun painuvi päät muun kansan maan 
me jääkärit uskoimme yhä!" 

Kranaatinheitin 

Koska tä mä va rsi nai sesti puskajussin aselaji on 
rantapyssykoulutuk sen saaneelle vähä n oudon
puoleinen, annamme tässä lyhyen se lostuk sen 
kranaatinheittotoiminnasta, jota myös kin liekin 
eli lestinheitoksi kut sutaan . 

Ase on niinsa nottu kaarelle heittävä. Varsinai
sen liekinheittoaseman ulkopuolella usein pitkien
kin matkojen päässä liikuskelee ensinnäk in ns. 
liekinjohdantoryh mä, jonka tehtä vä nä on etsis
kellä sopi via aiheita eli motiivej a. Todettuaan ti 
lanteen sotanäyttä möllä sen laatuise ksi, että on 

. viisainta heittää joku kranaatti , ryhtyy liekin 
johtaja viestittämään tulituskomennuksia liekin
heittoasemaan . Silloin alkaa liekkiasemassa aika
moinen hälinä ja sekasorto. Lataaja alkaa ky

sellä panostajalta ja muilta liekkiryhmä n jäseniltä , 
"onko, onko". Se, jolla on, huutaa hep ja ojen
taa kranaatin kysyjä lle . Tä mä tarkistaa, että kup
lat peilaa, poistaa kä rkikappaleen kranaatista , 
niyttää liekkiryhmän johtajalle etikettiä ja kysyy 
" lataanko kolmosella?" Saatuaan lu va n lataaja, 
pitäen kranaattia molemmin käsin hellä llä myö tä
otteella , nostaa sen varovasti huuli lle ja antaa 
mennä . 

Halutessaan vaikuttavaa tulenava usta voi liek
kijoukkion johtaja komentaa "yhteispaukaus
huomio-tulta", ja se on va ikuttavan nä köistä, 
kun lataajat yhtäaikaisesti kumartu vat ä hkäisten 
ja liekit lyövät suusta . Kun ensimmäisestä kranaa
tista on teht y selvää , alkaa lataaja jälleen kyse llä 
" onko, onko", ja toiminta jatk uu , kunnes käs
ketty mää rä kranaattej a on heitett y. 

Liekkiryhmä n johtaja n on huolehdittava siitä , 
että jokainen vuorollaan saa toimia lataajana, et
tei yk si mies pääsisi väsyttämään itseään uuvuk
siin . Myös on muistetta va , että kauempana seiso
va suuntakehä mies on jatkuvasti pidettävä ajan 
tasalla huutamalla "ensimmäinen, toinen " jne. ja 
kun käsketty kranaattimää rä on heitett y, on il 
moitettava joukkion johtajalle "ensimmäinen 
heittänyt" ja "toinen heittä nyt ". Tämä puoles
taan viestityttää ilmoituksen liekinjohdantoryh
mälle, jonka tehtävänä on nyt ta rkkaill a, onko 
heitolla ollut toi vottu vaikutus, va i olisiko syytä 
heittää vielä muutama lisää. 

Vielä on mainittava yksi liekkijoukkion tärkeä 
virkamies. Hän on laskuttaja eli saa pas telija, jon
ka tehtävä nä on paitsi laskutus myös balli stinen 
valmistelu, millä tarkoitetaan sitä , että soitetaan 
sääasemalle ja kysytään, onko kaunis ilma ja on
ko mahdollisesti pakkasta, jolloin ei ole syytä am
pua kolmosta pienemmillä panoksilla . Saapasteli
jan on it se huolehdittava siitä, että hä nen käyttä
mä nsä saapas on oikeaa numeroa . 

Nä in toimintaa jatketaan siihen saak ka , kunnes 
vi hollinen on tuhottu tai karkoitettu naap urin 
puolustu sa lueelle, jolloin omat liekkimiehet saa
vat vähän hengä htää ja ajan kuluk si heittää va ik 
ka muuta ma n harjoituslestin . 

M . W. 

Reino Vierros 

Eräs muistelos RT-joukkojen 
taistelutoiminnasta 1942. 

Puumalan 4-tykkinen Canetpatteri sijaitsi lnon 
ja Vohnolan välimaastossa. Sillä oli tulenjohto
paikat lnossa, Puhtulassa ja Pietarhovissa. Patte
riamme vastapäätä Suomenlahden pohjukan toi
sella puolella sij a it si Ylimäen patteri , jonka tykki
kaluston paaosan muodost iva t järeät 12-
tuumaiset. Meidän 4 6-tuumaistamme vastassa oli 
44 patteria ja nä issä 134 putkea, suurimmalta osin 
12" . 

Leningradiin johtava maantie kulki patteri
alueemme yläpuolella, n . 100 m yläjaoksen tykeis
tä . Alajaoksen tyki t olivat n. 500 m alempana, lä
hellä rantaa, ka njonimaisen harjanteen pää llä. 
Koko maasto ihanaa hiekkaa, peitteenään komeat 
hongat, tupsulatvoineen . T yki t olivat hiekkaa n 
kaivetut ja tuettu pa rruilla hiekan sort umisen eh
kä isemiseksi . Yl äjaoksen tasalla sijaitsivat keittiö , 
radiomiesten korsu jne. Patterin pää llikö n korsu 
ja tsto vä limaas tossa. Koska patteri sijaitsi lähellä 
Leningradia ja Kron stadia, oli toiminta suht. vil
kasta silloinkin, kun muuten oli rauhallista . Piti
hä n vihollisen pinta-alusten ja muidenkin päästä 
pussista aina välillä pois, ja silloin oli meidä n yri
tettävä puolestamme ahdistella niitä parhaamme 
mukaan . Puhtulasta, Pietarhovis ta ja !nosta tuli 
hä lytys, sitä alkoi seurata laskenta ja kun laiva tai 
saattue saapui sopivalle etäisyydelle , alkoi am
munta . Aina sa imme takaisin moninkertaisesti ja 
joskus tukistusta etukäteenkin, varmuuden vuok
si. Mui stelos erääs tä tällaisesta tapauksesta v. 
1942 . 

