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J ääkärikenraali V Vainion haastattelu 

Kenraali Vainiolle esiteltävät kysymykset: 

1. Herra Kenraali, kertoisitteko muuta
min sa noin soti lasurastanne 
- Saksassa 
- Suom essa 

2 . It senä ise n Suomen Puo lustusvoimien 
rauha naja n organisaation a lku va i
heet. 

3. Näkemyksenne talvi sodan ihm ees tä. 
4 . Mit ä mieltä ole tt e Marsalkka Manner

heimin Toiminnasta armeijan ylipääl
likk ö nä ja va ltionpää miehenä hä nestä 
nyk yisin käytävän keskustelun ja ar-

- vos telun perusteella? 
5. Milla ise na näette nykyisen sotilaan 

ve rrattuna omaan aikaanne? 
Terveisenne nykypä ivä n soti laalle . 

1. Sotilasurani Saksassa ja Suomessa. 
Tulin Lockstedtin leirille 17 . 19 . 1915 . Koska 

olin ollut maanmittarin apulaisena monena vuon
na, jouduin pio11eerikomppaniaan . Tutkinto oli 
kolmen kuukauden alokasajan jä lkeen, jolloin tu
lin jää kärik si. Syksyllä vuonna 1917 sa in ylenn yk
sen korpraalik si . Ylenny s tuli myöhään , mikä 
johtui erimielisyydestä kieliasioi ssa suomalaisen 
komppanianpäällikön ylijouk kuenjohtajan Man
delinin kan ssa. Enkä ollut ainoa, joka tiukan suo
menkielisyyten sä puolesta joutui ylenn yksestä 
kä rsimään. Sain kuitenkin korva usta : Ennen Suo
meen lähtöä helmikuussa 1918 sa in ylenn yksen 
korpraali sta luutnantiksi Vapaussodassa 12 . 
Jää k.R:n ri vei ssä haavoituin Kaleva n kankaalla 
Tampereella . Sodan jälkeen olin joukkueen joh
tajana Pioneeripataljoonassa Viipuri ssa. Sain ko
mennuk sen Sk. järjestön ensimmäisen pääll ys tö
kurss in johtajaksi (kursseja oli kolme) tammi 
kuussa 1919 . Saman vuoden toukokuu ssa sain 
ylennyksen kapteenik si ja määräyksen 2./PiÖn . 
P~n komppanian päällikök si . V. 1920 olin 
muutaman kuukauden Viipurin varuskunnan ko
mendanttina ja jonkin ajan PPP 2:n kompp. 
pää llikkönä . V. 1921 sai n määräy ksen Pion . P . 
1 :n komentajak si Korialle . V. 1923 minut ko men
nettiin Tek .KK :un ja sen jälkeen SKK:un. Ylen
nys majurik si v. 1924, takaisin joukko-osastoon 
v. 1927 ja m ääräys Pion . P. 1 :n komentaja ksi. 
Ev.lt:n ylenn ys v. 1928 . V. 1935 tulin Kymenlaak
so n Sk.piirin piiripäälliköksi. Tal visodassa toimin 
Kar.A :n pion .komentajana . Ylennys everstik si v . 

., 1937 . Välirauhan ajan olin linnoitustöiden tarkas
: tajana ja jatkosodassa Aun .R :n pion .komentaja
na . Nimitys Pv . PE :n pion.komentajaksi v. 1946 
ja ylennys kenr.majurik si. Ero iän perusteella v . 
1952 . 

2 . Kysy mys itsenäisen Suom en Puolustusvoi
mien rauhan ajan organisation a lku vai heis ta ei 
kuulu a laani. Olinhan vain kompp:n päällikkö. 
En sitä pait si enää mui sta paljoa kaa n sen ajan 
puolustu svoimiemme järjestelystä . Joku So ta
väe n Esi kunnassa pal vellut vo isi antaa si itä tietoa. 
Sen verran haluan kuitenkin sa noa, että Suojelus
kuntajärjestöllä oli erittäin suuri vaikutus asevel
vollis ten koulutuk seen . 

3. Näkemykseni Tal visodan ihmeestä. 
Ihme ol i se, että Suo men kansa kerrankin oli 

yksimielinen :·Kun tiedämme millainen sekä mate
riaalinen että fyy sinen yli vo im a meitä uhkasi oli
han se kan sojen lukumää rä llä mitattuna suoras
taan viisikymmen kertainen , on todella torju nt a
vo ittoa mme pidettävä ihmeenä . 

H enkilökohtaisesti koin m yös ihmeen . Kun 
jouluaattona 1939, jolloin olin Kan .A:n pion .ko
mentajana Imatralla , kello 7 aamulla tulin ul os 
näin taivaalla suuren va loristin . E ttei sitä olisi tui~ 
kittu harha näy ksi, kutsuin lähimmän a laiseni 
kapteeni Aatto Salmion ilmiö tä kat somaan . Kir 
jurikersanttikin ilmestyi paikalle. He molemmat 
näki vä t ri s tin . T ä mä risti va kuutti m in ulle ettei 
Suomi ainakaan tässä sodassa tuhoudu . ' 

4 . Mielipiteeni Marsalkka Mannerheimistä a r
meijan ylipää llikkönä ja valtion päämieh enä ny
kyisin käytävän keskustelun ja arvostelun perus
teella? 

Mannerheim oli elänyt ehkä parhaa t vuo tensa 
Venäjäll ä, saa nut siellä sotilaskasvatuksensa liik
kunut paljon ylh äisöp iireissä, hovissaki~ ja 
omaksunut muutamia piirteitä, joita suo ma laiset 
eivät voi hyvä ksyä. Mutta johtajana, niin sota" 
kentillä kuin va ltion sek a vissa rauhankin oloissa 
hä n oli meille korvaamaton. On alhaista, et tä 
hä ntä vai najana yritetään monin tavoin ja val
heelli ses ti herjata . 

5 . Näkem ykseni tämän päi vän sotilaastamm e 
verrattuna oman aikani sotilaaseen . 

