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'Porrastelma' 
Porrastuksen yhdeksäs numero on nyt kädessänne. Ensimmäi
nen lehtihän ilmestyi heinäkuussa v 1976 ja siitä lähtien on uusi 
Porrastus valmistunut aina RAuK:n kurssin päättyessä. Voidaan 
sanoa, että Porrastus on jo vakiintunut perinteeksi ja saanut 
oman paikkansa joukko-osastolehtien riveissä. 

Me olemme luoneet lehdellemme tietyt kaavat ja muodot, jois
sa se ilmestyy. Tuntuu jopa siltä, että olemme hiem~n kaavoi
himme kangistuneita. Tämä kaavamaisuus ilmenee lehtien sa
mankaltaisuudessa, nehän sisältävät yleensä 

tervehdykset, 
muutama kirjoitus 
kuvasivu, 
RAuK:n kronikat ja 
ilmoitukset 

Jotakin olisi tehtävä kaavojen murtamiseksi ja lehden piristä
miseksi. Seuraavassa esitän muutamia ajatuksia, jotka osin ovat 
jo toteutuneet tässä numerossa. Ainakin niin toivon. 

Ensinnäkin kirjoitusten ja mainosten suhde tulisi muuttaa kir
joitusten hyväksi. Erityisesti tulisi varusmiesten kirjoituksia leh
dessä lisätä. Hyvästä kirjoituksesta heltiää aina pieni 'kuntsari', 
joten kynä käteen tykkimiehet! Laiskalta tuntuu kantahenkilö
kuntakin, joten parannusta asiaan! 

Lehden ilme on liian vakava. Kaskuja ja vitsejä sopisi asiakir
joitusten lomaan varsin mukavasti. Patteristossa tapahtuu päi
vittäin hauskojakin asioita. Pankaapa ne paperille ja toimittakaa 
päätoimittajalle! 

Missään ei ole kielletty pilapiirrosten ja sarjakuvien julkaise
mista joukko-osastolehdessä. Kokeilkaapa ideoitanne kaikki 
piirtämistaitoiset ! Sanotaanhan, että yksi hyvä kuva vastaa tu
hatta sanaa. Tähän viitaten toivoisi myös näkevänsä hyvien ka
meralaukausten tuloksia lehdessä. Filmi vain toimitukselle ja si l
lä siisti. 

Entä sitten pakinat? Aiheita varmaan riittää joka päiväisen 
palveluksen piiristä yllinkyllin. Jos 'huulenheitto' luistaa keskus
teluissa, kyllä sen paperillekin saa. Eikä lehteä huononna, jos 
jonkun runosuonikin sattuu puhkeamaan, päinvastoin. 

Tässä muutamia ajatuksia uusia 'Porrastuksia' varten. ~yhty
käämme toimeen ja 'porrastelkaamme' joukolla. 
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Vanha rannikon puolustaja muistelee 
R. Vierros 

Yleistä 
Rannikon puolustajiksi laskettavia 

sotilasyksiköitä tai niiden esikuntia 
on itsenäisen Suomen o lemassaolon 
aikana ollut ja perustettu Vaasassa 
ennen Vaasan rannikkopatteristoa 
seuraavasti 

Merivartiolaitos (pohjanlahden piiri , 
vuodesta 1930) 
Vaasan Lohko (talvisota) 
Pohjanlahden Meripuolu stus (vä lirau
ha) 
Vaasan Rannikkolinnakkeisto 
6. Rannikkoprikaati (jatkosodan alku) 
Pohjanlahden Rannikkolinnakkeisto 
Pohjanlahden Rannikkovartiosto 

Merivartiolaitos perustettiin v 1930 1 päi
vänä kesäkuuta, lähinnä salakuljetuk sen tu
kahduttamiseksi. Maassahan oli KIELTO
LAKI, millä lailla kiellettiin kaikenlaisen vii
nan valmistus ja myynti . Viinaa sai kuiten
kin ostaa mi stä ja miten halu si ja sitä tuotiin 
jopa kotiinkin puhelimitse tilaamalla . Lakia 
sii s rikottiin yleisesti ja lain kunnioitu s oli 
olematon . Niinpä tämä laki kumottiinkin sit
ten v 1931 kansanää nestyk sen jälkeen . 

Meri vartiolaitos sai muita tehtäviä ja jat 
koi it senäi sen ä, Sisäasiainministeriön alaise
na laitok sena . Tämä laitos oli perustettu 
amerikkalaisen Coast Gardenin mallin mu
kaan ja perustajana ja ensimmäisenä komen
tajana oli silloinen komentajakapteeni Väinö 
M i e I t i ne n . Merivartiolaitok seen kuu
lui kolme va rtiostoa . Näistä vartiostoista 
Pohjanlahden Vartiosto oli tietenkin Poh
janlahdella sen esikunnan ollessa Vaasassa . 
Ensimmäisenä vartioston komentajana toimi 
perustamisesta lähtien komentajakapteeni 
Hilding En q u i s t aina vuoteen 1946 . 

Talvisota 

Merivartiolaitos (Pohjanlahden piiri) 
kaikkine aluk sineen, vartioasemineen, lento
koneineen ja miehineen muutettiin Vaasan 
Lohkok si talvisodan alkaessa . Samoin Me
renkulkulaitoksen paikalliset aluk set , luot si
asemat ja majakat kan sliahenkilökuntineen 
ja piiripäälliköineen sisällytettiin tähän yhty
mään . Mukaan tulivat myös paikalliset Me
ri suojel usk unnat sotilasohjaaj ineen ja kalus-
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toineen . Ensimmäiseksi komentajak si tuli 
jääkärikomentaja ja MVL:n päällikkö Väi
nö Miettinen joka sai esikuntapäällikökseen 
majuri Gunnar S t r a n d i n . Esikunta si
joitettiin juuri valmistumisvaiheessa olevaan 
ns Hallin taloon, sen 3. kerrokseen. Sama ta
lo, missä nykyään on mm Askon huonekalu
liike Vaasassa . 

Vaasan Lohkon tehtävinä talvisodassa oli
vat : Meri - ja ilmavalvonta sekä ase- ja am
mu skul jetukset Ruot sista. 

Kuljetuk set tapahtuivat 50- 100 auton ka
ravaanei ssa öiseen aikaan . Noin kahden 
kuukauden ajan kesti tätä ihmeelli stä yhtei s
työtä Ruotsin ja Suomen välillä . Sen rikkoi 
sitten jäätilanteen huononeminen . Autot oli
vat ruotsalaisten, samoin ku ljettajat ruotsa
laisia . Ruot salaiset aurasivat jäätien Uuma
jasta Holmön saarelle ja sieltä puoleen väliin 
Pohjanlahtea , mistä suomalaiset jatkoivat 
Vaasaan . Ruot salaisilla oli aurau sasemansa 
Holmössä ja suomalaisilla Valassaarilla . Ka
ravaania seurasi radioasemalla ja radiosäh 
köttäj ä llä miehitetty pakettiauto, joka piti 
jatkuvaa yhteyttä Vaasassa olevaan Pääma
jan radioasemaan, ollen sillä mahdollisuus 
yhteyteen myös Ruotsin puolelle Härnösand
radioon ja Valassaarten Mer ivartioasemaao. 
Tämä jäätie oli todella ainutlaatuinen . En
nen ja jälkeen TALVISODAN PÄIVIEN ei 
vastaavaa jäätietä yli Pohjanlahden ole ol
lut. Kertaakaan ei vihollinen häirinnyt lii
kennettä tällä tiellä. Vihollinen oli tal vinen 
arktinen luonto. Menetyksiä oli ainoastaan 
yk si kuorma-auto lasteineen ja ruotsinmaa
laisine kuljettajineen , jotka häipyivät rai 
loon . 

Koska Helsingin ja Turun lentokentät oli
vat jatkuvan pommiuhan alaisia , ei sie ltä 
pystytty aina suorittamaan kaikkia ulkomai
sia lentoja. Siksi ne ohjattiin Vaasan lento
kentän kautta suurelta osin. Lentoreitti ~ulki 
Vaasasta suoraan yli Pohjanlahden Ruot sin 
puolelle ja sitten Ruotsin rantaviivaa seura
ten Bromman kentälle ja takaisin . Lentoja 
valvoi sama päämajan radioasema (Vaasa
radio), joka hoiti ase- ja ammuskuljetusten
kin valvonnan . Ilmavalvontaverkosta seurat
tiin ilmatilaa ja toimittiin sen mukaisesti . Jos 
oli vihollisen lentoja reitillä, sai kone sen 
mukaiset ohjeet. Jos oli sumua tai lumisadet
ta annettiin sille peilausta. Näihin aikoihin 
oli lentokoneissa radiosuuntimalaitteet. 
Maista käsin annettiin merkkejä, joista ko-

neen sähköttäjä määritteli koneen sijainnin . 
Sattui sellainenkin tapaus, että vihollislaivue 
käy tti hyväkseen annettuja peilausmerkkejä 
kovassa lumisateessa saapuen Ruotsin ko
neen hännill ä ja päästen yllä ttäen pommitta
maan Vaasaa . Silloinhan ei ollut vielä tutkia . 
Se olikin ainoa kerta , kun vihollinen pääsi 
yllättämään. Ruot sin lennot onnistuivat 
muuten häiriöittä koko talvisodan ajan . 

Suomen merialueella oli vat ilma- ja meri
val vontaverkkoon kuuluvina kaikki Meri
vartiolaitok sen , Merenkulkulaitoksen ja 
Puolustuslaitoksen asemat ja yksiköt. Kukin 
yksikkö tiedotti havaintonsa välittömästi ra
dioteit se eriko ista lyhyttä coodia käy ttäen 
ka ikille tämä n verkon asemille ja kes kusase
mall e, jotka merkitsivä t tapahtuman ruutu
kartalleen. Näin pys tyttiin seuraamaan ta
pahtumaa jatkuvasti ja ryht ymään toimenpi
tei siin siellä ja silloin kun tarve sitä edellytti . 
Tämän kirjoittaja oli rakentanut tämän ver
kon Säpistä Tornioon ja kouluttanut ase
mien ja alu sten henkilökunnan henkilökoh 
taisella käynnillä ja opastuksella kullakin yk
siköllä erik seen . Samalla matkalla tein viri 
tys tauluk on 75 aallon pituudelle sek ä lä hetti 
miin ett ä vastaanottimi in kussakin yksikös
sä . Tämä rannikon meri - ja ilmaval vonn an 
radiove rkko oli maamme suurin ja onnistu
nein ja se toimi koko sotiemme ajan 100 07o 
varmuudella . Tämän erittäin onnistuneen ra
dioverkon isä oli silloinen Merivartiolaitok 
sen viestipää llikkö Hard y 8 e c k e r . Kum 
ma , ettei häntä ole muistettu vielä kään. 
Meri - ja ilmaval vontaverkon kesku sasema 
oli edelleen sama Vaasan rannikko- ja meri 
vartioradioasema , joka oli ja toimi Pääma
jan radioasemana sotiemme aik ana . 

Välirauha ja uuden sodan alku 

Vaasan Lohkon nimi muutettiin Talviso
dan jälkeen Pohjanlahden Meripuolustuk
seksi. Miettinen ja Strand jatkoivat johdossa 
edelleen, kunnes komentaja Miettinen sai 
siirron Maarianhaminaan Ah venanmaan 
Meripuolustuksen pää lliköksi. 

24 . 08. 40 sai majuri Norman Adolf 
S i m o n e n määräyksen astua yhtymän 
komentajak si. Simonen oli todella upea il
mestys. Ryhdikäs, kookas, hyvävartaloinen 
ja lihaksikas. Sotilaallisuus oli eräs niitä hy
veitä , joita hän erikoisesti painott i ja vaati 
a laisiltaan . Kuitenkin reilusti ja asiallisesti , 
ollen hän suosittu alaistensa keskuudessa . 

Jatkosodan lähestyessä muuttui yhtymän 
nimi jälleen . Siitä tuli nyt 6. Rannikkopri 
kaati . 

Jo ennen tätä oli kuitenkin alkanut tapah 
tua . Norrskäriä oli alettu !innoittamaan 3-
tykkiseksi 152/ 45 Canet patteriksi ja kesä
kuussa v 1941 suoritettiinkin Norrskärin pat
terilla harjoitusammunnat merimaaliin . Pat
terin pää llikkönä toimi silloin luutnantti R 
G r ö n h o I m . Myös Sommarössa olevilla 
' Hyppyheikeillä' oli suoritettu harjoit usam
muntoja merimaaliin jo aikai semmin . Edelli
senä tal vena oli myös suoritettu hiihtomarss i 
Vaasasta Somma rön patterille ja takaisin 
kuntoutu s- ja kurinpalautusmielessä . Hyv in
hän se meni ja kaikki o li vat tyy tyvä isiä. 

Es ikunta, jok a alkujaan oli ollut Hallin ta
lossa , oli siirrett y Kirkkopuistikon Tyttö
koululle ja jälleen keväällä v 1941 Vaskiluo
toon ruot salaisen pursiseuran paviljonkiin . 
Prikaati sai myös pioneeri- ja viestikomppa
niat. Pioneerit majoitettiin Hiet asaareen ja 
viestimiehet Merenk yntäjien maastoon . 
Luutnantti Ro s s i toimi pioneerien pää l
likkönä ja tämän kirjoittaja viestikomppa ni -
an pää llikkönä . Luutnantti R K a n-
k a an p ää n siirrytt yä rinta majouk-
koihin , määrä ttiin allekirjoittanut myös hä
nen til a lleen Prikaatin viestiupseerik si. Pe
rustettiin Kaski sten linnakkeista, pää llikkö
nä luutnantti Olav i P e u r a n h e i m o ja 
Vaasan linnakkei sta, pää llikkönä luutnantti 
Olavi P ö y r y . 

Toukokuun loppupä ivin ä v 1941 ilmoitti 
meri val vontaverkko että useita suuria kulje
tusaluk sia lähestyy Vaasaa . Majuri Simonen 
oli saanut asiasta tiedon etuk äteen sekä mää
räy ksen , ettei niit ä saa ampua . Alu sten saa
vuttua Vaskiluotoon alkoi nii stä purkautua 
maihin sak salaisia joukkoja . 

Vaasan katuku va muuttui hetkessä. Kulje
tu saluk sista alkoi ilmaantua kaijalle miehiä 
sotilaspuvuissa . Kalu stoa kaikenlai sta hevo
sineen ja kärryineen . Sieltä saapui autoja ja 
ties mitä , jotka ajoivat rautatieasemalle edel
leen kuljetu sta varten . Pääjouk ko yöpyi H ie
talahd en maastossa teltoissa . Soittokunta 
soitteli ja kentt äkeittiöstä tarjoiltiin yleisölle 
hernekeittoa . Paljon oli kansaa liikkeellä ih
mettelem ässä ja arvailemassa, mitä nyt oi
kein on tapahtumassa . Eihän etukäteen tie
dett y tapahtuneesta mitään . Tämän kirjoit 
tajan anoppikin sattui saapumaan J yväs ky
lästä juuri käymään ja saatte uskoa, että oli 
mummolla ihmettelemistä , katsomista ja sit 
ten kotona kertomista näkemistään . Pian
han se sitten oli kaikki ohi, ja kaikki yhtä hil
jaista kuin ennenkin , jopa katuku vassakin . 
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Sotaan 

Sotatoimien alettua maarintamalla jou
duttiin 6. RPr:n joukoista osia siirtämään 
Hangon rintamalle ja muuallekin . Niinpä 
minäkin jouduin irrottamaan vänrikki S 
K n u te r s i n viestijoukkueen kera Han
gon rintamalle . 