8 RPr :n esikunnasta olivat valistusups . luutn. 
Onni Kauppila ja sielujemme paimen, pastori , 
luutn . Jussi Saari (Tenhiälä nykyisi n) tuoneet 
meille tiettäväksi, että saamme "viihdytyskiertu
een" Liisa Tuomen 5. kesäkuuta. Tilaisuus tultai
siin pitämään Vohnolassa LinP .4:n Esikuntara
kennuk sen pihassa n . 100 m päässä alajaoksen oi
keanpuol. tyki stä. Järjestelyt suorittaa Lin .P4:n 
komentaja maj . Guster. Puolenpä ivä n alla alkoi 
kaikki olla valmista. Penkit ojennuksessa ja esiin
tymispaikka OK . Nyt vain kiireesti ruokailuun en
nen esitystä . Olimme saaneet puhelintiedon, että 
vierailijat o livat ruokailemassa Seivästöllä . Me, 
yleisö, olimme tietenkin edellisenä päivä nä pes
seet pusakkamme, kiillottaneet saappaamme ja 
muutenkin juhlamieltä pusakan alus täynnä. Me
hä n olimme kaikki rakastuneet Liisa Tuomeen . 
Sehän oli it sestään selvä a sia . O sa porukasta oli 
kerennyt ruokapaikalle, osa matkalla aivan lähi 
maastossa, kun alkoi kuulua tuttua surinaa , joka 
voimistui nopeasti . Pahat aavis tuk set osoittautui
va t oikeiksi. Maataistelukoneita ja tietys ti meille 
tulossa. Vielä ruoka-a ikana kaiken lisä ksi. Sei
soimme honkien alla tä hyillen ja kuunnellen liik 
kumatta . 10 konetta nfitä oli . Pommittivat ja am
puivat pikat ykeillää n syöksyssä ja jälleen nousus
sa. Lensivä t aivan puun la tva n tasalla varmoina ja 

ylimielisinä. Olihan meillä It-s uojana Madsen 
patteri, vänr. Vahlbergin komennossa . Pojat oli
vat tykeillä kin, koska maataistelukoneiden ma
han alta alkoi näkyä kipinöitä. Tulta iski vä t, mut
ta niin oli kuin olisi ritsalla ammuskellut. Sama 
vaikutus oli Madsenilla va hvaan pohjapanssariin. 
Seiväs tölle olimme ilmoittaneet , että orottakaas 
nyt hieman, ei tänne nyt ole oikein asiaa . Kyllä se 
tänne kuuluu , vas tattiin Es ikunnasta. Vajaat puo
lisen tuntia kesti tä tä rytäkkää-, sitten hiljai
suus. Koneet painui vat omalle puolelleen . Hot
kaisimme hernekeiton, joka oli jäähtynyt ja suun
nistimme kiireesti kukin taisteluasemaamme koh 
den. Kokemuksestahan tiesimme, että jatkoa seu 
raa ja pian. - Oli näes tulossa todellinen tuli 
myrsky. Joutuisimme jälleen suuren luokan kon
serttiin, solisteina Mailman ehken kaikkein suu 
rimmat bassot, Yhimäen, Harmaan Hevosen, 

Puumalan upseerit 

Kronstadin ym. p itkä piippuiset, suurimmalta osi n 
12 tuuman putket. Hädin tuskin olimme keren
neet asemiimme . Kuka tykeille, kuka keskiöön, 
tu lenjohtokeskukseen, kun konsertti alkoi. Voitte 
uskoa, että se oli vaikuttava, eikä se jä ttänyt ke
tään tunteettomaksi - . Eihän meillä ollut min
käänlaista suojaa . Avoasemat vain . Ajatelkaapa 
itsessä nne, millaiselta mahtaa tuntua 12-
tuumaisen ujellus sen lä hestyessä jatkuvasti - ja 
kun niitä ujeltaa samanaikaisesti kymmeniä, lähe
ten , läheten jatkuvasti - , niin pieneksi siinä it
sensä ihmisen lapsi tuntee. - Kun on lä htövä
läy ksestä alkaen se urannut yhden kulkua siihen 
saakka kun se ryskyen räjähtää, kaataen suuria 
mä ntyj ä kuin tulitikkuja , pirstoen palasiksi, teh
den 3-4 m syvä n kuopan ja heittäessä hiekan 
ympäristöönsä . - Se on jotakin valtavaa kaikes
sa kaameudessaa n . - Alkaa jälleen uuden seu
ranta aina lä htövä läykses tä a lkaen . Välähdyksen 
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jälkeen seurasi vasta ääni. Itse emme pystyneet te
kemään muutak uin seuraaniaa n-:-Tykkimme k~n 
eivät edes kantaneet vastapelurin asemiin. Seuraa
minen piti kiinnostuk sen pois it ses tä mme ja kes
kittyminen kranujen kulkuihin sä ilytti siten her
momme toimintavalmiina. Ei siinä silloin osannut 
edes pelätä. Työtä kun oli olevinaan. Toimetto
muushan se aina pahinta on. Sekundaattorilla las
kettiin, milloin tipahtaa ja minne . Alueemme kun 
kaiken lisä ksi ei ollut järin su uri, 500 x 500 m 
kanttiinsa . Puolisen tuntia kesti tätä hirvittävää 
pikatulta . Se loppui yht'äkkiä. Odotusta tuokio, 
sitten nopea tarkastuskierros läpi patterialueen 
juosten . Tämä siksi, että patterinpää llikkö halusi 
saada kuvan tilanteesta henkilökohtaises ti samoin 
kuin minä kin viestiyhteyksistä Linnakkeiston V
upseerin ominaisuudessa . Patterin alueella tapa
simme risukasojen alta miehiä makaamassa. Jal
katerä t esi ssä. Yritimme saada heitä sieltä pois 
puhumalla . Ei apua. Vedimme koi vista , mutta 
vimmatusti rimpuilivat vastaan. Silmät päässä 
pyörivä t älyttömästi. Ei ainutta järkevää sanaa 
saanut. Järki oli seonnut. Nämä mie het olivat 
saaneet kranaattikauhun . Saavuttuamme keski
öön takaisin , järjestimme ryhmän miehiä vie
mään nämä onnettomat turvallisempaan paik
kaan . Tuskin tä mä oli tehty, kun maa taisteluko
neet olivat jä lleen päällämme, suristen kuin suuret 
paarmat vihaisesti. Pistojen sijaan nä mä pudotti
vat pommeja ja ampuivat pika tykeillä kuten edel
lisellä kerralla . - Jälleen hiljaisuus puolen tunnin 
kuluttua . - Tiesimme odottaa uutta tuli-iskua, 
eli konsertin jatkoa. Tulihan se - ja vä hintään 
yhtä va kuuttavas ti kuin edelliselläkin kerralla . Sa
mat soli stit. Ei ollut vi kaa tullut ää neenk ää n. 
Edellisen täysi toisinto joka suhteessa . Loppuihan 
se jä lleen kestettyään sen puolitunti sen , minkä ai
kai semminkin. Hiljaisuus. - J ä lleen kipinkapin 
juoksujalkaa tarkastamaan a lueen . Kranaattikau
huiset oli va t poi s. Myöhemmin tosin kuulimme, 
että nä istä oli osa livistä nyt patterin takamaas
toon ja saaneet siellä sirpaleista osansa. Oman 
Rautun patterin miehet hakivat heidät sieltä hoi
toon . Ilmeni , että tykkikalusto oli säi lynyt va uri 
oitta . Pahiten oli va t kä rsineet vies tiyhteytemme. 
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Patterialue oli kaapeloitu . 10-20-pariset kaapelit 
oli upotettu 1 m syvyyteen ja osa kulki tapseissa. 
Kaapelit olivat saa neet useita täys'os umia. 12" 
kranun kuoppa kun on pehmeässä hiekkamaas
tossa syvyydeltäänkin 2-4 m , niin lä hellekin 
osuessaan si inä kaapeli jollain ta voin viottuu . 
Kun pintakin viottuu, ve tää sisä llä oleva pumpuli
eristys vettä sienen tavoin . Kaapeli on saatava kii 
reesti ylös si ltä kohdin , katkaistava tarpeellinen 
pätkä ja jatkettava kuivas ta kohdasta sopivalla 
uudella pä tkällä . M yöskin maantievarsipylväik kö 
oli se kai si n . Samoin tapsi linjat patterin a lueella. 
Minulle ja miehilleni tuli töitä ai na täys työ lli syy
teen saakka . Tulenjohtueen pojat olivat havai n
neet meressä asemiemme edessä jotain kima ltele
vaa. Arveli va t sen olevan kalaa . Menkää hitossa 
hakemaan . Niinpä pojat hakivatkin ja saivat 
koottua pari venelastillista kuhaa . Koska kuhaa 
oli paljon , oli varaa valita ja niinpä he ottivatkin 
vain suurimmat. Ei niin pahaa, ettei jotain hyvää, 
pätee tässä kin . Liian lyhyiksi jääneet kranut oli
vat meille tämän apajan aiheuttaneet. Ihme, ettei 
vihulainen hä irinnyt poikien kalastustouhuja. 
Täytyihä n heidä n se nähdä . No . Me sa imme joka 
tapauksessa mass umme täyteen mitä maukkainta 
kuhapaistosta . Tuumimme, että sie tä isi jo sen Lii
sa Tuomenkin tulla . - Oliva t huomanneet pauk
keen lakanneen ja niinpä saimmekin ilmoituksen, 
että olkaapa pojat va lmiina . Kello 18 hujakoi ssa 
olimmekin paikoillamme valmiina se uraamaa n 
esitystä , kun tj.paikalle jätetty korpraali ilmaan
tui kuiskuttelemaan ptrin pää llikö n korvaan: 
Vih .saattue lä hestymässä suunnassa 3000, etäi
syys 10 km . Puumalan miehet nopeasti taist.ase
miin . Näytöstä ei voida pitää. Maj. Guster vei no
peasti kiertueen lnon tornin suojiin . Täällä he sit
ten lattialla maaten kuuntelivat konserttiamme. 
Viholli selle oli varmaan melkoinen järkytys saa
dessaan tulta normaaliin tapaan patterista, jonka 
arvelivat olevan kerta kaikkiaan tuhottu . Olim
mehan saaneet 500 x 500 metrin plä tille Suomen 
Rannikkot yki stök irjan mukaa n yli 1000 kranaat
tia, lisäks i pommit sun muut höysteet. 