Sotilaina emme o le vuosikymmenien ai kana 
juuri muuttuneet. Samoja jukuripäitä olimme sil 
loin , samoja tänäänkin . Pohjaltaan suomalainen 
sotilas on rehti ja velvollisuudentuntoinen. Jos 
esim . nykyise n so tilaan käyttäyty misessä oli si jo
takin arvosteltavaa, se johtuu pal ve lusajan lyhyy
destä ja siitä, että häntä , kute n kansaamme koko
naisuudessaan , pommitetaan perusarvoja jäytä
vällä agitaatiolla. 
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Rannikonpuolustaj aio 
Kilta 

Huhtikuun 16. päivänä 1962 perustettu Ranni
konpuolustajain Kilta on nykyisin toimivista 56 
killasta eräs vanhemmista . Killan kotipaikka on 
Helsinki , mutta sen toiminta-alue on koko Suo
men valtakunta . 

Mitä Kilta ta rj oaa? 

Rannikonpuolustajain Killan jäsen voi kuulues-
saan johonkin Killan paikallisosastois ta 

saada asiallista tietoa maa n- ja ra nnikonpuo
lustuksesta , 
tutustu a sotilaskohteisiin ja puolustusvoi
mien toimintaan , 
tutu stua Suomen rannikkoseutuun, suoma
laiseen teollisuuteen , erilaisiin nä htävyyksiin 
jne. kiltaretkillä, 
tavata muita rann ikonpuolustajia saunomi
sen, seurustelun, urheilun , tan ssin tai teatte
rin merkeissä erilaisissa kiltatilaisuuk sissa , 
tukea rannikon puo lustusta ja toimia oikean 
maan - ja rannikonpuolustushengen ylläpitä
miseksi ja kehittämiseksi. 

Kuka voi olla Killan jäsen? 

Jokainen rannikkot ykistössä tai sille läheisessä 
aselaji ssa palvellut tai palveleva sekä hänen omai
sensa . Mukaan toimintaan voi vat siis tulla myös. 
varusmiespalvelustaan suorittavat. Varusmies- · 
ajalta ei peritä jäsenmaksua . 

Mitä Killasta saa? 

Kilta pitää yhteyttä jäseniinsä kiertokirjeillä ja 
noin neljä kertaa vuodessa ilmestyvällä Rannikon 
Puolustaja-lehdellä . Tämä tulee Killan jäsenmak
sulla , joka on vain 10 markkaa vuodessa . Vaasan 
Killan jäsenet saavat lisäksi tä män Porrastus
lehden . 

Miten Killan jäseneksi pääsee? 

Täyttämällä oheisen lipukkeen ja postittamalla 
sen oheiseen osoitteeseen . 

- - JÄSENILMOITTA UTUMIN E N 

Sukunimi . 

Etunimet Synt. aika 

Lähiosoite 

Postitoimipaikka 

Puh. kotiin Puh. toimeen 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN KILTA , 
3.Ptri / Vaa RPsto, 65100 VAASA 10 
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Yhteistyöllä se sujuu. 

Oli todella rohkaisevaa ja tavattom a n mieluista 
lukea Varusmies-lehdestä , mitenk ä positi ivisen 
vaikutelman liiton toimihenkilö oli saanut siitä 
ajasta , mink ä hä n oli kertausharjoituksissa vaasa 
lai sten mukana viime kesänä. Sa noisin , että patte
ri ston kouluttajat sai vat elä mä nsä tunnustuk sen . 

Kun minä olen jo elä kkeellä oleva komentaja ja 
ehkä pä lisä ksi monissa mielipiteissä ni vanh a fos
siili , totean kuitenkin , että oikeaan suuntaan on 
ainakin patteri stossa jo vuosia kul jettu kaikenar
voisten koulutettavien käs ittel yssä. Min ä kuulun 
siihen ikäluokkaan , joka varusmiesajan alu ssa o li 
todellinen mokkari , usein melk ein vaill a ihmisoi
keuk sia. Tä mä aiheutui va rsi nk in sii tä , ettei van
hempien tykkimiesten ja ryhmän johtajien o ik euk 
sia oltu jämerästi kirjattu. Kaikk ein pa himpana 
virheenä pidin sitä, että esimerkik si vää peli saat 
toi tuoda minulle lapun, jossa oli milloin yksi ni 
mi ja mill oin koko komppanialle ill ak si ylimääräi 
nen sant siharjoitus. Olin korpraalina Kuumolan 
har j ulla ja sa tavii sik ymment ä sotamiestä lauloi 
petäjien latvoi ssa . Tottelin kun vää peli käski. 

Käsitteet kuri , koulutuk sen teho ja suhtautumi 
nen varu smieheen o vat usein heittä neet volttia ja 
tulleet kovin väärin tulkituik si. Sanalla kuri on jo 
varsin ikävä kaiku . Kyllä riitt ää kun varusmies 
opetetaan vastuuntuntoiseksi ja hän elle sel vite
tään kaiken tapahtuvan tarkoitus. Oikeudenmu
kai suu s ja mei ssä jokaisessa elävän ihmisen kun 
nioittaminen muodostavat pohjan koulutuk selle 
ja hyv ille tulok sille . Koulutuk sen asiallisesta ko
vuudesta ei mei ll ä ole varaa luopua eikä tinkiä, 
mutta se tulee toteuttaa hym yssä suin . Ei ole luon 
nollisesti myöskään syytä välttää raskaita harjoi
tuk sia , joissa todella fyysinen kestävyys ja pinna 
pannaan koville , mutta nekin voidaan toteuttaa 
mielekkääs ti . 

Varusmiesten viiht yisyyden lisää mi stä on har
joitettu jo parik ymmentä vuotta , mutta en minä 
tiedä mihin on tultu . Onkohan nyt laita niin, että 
käytetään hyvästä as iasta ai van vää rää termiä. 
Jos varusmies rahattomana jo useamman viikon 
lopun on mui stellut morsiantaan kasarmi ssa ja 
miettinyt maailman menoa niin osaa hänt ä nyt 
viihdyttää . Pitäisi todella komppanian tai patterin 
vääpelin olla nuori suloinen ä iti tyyppi ja käyd ä ai
na välillä vähän "ootekolonkia" un eksijan silmil
le, jotta tämä putoai si takaisin maan pinnalle . Ja 
tuo liiallinen viiht yminen saattaa olla merkki 
myös liiallisesta turhamaisuudesta ja vaarallinen
kin . Ei koskaan saa viihtyä niin, ettei tee mieli ko
tiin . Uusien saapumiserien on mahdutta va myös 
kasarmeihin. 