Esikunnan ilmoitustaululle ilmaantui päi
vittäin tiedotuksia, joissa sattuneisiin tappi
oihin viitaten vapaaehtoisia upseereja kehoi
tettiin vapaaehtoisesti ilmoittautumaan rin
tamapalvelukseen. Tämän kirjoittajakin il
moittautui . Pari kaveria oli jo päässyt lähte
mään, mutta minulle ei vain määräystä tul
lut. Tiedustelin asiaa komentajalta. "Olen 
sitä itsekin ihmetellyt" vastasi majuri Simo
nen . "Kysytäänpä, mistä kiikastaa"? Pian 
sainkin tiedon, että Merivartiolaitoksen hen
kilökuntaa ei voida komentaa rauhanaikai
selta sijo itu spaikaltaan minnekään ilman ao 
komentajan lupaa . Koska olin vakinaisessa 
palveluksessa Pohjanlahden Merivartiopiirin 
viestiohjaajana , tulee minun saada lupa siir
toon komentaja Väinö Miettiseltä. Pyysin ja 

sain seuraavaksi yöksi kuriirivuoron Helsin
kiin . "En halua pistää vastaan, jos haluat 
lähteä , niin se on sinun oma asiasi, puolus
tusvoimien palveluksessahan me joka ta
pauksessa nyt kaikki olemme," oli vastaus 
pyyntööni. 

Saavuttuani sitten Vaasaan ja ilmoittau
duttuani jälleen majuri Simoselle, tämä nau
rahti ja sanoi, että asia on selvä ja uusi yksik
könikin on määrätty. "Onnea sitten vain 
matkaan, pian kai me muutkin tulemme pe
rässä". Näin sitten tapahtuikin . 

Petsamon rannikkoradioasema henkilö
kuntineen oli myös kuulunut viestikomppa
niaani. Se kun oli joutunut kiireesti lähte
mään Petsamosta veli Venäläisen tieltä. Nyt 
oli asema tällä välin saanut henkilökuntineen 
määräyksen lähteä sotatoimiin. Saatoin ase
man kalustoineen Vaasan tavara-asemalle 
junaan. Toivottelin hyvää matkaa, sanoen, 
että kaipas jälleen pian tavataan. Juna vis lasi 
ja lähti v.ieden petsamolaiset mennessään. 

Seuraavassa numerossa! Rannikkojoukot 
hyökkäävät 

jatkoa seuL num . 

Varusmiespappina VaaRPstossa 
Tkm A Ala-Opas: 

Suomen puolustusvoimissa jokainen soti
las koulutetaan varusmiesaikanaan tiettyyn 
erityistehtävään. Siten kustakin so tilaasta 
ajallaan tulee tykkimies, viestimies, auto
mies, pioneeri jne. Allekirjoittaneen koulu
tushaara on varusmiespappi. Tällaisen ni
mikkeen saavat SA:ssa kaikki teologian yli
oppilaat, kandidaatit ja papit, jotka ovat 
käyneet varusmiespappi ja -diakoni kurssin. 
Varusmiespappi on joukko-osaston esimies
ten , paikallisen soti laspapin ja PE:n kirkolli
sen toimiston alainen . 

Varusmiespapin koulutukseen kuuluu har
joittelujakso joukko-osastoissa, ja allekir
joittaneella harjoittelu on tapahtunut ja tu 
lee tapahtumaan VaaRPsto:ssa . Tänne olen 
saanut siirron 18. 12 . 1978 SatTR:stä, jossa 
sain alokaskoulutuksen. 

Varsinaiseen harjoitteluun kuuluu kolme 
osa-aluetta: julistus, opetus ja sie lunhoito . 
Tutuin ja näkyvin toimintamuoto on var
masti iltahartaudet, jotka pidetään kahdesti 
viikossa kaikilla neljällä patterilla ja 
RAuK:ssa . Juli st usharjoitteluun kuuluvat 
myös ne kaikki kirkolli set tilaisuudet, jotka 
on mainittu kirkollisessa käskyssä: patteris-
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ton kirkkotil_aisuus noin kerran kuukaudes
sa, hartaushetket Vaasan soti laspiirin- ja lää
nin esikunnassa, Vaasan korjaamolla jne. 
Vaihtelevuutta työhön on tuonut se, e-ttä 
noin kaksi-kolme kertaa kuukaudessa tehtä
viin kuuluu vierailla vuorotellen Asekoulus
·sa Kokkolassa, Ilmasotakoulu ssa Kauhaval
la ja asevarikolla Seinäjoella. Kerran olen 

, päässyt mukaan hartaustilaisuuteen Ilma
joen Lääkevarikolle ja Asevarikko 7:ään 
Ähtäriin. 

Kullekin alokaserälle sot ilaspastori Seppo 
Viitamäellä on tapana järjestää rippikoulu 
sitä haluaville. Opetusharjoitteluuni kuuluu 
pitää muutama tunti rippikoulussa. 

Varsinaisen ja tärkeimmän työn muodos
taa sie lunhoitot yö: kuunnella ja kuulostella, 
mitä varusmiehillä on sydämellään. Työnäyn 
täytyy olla avara: on kysymys koko ihmisen 
kuuntelemisesta, sellaisena kuin hän itsensä 
ilmaisee . Puheenaiheina voivat olla lomat , 
palvelu-, siviilivaikeudet, seurustelu- ja per
heasiat, työasiat, autot ... Keskustelupaik
kana on tupa, sotku, WC, luokka ... Sai
raalassa yritän käydä kerran viikossa katso
massa potilaita. Potilaat ovat yleensä hyvä
kuntoisia . Kerran viikossa käyn päävartiossa 
tapaamassa arestilaisia. 

· Monta kertaa on joutunut näkemään, 
kuinka kurinalainen elämä asettaa varusmie
helle esteitä hoitaa vaikeuksia sivii li ssä. Soti-

Jaan ei aina ole helppo päästä sopimaan mor
siamen kanssa, jos on tullut riitaa, tai vie
mään poikaansa hotoon äidin yllättäen tul
tua sairaaksi kotona ... Kunnioittaen ajat
telen varusmiehiä, jotka palvelevat 8/ 11 
kuukautta! Palvelusaika on kysynyt sisäistä 
kestävyyttä ja lujuutta sekä heiltä että hei
dän lähimmiltään! 

Henkilökohtainen sielunhoitotyö on var
masti vaikein sarka varusmiespapilla: kysy
myksiä ja ongelmia on lukuisia. Työn tulok
sellisuus riippuu siitä, katsovat ko varusm ie
het pappinsa luotettavaksi, sellaiseksi, jolle 
voi mennä puhumaan asioistaan. Usein juuri 
tässä kokee suuren haasteen : miten voisin ol
la varumiesten silmissä sellainen, että he us
kaltavat tulla puhumaan asioistaan; millä ta
valla itse osaan mennä et simään niitä, jotka 

jatkuu siv 21 

Vuoden 1978 toimiupseeri 

Vääpeli Raimo Kuusinen 

VaaRPston RAuK:n keskiölinjan kouluttaja. 
Ikä 26 v, naimisissa ja yhden lapsen onnelli
nen isä. 

Missä suorititte varusmiespalveluksenne? - Vaasassa, VaaRPston tykkilinjalla. 
Mitkä asiat saivat teidät kiinnostumaan sotilasurasta? - Sellaisella koulupohjalla, kuin 

minulla , toimiupseerin ammatti on ratkaisu saada varmatuloinen pysyvä työpaikka . 
Onko teillä ollut esikuvia sotilaselämästä? - Kyllä on, yp kersantti Esko Kuusisto. 
Mitä pidätte ammattinne ikävimpinä puolina? - No paikkahan on suorastaan heikko ja 

ennen kaikkea leireistä olisi saatava parempi korvaus. 
Ammattinne valoisimmat puolet? - Alhainen eläkeikä ja hyvä eläketurva tulevat ensim

mäisinä mieleen. 
Mitä pidätte VaaRPstosta työpaikkana? - Aivan ok, ei tule mieleen mitään kummempaa 

valittamista . 
Suomalainen mies armeijamme osana, minkälainen on hänen asemansa? - Suomalainen . 

mies on armeijan osana parasta mahdollista tasoa ja sillä rahamäärällä, jolla puolustuslaitos
tamme pyöritetään on saatu aikaan huipputason armeija. 

Mistä saatte tyydytystä työssänne? - Kun huomaan, että olen saan ut oppilaan ensiksi in
nostumaa n opetuksestani ja kun tämän jälkeen he seuraava t aktiivisesti mukana. Palkinnok
si näkee hyvät tulokset. 

Oletteko tyytyväinen oppilaittenne oppisuorituksiin? - Kyllä, tarvittava tieto on kyllä 
mennyt perille. 

Mikä saa teidät suuttumaan? - Kun huomaan ettei mies yritä . Sinnikäs yrittäjä palkitaan 
aina. 

Minkälainen on ideaali esimies: - Viidellä sanalla: tiukka, asiallinen, oikeudenmukainen, 
rauhallinen ja ammattitaitoinen. 

Oletteko edellä mainittu henkilö? - Harjoitus tekee mestarin. 
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Kou luttajatyö minkälaista se on? - Nykyään katsoisin, että koututtajana myös kasvatan 

ja valmistan poikia edessä olevalle elämän taipaleelle, koska suurin osa hei stä ei ole valmiita 

a stumaan s iviilielämän pyörteisiin . 
Mitä harr~statte? - Iltaoppikoulua, tennistä, tee-se- it se touhuilua lähinnä auton parissa, 

metsästys tä Ja kalastusta. 
Mikä o n halvin huvi nne? - Vapaa-aika. 
Mikä on mieliruokalajinne? - Hernerokka & pannari . 

Kirkkoja, museoita, tauluja, lintuja 
Eira Häggkvist: 

- Sai simmeko kirjoituk sen Vaasan näh
tä vyy ksistä? 

- Tietys ti , tottakai, vastas in sen enem
pää ajattelema tta . 

Mutta nyt huomaan suuren vaikeuden kir
joitettuani otsikon. Siinähän ne Vaasan näh
tä v_yydet jo ovatkin! Noin ä kkipäätään lue
teltuina, s illä pääosan nähtävyyk sistämme 
muodostavat juuri taidekokoelmat , mutta 
taiteen ys tävälle onkin s itten näkemistä kyl
lin . 

Sotilaskotisisaret tarjoavat jokaiselle pal
velukseen astuvalle ikäluokalle opastetun tu 
tustumi skierrok sen Vaasassa . Tämän kier
toajelun aikana annetaan läpileikkaus kau 
pungin va iheista ja nykya jasta sekä myös 
kaupungin tarjoamista palveluista lähinnä 
varusmiehen näk ö kulmasta . Oppaat pyrki
vät ohimennen mainit semaan huvipaikat ja 
ravitsemusliikkeet unohtamatta ns jalompia 
harrastuk siakaan eli sii s henkistä ra vintoa . 

Eniten tarjottavaa on Koulukadun poh
joi späässä sij ait sevassa Pohjanmaan Muse
ossa, jonka uudet aukioloajatkin suosivat 
varusmiehen vapaailtoja: arkisin klo 12-20, 
viikonloppuina klo 13-18. 

Vaasan hi storia sta kertovien pronss iovien 
takana olevassa kaupungin mu seossa ja 
maakuntamuseossa on maamme neljänneksi 
suurin taidekokoelma, jossa pääpaino on 

t 
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vanhemmassa suomalaisessa taiteessa li sänä 
hollantilaisia ja italialais ia töitä aina 1500-
lu vulta lä htien . 

Museon maakuntakokoelmaa sano taan 
maan parhaaksi, se käsittää kan santaidetta 
ja talonpoikaiskulttuuria Pohjanmaalta . 
Rikkaasti kori stellut käyttöesineet olivat en
tisajan kihlalahjoja, joita kalastajat ja hyl
keenpyytäjä! sommittelivat pitkillä pyynti
matkoillaan sopivaa säätä odotellessaan . En
nen autojen aikakautta olivat reet isäntien 
statu s-es ineitä , mit ä komeampi sitä parempi . 

Museon toi sessa kerrok sessa oleva sää ty
läiskokoelma , ns. Hedmanin kokoelma , on 
mu seon en si mmäi sen intendentin kerää mä . 
Siihen s isä ltyy mm neljä tyy lipuhdasta poh
jalaista sää tyläi ss isustu sta . 

Tiesitkö , että valkoinen pöytäliina ja ruo
kailuvälineet tuli va t käyttöön vasta kak sisa
taa vuotta sitten ? Katetulla pöydällä näet 
myös laihialaisen ryyppylasin, jossa pikarin 
katkennut jalka on korvattu sorvatulla pui
se lla! 

Tekstiilikokoelmat puolestaan kertovat 
vanhasta perintees tä , mutta so tila sta kiin
nostaa varmaan enemmän vanhojen asepu
kujen ja virka-asujen esittely kirjurin matka
laukkua myöten . 

Tässä vain pieniä hajapoimintoja kaikesta 
s iitä monipuoli sesta esineistöstä, mitä Poh
janmaan Museossa on . Kokoelmiin tutustu
minen käy erittäin hyv in omin päin, sill ä jo
kai sessa huoneessa on heti o ven pielessä riip
pumassa pahvitauluja, joi sta vo i lukea huo
neen esineiden selitykset. Siitä vain! 

Kaupung in taidekokoelmat, Tikanojan 
taidekoti ja Kuntsin kokoe lmat, eivät aukio~ 
loaikojensa puoles ta paljon suosi varusmies
tä . Kuntsin kokoelmat, joka käsittää yksino
maan nykyaikaista ta idetta ja sijaitsee kaup
paoppilaitoksen aulojen seinillä, on vapaasti 
tutus t uttavissa kou lupäivinä klo 8-15, mui 
na aikoina sopimuk sen mukaan . 

Vaasan ortodoksinen kirkko 

Po hjanm aan Museo 

Tikanojan taidek o ti Hovioikeudenpuistik 
ko 4 , kauppaneu vos Fr. Tikanojan lahjoitu s 
Vaasan kaupungille , on avoinna keskiviikos
ta perjantaihin sekä su nnuntai si n klo 14-
17, lauantai sin klo 14- 16. Kokoelmissa on 
koti- ja ulkomaista taidetta joukossa mm Pi
casso ja Ga uguin. Kotimaisista taiteilijoista 
pääpaino on Eemu M yntin ja Arvi M äen
pään tö issä . Viimemainitun työt o va t hau s
koja yksityi skohtia täynnä olevia miniatyy
rej ä, joita tutkittaessa tarvitaan hyvien sil
mien ohella m yös suurennuslasia . 