Luoja oli suojellut ja varj e llut meitä todellise ll a 
ihmetyö llä. 

Intti -78 eli ote alkuvaikeuksista 

Koitti helmikuun viidestoista , 
tulimme armeijaan, koimme aikamoista. 
Saimme vaa tteet, kypärät ja muut varusteet, 
teimme ensimmäiset pinkat, 
tarttui intin saippuasta ihoomme ihanat hajusteet. 

Oli kokemus se helkkarin uusi 
ny t kulunut aamuja on peräti KUUSI. 

Jo riensi taistoihin neula ja saksi, 
oli nappeja ompelemassa tupa kaksi. 
Vaan ei kauan kestänyt homma tää, 
kun kuului käsky ja kurkun mörinää . 
"Ottakaa mukaan työpuku, varusteet ja väsky, 
Kuuluuko! Tämä on käsky ! 

Aikaa annettiin 5 sekuntia 
mutt' valmiina oli tupamme vasta, 
kun oli kulunut kaksi tuntia 
ja a/ikessun hermonasta . 

Vaan koitti viimein iltakin, 
ja va lmistauduimme iltatoimihin. 
Se juoksua oli ja säpinää, 
sai alikessut meihin vipinää. 

Näin kulunut oli yksi päivä, 
oli päivän töppäyksistä jäljellä vain häivä. 

Mutt ' ootas, kun on kello kuusi, 
on sotilasurallamme aamu uusi. 

HENKII.ÖKOHTAISTA 

alokas Seppo lsoniemi 
I . Ptri 

Sinä pitkä, tumma, 
komea Uros, täällä 
upea X-tyttönen 
vailla päiväkahvi-
seuraa ••• 
Tapaammeko ??? 

Nimim . Kolme 
Päivänkakkaraa 

·1eena 
sandelin 
VAASA 

Diettiesitelmöitsijä, 
neiti LIKITONNI 

Suomalainen jäänsärkijä 
(riisuttu malli) 
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Herrat oppilaat 

koulutuksenne RauK:ssa on päättynyt. Kurssinne muodostui joulu- ym. pyhistä johtuen 
rikkonaiseksi, mutta uskon, että opetustavoitteet on saavutettu. 

Kokeilimme kurssinne aikana uutta opetussuunnitelmaa. Sijoitimme erikoiskoulutuksen 
painopisteen kurssin alkupuolelle ja mahdollistimme tällä RAuK:n osallistumisen patteriston 
ampumaleirille. 

Ilokseni voin todeta, että RAuK:n patteri selvisi leirillä paljon odotuksiani paremmin. Ko
keilu onnistui näinollen hyvin. 

Kurssin loppuaika osoitti, että pystyitte omaksumaan muunkin opetusohjelman. Uskon, 
että osoittaudutte hyviksi ryhmänjohtajiksi ja RtK:n oppilaiksi. 

Onnittelen teitä koulunne päättymisen johdosta! 
Toivotan onnea upseerikouluun siirtyville! 
Tervetuloa yksikköihinne ryhmänjohtajat! 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti 
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P Väyrynen 

Herrat oppilaat 

Tarkoituksena on ollut kouluttaa teistä oma-aloitteisia ja vastuuntuntoisia aliupseereita, 
ryhmänjohtajia. Teiltä tullaan tulevissa tehtävissänne vaatimaan että oma-aloitteisesti teette 
kaiken minkä vaaditte alaisiltannekin. Teidän tulee kyetä johtamaan ryhmäänne taistelussa. 
Lisäksi teiltä vaaditaan oikeudenmukaisuutta ja vastuuntuntoa. Alaisenne odottavat, että pi
dätte heistä isällistä huolta, kohtelette heitä aina tasapuolisesti ja kannustavasti. Älkää unoh
tako myöskään aiheen ilmaannuttua kiitosta. 