Tuo yhteen kuulu vaisuuden tunne se sitten tuo 
tuloksia . Ajatellaanpahan vaikka moottoroitua 
patteristoa ja kovapanos ammuntaa, josta pääesi
kunnan herrat oikein tietokoneiden avulla laske
vat pi steitä ja panevat joukko-osastoja parem
muus järjestyk seen - kuten heidän ehkä hyvää
kin tarkoittava tapansa on ja johon he ainakin it
se uskovat. Yk si välinpitämättömästi tehtäväänsä 

Mitä annettavaa nuorisolautakunnalla on "valt i
on poikaleiriläiselle "? 

Vastaajana porrastus-lehden visaisiin kysymyk
siin toimi Vaasan kaupungin nuorisotoimenjohta
ja Hans Svahn . 

K: miten määrittelisit nuorisotyön? 
V: nuorisot yöllä tarkoitetaan nuorten vapaan 

kansalaistoiminnan eli nuorisotoiminnan tekemis
tä. Nuorisopolitiikka taas on yhteiskuntapolitiik 
kaa, jonka tehtävänä on kehittää yhteiskuntaa 
kokonaisuutena . Varsinaisesti nuorisopolitiikan 
osa-alueiden käytä nnön toimenpiteistä vastaa 
kunkin osa-alueen hallintokunta, esim . sosiaali
työstä sosiaal ilautakunta . 

K: mikä ik ä luokka kuuluu nuorisotyön piiri in? 
V: nuorisolautakuntala ki kattaa 7-24-vuotiaat 

nuoret. 
K: kertoisitko nuorisolautakunnan tehtävästä? 
V: nuorisolautakunnan tehtävänä on ennal

taehkäisevä työ, sekä nuorten rikollisten kuntout
taminen takaisin yhteiskuntaan sopiviksi. Enna l
taehkäisevä työ on lähinnä va litus ja neuvontatoi 
mintaa, sekä mahdollisuuk sien mukaan sellai sten 
olosu hteiden luomista , missä riskialttius epäso si
aali seen käyttäytymiseen on mahdollisimman pie
ni. Tehtävämme on myös lisätä ja monipuolistaa 
kuntalaisten tarvitsemia ajan viete ja harrastus
mahdollisuuk sia. 

K: miten nuorisolautakunta voi auttaa varus
miehiä? 

V: me myönnämme vuosittain t01mmta
avus1usta aatteellisille, poliittisille ja muille pa i
kallisille nuorisoyhdistyk sille . M yös varusmiesyh
distykset tulevat kysymykseen avustu sta jaettaes
sa ·. Nuorisolautakunta jä rjestää erillaisia tapahtu 
mia kuten es im. nuoriso viikko, hiihtolo maviikko 
jne . Näihin voi vat varusmiehet luonnollisesti osal 
lis tua . Li sä ksi olemme järjestä neet " avoimien 
o vien toim intaa " mm . seuraavissa paikoissa : 
Nuorisotalo, Kirkkopuistikko 34 a voinna ma ja 
to klo 18-22. Suvilahden nuorisotila , Tei rinkatu 
4 avoinna ma ja to klo 18-22. lsolahden nuoriso 
tila , Pallokatu 15 avoinna ti ja 10 18-22 . Mikäli 
vapaa-a jan o ngelmia synty y annamme mielelläm
me lisätietoja aina, että TERVETULOA NUORI 
SOTO IMISTOON os. Vöyrinkatu 46 II kerros, 
65100 Vaasa 10, av . ma-pe klo 9- 16 . 

Haastatteli 
VMTK:n puh .joht. tkm Rytöhonka 

suhtautu va mies voi kaiken panna pipariksi. Siks i 
yhteishengen , me-hengen luominen koulutuk sessa 
ja kaikessa toiminnassa kasarmei ssa ja niiden ul
k?pu_~lella on tulok sien avain . Silloin se on m yös
kin v11htyvyyttä parhaimmillaan . 

Teitä tervehtien eläkkeellä viihtyvä 

Matti Wähäjärvi 

Porrastus-lehden kirjoituskilpailu 

U skovaisena 
voimissa 

puolustus-

Otsikon asettelu herättää usein lukijoissa risti 
riitai sia tunteita . O sa pitää tunnusta van kristityn 
mukanaoloa armeijassa itsestään sel vänä asiana . 
Toisten mukaan uskova ei voi missään tapaukses
sa olla tekemisissä puolutuslaitoksen kanssa . 
· Itse olin palvelukseen astumispäivän lähetessä 
melko isen epäva rma ratkaisusta ni. Mui stin Jee
suksen sa na t : " Autuaita o vat rauhantekijä t" , 
mutta toi saalt a nä in mielessäni sankarihautojen 
ha utaki ve t , jotka kerto vat karua kieltään esi
isiemme uhra uksista maamme puolesta . Jeesus 
opetti meille : " Jos joku lyö sinua kasvoille, niin 
käännä toinen poskesikin lyötä väksi." - Mutta 
entäpä jos joku yrittäisikin itseni sijasta lyödä kin 
rakkaitani - katsoisinko vieressä? Vai pitäisikö 
minun auttaa lähimmäisiäni? 

Tulin lopulta päättelyi ssäni siihen tulok seen et
tä Jumala voisi minunkin avullani suojella Suo
men maata . Minä taitaisin sittenkin olla rauhante
kij ä - voisin yhdessä muitten suomalaisten mies
ten kanssa puolustaa kotiamme, uskontoamme ja 
isänmaatamme. Niin päätin liitt yä osak si maam
me puolustuslaitosta , ase kädessä rukoillen Juma
laa varjelemaan maatamme ja olemaan valmiina 
mikäli hyökkääjä uhkaa. Kesäkuun 15. päivä nä 
sitten astuin arkana ympärilleni pälyillen sisälle 
Vaa RP ston portista. 

Ensimmäiset kaksi viikkoa istuin "omalla hen
kilökohtaisella jakkarallani" hiljaisena, masentu
neena, rukoillen ja Raamattua lukien enemmän 
kuin milloink aan aikaisemmin . Kun otin esiin 
ison valkoka nti sen kirjani , minkä kannessa oli 
ri sti , tupa toverini loi vat minuun kummastuneita 
katseita ja tunsin olevani kuin autiolla saarella . 