Linnut , kalat ja muut eläimet kiinnostavat 
jokaista. Sellaisia löy tyy Kirkkoapteekin ylä
kerrassa O strobothnia Australi s-yhdi styk sen 
luonnontiet eelli sissä kokoelmissa, sisään
käy nti rakennuksen takaa. Seiniä peitt ävissä 

lasikaapeissa esiintyvät lähes kaikki Pohjan 
maalla tavattava t linnut, li sä ksi ni sä kkäit ä , 
kotiloit a ja koralleja , mineraalej a ja vuorila
jeja sekä huomattava hyöntei skokoelma ja 
25 .000 kasv iarkkia . Kokoelmat ovat avoinna 
keskiviikkoi s in klo 16- 17 .30 sekä li säksi jo
ka kuuka uden ensimmäisenä sunnuntaina 
klo 14-16. Ryhmill ä on mahdolli su us sopia 
käy nni stä muinakin aikoina . 

Yksi mielenkiintoinen kohde sinulla on sil
miesi edessä päi vi tt äi n , tarkoit a n ortodoksis
ta kirkkoa , joka on Vaasan läänin kattavan 
Vaasan ortodoksisen seurakunnan pää kirk
ko . Siihenkin vo i tutustua sisäpuolelta , sillä 
seurakunnan vigilia! ja muut kirkossa pidet
tävä t tilai su udet ovat avoimet myös ei
ortodokseille. Pal ve lusten ajat lö ytyvät sa
nomalehdistä viikottain. 

Lisätietoja kaupung in nä htävyysko htei
den aukioloajoista ym . saa kaupungintalossa 
s ijait sevasta kaupun gin matkailutoimistosta, 
puh . 113 853, mistä myös voidaan varata 
kä yntiajat yllämainittuihin kohtei siin , mikäli 
ryhmänä haluatte tutustua niihin varsi nais
ten aukioloaikojen ulkopuolella . T ä llainen 
ryhmille esiteltävä kohde on myös Vaasa n 
Hovioikeu s kori steellis ine huoneineen ja 
mielenkiintoisine muotoku vineen. 

Hifi-Stereo. 
Yhdessä tai erikseen. 
Kunhan se on 

Telefunken. 
Laadukas 
siksi 
edullinen. 

~ ~mi.l~IIJ«@ILlllll!:Ki~ Ji,' ll@ li,' INI @'11 
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VaaRPsto urheilee 

Pesäpallo 

Kuluneen vuoden pesäpallotapahtumat 
olivat VaaRPston osalta melko vilkkaat. 
Saimme hyvän joukkueen kokoon ja " täh
täimeen Pv:n kisat" . Kesän kuluessa kävim
me kuusi harjoitu speliä Etelä-Pohjanmaan 
pesäpalloseuroja vastaan häviten kak si otte
lua . 

Pv ki so ihin pääsimme suoraan arvonnan 
perusteella, jossa kolmen "suuren" joukko
osaston mukana pelasimme Keuruulla, tasa
päisesti kamppaillen Pv mestaruudesta jää
dessämme neljänneksi. 

Ylik S Kauppinen 

Suunnistus 

Vaasan Rannikkopatteriston suunnistus
kilpailukausi 50, vuonna 1978 alkoi jo talve
la , jolloin sotilasurheiluliiton H s mestaruus
kilpailuihin osallistui joukkue, menestyskin 
oli hyvä. Kevään ja kesän alkaessa vo itiin 
taas tyydyt yksellä todeta, että maakunnan 
suunnistajapojat halusivat suorittaa varus
miespalvelu ksensa Patteriston riveissä, ja 
pojat näyttivät jo heti alokasa jalla Kalevan 
Rasti viestissä osaamisensa voittaen ylivoi
maisesti varusmiessarjan, vaikka mukana oli 
koko Pohjois-Suomen joukko-osastojen 
joukkueet. 

Heinäkuussa oli Patteriston vuoro järjes
tää 3:n sotilasläänin suunni stu smestaruuskil
pailut. Järjestelyt sujuivat moitteettomasti ja 
yleensä todettiin että niin partio kuin henki
lökohtaisissa kilpailuissa vain taidokkaat ja 
kestävät sij oittuivat. Varsinkin varusmies
sarjassa Patteriston pojat olivat muita sel
västi parempia. Myöskin partiokilpailu voi
tettiin, helteen kiusatessa. 

Suomen mestaruuskilpailuihin Kemijär
vellä otti osaa 3 varusmiestä ja 3 kantahenki
lökuntaan kuuluvaa . Tämän mahdollisti se, 
että patteristo oli Lapissa ampumaleirillä ja 
kun oli tiedossa, että Pv :n mestaruuskilpai
lut ovat samalla kartalla kuin henkilökohtai
nen kilpailu niin tämä oli hyvää harjoitusta. 
Pv . kilpailuissa menestys oli hyvä, henkilö
kohtaisessa kilpailussa hopeamitali. Partio 
kamppaili aivan tasapäisesti ns . suurten 
kanssa, yöosuuden jälkeen oli kolmas mutta 
sijoitus putosi jonkin ve rran päivällä . 
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Kilpailu-. ja . harjoittelumahdollisuudet 
VaaRPstossa palvelevilla ovat hyvät, aikaa 
harjoittelulle riittävästi sekä karttoja saa ta
vissa siviiliseuroilta IF Femmanilta, Malax 
IF :ltä ja Vaasan Suunnistaji lta sekä mahdol
lisuus osallistua ym. seurojen harjoituksiin . 

Myöskin ns. tavallinen suunnistus on har
pannut askeleen eteenpäin patteris tossa, jos
sa on yhtenäiset ohjeet suunnistuskou lutuk
sen tehokkaan ja mielekkään opetuk sen pe
rustak si ja kun v. 79 Gerbyn alueelle tulee 
kiintorastisto niin tulevaisuudessa meiltä 
lähtee siviiliin taidokkaampia sotilaita . 

Yliv P Jaakola 

Kertomus patteriston jalkapalloilusta 
vuonna 1978 

Jo tutuksi käyneen tavan mukaan 
VaaRpsto osa lli s tui puolustu svo imien jalka
palloturnaukseen kohtalai sella menestykse l
lä . 

Valmentautuminen aloitettiin kesäkuun 
alkupäivinä varusmies voimin . Valmentaja
na toimi Alik Kurki , joka it se kuuluu VPS:n 
riveihin ansiotuneena "veräjän vartijana". 
Mukana oli aluksi pieni joukko miehiä, eikä 
valintahankaluuksia ollut. Kesäkuun alok
kaiden astuessa palvelukseen joukko kuiten
kin paisui niin suureksi, että halukkaita hy
viäkin pelaajia oli pakko jättää syrjään . 
Harjoitusotteluita P sto pelasi kak si, ensim
mäinen VPS:n ! -jo ukkuetta vastaan, jolle 
hävittiin 2:lla maalilla , ja VPS :n A-junnuja 
vastaan jotka voitettiin maalilla . Huomautet
takoon kuitenkin, että edellisinä vuosina 
harjoituso tteluita on pelattu moninverroin 
enemmän. 

PV:n jalkapalloturnaus pääsi hieman yl
lättämään va rhai suudellaan , eikä allekirjoit
tanutkaan ehtinyt o ll a joukkueen mukana 
kuin vajaan viikon ennen ensimmäistä koi
tosta . 

Ensimmäinen ottelu pelattiin 7. 7 perjan
taina Keski-Suomen pioneereja vastaan, ot
telu selvitettiin puhtaasti 5-2 pienten alku
vaikeuksien jälkeen . Ottelu kuului PV:n jal
kapallomestaru usk ilpailujen karsin tasar
jaan. Saattaja Uu simaa vieraili Vaasassa 8 . 7 
lauantaina, ja tilasi ystävyysottelun Psto :n 
joukkuetta vastaan, ja kyllähän sieltä peli
miehiä löytyikin kun vain paikalle ehtivät. 
Ottelu kuitenkin selvitettiin puhtaasti 5-0. 

Pioneerien voitto tiesi paikkaa PV :n loppu
turnauk seen Kuopioon . Ensimmäinen ottelu 
pelattiin ASEV 1 vastaan, liekö ollut asen
noitumisva ikeuksia, kun ottelu hävittiin 
puhtaasti 0-4. Seuraavana päivänä oli otte
lu P sVP :tä vastaan . Tuskin oli ensimmäises
tä tappiosta se lvitt y kun tuli jo toinen, ja tur
ha se llainen, parempana joukkueena hävi
simme ottelun muutamalla harmittavalla lip
sauksella 2-4. Matkamme kruunautui kui 
tenkin viimei sessä ottelussa, jossa pelasimme 
Karjalan lennoston nimikuulua joukkuetta 
vastaan tasan 2-2 . Mainittakoon, että len
täj ien joukkueessa pelasi koko KUPS :n etu
rivin miehistö. 

Ennen tätä ottelua eivät lentäjä t olleet jou
tuneet kertaakaan poimimaan palloa omasta 
verkostaan koko PV :n jalkapalloturnauksen 
aikana, ja maali suhde heillä oli 54-0. Eipä 
ihme, että ko . joukkueesta leivottiin pv: n 
mestarit. Turnauk sen päättäjäisissä patteris
ton joukkue sai erikoismaininnan ki sojen 
suojelialta erittäin hyvästä taisteluhengestä 
toivottomassa kin tilanteessa . Turnauk sen 
parhaana maalivahtina palkittiin joukku
eemme mainio maalivahti Alik Kurki . 

Turnauksen loppujärjestys oli : 
1. KarjLsto 5 
2. ASEV 1 4 
3. PsV P 2 
4. VaaRPsto 1 

Turnauk sen jälkeen palasimme kotiin hie
man pett yneinä, mutta kuitenkin tyyt yväis i
nä viimeiseen otteluumme, 1 :een pisteeseen 
ja 4 :een sijaan . 

Kat somme toiveikkaana tulevaan vuoteen! 

Tehtäväk si saa neena Vääp R . Kuu sinen 

(i) Kuortaneen 
Urheiluopisto 
63170 Kuortane, puh. 965-54 151 

Järjestää • liikunnanohjaajakursseja (tammi- ja elokuulla) 
• liikunta- ja valmennustiedon kursseja (helmi-touko

kuu ja syys1oulukuu) 
- kaikille liikunta-aloille aikoville 
- lääkintähuonon alo~le aikoville 

TILAA ESITTEITÄ OPISTOLTA 

Ampumaurheilu 

Sotilaan peruskoulutukseen kuuluu mm. 
ammunta. Ammunta on mielenkiintoinen ja 
hyvä rentoutumiskeino . 

VaaRPstossa on ampumalaji tullut keskei
seksi kilpailulajik si viiden viimeisen vuoden 
aikana . Varusmiehet ovat saaneet harjoitella 
Pv:n kilpailuja varten hyvin ja panoksia on 
saatu harjoituksia varten . Kiitos siitä 
VaaRPston johdolle. Harjoitus on tuottanut 
tulok sia. Varusmiehet ovat olleet mitalleilla 
Pv :n kilpailussa, mikä on hyvä saavutus pie
neltä joukko-osastolta. Moni varusmies on 
saanut ampumakipinän vapauduttuaan ja 
jatkanut ampumaurheiluaan siviili ssäkin . 
Muutamista on tullut jopa maamme huippu
ja, niin ammunnassa kuin ampumahiihdos
sa. Näistä mainittakoon esim·. Tapani Köykkä . 
VaaRPstolla on hyvät aseet, niin korkeapai
ne kuin ilmakivääritkin. Mutta varuskunnas
ta puuttuvat kunnolli set ilmakivääriradat, 
jotta pystyttäi siin harjoittelemaan vapaa
aikanakin, että saatais iin hyviä tuloksia . 

Ampumaterveisin 
Ylivääpeli E Keva ri 

Eläintarha palaa, sanoi a/ikers. Korpela, kun 
villapaita paloi. 

- Mik si on aina tehtä vä kunniaa esimiehel
le ? 
- Ellei rangaistaisi, herra luutnanlli .. . 

Laitilan 
Kunta 

Viihtyisä asuinpaikka 
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Alokkaan puheenvuoro 

Hyvät sotilaskotisisaret, hyvä kantahenkilökunta, rakkaat varusmiestoverit, käraste beväringar 

Me uudet alokkaat tahdomme kiittää läm
pimästi so tilasko tiyhdistystä tästä tilai suu
desta. Samalla tervehdimme kantahenkilö
kuntaa mielessämme aavistus tulevasta pal
velusajas ta kaikkine riemuine ja rasituksi
neen. 

Me alokkaat olimme varmasti oJ'ottaneet 
palvel ukseenast um ispäivää hyvin sekavin 
tuntein ja erilaisin toivein. Kaikkien toveri
piiristä löytyi varmasti ainakin yksi armeijan 
käynyt kaveri, joka hymy suupielessä kertoo 
huimia tarinoita "intin ihanuudesta". 

Perisuomalainen jälkiviisaus tuli epäile
mättä tutuksi meille annettujen "korvaamat
tomien" neuvojen ryöpytessä sarjat ulen ta 
voin korviimme. Eri tahoilta kantautuneet 
tieäot olivat usein ristiriidassa keskenään ja 
osin myös todelli suuden kanssa. Tuleva aio
kas joutui ylei sen ilonpidon kohteeksi peri
aatteella "ei päivää ilman va hingoniloa". 

Keidas, joka armeijan harmauden takaa 
aina kuitenkin pilkisti esiin, oli varma tieto 
Sotilaskod in lämpimästä kodikkuudesta ja 
sivii lim ä isestä tunnelmasta. Sotkun jokainen 
tun si jo entuudestaan . 

Mutta 17 . 10. -78 klo 06.00 kaikki muut
tuu. "PATTERILLA HERÄTYS! Vauhtia, 
vau htia, kuka siellä vielä kuppaa!" Ja niin 
uninen alokas pomppaa puoli metri ä ylös 
punkastaan, jähmettyy ajatus harhaillen pai 
kalleen kuin paska Junttilan tuvan seinään 
osaamatta tehdä mitään. 

Entisestä makaronitehtaan mannekiinista 
on tullut alokas eli siviili stä temmattu mies, 
joka vielä epätoivoisesti yrittää ajatella omil
la aivoillaan. Sotilaan koulutus on alkanut. 

Muotolasi Oy 
27320 IHODE 
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Meille on viikon aikana opetettu so tilaalli sia 
perustietoja ja - taitoja . Olemme saa neet to
tutella monenkirjavaan so tilaskieleen viralli
sesta "Herra alikersantista" aina epäviralli
sempaan runkkupukuun asti. 

Käytäväke llon pirinän tottelemisesta on 
tullut refleksi, jota on todella vaikea vastus
taa. 

Alokkaan lakkiin nähden kolme numeroa 
liian pieneen päähän on su llottu uusia asioi
ta, jotka vielä ovat melkoisessa sekasotkus
sa. Siinä mylläkässä on tullut kerran jos toi
senkin alikersantista alokas, oikeasta vasen, 
pyyheliinasta jalkarätti ja taas päinvastoin. 