Onnea teille, sitäkin tarvitsette, sillä tehtävänne ei ole helppo. Kiitos rehdistä suhtautumi
sesta kouluaikana. 

Koulun johtaja kapt J. Savonheimo 
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Oppilaskunnan puheenjohtajan palsta 

RAuK:n kurssi 67 on ollut meille ehkä mieleenpainuvinta varusmiesaikaa, eikä suinkaan 
sanan negatiivisessa merkityk sessä . Kurssi on tosiaan ollut tiivis opetusohjelmaltaan. Aloim
me välittömästi RAuK:uun tultuamme erikoiskoulutuksen, joka alkaa tavallisesti vasta puo
lenkurssin jälkeen, eikä siitä tahti laantunut. RAuK:n koulumaisuudesta johtuen ei opetus
ohjelman tiiviys päässyt pahemmin haillaamaan . Kyllä kurssi eroaa huomattavasti alokas- ja 
tykkimiesajan koulutuksesta herrasmiesmäiseen suuntaan. 

Oppilaskunnan päätehtävänä on yleensä ollut tämän Porrastus-lehden kokoaminen ja il
moitusten kerääminen sen julkaisukulujen peittämiseksi . Välitän koko kurssin kiitokset mai
nostajille, jotka mahdollistivat tämän lehden ilmestymisen. 

Tärkeänä tehtävänä on myös ollut oppilaiden vapaa-ajan toiminnan monipuolistaminen 
sekä yhteishengen luominen. Niinpä oppilaskunta on järjestänyt mm. tanssikurssit, kierto
käynnin Strömbergin tehtailla ja kurssijuhlat, joten kiirettä on pitänyt. 

Yhteishengen luomiseen ovat suuresti vaikullaneet myös ampumaleirit Reilassa ja Lohta
jalla. Eikä se loppujen lopuksi ollut lainkaan hassumpi kokemus kaupunkilaispojalle olla 
muutama viikko "raukkiajasta" metsässä, semminkin kun yllättäen pärjäsimme hyvin am
munnoissa näinkin lyhyellä koulutusajalla (n. 2 kk) . 

Kurssin loppupuolella saimme koulutlamis- ja johtamiskoulutusta, jolla luotiin pohja tule
valle toiminnalle ryhmänjohtajina, sellaisina meistä suurin osa tulee toimimaan. Pieni osa 
menee Rannikkotykistökouluun , josta valmistuu reservinupseereita . Evästyksi ll ä, jotka 
kurssi 67 :ltä saimme, pärjää taatusti ryhmänjohtajina ja upseerioppilaina, mutta suurin osa 
riippuu kuitenkin meistä itsestämme ja mehän olemme rrrrautaa. Onnea ja menestystä tule
ville RAu-kursseille! 
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Laulu Raukista 

Tiedän paikan rajuimman 
VaaRPston tiukimman. 
Siin' on neljä kirjainta 
nyt sen voit jo arvata. 

Sehän meidän RA UKKI on 
oma Colditz verraton. 
Siel' on viisi johtajaa 
neljä meitä opeuaa. 

Yksi hoitaa radiot 
toinen tulikomennot 
kolmas tuntee keskiön 
neljäs tietää tykistön . 

Koko koulun johtaja 
kapteenimme sa lskea 
pitää meidän puolia 
myöntämällä lomia . 

Opp Marko Rossi 

Koulun oma vääpel i 
varsin tarkka kaveri 
pitää paikat kunnossa 
ja Yf PalvO:n arvossa . 

Ja myös meidän santsarit 
Albäcki ja kumppanit 
ovat hurjan mukavat 
varsinkin kun nukkuvat . 

Nyt tää kurssi ohi on 
alkaa aika armoton 
tykkimiehet, vapiskaa 
vanha teitä poistuttaa . 

Sävel: Tiedän paikan armahan 
Sanat: opp O Nikkanen 

Opp Veli-Pekka Pe/10/a 

Tykkituvan päivä 
Toiminta tykkituvassa a lkoi jo paljon ennen herätystä . Unenpöpperöinen tuvan esimies oppilas

automies l täniemi kaiveli palveluspukua M65 kaappinsa alta jo varttia vaille kuusi . Kolinan herättämä
nä Mauno "Munalukko" Leppiniemi rupesi puhisemaan punkkansa kanssa, koska punkanteko ei ole 
kaikille yhtä helppoa. Pian tämän jälkeen alkoi Taipaluksen aamuhitsaus: " Paljonko se .. ! ! kello 
on? Eiks se soi jo?!" Ja soihan se. Karskit tykkijullit vää ntäyt yivä t punkistaan pirteiden kohteliaisuuk
sien halkoessa raikasta tuvan ilmaa . Näin alkoi uu si rämäkkä päivä. 

Nopeimmat rynnivät aamupesulle Jojo-Heikkisen poistuessa kuivaushuoneeseen, ties mik si. Sen jä l
keen hynttyyt niskaan ja joka mies toiveikkaana aamupalalle. 

Aamupalan jälkeen alkoi tuvan esimiehen painajainen . Wanted neljä oppilasta: tupa- ja aluepalveli
jat. Missähän ne ovat, tupakilla, vessassa vai muuten hukassa? Jaha, Tappari-Tapio, tulepas pois pun
kan alta! 

Pian seitsemän jälkeen alkoi portaista kuulua "ruumisarkkujen" räminää sekä ystävällisiä huomau
tuksia : "Kanna nyt sinäkin, luumu! !" Tasan klo 7.30 kuului tykkien luota tavanomainen "hyvää 
huomenta , herra sotilasmestari!" Viimeistään tä ssä vai heessa aamukankeus katosi ja kaikkien otteisiin 
ilmestyi toistaiseksi käsittä mättömästä syystä tietty rämäkkyys . 

Tauolla h uomattiin Vuorisen punkanteon jääneen hieman kesken, mistä vääpeli ystävällisesti oli päi
vys täjälle vihjannut. Loma-anomuksen tekoko lienee viivyttänyt? 

Aamupäivä meni mukavan sähäkästi, eikä koromies Lankisenkaan tumput ehtineet suorina roikkua 
hänen veivatessaan putkea asuntovaunubanaanien alati korjattujen käskyjen mukaan. Aamupetroolin 
maku a lkoi hiljalleen haihtua suusta, olikin jo kaali sopan aika. Ruokailuun ravattiin mahtavan basson, 
oppi lasvääpeli Hymy-Hyvärisen johdolla . 