Viikot kuluivat , sain pa ljon uusia ys täviä, " lo
mat alkoiva t painaa " ja mielialanikin kohentui . 
Opin tal o n ta voille . Erit yisen iloinen olin lu vasta 
saada pitää iltahartauksia , eikä mikään ollut an
toisampaa , kuin jutella uskonasioista tykkimies
ten ja ryhm ä njohtajien kan ssa . Ryhmässä niin 
karskit ja kovat miehet suhtautuivat kahdenkeski
sissä kes kustelui ssa Jumalaan yllättävä n myöntei
sesti . Pian totesin ne sanattomat huokaukset ja 
avunpyynn öt Jumalan puoleen. Vasta täällä näin 
miten vaikeaa on elää ammentaen tarkoituksensa 
olemassaololleen maailmasta . Samalla opin 
enemmä n riemuitsemaan siitä , että Jeesus on mi
nut pelastanut. 

Minulle sel visi myös toinen syy miksi olla tää llä 
"valtion poika leirillä ". Maani suojelemisen lisäk 
si kertoa ihmisille Jumalasta, joka rakastaa meitä 
niin paljon , että Hän lähetti poikansa Jeesuksen 
sovittamaan syntimme. 

Jos koko Suomen armeija yhtenä miehenä us
koisi Jeesuk seen, niin kuka voisi olla meitä vas
taan ? Kirjoitti 

TKM K. Rytöhonka 2 Ptri 
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On vaikuttava kokemus pitää iltahartaus pimeän metsän keskellä, vaikkapa 
leiriolosuhteissa. On vaikuttava kokemus seisoa hiljaa ja näkymättömissä ennen 
tilaisuuden alkua, kuunnella siinä kokoontuvien "kommentteja" . Sellaisesta ti
lanteesta on peräisin myös lausunto: "P IMEETÄ TOU H UA" . 

Sitähän meidän sisäinen elämämme on . Varsin näkymätöntä. 
Iltahartaudessa osuvat sentään edes saappaat lyhdyn valokeilaan. Elämän 

keske ll ä joudumme mittaamaan toi nen toistamme paljon vähemmin valoin ... 
Selvää on, että pieleen menee. Monet kerrat. 
Ei lähimmäisestä paljoa tiedä . Na uru n näet ja näet rypyt otsalla ja näet monia 

mu ita piirteitä . . . mutta mitä on sisällä? 
Mitä siellä on? 
Siellä on ihminen . Oikein IH MINEN. Se on yllättävä uutinen kelle tahansa, 

joka pysähtyy asiaa mittaamaan. Palvelustoveri on ihminen. Esimies on ja alai
nen on . "Samanmoisia" kuin minäkin ... vaikka vain saappaat näkyvät. 

Seppo Vii tamäki 

Täällä teidät koulutettiin • • • 
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Herrat oppilaat! 

Onnittelen teitä kurss inne päätt ymi sen johdosta ja toivotan teid ä t tervetulleik si ryhm ä njoht a jan 
tehtäviin patt eristossa . Toi votan menes tys tä teille , jotka jatkatte opintojanne Upseerikurss ill a. 
Edustakaa kunnia lla joukko-osastoa nne ja sen al iupseerikoulutusta . 

Ryhmänj o htajat! Teidän teht ävänne o n vaa ti va . Teidä n on olta va alaisillenne esimerkki , koulut
taja ja johtaja! Olkaa m yös vanh empi ve li ja vanhempi ys tävä! Pelk ä t korpraalin tai ali kersantin a r
vomerkit ei vät tuo automaatti sesti muk a naa n arvovaltaa . Se on jokaisen hankittava it se omalla toi 
minnallaan . 

Patteriston komentaja 
Evl Pentti Väyrynen 

Sotilaskoulutuk sesi yksi merkitt ävimmistä vaiheista, Reservinaliupseerikoulu, on tä nää n pää tt·y
nyt. Ymmärsit annetun sanom a n oikein , kun et pidä it seäsi valmiina ryhm ä njohtajana . Johtaja ei 
koskaan sanan varsinaisessa merkit yksessä ole "valmi s" . 

Olemme koulussa pyrkineet a nt a maan Sinulle mah_dollisimman va nkan perustan,_ jolle toi vomm_e 
mukaan tulet jatkuvuudessa , niin sotila s- kuin siviilielämässäsi, rakentamaan ja keh1tt ä ':1ää_n u seäs 1. 

Kehitä ammattitaitoasi ja pyri ka ikin keinoin luomaan johtamaasi joukkoon yhte1 sto1m111taan . 
ja -ymm ä rryk seen perustava henki - me henki . Sama, joka vallit si kurssiUasikin . _ . 

Johtajan ja joukon yksi ulottuvuus on toiminnallinen teho, ammatt1ta1to, tomen Joukossa vallit 
seva henki . Kun nämä olet luonut joukkoosi, Sinun on helppo saavuttaa asetetut tavoitteet Ja tulet 
huomaamaan, että tehtävä ryhm ä njohtajana , vaikkakin on yksi johtajuuden kentän vaikeimpia, tu
lee antamaan Sinulle tyydyt ys tä, työn iloa . 

Lopullinen tulos on kuitenkin aina riippuvainen molemmista osapuolista - johtajasta ja johdet -
tavasta joukosta , alai sista . ' 

Ole tarpeek si " äl ykäs" huom a ta ksesi, ettet ole toiminnan keskipiste, vaan otat alai sesi °: yöntei
sen rakentavasti annat heidän huomata , että o vat ajattelevia yksilöitä, joihin kaikki tul_eva1 suudes
sa perustuu . Uskon, että Sinulla on tahtoa ja henki stä voimaa täyttää vaativa paikkasi . Alä koskaan 
aliarvioi sitä . 