Sotilaallinen tarkoituksenmukaisu us on 
opettanut meille useita käyttökelpoisia ly
henteitä, kuten KP , PK , UKK ja ALKO. 

Olemme saaneet tuntea nahoissam me pait
si sa nalli sia myös rokotu spii kkejä . Lisäksi 
ainakin osa meistä voi ylpeänä kertoa saa
neensa jo en simmäise t vesirakot sivii linpeh
meisi in jalkoihinsa marssin ja jalkarättien 
vaik utuk ses ta. 

Marss in aiheuttamia vaivoja on vo inut il
lalla hoidella käymällä siinä toi sessa suihkus
sa, joka vielä kaikek si onneksi toimii. Näin 
ainakin ykköspatterilla. 

Olemme tosi n löytäneet seuraavanlaisen 
helpotuk sen sui hkupulaan : Kaksi ryhmän
johtajaa pitää verkkopaitaa alokkaan pään 
päällä vaakasuoraan pingoitettuna kolman
nen kaataessa ripeään tahtiin sopivan läm
mintä vettä ämpäristä onnellisena pesey ty
vän alokkaan päälle . 

Puhtaana ja pirteänä onkin si tten hy vä on
tua ryhdikkäästi Sotilaskodin lämpimää n 
juomaan kupillinen kuumaa ja tapaamaan 
omaisia, jotka o vat menettäneet tietysti sen 
"maailman parhaan pojan". 

Ovella jonottavista varusmiehistä voi jo 
päätellä sotkun suosion. Siellä patterin pahin 
mu ssuttajakin hymyilee kuin auki-asentoon 
ruostunut vasemman käden jakoavai n . 

Jo ovesta sisään astuessaan voi kuvitella 
olevansa siviilitukikohdassa ja kuitenkin 
keskellä varuskunta-aluetta. Meille alokkail
le ja pitkämatkalaisille varusmiehille on sot
kul la aivan erityinen merkityksensä. Onhan 
se puhelimen ja postin ohella ainoa yhdyssi
de yhtäkkiä niin rakkaalta tuntuvaan siviili
maailmaan. 

Meistä on todella hienoa , että te sotilasko
tisisaret hoidatte varusmiesten vapaa-ajan 
virkistys- ja huoltotyötä niin pyyteettömästi 
kuin se vain on mahdollista . Sotilaskodithan 
ovat pitkän toimintansa aikana osoittautu
neet tarpeellisiksi niin soda n kuin rauhankin 
vuosi na . 

Toivomme hartaasti , et tä tulevatkin ikä
luokat saisiva t nauttia teidän epäitsekkäästä 
toiminnastanne. 

Vielä kerran kiitos tämän illan järjestäjil
le! 

tkm:t Saari ja Paalanen, 1. Ptri 

Ruotsinkielisenä VaaRPstossa 

1. Miksi palveluspaikaksi VaaRPsto, eikä Dragsvik? 
2. Vaikeuksia alokasaikana suomenkielen kanssa? 
3. Toisten suhtautuminen ruotsinkielisyyteen tuvassa ja patterilla? 
4. Toiminta kantahenkilökunnan kanssa? 

Tkm Holger Holm 2.Ptri Vaasa 
VaaRPsto sijaitsee samalla paikkakunnal

la jossa asun ja Dragsvik on minun mielestä
ni turhan kaukana . Halusin suomenkieliseen 
joukko-osastoon myös sen vuoksi, että oppi
sin suomenkieltä myös käytännössä, josta on 
minulle varmasti hyötyä tulevaisuudessa. 

Alokasaikana minun oli hankala tehdä il
moituksia koska puhuminen tuntui kanger
televan. Ymmärrän kyllä suomenkieltä hy
vin. 

Olin kolme viikkoa EPtrilla jossa minulla 
ei ollut vaikeuksia ja tuvassa melkein puolet 
alokkaista osasivat ruotsia . Moni kaveri ha
lusi oppia ruotsia ja usein he kyselivät minul
ta mitä se ja se on ruotsiksi . . Nyt loppupuo
lella kun aamut vähenevät on suhtautuminen 
ollut kriittisempää ruotsinkieleen ja luulen 
sen johtuvan siitä, että kaverit ovat kuulleet 
liikaa ruotsia ja koska he eivät ymmärrä mis
tä puhutaan heissä herää epäilyjä puheenai
heesta. Joku on joskus huomauttanut, että 
pitäisi puhua suomea eikä ruotsia. 

Kantahenkilökunnan kanssa ei ole ollut 
vaikeuksia kielen kanssa ja aina he ovat ym
märtäneet ajatukseni vaikka kieli on ollut 
epätäydellistä . 

Tkm Mikael Långs VaaSK Vöyri 
Soitan vaasalaisessa orkesterissa ja sen 

vuoksi VaaRPsto on ainoa mahdollinen pal
jatkuu sivulla 17 
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Vaasan Sotilaskotiyhdistys 

60-v 
Vaasan Sotilaskotiyhdistys - Vasa Sol 

dathem sförening r .y. viettää tä mä n vuoden 
helmikuussa toimintan sa 60-vuoti sj uhlaa . 
Vaasa on varu skuntakaupunkina kuitenkin 
paljon vanhempi . Siitä meitä jatkuvasti 
mui stuttavat keskellä kasvavaa kaupunkia 
sijait sevat yli sata vuotta vanhat kasa rmira
kennuk set. Sotilaskoti yhdistyk semmekin 
viettää vuosipäi vää nsä viime vuosisadan ul
koasun sä ilyttäneessä, mutta sisäpuolelta 
vastikään peruskorjatuissa ja varsin viihtyi 
sissä tiloi ssa . 

Vaasan Sotilaskotiyhdistyksen varsinainen 
virallinen peru stamiskokous pidettiin helmi
kuun 26 . päi vänä 1919 sotilaskodi ssa . Mutta 
jo marraskuun 24 . päivänä vuonna 1918 oli 
" joukko asiasta kiinnostuneit a vaasa laisia 
kokoontunut pohtimaan sotilaskodin ja sit ä 
ylläpitävän yhdistyksen tarpeelli suutta kau
pungissamme ." Joulukuussa 1919 reki ste
röitiin yhdistyk semme nimellä Fö reningen 
för Wasa Soldathem - Waasan Sotilasko
tiyhdistys. Pöytäkirjat kirjoitettiin aluksi se
kä ruot sik si että suomeksi, mutta koska tä 
mä tuotti sihteerille paljon lisät yötä, sovitt iin 
varsin pian, että joka toinen pöytä kirja kir
joitetaan ruot sik si ja joka toinen suomek si. 
Vuosina 1959-1972 yhdistys toimi pelkäs
tään suomenkieli senä . Seuraavana vuonna 
päätettiin kuitenkin palata kä yttämään van
haa nimeä, nyt vain muuttuneiden kielisuh
teiden mukaisesti : suomalainen nimi ensin, 
ruot salainen sitten . Ensimmäinen sotilaskoti 
sijait si Kirkkopuistikko 34:ssä. Tämän ns . 
Nuorisotalon oli kaupunki ostanut Vaasan 
VPK:lta ja luovuttanut sen sotilaskotiyhdis
tyksen käyttöön ehdolla "että yhdistys huo
lehtii talon sisäisi stä korjaustöistä ." Tätä eh
toa pyrittiinkin huolellisesti täyttämään . Yh
distyksen vanhat pöytäkirjat kertovat mm . 
seuraavaa: "Päätettiin ostaa öljyä ja väriä 
sekä sotilaiden kautta maalata äsken hanki
tut huonekalut." - " Päätettiin korjata rik 
kinäiset kakluunit." 
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Vuonna 1924 voitiinkin viettää yhdistyk
sen 5-v uoti sjuhlaa optimisti sen mielialan val 
litessa . Vaasaan oli tä llö in sijoitettuna Kaar
tin Jääkäripataljoona, jonka kanssa välit 
näytti vät myö s olevan hyvä t , sillä vuosike r
tomu s mainitsee seuraavaa: " Ga rni sonin up
seerikunta on osoittanut suurta tunnustu sta 
yhdi styk sen toiminnalle. T ä män yhteydessä 
mainittakoon, että yhdistyksen koko 
toiminta-aikana garni sonin miehistö ei ole 
käytök sellään aiheuttanut minkä änlai sta 
mui stutuk sen aihetta ." 

Sota-aika koetteli kovin sotilaskotia ja 
työlli sti sotilaskoti sisaria . Uuden vuoden 
aattona vuonna 1939 särkyivät pommituk
sessa kaikki ikkunat ja seuraavan vuoden 
tammikuussa tä ysosuma tuhosi kodin keit
tiön . Jatkosodan aikana pidettiin sotilasko
tia auki aina puoleenyöhön. Samanaikaisesti 
yllä pidettiin myös Karparön ja Sepänkylän 
kou I u t uskesk usten kan ttiinei ta. 

Sodan jälkeen sai Vaasan Näytt ä mö hal
tuunsa Kirkkopuistikko 34:n tilat ja sotilas
koti joutui muuttamaan "varuskunnan ruo
kasalin eteisen yhteydessä olevaan hupneti
laan ." Onnek si jo verraten pian voitiin Soti
laskotiliiton myöntämän avustuk sen turvin 
ru veta korjaamaan kodin käyttöön vierei stä 
varuskunnan varastorakennusta . Uuden so
tila skodin vihkiäisiä vietettiin lokakuussa 
1946, ja myöhemmin 1950-luvulla voitiin ko
tia laajentaa huomattavasti , kun pataljoo
nan varastona toimineet tilat saatiin käyt 
töön. 

Lähes kaksik ymmentä vuotta Vaasassa si
joitettuna ollut Pohjanmaan Jääkäripatal
joona siirtyi heinäkuussa 1964 Sodankylään. 
Tilalle tuli Vaasan Rannikkopatteri sto . Tä
mä merkit si muutok sia yhdistyksen toimin
nalle . Varusmiesmäärän pienetessä riittivät 
sotilaskodin tilat paremmin, mutta huomio
ta oli kiinnitettävä nyt entistä enemmä n liik 
kuvaan sotilaskotityöhön . Rannikkopatte
riston kevät - ja syysleireille Lohtajalle ja 

Reilaan tarvittiin mukaan oma leiriauto ; jo
ten sellainen päätettiin hankkia . 

Vaasan Sotilaskoti yhdistys kuuluu keski 
suurten sotilaskoti yhdistys ten joukkoon . 
Nykyään jäse niä on n . 150 . Sisaret toimi vat 
jakautuneina e ri jaostoihin , joita tä ll ä het
kell ä o n kuusi: hengellinen ja sairaala- , 
kirjasto-, käsit yö-, ohjelma- ja tarjoilujaos to 
sek ä viim e kevään toimintansa alo ittanut yli 
60 vuotia iden sisarten oma jaosto ns . "vih 
reä ok sa " , joka on ottanut huolehtiakseen 
erit yisesti varuskunnan soitto-oppilaista. 

Yhdistyksen ensimm ä isenä puheenjohta
jana toimi hovioikeudenneuvo s Harald 

KE~ 

Boucht. Vuodesta 1941 lähtien on puheen
johtajana nuijaa heiluttanut nainen . Pisim
män ajan , yhteen sä kahdek santoista vuotta, 
tä tä tehtävää hoiti ruustinna Edit Nyman . 

Kuuden vuosik ymmenen aikana on luon
nollisest i ta pahtunut paljon muu toksia yh
di styksen jäsenkunnassa ja toimin ta ta voissa . 
It se yhdistyksen aatesisältö on kuitenkin py
synyt muuttumattomana . Sotilaskotit yö on 
vapaaehtoista , hengeltään palvelevaa toi
mintaa suomalai sen sotilaan hyväksi. 

Eeva Gissler 

Kaikki hiukset 
voivat olla kauniit 
,f Kampaamo 

►• ~~~a~/!.J!~MINEN 
L ORE A L Puhelin 115419 
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VUODEN 1978 URHEILIJA 
Ylivääpeli J aakola Ik ä on hy vä eli 45 V. 

Mikä on se voima, joka kannustaa Teitä 
urheilemaan? 

Eik öhä n se oli liikkumisentarve , joka on 
isken yt a iva n pikku poikana . En simmä isiin 
kilpailuihin o tin osaa nelivuotiaana pojan 
koltiai sena . Tottumuskin o n yksi suuri va i
kutt a ja. Kilpailut o va t kunnonmittareita ja 
niihin osa ll is tuu todetak seen ku inka paljon 
on para ntam isen va raa. 

Mikä on Teidän mieliurheilulajinne? 
Suunni stus. Se o n siin ä m ielessä hyvä laj i, 

ett ä se pit ää mielen nöyränä, koska tässä la
ji ssa ei kos kaa n ole pa ras joten para ntamisen 
va raa on a ina . 

Jos suunnistus jätettäisiin pois niin mikä 
olisi seuraava mielilajinne? 

Kaikki urheilulajit o va t hyviä ja kehitt ä
viä . Suunnistuksen ohella olen harrastanut 
mm . nyrkkeilyä, yleisurheilua , hiihtoa ja 
ampumahiihtoa . Sano isin , että yksilö lajina 
se on kyll ä a mpumahiihto . Se on suunni stuk
sen kanssa siinä mielessä parempia kuin 
muut, ett ä hyvän kunnon li säksi on taidoill a
kin va ikutu sta lopputulok seen . 

Mitkä ovat parhaat urheilusuorituksenne? 
Sotilastasolla 2 hopeamitalia suunni stuk

sesta ja Suomen mesta ruu stasolla 6 . sija nii
nik ään suunnistuk ses ta. 

Minkälainen on tämänpäivän varusmie
hen fyysinen kunto? 

Yk sinkertai ses ti hyvä . 
Kaipaako puolustusvoimien liikuntakou

lutus uudistuksia? 
Kaipaa, sillä eihän juoksu ole ainoa liikun

tamuoto . Muutkin lihasryhmä t tarvit sevat 
treenau sta . Liikuntaa tuli si monipuoli staa 
mutta täällä Vaasassa ei tä hän juuri ole mah
dolli suuk sia koska meilt ä uupuu nk . kunto
halli. 

- Ellette heti lopeta imarteluanne, herra 
luutnantli, on minun käsin peitetlävä kor va
ni! 
- Mu11a, neiti Kaunelio , siihen o vat ihas
lllltavat kätenne aivan liian pienet! 

Suutele mua arma s vielä kerran , sanoi tykki
mies Mäntysaari unissaan , kun sammakko 
suulle hyppäsi. 
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Yliv Jaakola perheensä parissa 

Miten katsotte huonon kunnon vaikutta
van varusmiespalvelukseen? 

Esimerkik si, jos ryhmässä on vaikkapa 
vain yksi huonokuntoinen mies on koko ryh
mä huono . Tosin jaoskilpailuissa edellinen ei 
pidä paikkaansa. Yhteishenki on nä issä niin 
suuri että väsähtänyt kaveri vaikka hinataan 
maaliin . 

Esiintyykö varusmiesten keskuudessa hen
gettömyyttä? 