Ruokailun jälkeisellä lepotauolla Levy-Luotomaa heittäyty i välittö_mästi punkkien väliin levyttä
mään ja aina varusteistaan huolehtiva Luoma puhdi steli maastopukuaan ikkunan luona, jotain putosi 
kadulle, mutta mitä, sen tietää ainoastaan vääpeli Karhula . 

lltapä iväpalvelus sujui muuten kommelluk sitta, paitsi Fakiiri-Lehtinen yritti vä lttää roskiksen tyh
jennyksen vedoten rooliinsa tuliasemalinjan vanhin . Kuitenkin hän teki hokkuspokkustemp un ja tulok
sen näki päivystäjä roskiksessa. 

Päivällisenä olleiden hernekeiton ja roiskeläppien vahv istamana pois tui "Hanken-osasto" toimi
paikkaansa VKY :lle mars-mars vauhtia opp Moilasen toimiessa osaston va nhimpana. 

Vihdoin koitti tykkituvassa vuorokauden rauhallisin aika kaikkien ollessa iltalomalla, jolta palailtiin 
omaa n tahtiin . Spykiatri Viitasola saap ui klyyvari punoittaen ensimmäisten joukossa ja laittoi ovelle 
oman ohjesäännön: "Varokaa, Veikko la nukkuu!" Viimeise nä saap uivat Ylihärmä n toivot, asentovir
tuoosi Elenius ja "ylikona" Ylikangas. He jatkoivat kotikylä n asioiden puimista sen verran äänekkääs
ti, että kauno- & kovapuhuja Veikkolakin heräsi. Ja kun Veikkola kajauttaa, siinä vaikenevat kaikki 
sadan metrin s isä llä . Enää eivät tykkituvan rauhaa rikkoneet muut kuin Vuorisen, Moilasen ja Taipa
luksen unissapuhuminen ja Luotomaan korviahivelevän tahdikas kuorsaus. 
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Keski(y)ön aika 

"Hyvää yötä tämä tupa." Näin alkaa tupa 4 :n yö. Nipo-Aaltonen laittaa tip-top-kaappiaan ennen il 
tajoogaansa . Tupa on jo unessa . Sillanpää , tuo Wittingin hitsitoveri, unek sii kunnon tupa- ja aluepal
velijoista ollessaan jo kolmatta viikkoa tuvan esimiehenä. Lähde unek sii rauhallises ta YK:lle lähdöstä . 
Mutta mitä tekee Tuominen: piilouautuu peiton alle toivoen kenties olevansa kotonaan Kalannissa ko
mentelemassa karjaansa mukavalla murteellaan. Yht'äkkiä tasaisen kuorsauk sen katkaisee Wittingin, 
tuon ikuisen vatsastapuhujan hätäinen huuto ÄLKÄÄ VIEKÖ KYLLÄ MÄ TUUN! Missä on näkymä
tön Yiänänen? Kai kirjurintuvassa suunnittelemassa tietenkin seuraavaa loma-a nomustaan . Peltola 
kieris kelee hädissää n "Jos se Karhula tarkoitti tosissaan, että mun pitäi s va ihtaa kurssin sek sikk ä im 
mät hou sut, niin ei varmaan mai stu ruokakaan, tus kin menee tusina pottuja" . Koivis to miellii vielä vii 
meisintä lois toelokuvaa sekä viimeisintä nappikeikkaa vapaaehtoisia kysy ttäessä. Kojolan unissa soi 
puhelin yhtämi11aa ja Kojola kuulee . Laukkanen ei saa unenpääs tä kiinni, jä i muutama asia epäselväksi 
oppitunnilta . "Ois pitänyt kysyä", tuumaa tuo voimakasrakenteinen YMTK :n pomo. Rossin punkka 
on tyhjänä, mies on päivystäjä nä nipottaen epätoivoisena erikoi skoulutuk sen kokeisiin . Mik sei oo ko
keita Mustanaamiosta, huokaa hä n . Elf, tu va n murkku, unek sii mukavista sähk ö miehen keikoista, ja 
aamulla uni painaa taas jäseniä: "Elf TAAS viimeisenä". Onneksi Riihimäk i ei puhu unissaan (mik ä
köhän olis i puhenopeus silloin?). Heimo ei oikein hallitse voi miaan . Metso nukkuu sievästi käpert ynee
nä rakkaaseen punkkaansa hempeyk siä unek sien . Suoraniemellä so iva t s infonia kor vissa ja mie lessä 
kangastelee jo kadettikoulu. Kallio on juuri pä ihittä m ässä Juha Mietoa MM -kisoissa lykkien ampuma
kuntsariensa voimalla, kun hä n herää Kosken kieriskelemiseen painajais ten kourissa. "Eihän mun tart 
te tek stata koko keskiön rakkaus kirjeitä" , kyselee hän, KOK E, tuo tu van hymypoika , johon Kallio 
vain hymyilee arvoituksellisesti. Noin kes kimää rin nukkuu tupa rauhallises ti keski11yen Clint Kuu selan 
ja Aalkepin johdolla tapahtu viin meriammuntoihin . 
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Viestilinjan iltamat 

Ruokailun jä lkeen pari ylimääräistä kiekkaa koulun ympäri ja silloin koi11i herk is tävä hetki: keskivii
kon iltaloma. Tupa ykkönen oli kuin hurrikaanin jäljiltä: joka nurkka täynnänsä sundi s & palveluspu
kuja ja jannut suihkussa - tai repimässä huumoria ainokaisesta suihku sta. 

Heikkilä möykkäsi jo ovelta , eitä mihinä mun housut on, mä lä hden kotio - eik ä kukaan edes kor
vaansa lotkauttanut. "Levyhitaaja" Töyryvuo levyylli punkassaan ja hitsasi: "Taas keskiviikon huk1, 
jo neljäs peräkkäin!" Jalkanen huuteli o venpielestä: " Lähteeks kukaan sotkuun, mä ainaki na ppaa n 
kuus munkkia ja kolme kahvia!" . 

Pian alkoi puolialastomia oppilaita purkautua tupaan, joukossa nak u Kurki , joka hak i ka do nne11a 
kalsareitaan . Heimovirta alkoi raapia parempaa päätään ja mietiskeli ha rtaast i, mihin sijoi11ais i suuren 
päivärahansa ja Salonen tuum iskeli: "Mä menen ainakin KY_:lle , siell ä on tosi hyv iä _. .. " .. .. . 

Si11en man11eli vauhdilla niskaan ja s uuntana Vaasa n huvielä mä n kesk uk set - Joissa kay11111 kovim 
mat sodat: "Muis tak s sillon ku kela11iin yhek ä n kelaa ja ... oli se leirik eikk a se!" 