Kiitän rehdistä yhdessäoloajasta ja toi votan onnea jatkossakin . 
Koulun johtaja 
Jukka Sa vonheimo 
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Kurssi 69:n tykkitupa 

Parasta mitä tiedän RAUK :ssa on sen vahvasti hieltä tuoksuva tykkitupa, jossa majailee 16 rautaher
moista körilästä. Nämä urosleijonat herättävät kenen tahansa kunnioituk sen ilmestyessään näkyviin, 
onhan heissä sekä pituutta että lihaksikasta ruhoa . Tykkitupalaisen erottaa selvästi siitä ettei hän kos
kaan hitsaa - ei ainakaan turhasta, vaan suhtautuu kohtaamaansa kylmän rauhallisesti olipa se vaikka 
ylimääräinen hugi. Näillä eväillä viedaan RAUK:n kurss i 69 :ää eteenpä in , vä lillä soutaen, välillä huo
vaten . 

Tykkitupaan kuuluvan suusta voit kuulla karskia, mutta et . .. öhöm . .. et koskaan rivoa huulen
heittoa . Yleensäkin kuvaan kuuluu arkailematon äänenkäyttö, josta johtuen töppäyk sistään todellakin 
saa kuulla, eipä silti - tulee vähemmän töppältyä . Kun tykkitupa järjestyy tupaan parijonoon , se kuu
luu . Parhaimmillaan on ainakin puolet jakkaroista nurin, kahakan syttyessä kaatuvat loputkin ja sitten 
haetaankin rauhoitusta istumalla ja yrittämällä järjestäytymistä uudelleen, usein huonolla menestyksel
lä. 

Tykkitupaa on haukuttu sen kehnoista päi väpeitepinkoista ja ulospursua vista, epäjärjestykseen vi
vahtelevista kaapeista, mutta onnek si apukouluttajatkin suhtautuvat ymmärtäväisesti tähän pienimuo
toiseen kömpelyyteen, joka on täysin, korostan, täysin tahatonta. 

Tykkitupaan kuuluva on suhteessa lähimmäiseen reilu. Hän ei kovin usein muistuta keskiölinjalai sta 
siitä että tämä keskiössä kavereiden kanssa toimiessaan muistuttaa erehdyttävästi banaanitertussa riip
puvaa, hieman raakaa banaania . 

Ainakin yksi yhteinen piirre on kurssi 69 :n tykkitupalaisissa ; he eivät pidä siivoamisesta, eivätkä ni
meltä huutamisesta kesken pa rhaan tauon . Tällöin he muuttuvat yll ättävän harvalukuisiksi tai tuntuvat 
vihellellen pälyilevän lähiympäristöön . Mikähän tähän rättivihaan on syynä - no, rätit tietysti. Tykki
tuvan piirteisiin kuuluu huumoripitoisten lempin imien keksiminen tupalai sille . On Tumppia, Jämää, 
Taittovikaista, Veijoa ja Voittoa. Eikä pidä unohtaa Kopteria eikä Ulpukkaakaan. Mistä he sitten pitä
vät? Siitä että tauolla saa löhötä. Siitä, että tauko on pitkä ja että niitä on suht' koht usein . Siitä että on 
mahdollisuus painella sotkuun pullakahville, siitä että on oma limuautomaatti ja siitä että lomat alka
vat aina silloin tällöin painaa . 

Tykkitupa tuo kurssi 69:ään rautaisannoksen vauhtia, huumoria ja yhteishenkeä. 
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A day of The Bananas 
Aamuauringon ensimmäiset va lonsä teet eivät vielä ole ehtineet kullata Vaasa n Siivousteknillisen Si

säoppilaitoksen - jota m yös Reservialiupseerikouluksi silloin tällöin kut sutaan jykeviä tiiliseiniä kun 
keskiötuvasta kuuluu jo hiljai sta vuodevaatteiden kahinaa . Kello on 5.30 ja YK-Kuula rakentaa punk 
kaansa miettien samalla kuumeises ti taas uutta syy tä päästäk seen VRJ :n lu va lla lui stamaan YK 
vapaalle ilman jokailtaista s ii vousta . Kello 6 .00 herättää päivystäjän luihin ja ytimiin asti tunkeutuva 
karjaisu loputkin uinaileva t banaaniyks ilöt. Aamupalalle & -reippailulle mennään sitten, pari kertaa lu 
vista vauhti a hakien ja sa unan tau stan tarkistaen oppilasvääpelinä olevan tähänastisen sotilasuransa 
huippuhetkiä kokevan Komento-Rantalan johdolla, jonka edellisiltana harjoitellut komennot menevä t 
nappiin tai sitten eivät. 

Aamupalan jälkeen on ohjelmassa vääpeli lso-Sompin "Järjestäytyminen olisi voinut olla ripeämpää 
pitäkääpä tämä mielessä, taak se ph y" -sulkeiset plus muuta liikunnallisesti kehittävää koulutusta, kun 
nes klo 11 .00 kurss i järjestyy ruokailuun alikersantti Honkalan (josta muuten koko keskiötupa on yl
peä) ihmetellessä roikkuuko oppilas Martikkalan puseron hihoi sta todellakin kädet vai uskaltaako 
Martikkala yrittää hämätä so lmupäi sillä naruilla. 

Ruokalassa viriää allekirjoittaneen ja ulkomaillakin sivistymässä käyneen oppilas Saarisen välille ra
kentaen kriitinen keskustelu ruoan laaduista tai oikeammin tarjottavan ruoan laaduttomuudesta . Kes
kustelu siitä ihan kuin it sestään siirt yy kahteen täysin vastakkaiseen puheenaiheeseen : mennei siin ja tu 
leviin lomiin . Ruokatunnin jälkeen päi vä jatkuu erikoiskoulutuk sen merkeissä, jolloin joka mies ryntää 
keskiön tärkeimmän laitteen - lämmitys laitteen - viereen . Pian alkaa banaani vaunusta kuulua mete
liä, jonka kuullessaan ohikulkijat puhdistelevat päätään ihmettelevän ja surullisen näköi senä yhdi stäes
sään vihreän keppimme johonkin ai van väärään asiaan . Jokaisella komennolla on kuitenkin oma tär
keä tarkoituksensa, josta tietoi se na kouluttajamme, vääpeli Kuu sinen, ohjaa koko toimintaa ihailtavan 
rauhalliseen tapaansa apunaan oikea kätensä ja vasen jalkansa alikersa ntti Honkala. Tiiviin harjoituk 
se n keskeyttää kahvitauko, jolloin Luikku ja Laurila, siivouk senpelossa, PK:ta uhmaten hiipivät Sot 
kuun ja pitkänhuiskea piippu-Heikkilä jatkaa ties kuinka monennen lomalakkinsa etsiskelyä . 