Ei voi sanoa , ett ä es iint yisi, kyllä joukko
henki on niin hyvä, ette i as iasta kannata kes
kustellakaan . 

Onko Teillä jotakin sanottavaa suunnis
tuksesta? 

Mielestä ni ryhm änjohtajien suunnistustai
to on useimpien kohda lla suorastaan a vuton . 
Kartanlukukin tuottaa liian monelle vai 
keuk sia. Ryhmänjohtajan vastuulla on ko ko 
ryhmän liikkuminen maastossa ja täten olisi 
tärkeää, että asiat osattai siin . 

Opp T . Mä kelä 

AVUKSENNE lietelantalanne 
tyhjentämiseen 

Ky. V. PIRILÄ 
23600 KALANTI, puh. 922-44 083 

Långs 

veluspaikka. Opiskelen myös Kuulaopistossa 
musi ikkia joten Dragsvik ei olisi sopinut mi
nulle palveluspaikaksi. 

Käs kyt ja määräykset oppi nopeasti ym
märtämään ilman vaikeuksia . Kokeissa ol i 
ha nkalaa vaikka olin ymmärtänyt kysym yk
sen , en pystynyt kirjoittamaan vastausta 
suomeksi. Puhuessani suomea en aina löytä
nyt o ikei ta sanoja , joten kielestä tuli helposti 
ruo ts inkielen ja suom enkielen seko itusta . 

Ensi ksi tun tui p uhuminen vai kealta m utta 

kun huomasin että kaveritkaan jotka olivat 
suomenkielisiä eivät puhuneet kirjakieltä ja 
eikä minun takerteluni kielen kanssa herättä
nyt heissä mitään epäilyä . Jotkut alikersantit 
kehoittivat minua puhumaan ihmisten kieltä 
" suomea" eikä toisenluokan kieltä , "ruot
sia". 

Alokasajan alussa kantahenkilökunta 
huomautti minulle, että ruotsinkieliset olisi 
pitänyt lähettää Dragsvikiin, mutta kun he 
huomasivat , että ruotsinkielisyydestäni ei ol
lut suurempaa haittaa he suhtautuivat asiaan 
myötämielisemmin . VaaSKsa minulla ei ole 
ollut mitään vaikeuksia kantahenkilökunnan 
kanssa . 

Tkm Nyström 3.Ptri Maalah ti 
Vaa RPsto sijaitsee vain 40 km päässä ko

distani kun taas Dragsvikiin on kilometrejä 
noin 500. Hoidan myös armeijan ohella 
huoltotyöt isoisäni radio ja TV liikkeessä . 

Suo menk ielen puhu misessa ja ymmärtä
m isessä minulla on vaikeu ksia jonkin verran. 
Ko keissa en ymmärtänyt edes mikä o li kysy
myksen ai he. 

Minulla ei ole ollut mitään vaikeuksia ka
vereitten kanssa tuvassa eikä patteri lla. Suo
men kielen taito on kehittynyt huomattavas
ti, erityisesti suullinen esitys . 

Kantahenki lökunta ehdotti minulle siirtoa 
Dragsvikiin alokasajan alussa mutta en ollut 
siitä kiinnostunut. 

Tkm Seppo Lusti la 2.Ptri Tukhol ma 

Olin kesälomalla Alavudella kun poliisit 
hakivat minut ja veivät VaaRPstoon Kasar
mivartion putkaan. Olin joutunut alokkaak
si VaaRPstoon. VaaRPsto on minulle hyvä 

jatkuu sivulla )8 
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palveluspaikka koska minulla on sukulais ia 
Alavudella . 

Olen ollut jo kauan Ruotsissa ja suomen
kieli on unohtunut mutta olen tullut toimeen 
täällä hyvin kielivaikeuksista huolimatta . 
Kaverit ovat olleet uteliaita kun olen suorit
tamassa asevelvollisuuttani mutta teen tä-

. män vain sen takia, että saisin sotilaspass in 
ja voisin matkustaa ulkomaille . 

Olen käynyt lomilla sekä Ruotsissa että 
Alavudella. Ruotsissa noin 1-2 kertaa kuu
kaudessa . Matkustaminen on raskasta ja pit
käveteistä. Matkani kotia kestää noin 20:tä 

tuntia . Toivoisin, että lomat olisivat täällä 
VaaRPstossa niin kuin Ruotsissa, 5 päivää 
viikossa palvelusta klo 07 .00-17 .00 ja jos
kus myös vartiohuki jolloin palvelusaikaa 
tulee lisää. 

Varusmiespalvelu voisi hyvin olla kaksi 
kuukautta lyhyempi ja vielä tehokkaampaa. 
Kaikki ylimääräinen juokseminen, siivous ja 
myös hiihtoa voisi vähentää. 

Olen päättänyt, että käyn tämän armeijan 
loppuun saadakseni sotilaspassin. 

Wik & Granfors 

J ääkäripataljoona Vaasassa 

Maj uri P Hallasmaa 

Vaasan kaupunk i on ollut jo ennen Suo
men it senä istymistä varuskuntakaupunki . 
Sotaväki on vuosikymmenien aikana näky
nrt ja vaikuttanut Vaasan kasvavan kaupun
gm elämään ja siten luonut suhtautumisen 
peru stan aseelli siin voimiin ja sen kautta ko
ko näkemyk seen Suomen puolustamisesta. 
Tehtävä on s ii s ollut aina mitä tärkein ja suo
ritettavissa ainoastaan edustamalla oikein 
kaikkea s itä, mitä sotilaskuri ja -käytös voi 
meille kaikille sotilaille opettaa . Koska mi 
nulla on ollut poikkeuksellinen tilai suu s mui
hin upseeritovereihini nähden olla samalla 
varuskuntapaikkakunnalla yli parikymmen
tä vuotta pyysi komentajanne minua varus
kunnalli seen kalu stoon kuulu vana kerto
maan jotakin edellisen joukko-osaston vai
hei sta Vaasassa . 

Aikaisempien varuskuntajoukkojen kilvet 
ovat luettavissa päälippusalon luota . Nii stä 
näky vin on lähei siltä harjoitusalueilta pai
kalleen varusmiesvoimin siirretty järkäle, jo
hon on kiinnitetty Jääkäripataljoona 1 :n -
Pohjanmaan Jääk ä ripataljoonan kilpi . 

Kumpikin nimi sopi täysin tälle joukolle. 
Kii statta ensimmäinen se oli jo sijatessaan 
20-30 luvulla suojajoukkona lähinnä enti s
tä valtakunnan rajaa Karjalan kannaksella. 
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Se oli myös Pohjanmaan maakuntajoukko
osa sto Vaasaan siirrytt yään 1945. Tämän 
jälkeen sen miehistön - jääkärien - pääosa 
oli peräis in Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalta . 
Jälkeenpäin voi vain todeta pohjalaisten tun
teneen sen omana joukkonaan kaikista muis
ta Suomen joukko-o sastoi sta . 

Pal statilan ollessa rajallinen , ei ole mah
dolli sta välittää Teille, kunnioitettava T ykki
vä ki, muuten kuin luettelon tapaan ku vaus 
yk sikköjen sijainnista ja harjoitusaluei sta . 

Kasarmialue käsitti ylä- ja alapihan . Ala
pihalla - sii s lähinnä rantaa - asui 2 . J ää 
kärikomppania . Tätä vastapää tä edusti 1. 
Jääkärikomppania it seään, jonka pää lliköis
tä moni on myöhemmin kohonnut vastuulli 
siin tehtäviin puolu stusvoimissamme 
"kärkikomppania" ei siis turhaan ollut kou
linut johtajiaan . 

Yläpihalla sijait sivat Tuki- ja Esikunta
komppania , jotka edustivat jalkaväen " tek
ni siä" toimintoja - raskasa se-, pioneeri- ja 
viestiaselajia . Esikunta ja 3 . Jääkärikomp-

. pania majoittuivat " Tiilikasarmiin", jossa 
ny t on patteriston Reservialiupseerikoulu. 

Ajan kuvana kannattanee kertoa, että 50-
luvulla jokaisen yksikön vääpeli asui kasar
mirakennuksen " s ii vellä" ja osalli stui täten 

ka ike n sotilaselä m ä n ta·rkkailuun m yös, ja 
erityisesti vapaa-aikoina . Se ei ollut vailla 
merkitystä! 

Kasarmialueen suhteen lienee paikallaan 
lopuk si mainita, että patteriston Jcäs iaseva
rasto, joka näyttää hevostalliJ-t~, on m yös ol
lut s itä. Vielä J ääkä ripataljoorta 1 :een il
moittautuessani 1955 , se oli täynnä maail 
man parhainta ja sitkeintä vetokalu stoa -
suomalaista työ- ja nimenomaan sotahevo s
ta. 

J ää kä ripataljoona on ylempien johtopor
taiden operatii vinen joukko . Sen toiminnal
linen ajatus on liikkuvuus ja iskukyky . Tä
hä n on kaikkia Suomen jääkärijoukk o ja 
määrä tie toisesti koulutettu ennen sotia ja 

- Tiedättek ös oppilas Hyyrynen mistä ih
minen on luotu ? 
- Tomusta hra alik. 
- Aivan, aikooko oppilas Hyyrynen luoda 
ihmisen punk kansa alle? 

- Alikersantti Heikkilä kirjoittaa vaimol
leen : 
- Tulen lomalle jos vain saan . 
Vaimo vastaa: 
- Tule pian , kyllä saat . 

Tässä merkissä on ideaa! 

Mainostoimisto 

Kimalainen Oy 
Rantakatu 16 A, 65120 Vaasa 12 

Puh. 961- 110 080 

Etelä
Pohjanmaan 

Voima Oy 

niiden jälkeen . Jääkäripataljoona 1 :n harjoi 
tusalueet käs ittivät siten käy tännössä koko 
Vaasan läänin . Käsiaseammunnat mm suori
tettiin Ähtärissä ja Ilmajoella; sotaharjoi
tuk set kaukana varu skunnasta . 1. Divisioo
nan joukkona sen jokaisen saapumiserä n 
koulutu stulo kset arv101t11n Rovaj ä rven 
sotaharjoitu s- ja ampumaleireillä . Tiedä n, 
että ne aina oli vat korkeata luokkaa, kuten 
Teidänkin suorituksenne tyki stöaselajin 
joukkojen kesken . 

Vaasan rannikkopatteristo on nyt kaupun
kinsa varuskuntajoukko . Uskon , ett ä se 
edeltä jänsä vertai sena korkean vaatimusta
son joukkona suoriutuu m yös edustusvel 
vo ittei staan Vaasa ssa . 

PERHEEN MONITURVA 
ANTAANIT 

ALENNUSTA VAKUUTUS
MAKSUISTA. 

{% • 

• 

Käytä h~si PerheenMoniturvan Alennus. 
Sen saat vain meiltä. 

POHJOLA~HTIÖf 
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Joulupäivän aamu alkoi. 
"Saas nähdä onko joulu intissä 
niin hauska kuin väitetään". 

Ja myös tällä seudulla oli 
vartiopaikka N:o 1 :en vartio
mies vartioimassa laumaansa. 
Jostain syystä hymy ei tänään 
ollut kovin herkässä. 

Lopulta oli päivän ko-
hokohdan, juhlapäivällisen 
vuoro. Varusmiehet olivat näh
tävästi valmistautuneet tilaisuu
teen huolellisesti - siksi nope
asti katosivat herkut pöydistä 
parempiin suihin. 

Joulun vieton perinteisiin 
kuului myös kirkossa käynti . 
Varusmiespastorimme Antti 
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Joulu 1978 kuvin 
Ala-Opas kehotti meitä mietti
mään olisiko Jeesuksella, Va
pahtajallamme jotain sanotta
vaa muutoinkin kun jouluna. 
Ja mietimmehän me. 

Mitäs Joulu olisi ilman joulu
pukkia. Illan päätteeksi piti jo
kainen yksikkö oman joulujuh
lansa. Tuntui kivalta kun oman 
patterin poikien kanssa sai teh
dä ja esi1tää ohjelmaa. 

Ensiapu on tavattoman hyö
dyllinen taito kun sen osaa . 
Tässä on poliklinikalla hoidet
tavana 3 varusmies-raukkaa, 
joilla on ranne vioittunut liiasta 
tervehtimisestä. Kääritäohjeet: 
Juupeli Vännölä. 

Korpr. K. Rylöhonka 

1 

jatkoa sivulta 7 

tarvitsevat ja haluavat apua . Patteristossa on 
monta miestä, monta tarinaa, monenlaista 
iloa ja surua ... Toisinaan on kipeä asia se, 
että itse on varusmies: mahdollisuudet aut
taa ovat rajoitetut. 

Henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että 
SA:ssa on varusmiespapin koulutushaara. 
Papille on sopiva tapa palvella puolustusvoi
mia varusmiespappina. Ilokseni voin todeta 

PALLO-BINGO 
•• • • pyo r 1 1 

URHEILUN HYVÄKSI 

Suomen 
•• arme1Ja 

60 vuotta. 

myös sen, että kantahenkilökunta VaaRPs
to:ssa on ymmärtänyt ja hyväksynyt varus
miespapin työn. Työtäni olen saanut tehdä 
vapain käsin soti)aspastori Seppo Viitamäen 
ohjauksen mukaan . 

Jokapäiväisessä elämässä VaaRPsto:ssa 
tuntee olevansa ristin merkit semä. Aivan kir
jaimellisestikin . Sillä asetakin vasemmassa 
hiassa on koulutushaaramerkki . jonka kes
kellä on risti. Samalla tuo risti itsessään on 
väkevä sanoma: Jumala rakastaa kaikkia 
luotujaan. Tämän sanoman kuuluttajana 
tuntee olevansa suurella asialla! 

Työnäystä täytyy ajatella kohtuullisesti: 
rukoilla, että Jumala tekee työtään minun 
kauttani niin kuin Hän parhaaksi näkee. Ja 
Jumalalla on monenlaisia työnsä välikappa
leita patteristossa ! Kantahenkilökunnan ja 
varusmiesten joukossa olevat uskovat, kiel
täjä! ja välinpitämättömät. Minä olen mer
kinkantaja, uskova "viran puolesta". Joka 
päivä minun täytyy turvautua siihen sano
maan, josta hihamerkkini kertoo, ja olla itse 
Sanan puhuteltavana ja puhdistettavana. 

Ja paljon kansaltamme vaadittiin, 
kun sodan palo saavutti myös Suo
men niemen, 
myös kaikki taito, kunto kestävyyttä 
tarvittiin, 
näin koitti meille jälleen rauhan huo
men. 

Me kunniaa myös tänään teemme 
aseveljillemme, 

Niin muistoissamme 
syntyyn 

niin monta poissa on - on iltahuu
armeljamme don hetki 

nousee mieleen 
Vanha - Kaarti, 
Hamina, Vimpeli ja moni muu, 
myös jääkärit ja nuori sarkatakki ar
meijamme, 
ne kuvat mieleen kaukaa palautuu. 

Niin paljon työtä tehtiin, uskottiin, 
ja maamme vapaus ol, johtotähte
nämme, 
me uusi polvi, upseeristo koulutet
tiin, 
ja vuorollaan he siirtyi johtoporta
haamme. 

saapunut, 
me kunniaa myös teemme lipullem
me, 
oon, hulmuasi nöyränä mä seuran
nut. 