Illan päättyessä palailivat urhot koululle ja heidä t 011i vas taan aina pirteä, "värvätty" apupäss i Mat 
tila. Yiirimäki kehui jälleen mehevillä valloituksill aa n, ja Lindfors tot esi: "Pojat, mä kävm eloku vissa, 
hä mitä?" Pitkäranta oli jälleen syönyt soJ ku ssa ilmavia munkkeja ja tuvan a romi o li sen mukainen. 
överholm, tuo hiljainen puurtaja, saapui frå n Närpes ja torkahti heti . Sitten kuului käytävältä huuto: 
"Sillon singahti, Ala-Röyskö myymää n limua, mulla on kauhee jano!" Ropponenhan siel tä laa hus11 
supertreeni-harjoitusvapaaltaan ja kaatoi ohimennen sängyn Hyvä risen päälle. Tämä ei tapansa mu-
kaan reagoinut mitenkään. · 

Muiden jo kuorsatessa Suonpää teki kaappiaa n kellosepä n tarkkuude ll a. J a niin o li yks i keskiviikko
ilta ohit se ja kaikki olivat paikalla, paits i Laurila, joka oli juoksuleirillä Espa nj assa tai muu ssa tavan
omaisessa paikassa . 
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TJ-palikoiden aamu 
KOULULLA HERÄTYS , JOKA MIES YLÖS VUOTEESTAA ! ! Kakkostuvassa alkoi välittö

mästi ähellys ja epämääräinen jupina. Linko-Helinko poukkasi ensimmäisenä punkastaan kuin piikin 
saaneena, survoi tennarit vääri in jalkoihin ja oli samassa jo ulkokaapilla tais telemassa liikkumatilasta 
Viiriä is- Viirimäen kanssa. Kuin traditiona viimeksi mainittu pääsi voitolle loi stokkaalla kyynärpäätak
tiikallaan. Tässä vaiheessa muutkin olivat kammenneet it sensä hieman toiseen asentoon sä ngyn reunal
le - paitsi Kaipanen, joka yritti piiloutua peitteen alle. "Hei, 'Kapiainen', nyt tarvitaan va paaehtoisia, 
tuuhan jo poijes", virkk asi H ymypoju -E kman ja tälläsi tennarinnauhojaa n kieli keskellä suuta . "Hei, 
missäs mun viltti on", kiljahti Loma-Luoma-Aho (joka olisi muuten hyvä ryhmyri, mutta äänen mur
ros yllätti kesken) . "A haa, Rokkanen, sa mperin vuodevaatekleptomaani." "Ä lkää nyt kundit viitsikö 
ihan tollai mua panetella, mulla oli vaan niin ka uheen kylmä", puolusteli Rocki . Perusmies Pohto oli 
vielä ihan edellisillan soitantatunnelmissa ja hymyili it sekseen mitään maailman menosta tajuamatta . 
Silloin kajahti tu va n pehmeä-ässäisen big-bossin, va kioesimies Henttosen jämäkkä ääni: "Vapautuk
sia, otille, lomalla, sa iraalassa? ... Aha, Komulainen toipik sella, se on se RTK -himo .. . Jaa Finne
kin? Vesirokko !? No, lastentautejahan se onkin." 

Ja sitten aamupesulle! Heikkilä päristeli klavuaarissa, kuin merinorsu ja jupisi: "Jos joku vielä pu
huu juhlimisesta, mä pukkaan sitä lättyhyn!" Päde- Päty nen huokasi, että eihän täs pääse sodeenkaan, 
joten joutuu sitä turvautumaan pelkkään trixiin ja plussaan . Nipo- ikkanen mutisi silmät sirrillää n 
pyyhkeenkulmaan : "Mulla on kyl parempii titteleit ä siviili s, ku nä is duuneis." 

Porukka pyöri hetken pesuhuoneen ja Hotelli Helpotuk sen vä lillä ja viuhahti sitten takaisin tupaan 
ki skomaan hyntt yitä niskaan ja tappelemaan, kuka tekee punkan ja millä puolen. Ryhti-ih me Sammal
korpi kamppaili epätoivoi ena hänelle va ikean ongelman edessä: Henkselit olivat sotkeutuneet käsiva r
siin ja nyt piti erottaa, mitkä ovat käsivarsia ja mitk ä henk seleitä . 

Kuni oli vähän mörkkinä, sillä hänellä oli koti-ikävä - onhan hä n kaukana kotoa, hela två hundra 
meter . Kyti s- Kytöviita jo is tus keli hiem an huvi ttuneena tarkka ili jana jakkaran kulmalla . 

Olikin jo koulun eteen neliriviin järjestäytymisen aika . Popula vyö ryi tasa ise na jonona pihalle . 
"Missäs Alatalo, se tan ss itautinen sä heltäj ä on," kyseli joku. "Ai, siellä hä n se Aukki jo, mutta entäs 
Lauronen, Oulunlää nin vartti, Raukin pienin vili s täjä, suursyö märi ja kirjurin paras kaveri? Ääni kuu
luu, mutta miestä ei näy. Ai jaha, silloin lähti aamus umpille." Mutta VRJ on toista mieltä: " Järjestäy
tye sä kuului pulinaa, siispä vasemmalta ja oikealta tupiin MARS, MARS! 

Otteita Uudenmaan Rakuunarykmentinohjesäännöstä 
vuodelta 1769. 

"Pelkää Jumalaa, 
kunnioita kuningasta 
palvele uskollisesti!" 

Sotilaiden tulee olla pelottomia, uskollisia, rait
tiita ja hiukan ylpeitä, silloin heitä kunnioitetaan, 
silloin he välttävät rangaistukset, saavuttavat esi
miestensä rakkauden, säilyttävät terveytensä ja 
hyvän toimeentulon . 

Kotimaassa sotilaan velvollisuutena on hoitaa 
soti lastorppansa, totuttau tua käsittelemään ki
vääriänsä hauskana ajanvietteenä, ku ljettaa kruu
nun kirjeitä ja määräyksiä, ansaita omalla työl
lään, paeta laiskuutta, joka synnyttää sairautta ja 
kurjuutta, esiintyä siistinä ja muhkeana kirkossa, 
kankipalmikot ja ohimokiharat hyvässä kunnos
sa. 

2 § 

Kokoonnuttaessa hänen tulee olla valpas, hyvin 
puettu, hänen tulee use in vaihtaa paitaa ja sukkia, 
niin että epäsiisteys, hiki ja syöpäläiset eivät pääse 
vallalle, olla nopea ja altis harjoituksissa ja muis
sa velvollisuuksissa, välttää pelaamista ja juopot
telua. 