Ennen päivällistä etsii Luokkala tuvan esimiehen tehtäviin sijaista päästäkseen itse harjoitusvapaalle. 
Harjoitusvapaalle suunnistaa salaperäinen hymy huulillaan myös tuvan HSL-spesialisti YP-Paavola 
palatakseen takaisin vähän ennen kymmentä selvästi väsyneenä ja rasittuneen tuntuisena . Tupaan sen-
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sijaan jää Huki-Hakola laskemaan prokress iivisesti kasvavia hälyhukejaan . ousiainen, tuo keskiön 
mustalammas, valittelee punkastaan raskaita palvelusvelvollisuuk siaan , joita kukaan ei kuitenkaan ole 
nähnyt hänen tekevän . Samanaikaises ti Tappaja-Mäkinen , joka on onnistuneesti järjestänyt polkupyö
rämarsse ille jännitystä ja vaihtelua suunnittelee uusia ryhmänjohtamismenetelmiä . Mäkisen kuului sia 
lausahduk sia ovat muuten: "Mikä auto" tai esim . "Tulkaa ny sieltä". Joka ilta toistuu sitten sa ma 
näytelmä . Keskiötuva ssa tehdään koulun parhaat pinkat, Kinnarin säestäessä moraalises ti hieman ar
velluttavilla kan sanlauluillaan . 

"Koululla hiljai suus" -karjaisu heitt ää jokaisen pieneen omaan henkilökohtai seen vuoteeseensa, jos
sa Pussinen jo näkee sinisiä unia kiiltävästä vauhtipedostaan, joka kiidättää hänet lomille Keravalle, 
tuonne eteläisen Suomen kulttuurikehtoon - lukuunottamatta tietysti Hit si-Nääppää, Rajamäen rau 
halli sinta miestä, joka sielunvihollisia avuk seen kutsuen vasta nousee punkastaan sulkemaan aukijää
neen kaappinsa ovea . 

Pian on kuitenkin meteli va iennut ja olematon pöl y laskeutunut käytävällä hiljaisen kui ska uk sen 
"Kes kiö is The Best " soidessa portaikossa . 

Viestilinja 69 
Siinä me olemme. H äikäisevän mukavat ja sympaattiset viestimiehet. Me ilmeises ti silloin tä llöin ai

heutimme kademieltä koska toiset linjat meitä joskus kutsui va t viestipelleiksi mikä oli todella harhaan 
johtavaa koska me käytimme aivojamme enemmän kuin lihaksia. Energiankulutuksemme pelkistyi ai
noastaan tangetin painamiseen ja suun soittoon kuten joskus kuulitte . Tämä pirteä ja eloisa joukko 
osasi olla pingoittamatta mutta kuitenkin piti sitä laadukasta ja korkeata tasoa joka on kautta aikojen 
o ll ut viestilinjojen tunnuksena . 

Ja muutama sana näistä persoonista jotka aikaansaivat tämän hämmästyttävän sähköisen viestilin
jan . Opp Nikko joka tästä kuvasta puuttuu koska oli salmonella pöpön takia sairaalassa karanteeni ssa . 
V p Weck oli tällä hetkellä unohtunut lomille mutta oli muuten mukava veikko. Aamu virkkumme Opp 
Pietilä piti huolen aamuherätyksestä ennen päivystäjää. Opp Vaara käväis i usein kaupungilla iltava-
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paalla ja t_uli yhtä u_sein takaisin pienessä huppelissa linjamme riemuksi . Sunnistaja neromme Opp Ur
piola (yleensä opp Nikon perässä) ei ollut yhtä hyvä tupapalvelija kuin urheilija mutta leikissä mukana 
kumminkin . Tuvan kuopus Opp Niemi ilahdutti linjaa siivoamalla koko loppukurssin tupaa ja aluei
tamme aivan hämmentävällä aktiivisuudella ja innokkuudella . Kaksi°mielisiäkin (kielisiäkin) olemme 
sillä Opp Nyman omaa nähtävän ruotsinkielen taidon ja hänen suom~n kielen soperruksensa oli aivan 
omaa luokkaansa. Opp Tuhkunen koulutti linjastamme itsepuolustustaitoisen karate ym. ryhmän tosin 
vaihtelevalla menestyksellä ja Opp Simelius aiheutti ylimääräisiä kuluja S A-intille kuluttamalla loma
anomuskaavakkeita aivan kamalasti mutta tulos taisi olla aika laiha. Opp Saarikko taisi olla ainainen 
pelle ja monien jalkarakkojen alku ja juuri . Opp Hakala piti linjaamme järjestyksessä ehkäpä ehtymät
tömien pulla ja leivonnaiskilojen voimalla. Kouluttajamme vääp. Karhula muisti kyllä pitää huolen 
meidän fyysisestä kunnosta mm . kelareissuilla varsinkin radion liikennöinti harjoitusten jälkeen. Ja sit
ten viimeinen todellinen santsari alik. Paakkinen joka hitsasi silloin tällbin juoksuttamalla meitä sau
nan ympäri ja hetken päästä leveästi hymyillen sanoi: "Enhän minä paljon tylytä, enhän" . 

Niin siinä se on . Symppis VIESTII INJA . 
Opp Saarikko 

Tj-mitt-linja 
Ylläolevassa kuvassa näette 19 etevää tulenjohtajaa, ellei sitten kukaan ole puntiksella tai muuten 

vain lomalla. Linja on etevä siitä syystä että se on jo varhaisessa vaiheessa tehnyt itselleen selväksi 
oman päämääränsä ja toimintansa tarkoituksen, nimittäin suunnan ja etäisyyden mittaamisen T J
päivään. Mittaus tapahtuu vielä tätänykyä tutkalla, optisin välinein ei voida näes mitata horisontin 
taakse. 