On vapaus tään maamme suurin kun
niamm~, 
sen eestä työtä teemme, uurramme, 
me rauhaa, sopua kansallemme toi
votamme, 
jos vaara uhkaa, tiedämme paikkam
me. 

Kalle Lundmark 
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Kertaajat 
talvileirillä 

Yliluutnantti H Luukkonen 

Tkm A Ala-Opas 

Luotettava 
maastossa 
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yhdistelmä 

Patteri marssi valmis 

j ,. 

lumisessakin 

Vaasan Rannikkopatteri ston talviampu
maleirille tammi-helmikuun vaihteessa osal
listuivat myös reserviläisistä muodostettu tu
lipatteri sekä osia tulenjohto- ja esikuntapat
teri sta . 

Kertausharjoitusjoukot olivat heti l so
kyrössä tapahtuneen perustamisen jälkeen 
innokkaasti ja reippaasti mukana toiminnas
sa, olihan toki kyse pohjalais ista miehistä 
muodostetusta joukosta! 

Heti perustamisen jälkeen reserviläiset 
siirtyivät autokuljetuksin Lohtajan leirialu
eelle, jossa aloitettiin a sioiden mieliin palaut
taminen jo samana päivänä . Ensin kerrattiin 
" varusmiehen morsiamen " , henk ilökohtai 
sen aseen käsittely ja toiminta, seuraavak si 
ryhmäaseet ja vihdoin siirryttiin itse tykille 
ja keskiöön tulipatterissa , tulenjohtomiesten 
selvitellessä samanaikaisesti omia mittarei
taan ja kiikareitaan . 

Lyhyen tutu stumisen jälkeen olivat myös
kin vetäjien ku ljettajat palauttaneet mieliin 
sä telavetäjien ominaisuudet ja liikkumisen 
ja jonkin ajan kuluttua ne jyristelivätkin tyk 
kien eteen valmiina siirtymään tuliasemiin . 
Samanai'kaisesti saapuivat myös varusmies
patterit Vaasasta siirtyäkseen nekin omille 
toimipaikoilleen Lohtajan kankaille . 

Nopeasti kertautuivat m yö s tuliasemien 
tiedustelu ja valmistaminen , jonka jälkeen 
suorittikin patteri asemaanajon, joka heti 
en simmäisestä kerras ta lähtien meni lähes 
näytösluonteisesti. Raskaat 152 H 3 7 haupit
sit kiinnittyivät tiukasti kiinni Lolitajan 
hiekkaan ja keskiövaunu piiloutui metsikön 
suojaan . 

Alkuvaiheessa oli tulitoiminnan harjoitte-

(t 

152 H 37 puhuvat 

lu hieman kankeaa varu smiespattereihin ver
rattuna mutta harjoituksen kestäessä pääs
tiin yh ä nopeampaan ja tarkempaan työs
kentel yyn niin että leirin loppuvaiheessa 
päästiin samalle tasolle muiden yk siköiden 
kanssa, ellei peräti nopeammak si! " 

Ensimmäisten la ukausten lähdettyä odo
teltiin tulenjohtajien ilmoitusta tulen osu
vuudesta ja tulihan se lopulta - tuli kaunii s
ti koossa! 

Tämä antoi luottamusta .toimintaan joka 
nyt ammuntojenkin o salta käynnistyi toden 
teolla . Viikon aikana vaihdettiin tuliasemia , 
suojattiin marss ia , suoritettiin lähipuolustus
ta ja ilmatorjuntaa , alussa vähän hitaammin 
mutta viimeisenä päivänä jo todella tyki stö
mäisesti, varsinkin silloin kun ammuttiin 
täysiä tulimuotoja ja tykkimiehet sai vat hau
pitsit puhumaan täsmälli sesti yhtei slaukauk
sina . 

Tal visista olosuhtei sta riippumatta 
tykkimieshenki- ja huumori olivat korkealla 
reserviläisten keskuudessa koko harjoituk
sen ajan . 

Kokonai suudessaan harjoitus antoi hy vän 
kuvan reserviläisten taidoista ja todis ti omal
ta o saltaan taas kerran että reservissä on voi
maa . 

nuorekas 
sinut vaatettaa 
Vaasassa 

Kauppapuistikko 19 : Puh . 113 623 

Sotilaille aina 10 % alennus 

Iskee! 

Ta lvisista olosuhteista huolimatta tykki
mieskuri ja huumori olivat hyvät. 

- Alokas Miettinen , miksi lentokonetta on 
ammuttava sen eteen, eikä kohti? 
- Ettei kone vioittuisi, herra kapteeni 

VAASAOy 

• kirjoja ja lehtiä 
• kaikilla kielillä 

• kaikilta aloilta 
• kaikkialta maailmasta 

AKATEEMINEN 
KIRJAKAUPPA 
Keskusk. 1 
HELSINKI 10 
Puh. 90-651 122 
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Oodi sotilassaappaalle 
Kers M Honkala : 

Kiitos si nulle , sotilassaapas! 
Ik ä luokka 1/78 tulee olema an ikuisesti kii 

to ll inen sinun kä rs ivälli syydellesi ja kestä
vyydellesi. Sinussa on jota in suomalai sta , jo
tain, joka on yhtä vaatim a tonta ja pys tyvää 
kuin on suomalainen mies. Haju . 

Sinä jaksoit hym yill ä lä pi kyy nelten , kun 
edessä oli ra skas marss i Pa ukkumajalle tai 
vi ikon am puma leir i Loht aja lla, ja kun käyt
täjäsi t iesi, ett ä r ikki näiset ja kast uneet saap
paat saisi vaihd ett ua vasta kasarm illa. Si nä 
kannustit meidät jaksamaan rakoista huoli 
matta perille asti . 

Annathan anteeksi, ettemme syksyn kurai
sina päivinä a ina jaksaneet pitää hipiääsi 
p uhtaana ja kuiva na . Em me myöskään tar
koi tt a neet mit ään pa haa sillä, että ymm ä rt ä
ma ttö minä o ppilai na potkimme ka ntapääsi 
lintt aan , se o l~ va in nuoruuden hulluutta . 
Ny t va nho ina ryhmänjoh taj ina ymm ä rrä m
me, m ikä o n terveell isin tä pu o lust usvo im ien 
tehokkaimmi ll e maaku lku neuvoi ll e, ja väl
tämme viimeiseen asti ni iden liikekanna ll e
panoa . Olemme jopa niin yleviä, että jätt äy
dymme vapaaehtoisesti pois palveluksesta 
välttääksemme turmelemasta nahkasaap
paan k iiltävänmustaa pintaa ja samalla sääs
täen sitä luovutustarkastus ta varten . 

Kansakunnan 'kaapin pää lle pitäisi nostaa 
se mies, joka on kehittänyt sot il assaappaan 
perusidean. Hän on ansaitseva vapautuksen 

saappaiden käyttömak susta, mikäli sellainen 
joskus a setetaan . 

Joskus kuulee sanottavan , että armeija 
marss ii vat sallaan, ja tästäpä tulee mieleen , 
minnekä loppuunajetut saapasruojut joutu
vat varu svarastolta . . . Aivan oikein , ne 
kuljetetaan ruokalaan jossa ne leikataan pie
nik si neliöik si ja liimataan pöytien ja penk 
kien jalkoihin lattian lakkauk sen sää stä mi
sek si. 

Kii stel yä aiheuttaa kysy m ys saappaiden 
liikkeellepanevas ta vo imasta, ja tä m ä n jo h
dos ta on ryhm ä njohtaj ista ko o ttu ko mitea 
suori tt a nut tutkimu ksen . Tut kimust ulos 
m uodostui hyvin mielen kiintoiseksi, o ll eti
kin kun Esiku nt apat teri on jätetty pois tutki
m uk sesta sikä läisten ollessa enem män k iin
nos tunei ta p ik ku ke n kien käytöstä . P ikk u
kengän kä rkiosa on teh ty ku m ista, ja tä m ä n
tyy ppisen kengän nim i on kin luonn o ll isesti 
kumipää 1. sämpylä. 

Siirtykäämme nyt tutk imuk seemm e: 

liikkeellepa neva vo ima 

sai raa las ta saat u lääke 
agressi ivi nen ryhmä njohtaja 
luo nno ll inen tarve 
vi lu 

%-määrä 

4 
12 
38 
46 

T ut kim uksesta voi vetää sen joh topäätök 
sen, e tt ä kot imaista valmiste tta o leva jalki ne 
sopi i hyv in yhteen ko tim aista va lmistetta 
o leva n so ti laan ka nssa. 

Tule mukaan killan toimintaan 
Kuka voi o lla killan jäsen? 

Jokainen rannikkotykistössä tai sille lähei
sessä aselajissa palvellut tai palveleva sekä 
hänen omaisensa . 

Mukaan toimintaan voivat siis tulla myös 
varusmiespalvelustaan suorit tavat sekä hei
dän perheenjäsenensä . Varusmiesajalta ei 
peritä jäsenmaksua. 
Mitä kilta tarjoaa ? 

Kilta pitää yhteyttä jäsensiinsä ja neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvällä Rannikon 
Puolustaja-Lehdellä. Sauna on järjestetty 
killan jäsenten käyttöön Vaasan varuskun
nan hirsisaunalla joka viikon riistaina kello 
17 .00 . Kaikki tämä tulee killan jäsenmaksul
la joka on JO markkaa vuodelta. 
Miten kilta toimii ? 

Kilta järjestää retkiä li nnakkei lle, sauna il 
toja . Tu tustumiskäyntejä mielenkiintoisiin 
kohteisiin, pikkujou luja, teatteri-iltoja jne. 
Killan tarkoituksena on pitää yllä Rt-henkeä 
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ja järjestää tilaisuuksia, joissa jäsenet (esim 
kaverit varusmiesajalta) voivat tavata toisi
aan. 
Miten killan jäseneksi pääsee? 

Täyttämällä oheisen lipukkeen ja postitta
ma lla sen o heiseen osoitteeseen. Meitä on jo 
50 . T ul e si näk in mukaan. 

VEIJO OJALA 
Ruusulank. 19 A 12 Helsinki 28 

* 
Ravintola PUBBARI 

Hietaniemenk . 7 Helsinki 10, puh . 499 804 

* 
L-MIES 96432029 

62100 Lapua 

* 
Edustustoimisto M E TRÅSK 

Asemakatu 18 Vaasa 

Korpraali Rytöhonka jo siviiliin siirtynyt entinen 
VMTK:n puheenjohtaja luo katsauksen mennee
seen, vastaamalla toimituksen kysymyksiin: 

1. Mitä VMTK:ssa olo antoi? 
- Työskentely toimikunnassa a seveljieni 

parhaaksi toi runsaasti lisää mielekkyyttä va
rusmiespalvelukseen . Oli myös mielenkiin
toista toimikunnan edustajana keskustella 
kantahenkilökunnan kan ssa varusmiespalve
luk seen liittyvistä seikoista . Opin kat sele
maan asioita myös es imiesten silmin. 

2. Miltä siviilielämä maistuu varusmies
palvelun jälkeen? 

- Ai van kauhealta . Kukaan ei enää pidä 
huolta siitä, että sai s in tarpeek si raikasta il
maa , kukaan ei enää odota minua minuutte
ja hartaasti laskien palaavaksi kaupungilta 
kuin päivystäjä silloin ennen . Elämästäni on 
jännityskin kadonnut kokonaan kun vaati
vat esimiehetkin jäivät sinne kasarmille. 

3. Mikä oli mielestäsi parasta varusmie
saikana? 

- Parasta oli saada tutustua moniin eri
laisiin ihmisiin, tuntea kuuluvansa joukkoon 
ja täyttää oma tehtävänsä . 

4. Mitä haluaisit antaa evästykseksi alok-

kaille / nuorille tkm:lle? 
- Suhtaudu avoimesti varusmiestoverei

hi s i ja muista , että huumori pelastaa monet 
kiperät tilanteet. Joku viisas on sanonut: 
"Vihastuminen on lyhytaikaista hulluutta" . 

5. Miten koit uskovaisena varusmiespal
veluksen? 

- Alu ssa oli kieltämättä paljon vaikeuk
sia, muutos entiseen oli suuri . Vaikka sopeu
duinkin uusiin oloihin melko pian , en koko 
aikana tottunut painokelvottomaan kielen
käyttöön . Vakaumustani kuitenkin kunnioi
tettiin ja enkä missään vaiheessa joutunut 
eriarvoiseen asemaan . 

6 . Uskotko varusmiespalvelusta olleen it
sellesi hyötyä? 

- Kyllä. Olen oppinut varsinkin leireillä 
monia hyödyllisiä asioita; teltanpystyttämi
sen, suojautumisen soppajonossa, nukku
maan hankalissa olosuhtei ssa ym. Tyttöystä
väni väittää lisäksi, että olen muuttunut 
eduk seni tämän 8 kk aikana, että taitaa se ar
meija sittenkin tehdä meistä miehiä . 

Kuntoilija 
Alkot:ioJin .nauttiminen alentaa veren 
soker1p1to1suutta. 

H!,lmal.avaiheessa sokerin puute on 
~uurimmrllaan. Verensokerin laskun 
Johdo~ta ed.~llytY.kset vaativiin urhei
lusuorituks11n ne1kkene,vät. Tämä pä
te~ _rr:iyos ~rapulaan, vaikka alkoholi 
olisi J9 poistunut elimistöstä. 

. V91m~kas fyysinen rasitus esimer
k1ks1 rasittava lenkki lievänkin huma
lat_ilan .aikaria tai kraP.ulassa voi olla 
har:tal lista, Jopa vaara 11 ista. 
. Al.ä anr:,a alkoholin häiritä kunto

si ho1tam1sta. 

KUNTOILE HARKITEN 

Alko 
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Varuskunnan kaukalopallojoukkue 
III:een divisioonaan!!! 

Varuskunnan joukkue on osalli stunut eri 
liike laitosten muodostamaan kauka lopallo
sarjaan puulaakimuodossa . Joukkueemme 
pelaa IV lohkossa, jossa on uudet joukkueet 
sekä palloilua yleensä harrastusmielessä pe
laavat joukkueet. Kilpailumielessä harrasta
vien sa rjat ovat 1, II , 111. Varuskunnan jouk
kueen peli lähti heti alusta asti hy vi n käyntiin 
joskin ensimmäinen ottelu hävittiin niukasti . 
Sittemmin taitojen kehityttyä onkin tullut 
pelkkiä voittoja. Lohkovoitto näyttää toden
näköise ltä, vaikka 2 peliä on vielä pelaamat 
ta . Joukkueessa ovat pelanneet seuraavat 
henkilöt: patteristossa; kapt M Järvi, ltn J -E 
Juslin, teknltn P Holm, sotmest E Tuomi
koski, yliv N Nyman, vääp I Kaivonen, vääp 
M Vähänen, vääp K Laukkonen, vääp E 
Hölsö, vääp P Niemi, vääp J Hautamäki, 
kers K Stenros, ylik K Lehto, ylik T Kurki, 

* 
S. IHANTOJA Ky 

Vantaa 30 

* 
OLAVI UTRIAINEN 

* 
Offsetpaino-HELLSTEN Ky Hki 

Vattun iemenk . 13 Helsinki 21 

* 
Väriliike E. LAITINEN & Kumpp. 