3 § 

Matkoi lla ja marssei lla hänen tu lee tarkoin suo
jella kivääriä ja tamineita tu lelta ja lialta, ei juoda 
hikisenä ja kaikkein vähimmän likaista vettä, tu
pakoida vähän, purra mieluummin mälliä , pape
ria tai jotakin koivun tai katajan tikkua janon es
tämiseksi, olla iloinen, laulaa, kertoa satuja ja hu
vittavia ajanviettella, ei asettua nukkumaan au
ringonpaisteeseen tai vatsalleen, ei yleensä olla 

jout il aana, ennenkuin on saanut varusteensa kun
toon ja pessyt jalkansa, jälkimmä istä ei kui ten
kaan silloin, kun ne ovat hikiset. 

5 § 

Sotilaan tulee olla garnisonissa aina siistinä, 
elää säästellen, ei heittäytyä loikomaan likaisiin 
paik kaihin varusteissa, puhd istaa vapaina hetki
nää n vaatteita ja kivääriä, saada lämmintä ruo
kaa joka toinen tai ko lmas päivä, paloviinaa ei yli 
yhden ryypyn, mutta sen sijaan hyvää juotavaa . 
Vapaina päivinä hankittava työtä, jota jokainen 
rai tis ja uskoll inen mies saa. 

6 § 

Taistelussa antaa sotilaalle suurimman arvon 
hänen u rhooll inen sydämensä ja se, että hä n no
peasti täyttää velvollis uu tensa. Se mies on aina ol
lu t o nnellisin, joka on en immän joutunut viholl i
sen kanssa tekemisiin. Lasarettiin ja sairasvaun ui
hin joutumista tappamattomana ( = haavoitettu
na), täytyy karttaa kuin varmaa ja häpeällistä 
kuolemaa, sillä kaikissa sodissa on nähty, että 
kun yksi on kun nialla kuollut taistelussa, on neljä 
su rkeasti meneh tynyt halveksittuna sairaalassa. 

Soittajat, rummun lyöjät ja kähertäjät. Heidän 
tu lee osata jotaki n käsi työtä, kähertää hiuksia ja 
te hdä kaiken laista pikk ut yö tä tull akseen parem 
m in toimeen. Kar kea ja raskas työ ei sovi hei lle. 
H eidä n tulee pitää soittokoneensa puhtaina, kiil
tävinä ja järjestyksessä , olla iloisia ja siistejä. 

Pyövelin tulee olla lujakourainen, peloton ja 
näyttää h irvittävältä. Hänen on pidettävä joukko
osasto ja leiri p uhtaana, arestilaiset järjestykses
sä, valvoa sotakauppiaita ja pyykkiväkeä, sekä 
o lla vääpelin käytettävissä. 

Ällistyttävän hämillisen mystillinen Konstapalsta 
jatkuu jälleen - tällä kertaa Porrastus-lehdessä! 

Rakas Konsta! Mitä minä teen, kun minun 
ihmisarvoani ei oteta huomioon täällä Vaasan 
Rannikkopatteristossa. Eikö riitä, että joudun 
nukkumaan rahvaan kanssa samassa huoneessa, 
vaan minun on oltava jonain merkilli senä tupa
pa lve lijana. Tämä ei sovi arvolleni alkuunkaan . 

R obert af Shoi_tsenberger 

Vastaus : Rakas Reino! Ehdotan, että menet 
patterisi päällikön puheille ja lyöt nyrkkiäsi tome
rasti pöytään. Eiköhän päällikkösi järjestä sinulle 
mukavan yksityismajoituksen tuolla päävartios
sa. Muista aina erottua joukosta (rahvaasta), niin 
saa t arvosi m ukaisen kohiel un . Kiäh kiäh! 
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VOLTIN VÄRI 
62300 HÄRMÄ 
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JORMA 
RANNANJÄRVI 

62375 Ylihärmä - Puh. 964-46 007 

käsintehtyjä puukkoja jo 
neljännessä polvessa 

YLIHÄRMÄ 

11 
Kehittyvä teollisuuskunta 

Etelä-Pohjanmaalla 

YLI HÄRMÄN 
APTEEKKI 

YLIHÄRMÄ 

MUOTIKORUT, TUPAKOINTI 
VÅLINEET, LIIKELAHJAT 

IBERO Oy 

HÖYLÄÄMÖNTIE 11 HELSINKI 38 . 
PUHELIN 558 588 

YLI HÄRMÄN 
OSUUSPANKKI 

62375 Ylihärmä 

YLI HÄRMÄN 
GRILLI 

tunnetut 
tuoreet 

tuotteet 

KESOIL 
0. KESKI-HANNULA KY 

Kristiinankaupunki puh . 166 

MURSKESORAA ERI LAATUJA 
PAIKALLE TOIMITETTUNA 

JOEL LAHDENSUO 

62100 Lapua, p. 964-31 461 
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LAPUAN 
OSUUSKAUPPA 

HEIMO KAKKO & CO KY 
RAKENNUSTEKNILLINEN INSINÖÖRITOIMISTO 
Karvaamokuja 4 - 00380 Helsinki 38 - Puh.550 134 

~14·11!4#H34·i~ m LAPUA 0 ~ BB4 / 324B1 

~ 
SEINÄJOEN 

OSUUSKAUPPA 

18 

120 SHELL-HUOLTAMO YLISTARO
Pu h. 964-40 235 

MAATALOUS
KESKUS 
TOIVO VIITA Ky 

61400 Ylistaro 

VILJA-, SIEMEN-, LANNOITE- JA 
KONELIIKE OSTAA JA MYY 

Puh . 964-40 253 
Lw M 507 593 

PALMBERG 
rakentaa 

UNION-HUOLTO 

M. LATOMÄKI KY 
62100 Lapua 

Puh . 964-31 876 

Hyvää kotiruokaa Lapualla 

UNION BAARISSA 

Kahvi ei siitä parane 

Om. Saima Sauru puh . 964-31 681 

AUTOJEN KOLARIKORJAUKSET 
JA MAALAUKSET 

melua vastaan 
SILP• 1ca IGOLAIITYÖT 

Exel Oy Uunlsepäntle 7 00620 Helsinki 62 MAURI VÄHÄMAA 
RENGASTIE 19 
60100 Seinäjoki 10 Puh. 964-25 455 

C barborella) 1§ 1=1-1.1, apua Lassnanranta ( 31850 

VI
• N I - c:DCl-rlllCIC~ 
1sen eu omo 

62300HÅRMÅ 

HÄRMÄ-MARKET 
62300 Härmä 

HELA-MARKET 
62200 Kauhava 

Lftmies --- Lassilanranta ELSA LA TV ALA 
62100 LAPUA puh. 964-32 029 

MIESTEN, NUORISON 
JA POIKIEN ASUSTEET 

SILMALASEJA KUULOLAITTEITA VALOKUVAUSTARPEITA 

~ YKSILÖLLISEN PALVELUN 
~ JA LMTUTYÖN OPTIKKOLIIKE 

Colourc..A.rt 'Photo 

Valokuvaamo - Fotografiatelje 

!la\Jamo 
Kristiina - Kristinestad 

Puh. 962-11 426 

Valmistaja - Tillverkare :- Producer ·-=- rrodu~ent · 

J e!:1,!!· alusle 
62300 Härmä, Finland ~ 964/48 892, 48 893 

OY WAL□ TEFKE AB 
import - export TURKU PUH. 921-11 306 
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DATSUN 
KESTÄÄ 

KÄ\'TETT\'-
•• 

NAKIN. 