Linjan oppilaiden esittelyssä on kai lähdettävä pisimmästä päästä, ensimmäisenä oppilas Koponen, 
oma PR-miehensä, tuntee luultavasti siivousvälineidenkin käyttötarkoituksen, teoriassa. Lisäksi linjal
la on kaksi sulkeishäirikköä, oppilaat Ketonen ja Koskinen . Puhuvat yleensä salakieltä . Vaasalaisia 
harjoitusvapaahienostelijoita linjalla esiintyy kolme, oppilaat Eriksson ja Hakala, lajinaan potkupallo, 
ja Herala, harjoittelee jääkiekon pelaamista. Muita harjoitusvapaamiehiä äskenmainittujen ·lisäksi lin
jalla ovat opp. Murtokangas ja Kiviaho . Huhun mukaan käyvät lenkilläkin. 

Linjan ainoana Helsinki-seudun edustajana on opp. Haapanen, omistaa myös ojennuskortin . Mer
konomi Revon mielestä vain kauppa se on joka kannattaa, nettosikin lähes kolme markkaa neulakau
poillaan. Opp. Uotila on hyvä poika armeijaan, ainoastaan herkkä hitsi haittaa. Toivoselle on pääasia 
se, että kaikilla on kivaa, tai ainakin naama on virneessä, ja Storåsille se, että lauantain palvelusvapaa
anomus on mennyt läpi . Asko Hakala on niin rauhallinen, ettei hänestä aina oikein tiedä, onko hän 
omalla vai jonkun toisen asialla . 

Österberg, tuvan nestori klenkkaa armeijaansa muuten hyvin, mutta on joutunut loma
anomuskierteeseen, kierre taisi a lkaa siitä, kun hän joutui katsastamaan koko suvun autot. 
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Kelakoomikkojenkin tuvasta löytyy neljä kappaletta tj -miestä . Liljamo haikailee vieläkin jostain 
muinoin luvatusta VL V:sta hokien: "menee läpi, ei mene, menee läpi . .. ", ja opp. Kivikko kertailee, 
mitä silloin pitäisi tehdä kun pitkä viisari on kahdentoista päällä ja lyhyt viisari yhdeksäisen päällä . 
Ala-Luoma kävi yo-kirjoitusten korotusyrityksillä kolmanneskurssin, pääasia ei ole tulos vaan loma. 
Päivystysvirtuoosi Kuusento tekee tätäkin juttua palvelusaikana, toivottavasti ei tule triplepäivystystä 
tälle viikolle. 

Jäljellä ovatkin enää linjamme kouluttajat vääp. Uuro, lupsakka tarinankertoja, ja alik . Ruoho, 
ruotsiksi Ogräs, hänkin muuten mukava mies, mutta kotipaikka hämää. 

Lopuksi vielä linjasta sanottakoon, että se on snadisti ego ja pikkusen snobi. Syy: tiedämme tasom
me. 
Kirjoitteli opp. Kuusento 
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{föllf) lliJ~ @w FROTE~ 
65280 V AASA 28 

FINLAND 

A HUVllATEOLLISUUS 
~ SILVOlA KY 

23800 LAITILA, puh. 922-51 050 
kotiin 922.51 390, 54421 

Musiikkiliike Vaasassa '. 
Meiltä saat + Levyt + Kasetit 

+ Soittimet + Vahvistimet 

UNIIOUN• 
HIETASAARENKATU 13, VAASA 

SANDÖGATAN13,VASA 

Puh. 961 / 110 159 Tel. 

Kun haluat 
A 4 KOKOON 

YHbESTÄ MONTA 
MYÖS AJ 

QJS~JNl~S?PY 
Rauhank . 17 Vaasa 10 Puh. 961 -244463 

Esso Huolto 
Klaus Kiviniemi 

Pitkänsillankatu 11 Kokkola 
Puh. 11 002 

AVOINNA klo 22:een 

Pietilän 
korjaamo 

Laitila 
Puh. 922-51 171 

Urho 
Viljanmaa Oy 

Nahka- ja Kenkätehdas 
Jokipii, puh. 61 101 

VARATTU 

Rinta-Joupin 
Autoliike 

66440 Tervajoki 
puh. 961-75 142 

nuorekas 
sinut vaatettaa 
Vaasassa 

Kauhavan 
Kodinkone 

62200 Kauhava kp 1, 
puh. 964-81 010 

Radio, TV ja kodinkoneiden 
erikoisliike 

Uusi Pukimo 
62299 Kauhava 

Musiikki-Lapua 
Välipuisto B 16 
Puh. 964-32 890 

Miesväen vaatettaja 
Vaasassa 

Kaluste 
PEEÄSSÄ 

62200 Kauhava 

Yli härmän 

TB-huolto 
om. Simo Kujanpää 

Ylihärmä 
Puh . 46 131 
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Käytettyjen autojen 
EDULLINEN OSTOPAIKKA 

LAEN AUTOHUOL TO UNION-huolto 
JA KORJAAMO Veljekset Korkeaniemi 

ISOKYRÖ 
69510 HALSUA 

puh. 964-43 237, 43 401 

Halkosaaren 
Oulunkylän 
POP/JAZZ 

UN.ION Musiikkiopisto 

A. jokela 
Paavo Haapala 

Kauppa ja myymäläauto 
69510 HALSUA 

HALSUA 

KOKKO- Suomen 
Market 3-M 

• Vaasan 
Laihian Oravaisten Rakennustarvike Oy 

Elementtitalo 66400 LAIHIA 
puh. 961-70 808 Oravainen 

avainlukko Uimahallin 
A Räty & A Hanhisalo parturi Vaasanpuistikko 17 

Vaasa Vaasa 

Puh . 961 -246 416 

Jalasiärven -

Rakennusliike 
Peräseinäioen 

KUNNALLISSANOMAT 

H Backlund Ky 

Eerikin Kulma Lahden maan 
A E Ostos Oy Radio-TV 

(baari) Puh. 70 443 

Jalasjärvi 
puh. 964-60 001, 60 208 

66400 LAIHIA 
Vaasa 
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K-Valinta El intarvikeliike 

S Aspholm 
HENRIK Pitkakatu 23 

Vaasa 
Vaasa 

Parturiliike HKT 
RAILI MANNER H. M. Reinikka 

Pit käkatu 41 66300 Jurva 
65100 Vaasa 10 Puh . 961-631 182 

Kahvila-
KONDIS Oy VALIO-AUTO Ab 

Vaasa 

Kauppapuistikko 24 
Vaasa 

Kurikan dt.,Mllt(W 
Säästöpankki Puh. 964-52 858 

61300 Kurikka 

• 

HKT 
Kalevi Parkkamäki Ky Laihian 

66300 JURVA rakennustarvike 
puh. 961 /631 209 Laihia 

KOKKO- Jalasjärven 

Market Osuuskauppa 
Jalasjärvi 

Kokkola Puh . 964-60 300 

Laihian 
VALI~ Mallastehdas 

Laihia -
Jalaskumi 

LELUKAUPPA 

T BERGMAN 
Jalasjärvi Porvoo/Borgå 
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Etelä-Pohjanmaan 
Autoalan Liikkeiden 