Maahietak. 23 Rovaniemi 

* 
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ylik H Franssi kers V Taipalus, ylik A Vähä
passi sekä ylik S Kauppinen huo lt ojohtaja
na, VaaSpE :sta kapt O Grönqvist, yliv H 
Forss tröm, vääp H Mäkinen, ylik K lsonie
mi, PM v:sta lämm K Salonen . 

Joukkueen tukipelaajia ovat olleet O Salo
nen ja M Järvi, jotka ovat entisiä sarjajy riä 
jääpallon SM-sarjassa . M Järvi on pelannut 
maajoukkueessakin jääpalloa n. 10 vuotta 
si tten . 

I joukkueen noustessa ensi kaudeksi 111 
lohkoon on tarkoitus perustaa II -jo ukkue , 
joka aloittaa IV-lohkossa. Pelivälineitä on 
hankittu keräyksillä sekä arvonnoilla , joista 
on vastannut tukiryhmä yliv S Kivelän joh
dolla . Toimintaa on tarkoitus laajentaa 
myös kesäajalle, jolloin osalli stutaan vastaa
vaan jalkapallosarjaan . 

Vääp K Laukkonen 

Ringside 
Vilhovuorenkatu 5 
Puhelin 90-767 474 

Teit isäin astuman 
Teuvo Valkki 

Roh kenen käyttää tätä arvokasta sanon
taa pikku jutussani. Vanha ja käytetty se 
kylläkin on, mutta tässä tapauk sessa sopiva 
kuvaamaan kolmella sa nalla tapahtunutta 
"kotijoukoissamme" . 

Astuessani ulos Pohjanmaan Jääkäripa
taljoona Ykkösen portista vuonna 1957 eli 
kak sikymmentäkaksi vuotta si tten , ei mielee
ni pälkähtänyt ajatus, että minulla olisi jos
kus poika, joka astui si sisään tästä samasta 
portis ta 16 . JO . 1978, palvelemaan Vaasan 
Rannik kopatteristossa. 

Niin - teit isäin astumaan , portti on sama 
kuin silloin, rakennuk se t samat. Yht'äkkiä 
kat sottuna mikään ei ole muuttunut , ei aina
kaan ulkonaisesti . Maistelen ajatusta, muis
telen menn yttä - eikö mikään ole muuttu
nut, kat selen kasarmin pihalle . On sentään 
muutok siakin jo ensi silmäyksellä . Nyt on 
pihalla tykkejä . Tällä kertaa pienen puolei
s ia , mutta olen nähnyt sieUä suuriakin etten 
sanoi si mahtavan suuria . 

Eroa on It senäisyysparaateissa kin. Nyky
ään isot autot, oudon merkkiset , vetävät eri
kokoi sia tykkejä ja miehet istu va t autojen la
voilla useimmiten kylmän näköi sinä hieman 
kyy ryssä. Olen ylpeä siitä , että olen nähnyt 
lähes kaikki Patteri ston It senäi syyspäivän 
paraatit, mitkä on pidett y Vaasassa . Silloin 
ennen paraateissa kuljettiin pyörillä tai 
marss ien . 

Aitojen takana kasarmeissa oli yksi ka ik
kein mainehikkaimmista aselajeista, Jääkä
ripataljoona . Sodassa jääkärit olivat nopeas
ti liikkuvia ja iskeviä yksiköitä . lääkäreillä 
on perinteitä . Nimet Lagu s ja Keinonen ovat 
jääneet mieleeni, kun jääkäreistä puhutaan. 
Lukija on arvannut oikein, - olen jääkäri. 
Rannikkotykis töllä on varmaan oma kunni
akas historiansa, en vain aikai semmin o le ol
lut kiinnostunut tästä a selajista , joten tietoni 
ovat kovin vajavaiset. On aika tutustua tä
hän oman kaupungin aselajiin . N yt siihen on 
hyvä tilai suu s etten sanoisi miellyttävä pak
ko . Ensimmäisillä käynneilläni so tapesässä 
ja iltalomilla keskustelimme poikani koke
muk sista . Hänen lyhyistä kommenteistaan ja 
näkemästäni sain yhä paremman kuvan tä
män päivän varusmiespalvelusta. On luon
nolli sta, että vertai lemme kokemuk siamme 
ja niiden avulla omat muistoni palaavat yl
lättävän selvinä mie leeni . 

Miten paljon on tullut unohdettua, ja mi
ten harmittavaisen harvoin on tullut otettua 
yhteyttä entisiin varusmieskavereihin. 

Osa kekemuk sistani on palautunut mielee
ni tykkimiehen kertomusten avulla. Jääkäri 
yrittää palata aikaan v. 1956. 

Vietyäni es ikoiseni kasarmin portille , ja 
palatessa ni kotiin, tuli mieleeni oma tuloni 
kasa rmille . Oli kesä -56, kun kuusi vaasa lais
ta nuorukaista jäätelöä syöden a stuivat si
sään portista. Mukana oli ainakin Ollilan 
Jukka, Havuselan Väiski ja Niemenpään 
Pekka . Vaasa-lehden ku vaaja otti kuvan, ja 
niin me " poseerattiin" oikein lehden sivulla 
viimeisenä siviilipäivä nä mme. Oli turvallista 
mennä isommalla joukolla . Siitä se alkoi sil
loinkin niinkuin nytkin . Kaikki uutta , outoa 
ja vähän pelottavaakin . Ensimmäiset päivät 
sekavia, kuriin totuttelemista. Sotapesään 
päästiin vasta toise lla viikolla, ja si lloinkin 
vain jos oli jossai n kunnostautunut. Niin se 
tuntuu olevan nytkin . Ero nykyiseen on sii 
nä, että pesässä ei silloin ollut siviilejä eik ä 
varusmiesten lapsia . Hyvää kah via ja muka
via tätejä tietenkin . 

Alokasa ika kului sääntöjä ja tapoja ope
tellessa . Vala tehtiin Isonkyrön vanhassa kir
kossa ja matka sinne pyörillä . Myöskin ohi 
marss i suoritettiin luonnolli sesti pyörillä. 

Sitten olikin vuorossa ampumisen opette
lu . Luokk a-a mmunnat suoritettiin Ilmajoel
la ja sinnekin mentiin pyörillä . Paluumatka 
tehtiin kilpailuna siten, että IO ensimmäistä 
palkittiin, muistaakseni yölomalla . Siinä sitä 
juhlaa olikin , kun ensimmäisestä luokasta 
sai kolme vuorokautta ja 10 ensimmäisen 
joukossa tulemises ta 1 vuorokauden li sää. 

Opeteltiin ryömimään ja konttaamaan. 
Hurjinta oli jalkaantuminen pyörältä . Ajet
tiin tieltä ojaan ja sarvien yli maastoon . Jos 
homman hoiti kunnolla niinkuin se yleensä 
tehtiin, sai muistok si kunnon mustelman 
hiusten varjoon . 

Kasa rmipalvelussa ryhmänjohtaja oli 
poikkeuk selli sen tarkkasilmäinen, sillä juuri 
pyyhityltä kaapin-päälliseltä hän löysi pölyä. 
Merkittävää oli, että tämä 155 senttinen ka
veri löysi pölyt "meidän 190 senttisten kaa
peilta". Vapaa-aikana rentouduttiin ilma
vaaran merkeissä eikä tikun hautaaminen
kaan ollut mitenkään tuntematon toimitus. 
Reipasta touhua monipuoli sen liikunnanpa
rissa . 
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Kesä oli kaunis ja metsässä oltiin paljon. 
Tulee vielä mieleeni suunnistuskilpailu. En
simmäinen rasti oli Suvilahdessa (nykyään 
alue rakennusten peitossa) ennestään tutun 
kiven kupeessa. Toinen rasti oli Pitkällä
mäellä oman perunamaan reunassa. Kun 
kolmas oli laitettu Hietalahden koulun 
maastoon koti-ikkunan alle ei ollut ihme, et
tä kärkisija heltisi Jukalle ja minulle. 

Omaisten päivä kuului alkuvaiheiden oh
jelmaan. Varuskunnalle ja omaisille tarjot
tiin paistettua haukea . Minulla oli kysee na
lainen onni olla valmistamassa tätä juhla
ateriaa . Kaikki alkoi olkaimista . Joukkueen 
varajohtaja tarvitsi 10 vapaaehtoista hauki 
teatteriin. Tuttu kokelas Nipa huomasi yh
den olkaimenpitimeni olevan auki ja tie keit
tiölle avautui. Tehtäväni oli poistaa sisä l
mykset kaikilta paistettavilta hauilta . Aivan 
oikein - kaikilta . 

Aikanaan jääkäri siirtyi RAUK:n kivi sei
nien suojaan. Samat kivet ovat vieläkin pai
kallaan. Kerros oli kolmas ja tupa ensimmäi
nen . Koulutus jatkui tiiviinä ja liikunta li 
sääntyi. Kuvioon tuli li sää vartiopalvelusta 
ja hä lytyskomennuskunta joka viikonloppu. 
Vartiomiehen taitoja opeteltiin alusta lähtien 
ja tilanteita lavastettiin . Kouluttaja saattoi 
hypätä ni skaan ulkorakennuk sen katolta. 
Vartiopaikkana oli mm. rannassa oleva 
" makasiini" . Päävartion edessä oli korotet
tu, kivetty alue , jolle ei saanut tulla kukaan 
ilman vartiopäällikön lupaa. Päävartiota 
va rtioitiin tasanteella yhden miehen voimalla 
ja luvalla ampua jokainen, joka tulee korok
keelle . Nyt on koroke poistettu. Kouluttajat 
olivat hyväkuntoisia ja sotilaallisia miehiä. 
Lomat nykyiseen verrattuna olivat harvinai
sempia. Marssi koululta tuli tapahtua näyt
tävästi . Marssia seuras i upseerikerhon ikku
nasta joukkueenjohtaja, joka piti ruokailles
saan ikkunapöytää lempipöytänään. Jos 

T:mi KATINKA 
* 

LOHJAN HAUTAUSTOIMISTO Ky 
* 

MALMIN 
RAKENNUSPALVELU Oy 

* 
VAASAN KAUPUNGINTEATTERI 

Pitkäkatu 53 65100 Vaasa 10 

* 
ILKKA LEHTI 

Koulukatu 10 60101 Seinäjoki 10 

* 
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marss i ei sujunut, hän aukaisi ikkunan ja pa
lautti koulun takaisin. Ei koulusta tämän 
enempää . Te , tä mä n lehden painattajat tun
nette oman koulunne ja aistinette "vanhan " 
hien tuok sun sen lattialistoissa. 

Vuorossa oli jatkokoulutus Haminassa . 
Tarkemmin RUK:n kurssilla 92 . Kolmen 
kuukauden opiskelun jälkeen tapahtui paluu 
omaan varuskunta-kaupunkiin. Ensin viikko 
komppaniassa ja sitten siirto RAUK :n kou 
luttajak si. Hienoa aikaa . Oppilaat olivat hy
vä kuntoi sia ja rehtejä . Kouluttajat tosi soti
laita . Saanen mainita nimet Siltala, Korpeus 
ja Aherto. Kaikki reiluja, mutta tiukkoja 
kouluttajia . E rit yisesti on jäänyt mieleeni 
koulun johtajan kapt. Siltalan suoraryhti
syys ja oikeudenmukaisuus. Muutama ta
pahtuma tä lt ä kin ajalta. Ensimmäisenä tulee 
mieleen sotaharjoitukset Lapissa . Maalis
kuun aurinko va laisi Rukajärven vaaramai
semaa, hanget olivat valkoiset. Ammuimme 
kovilla ilmapalloja järven jäältä. Suoritim
me rynnäkköjä puhtailla koskemattomilla 
rinteillä . Hiihdimme ja huohotimme, sillä 
meno- ja paluumatka Misin asemalta kasar
mille tehtiin - hiiht äen . Mukava t mui stot 
siltä komennuk sella . 

Muistikuva paluusta maastosta : 
Palasimme Suvilahden harjoitusmaastosta 

va paassa muodostelmassa. Kolmelle ensim
mäiselle oli luvattu ylimääräistä lomaa ja vii
meisille jotain vähemmän mukavaa tekemis
tä. Kauppapui stikon ja Tiilitehtaankadun 
kulmassa eräs vanhempi nai sihminen karjai
si minut pysähtymään sa nomalla: " Kuul
kaas ylipäällikkö, ei saa juoksuttaa poikia 
tuolla tavalla ." Meno oli varmaan hurjan 
näköistä . 

Sain jokin aika sitten tilai suuden tutu stua 
varuskuntaan. Kaapit ovat nyt metalli se t ja 
vääntyneen näköiset, kun ne silloin ennen 
oli vat puuta. Pojat lyhyine hiuk sineen tun
tuivat samanlaisilta kuin ennen . Pientä eroa
kin löysin tai olin löytävinäni. T ilat eivät ol 
leet niin kiiltävät, saappaat mattapintaisia, 
eikä hyllyssä ollut enää Ukko-Pekkoja eikä 
Suomi-konepistooleja. Niitä tarkkoja aseita, 
joilla aikanaan taattiin nykyiset harmaat vä
rit asetakkiin ja vapaus olla suomalainen. 

Muistikuvia pulppuaa lisää tätä kirjoitet 
taessa , mutta täytynee antaa muillekin pals
tatilaa . Sanoisin lopuksi, etten ole kokenut 
sen tervee llisempää ja huolettomampaa ai
kaa kuin 22 vuotta sitten. 

terveisin sinne tuttuun ta loon 
ty kkimiehen isä 
Vaasassa tammikuun 16 pnä 1979 

Patteriston hiihtomestaruuskilpailut pidettiin 28. 
02. 1979 

Patteriston hiihtomestaruuskilpailut pi
dettiin 28 . 02. 1979. Hyvän hiihtosään valli
tessa ratkottiin Öjbergillä mestaruudet sekä 
varusmies että henkilökunnan sarjoissa. 

Henkilökunta 10 km 
Yleinen: 1) Vääp K Mäki-Maunus 37,33, 

2) Vääp K Uuro 47,40, 3) Vääp S Poti 48,30, 
4) Vääp R Kuusinen 49,30, 5) Sotmest J Ran
tala 52,57, 6) Vääp P Niemi 53,20, 7) Yliv S 
Kivelä 55,17, 8) Kers H Ylikangas 1.01,10, 9) 
Vääp M Peltokoski 1.02,29, 10) Ylik T Kurki 
1.04,55 , 11) V-kers K Kojonen 1.12,35, 12) 
Ltn J-E Juslin 1.15,31. 

Yli 35 v: 1) Ltn J Saarimäki 44,02, 2) Yliv 
V Mäläskä 47,01. 