Ostamalla käytetyn Datsunin saat it
sellesi tunnetusti kestävän ja taloudelli
sen auton pienellä rahalla . 

Meidän automyyjämme tuntevat Dat
sunit kuin omat taskunsa. Siksi he ovat 
oikeita mieh~ä opastamaan sinua vaih
toa~tokaupo1ssa. Tule käymään. niin 
valitaan smulle yhdessä sopiva ja luo: 
tettava Datsun-vaihtoauto. 

av K•G FINNE AB 
OLYMPIAK. S- 7. VAASA. PUH. 13022 

SUOSITTU TANSSIPAIKKA 

!lsalpa□y 
Pajuniityntie 3 
Postilokero 6 
00321 Helsinki 32 
puh. 578 522 

BYGGNADSFIRMA K. E. NYMAN AB 

IC.DPD 
KONE•POHJA OY 

KONEITA JA JÄRJESTELMIÄ 
MATERIAALIEN KÄSITTELYYN, 
Sl~RTOON JA VARASTOINTIIN. 

OULU 
981 -346 611 

TAMPERE 
931-652 112 

?ELLONMJAOI 
62375 YLI HÄRMÄ kp 2 
Puh. 964 -46140 

Parivaljakko juurikaspeltojen 
rikkakasvien torjuntaan 

BETANAL ® ja TRAMAT@ 

Nykyaikainen kasvinsuojelu turvaa 
kuluttajalle korkealaatuiset ja halvat 

elintarvikkeet. 

HUHTAMÄKI OY 
~ 

KASVINSUOJELUOSASTO 
20100 TURKU 10 

ALAHÄRMÄN 
OSUUSPANKKI 

- Yhä useamman pankki -

Konttorit: 
KIRKOLLA 
VOLTISSA 
KUOPPALASSA 

NYKYAIKAINEN 
MONIPUOLINEN 

SOOK 
OSUUSKAUPAT 

SOKOS 

MAITOJALOSTE 

21 
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kotimainen 
laatu kone 

HAASEUDUN UONE OY 
62375 YLIHARMA kp 2 

OLAVI 
KONTOLA KV 
LAPUA, PUH. 32601 

SUORITAMME KAIKEN
LAISIA MAARAKENNUS
TÖITÄ NYKYAIKAISELLA 
MONIPUOLISELLA 
KALUSTOLLA . 
MAARAKENNUS
KALUSTON JA 
KULJETUSALUSTAN 
VUOKRAUSTA. 

hyvä. mainos 
palvelee 

,r 
Markkinointi TOPITÖRMÅ Oy 

Fredrikinkatu 48 A 00100 Helsinki 1 0, 
puh. 647601 , telex 121713 TORMA Sf 

Kättä päälle 
-sopimuksen 

selvät 
pelisäännöt 

• •• 

& KANSALLIS-OSAKE-;~~KI 

YLIHÄRMÄ 

AUTO KOULU 
Kurssi HENKILÖ· ja KUORMA-AUTOILLA 

alkaa joka maanantai klo 17. 

Osoite: Kauppakatu 18 B 7, 11 kerros 
Puh. 23058, tll. 21144 ja 23058. 

Teoriatunteja myös päivällä. 

Ar-Sa AJOKORTIN AVAIN 

AUTOKOULU Ar-Sa TERVETULOA! 

Ota hyvät passi
kuvat tai muoto
kuva "sotilas
hinnoilla" 

URRBRN 

HH 

STUPIO 

AIRAKSINEN 
Kauppapuist . 10 

VAASA 

OHI ON! 
TERVETULOA! 

UUDENKAUPUNKIN 
SÄÄSTÖPANKKI 

VKV:N 
RAVINTOLA 

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

BTUDElft' 
!>..DnNCIND_ 

Discotheque RAASTUVANKATU 31 
VAASA 
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MOLNLYCKE ■ 
■ 
■ 

Teknokemialliset tuotteet 

Kertakäyttövaipat 

Kuukautissuojat 

TULE SELLAISENA KUIN OLET. 
ÄLÄKÄ ENÄÄ STRESSAA ITSEÄSI RAHA-ASIOIDEN TAKIA. 

Tervetuloa kantaifasiakkaaksi. 
~ SÄÄ~!Pr!~~l!(KIIN ~ 

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

•• • •• paiva 
hyvin. 

RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITON 
JÄSENENÄ VOIT: 

• osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyö
hön 

• harrastaa monipuolista liikunta- ja urheilu
toimintaa fyysisen vireytesi ylläpitämiseksi 

• saada uusia hyödyllisiä kontakteja 
• opiskella hyödyllisiä asioita kuten turvalli

suuspolitiikkaa ja johtamistaitoa 
• osallistua antoisiin seminaareihin, koulutus

tilaisuuksiin, kokouksiin ja team-työskente
lyyn 

e Saat RESERVILÄINEN -lehden, piirilehden 
sekä muuta materiaalia kotiisi 

• saat mahdollisuuden hankkia edullisesti liiton 
välitystavaroita, tunnuksia ja muita mukavia 
symbolisia esineitä 

• saat mahdollisuuden muiden vireiden henki
löiden tapaan osallistua toimintaan, jota 
RAuL voi Sinulle tarjota. 
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LÄHDE RUOTSIIN 
ryhmässä tai yk~in . Ky~y ~a 
käytä hyödykses( ryhma- Ja 
eläkeläisalennuks1a. Alennuk-
set 25-50%. . 
Muista myös edulliset pakett1-
matkamme. Suuret ~-~-tol~.u~
tamme vievät Sinut saannoll1-
sesti Ruotsiin. . . 
Lisätietoja saat matkatoim1sto1sta 
tai suoraan meiltä, 
puh. (961) 244 411 . 

'.iJ 
•. -:~❖- ....... 

>r· •····· 

~"aasanlaivat !f silta yli Pohjanlahden 
~ 

I' 

kenkäWAASA 
VAASANP. 16 

CipCap 
VAASANP. 15 
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NÄILLÄ LAKEUKSILLA 
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ON TOTUTTU. LUKEMAAN JO 
YLI SEITSEMÄNKYMMENTÄ 
VUOTTA ASIALLISTA, 
LUOTETTAVAA, AJAN 
MUKANA UUDISTUVAA 

VAASA-lehteä 
VAASA on Maakunnan Ykköslehti 