yhdistys ry 

Yrjö 
Liljamo 

~ LAPUA 

PDH.JANSEPD■ov 

C, 964 / 324B1 
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YLISTARON 
KUKKAKAUPPA JA 
HAUTAUSPALVELU 

B Kornamo 
Ylistaro 

UNION-huolto 
M Latomäki Ky 

62100 Lapua 
Puh. 964-31 876 

Linja-auto liikenne 
K. A. HÄMEENNIEMI 

puh. 964-31 500 

Halpa-aitta 
Ylistaro 

GALMETOY 
62 375 YLIHÄRMÄ 
Puhel in (964) 46 510 

Kuuma- ja sähkösinkitystä 

, . 

Jalasjärven 
Säästöpankki 

Jalasjärvi 

Mercantil kansia 
kortistolaatikoita 
pahvipakkauksia 

Laati kkotehdas 

s!iiah~~a~~!~o5~?ki 
puh. 90-730 053 

Kurikan 
kaupunki 

RAUNIO
BAARI 

Jalasjärven 
Sähkö Oy 

Jalasjärvi 

Rakentaiat! 
- SÄHKÖASENNUK~ET 
- ANTENNIT 
- KODINKONEET 
Kysykää tarjouksiamme puh . 60 159 

Oy Jalasjärven 
Sähkö 

TUULILASIT 
EDULLISIMMIN 

Autokorjaamo 
S Korpi Oy 

Ajurinkatu 5 Vaasa 

Meri-Baari 
Maukkaita ruoka -annoksia 
Kahvia- ja virvoitusjuomia 

AVOINNA: 
arkisin ..... . .. 7.30 - 19 
sunnuntaina . . . . 9 - 19 
lauantaina suljettu 

Hovipuistikko 3 VAASA 
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Prima-Market 
puh. 964-46 499 

T-RM-Keskus 
puh. 46 401 

Ylihärmä 

RAMONA 
KAHVIO JA GRILLI 

Vöyrinkatu 15 Vaasa 
Puh. 242 391 

KAH.VIO AVOINNA: 
Ma-Pe . 7.30 - 22.00 
La . . . . 12.00- 20.00 

GRILLI AVOINNA: 
Ma-La . 19.00- 23.00 
Su . . . . 18.00- 23.00 

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta 
ja kahvista . 

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

un■on 
suomalainen kuten sinäkin 

polttonesteitä ja 
voiteluaineita 

oy UNION-ÖLJY ab 
sekä 

UNION huoltoasemat 

Lappajärven 
Veikot 

Oy Huber Ab 
Vaasa 

Uusittu Birra . . . --

' 

'.J 
"d 

/ 

' . , :l 
, d 

... entistäkin , 
viihtyisämpi 

TULE SINÄKIN 

,w.1 
KAUPPAPUIST. 16 
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VAASAN LAIVOILLA 
EDULLISIMMIN RUOTSIIN. 

Edullisin meritie Ruotsiin. 

~.a~aasanlaivat 
-.-:. !"; silta yli Pohjanlahden 
~ 

Vaasan 
Höyrymylly Oy 

Hangosta 
Hiukkavaaraan, 
Sodankylästä 

Siinaille: 

Iisakki Järvenpään 
SOTILASPUUKOT 

kulkevat mukana 
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Kengät 
jotka tunnette 

nimeltä 

TIKLAS 

Isonkyrön 
Sementtivalimo 

lsokyrö 

lLA.NKO 
T % 1 24 33 55 • KAIKKEA AUTOALA L J A 

1 

Puh. 243 355 
VAASA - VASA 

mJ OYWIIK~HÖGWNDAB 

SUU POHJAN 
KATE OY 

61600 JALASJÄRVI - PUH. 964-60 028 

Käänny kateasioissa 
ammattiliikkeen puoleen . 

SE KANNATTAA 

likka Oy 

Suomen Sokeri 
Osakevhtiö 

Vaasan Tehdas 

Keskellä jokapäiväistä elämää 
on ihmistä lähellä 

#/HANKKIJA 

Jalasjärven 
kunta 

POHJANMAAN PORTTI 
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Meiltä saat laatutuotteita 
edulliseen hintaan 
kaikkiin merkkeihin 

Tule käymään niin toteat sen 

Oy Rönn & Backholm Ab 
Vaasa / Sepänkylä 

Kauppapuistikko 18 puh. 241 261 /241 262 
Liisantie 4 221 892/221 893 

Autohuolto- Bilservice 
P. HELMINEN & Co 

Kauppapuistikko 20 Vaasa 
Puh. 244 061 

Taidolla teräksestä. 

ON MUOTIA 
OSTAA EDULLISTA 
-~· :L 

rjLJIDlla[Pl.l .. ni , :.L:LU 
VAASA • Pt[TARSAAA: • \,QYR1 • PQR1 

Oy Stockman Ab 
Keravan 

puusepäntehdas 

61100 PERÄSEINÄJOKI 
Puh. 964-64 025 
Telex 72158 ppth sf 

mm 

INSINÖÖRITOIMISTO 

VESI-SEPPO KY 
ILMAJOKI 

HALKOSAARI 
Lappajärvi . 

Suomen h • k k 
Suosituin UVI es us 

KISSANKELLO 
- ruokaa - kahvia - * - virvokkeita -
-veikkaus-

Viihtyisä baari Lappajärven keskustassa 

TERVETULOA LAPPAJÄRVELLE! 

* LAPPAJÄRVEN VEIKOT 
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Vaasan varuskunta etualalla, Jääkärikivi, vasemmalla VaaSpE 
Pääportti Vaasan Rannikkopatteriston harjoituskenttä Pää vartio 



, . 

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

VAASA-lehteä 
VAASA on Maakunnan Ykköslehti 