Yli 40 v: 1) Sotmest E Tuomikoski 45 ,32, 
2) Ylil K Heiskanen 48,42, 3) Yliv P Hautala 
57 ,59, 4) V-kers E Hakkarainen 1.04,55. 

Yli 45 v: 1) Yliv P Jaakola 40, 17. 
Varusmiehet 
Kilpasuksisarja 10 Km: 1) Alik Kiviaho 1. 

Ptri 34,30, 2) Tkm Högnabba 1. Ptri 34,55, 
3) Alok Väliniemi 1. Ptri 36,00, 4) Opp . 
Männistö RAuK 38,28, 5) Alik Nikko 1. Ptri 
4 1,36, 6) O pp Keiski RAuK 42, 14, 7) Tkm 
Viiru 3. Ptri 43.23, 8) Tkm Nordman 3. Ptri 
45.0 1, 9) Opp Tapani RAuK 45,28, 10) Tkm 
Brän ny 3. Ptri 50,22, 11) Tkm Luoma 3. Ptri 
5 1,20, 12) Tkm Oja-Lipasti 3. Ptri 53 .42, 13) 
A lok Örnberg 1. Ptri 1.27 ,55 . Opp Sandvik 
Hylätty (hiihti 2x5 km 48,50). 

Varusmiehet 
Sotilassuksisarja 3x3 km: 1) Tkm Härkö

nen 1. Ptri 35,26, 2) Opp Häkkinen RAuK 
37,34, 3) Alok Söderback 2. Ptri 37 ,37, 4) 
Opp Ridanpää RAuK 37,52, 5) Alok Kopo
nen 2. P tri 38,08, 6) Alok Luoma 2 . P tr i 
38,27, 7) O pp Lindberg RAuK 38,40, 8) Opp 
Heikkilä RA uK 38,59, 9) Opp Lähdesmäki 
RA uK 39,01, 10) Opp Koivisto RA uK 39,02, 
11 ) Tk m Lehtonen 1. P tri 39,12, 12) Alok 
Leppänen 2. P tri 39,28, 13) Tkm Övermark 

Kirjapaino 
Painojussit Oy 

Lönnrotinkatu 32 A 00180 HELSINKI 18 
Puhelin 90-645 988 

3. Ptri 39,49, 14) O pp Knipström RAuK 
39,52, 15) Tkm Tikkala 3. Ptri 40,15, 16) 
Opp Laine RAuK 40,20, 17) Alok Keski
Korhonen 2. Ptri 40,22, 18) Opp Hyyrynen 
RA uK 40,26, 19) A lik Lummukka 2. Ptri 
40,31, 20) A lik Mäntymaa 2. Ptri 40,34, 21) 
Alik Ruokonen 2. Ptri 40,39, 22) Alik Län
nistö EPTri 41,23, 23) Tkm Klåvus 1. Ptri 
41,48, 24) Tkm Holm 1. Ptri 41,50, Alok 
Taittonen 2. Ptri 41,50, 26) Tkm Saloranta 
1. Ptri 41,54, 27) Alok Renko 2. Ptri 42, 17, 
28) Alok Juselius 1. Ptri 42,29, 29) Alok 
Heikkinen 1. Ptri 43,05, 30) Tkm Salo EPtri 
43,26, 31) Alok Seiskari 2 . Ptri 43,40, 32) 
Opp Mäkelä RAuK 43,50, 33) Tkm Häggb
lom 3. Ptri 43,55, 34) Opp Utriainen RAuK 
43,58, 35) Alok Koski 2. P tri 44,40, 36) Alok 
Meri läinen 1. Ptri 44,52, 37) Alik H akola 1. 
Ptri 45,37, 38) Opp Korpela RAuK 46,45 , 
39) Alok Kirkkomäki 1. Ptri 47 ,41, 40) Alok 
Tyni 1. Ptri 48,25, 41) Tkm Aaltonen EPTri 
50,28 . 

Keskeyttäneet : Alok H ietasalo 1. Ptri, 
alok Lindrooth 1. Ptri, alok Aho 1. Ptri, opp 

Koskela RAuK . 

Kilpailun johtaja 
Luutnantti J Saarimäki 

jaffa-ja~c,osi 
. 
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Hartwallin ~ jaffa
Suomen suosituin appelsiinijuoma, 
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Kun tykkimiehistä tuli oppilaita 

opp. Rantanen. 

11 . 12. 1978 lähtivät aamuvarhaisella ou
dot karavaanit 1 :Itä ja 3:lta Ptrilta kohti 
RAuK:ta . 64 tykkimiestä jotka olivat ajatel
leet pysty vä nsä viiht ymään Suomen harmais
sa 90 aamua enemmä n kuin o n pakko, muut
ti vat as uinpaikk a nsa RAuK:uun . Ka ravaa
nimme oli varmaan koomisen nä kö inen . Se
lässämme oli varusesineitä pullollaan oleva 
reppu , olalla ja kaulalla roikkui ja heilui 
a setta , kumisaapasta, suojanaamaria, tst
liiviä ja tie s mitä; kädessämme oli päiväpeit 
teestä tehty nyytti, jossa olivat vuodevaat 
teet. Tällainen varu stus mukana matka 3 Pt 
rilta RAuK:uun on uskomattoman pitkä . 

Monien ponnistelujen jälkeen pääsimme 
vihdoin uuden " kotimme·" pihalle . RAuK 
rakennu steknisenä tuttavuutena oli melko 
hämmentävä , sill ä kun a stuimme ulko-o vesta 
sisään odottivat meitä vain kapeat ylöspa m 
johtavat portaat ja harmaat betoniseinä!. 
Portaat ylöspä in olivat vapaat. Astuimme 
rappu kerrallaan ylöspäin aina kolmanteen 
kerrok ~een nyyttien hajoillessa enemmän tai 
vähemmän . Kolmannessa kerrok sessa meitä 
odottivat tupamme . Olimme kyll ä kuulleet 
että RAuK:n tu vat ovat pieniä, mutta todel 
li suus yllätti täys in --- negatiivi sesti. Voin 
sanoa että tu vat tuntui vat aluk si tosi ahtailta 
ja pieniltä 16 oppilaan hakiessa nyy tteineen 
ja pakkauk sineen paikkaansa . 

Toinen toi staan tuuppien ja tönien jokai
nen uu si oppilas löysi loppujen lopuk si oman 
punkkansa ja kaappinsa ja asettui talok si eli 
teki jo koulutuk sen siinä vaiheessa käden
kää nteessä mallikaapin ja siviilikierteettö
män vuoteen . (Sängyt ovat muuten koululla 
vm 62 eli paljon uudemmat mitä patterilla. 
Tämä vihjeek si epäröit sijöille tullakko 
RAuK :uun vai ei) Näitä mallikaappeja ja 
vuoteita kävivät m yö s santsarit eli apukou
luttajat tarkastamassa jopa kolme kertaa 
päivässä . 

Ja kuten saimme huomata , eivät ne kaapit 
ja vuoteet niin mallikelpoi sia ollutkaan . Siis
pä harjoittelimme usein päi vä lläkin vuotei
den tekoa ja niinpä vuoteemme ovat nykyi
sin tosi mallikkaita. Oppia aamut kaikki . 
Kuten alokasaikanakin oli ensimmäinen he-

rätys koulullakin vauhdikas kokemus. Oli 
todella kiire . Kellon pirahtaessa klo 6 .00 pä i
vystäjä hihkaisee oppilaille herätyk sen, ja sa 
malla sekunnilla he singahtivat hakemaan 
pal veluspukuaan al·akerrasta . Aamutoimet 
odotta vat ja niihin ei totisesti tuhlata aikaa. 
Sosiaali sis ta tiloi sta saa kylläkin ai van vää
rän ku van , jos sanoo että meillä on käytös
sämme peräti kak si pesuhuonetta (Ei se mää
rä vaan se laatu!) Suoriuduttuamme aamu
toimista menemme mars, mars vauhtia pi
halle, tällöin kellon viisarit näyttävät aikaa 
6 . 12. Mutta emme suinkaan vielä lähde aa
mupalalle . Jostakin tuvasta -ilmeisesti 1. tu 
vasta o vat jääneet muutamat vuoteet keske
neräisik si, sii spä oikealta ja vasemmalta jo
noon tupiin mars, mars . Ja uudelleen alas. 
Eipä onnistunut vieläk ään! Joku onneton 
pulisi järjestäyd ytt äessä alas ja sen seurauk
sena tarkastamme vielä saunan taustan joko 
myötä- tai vastapäivään kiertäen . Nämä pie
net aamuverryttelyt tehtyämme hölkkäämme 
aamupalalle ruokalaan ja olemme jo lopetta
maisillamme syömistämme, kun muut vasta 
saapuilevat aamuteelleen . 

Tultuamme oppilasvääpelin johdolla poi s 
ruokailusta on tupa ja aluepalveliljoille an
nettu aikaa sii vota ennestäänkin siis tissä 
kunnossa oleva koulu erittäin sii stiin kun
toon . Pait si tupa ja aluepal velijoita on 
RAuK: ssa muitakin vastuullisia toimihenki
löitä: päivystäjä & kolme apulai sta, ase-au, 
talous-au, neljä linjan vanhinta, kaksi jaok
sen vanhinta, neljä tuvan esimiestä, kahdek
san ryhmänjohta jaa ja tietenkin oppilasvää
peli . Periaatteella lähes jokaiselle jotakin . 
Toisille ihme kyllä tulee joskus enemm än 
"hukeja" kuin toisille . Johtunee huonosta 
tuuri sta . Nä iden "hukien" tarkoituk sena on 
valmentaa meitä toimimaan ryhmänjohtaji
na, sillä niitähän meistä tulee . Ja ilmeisesti 
myös siivoavia perheenisiä . 

Kaikesta huolimatta elämä RAuK: ssa on 
mukavaa ellei suorastaan jopa hau skaa , jo 
tiiviin päiväohjelman vuok si aika kuluu tosi 
nopeasti . Niille jotka epäröivät tullakko tän
ne vai, ei , sanoisin että kannattaa ehdotto
masti tulla . Täällä on ki vaa . 
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Björkman K EloR Hemming B 

Lunden P Markkanen M Niemi L 

Ranianen M Valkama R Vuorio J 

The Golden kiö-boys 
Jos tapailemme mielessämme kuulakkaan 

aurinkoista kevättalven päivää ja jos lisääm
me kuvitelmaamme kohti RAuK:n ullakon 
harjatelinettä empivänä kulkevan Spaddu
Vuorion, niin on tarkasteltavanamme opp 
Wennmanin Coca ColaR kameralla ottaman 
ja CabanaR kehitteellä kehittämä trikkikuva 
joka herättää katsojassa epäileviä ja ristirii
taisia tunteita. Omilla aivoillaan ajatteleva 
katsoja havaitsee varsin nopeasti ristiriidan 
kuvan ja ympäröivän todellisuuden välillä. 
On nimittäin testattu totuus, että banaanitu
van asukit ovat laiskoja siivoamaan. Mikäli 
he tuntevat jonkinmoista siivoamisen iloa, 
he menevät hetkeksi levyttämään ja odotta
vat, että tuo kisuallinen tunne menee ohitse. 

Makean syömisessä keskiön kynttilät ovat 
sen sijaan kiistattoman innokkaita, erityises
ti oppilaskunnan puheenjohtajanakin kun
nostautunut dipl kirjeenvastaanottaja Mark
kanen, jonka resepti unettomuuteen on seu
raavanlainen. Otetaan puolikas kääretort
tua ennen maata menoa sekä öiseen aikaan 
joka tunti kaksi lusikallista hunajaa joka su
latellaan suussa todella nautiskellen. Ainut
takaan kuhna-johna & mihnä-miestä ei tupa 
neloseen o le majoittunut. Suu ll isen ilmaisun 
värikkyys ja vivahteikkuus lepää lähinnä 
Laitilast-Rautasen ja Snakari Lundenin har-
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Hennola P ]alkanen K Kallatsa P 

0 . 
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Nieminen K Nordqvist H 

Wennman K WilkmanM 

teilla. Toki muunkinlaisia kuin pelkkiä suul
lisia ilmaisuja voi aistia kiö-tuvan atmosföö
rissä varsinkin aamupuolella . Kaikanlaisia 
Kamikaze-kaasuttelijoita löytyy vieläkin . 

Keskiötuvan älyllisessä ilmapiirissä on 
myös pari urheilevaa harjoitusvapaan käyt
täjää: oppilaat Björkman ja Valkama, jonka 
viimemainitun punainen, japanilaista ap
teekkituotetta mainostava kassi muistuttaa 
seuraavan laman olevan kiusallisen kauka
na . 

Hyvän ruuan ystävänä opp Niemi on va
kaasti sitä mieltä, että ruokalan eksoottinen 
erikoisuus, munuaiskasvispata, voita1s11n 
korvata tuhdin jäntevällä aladoopisiivulla . 

Seuraavan päivän aamupalan laadun ja 
koostumuksen saa selville Hitsi-Jalkasen 
mielialasta. Mikäli ärräpäät sinkoilevat tu
pamme siivotuille seinille on aamupalalla 
puuroa ja todella kuumaa teetä. 

Vaasan talvisiin ilta-iloihin on erityisen 
suurella innostuksel la tutustunut Lapponia
Kallatsa, jolla on tällä hetkellä hallussaan 
epävirallinen Suomen ennätys matkalla 
Birra-RAuK. 

Oppilas Hemmingin mie les tä tuliasemalin
jan luokassa on lukulomien aikaan aivan lii
an puhelias, hölöttävä ja estoton tunnelma, 
mikä ei anna saman laista keskittymisrauhaa 
Tyyne-Tyyne-Tyyneen kuin kolmannen ker
roksen kuivaushuoneen leppoisa surina . 

Myös oppilas Hennolan opiskelumenetelmä 
on melko omintakeinen: asetetaan mappi oi
kea kylki vasemmalle osoittaen tyynyn alle, 
suljetaan silmät ja annetaan tiedon siirtyä ta
kimmaiseen aivolohkoon, josta se on saata
vissa torstain koulutyössä. 

Kiötuvassa asustaa myös tämän lehden 
toimittaja opp Wilkman, jolle tutkivan jour
nalismin edustajana on tärkeämpää totuus 
kuin yleinen mielipide. Toinen kirjallisen 
alan edustaja on opp Elo, jonka kynästä ke
väinen auringonpaiste saa arvoisensa kuvaa
jan . 

Haahka J Hammerberg J 

Koivisto E Miettinen T 

Ridanpää J Träsk P-E 

R. Kuusinen 
/. Mäkinen 

Heikkilä A 

Mäkelä T 

Tuomola T 

Kurssi 70: n tykkitupa 
Tätä tupaa kutsutaan perinteisesti monen 

monituisilla nimillä. Jotkut niistä on suhteel
lisen osuviakin, mutta yksi on muita osu
vampi ja se on "MIESTEN"tupa. Miesten 
tupahan tämä ehdottomasti onkin. Sen on 
osoittaneet jo monet kurssi t ennen meitä, 
mutta nyt sen luonne tuli koros tetusti esille. 
Kaikki oli niin mahtavaa, niin miehet, jutut 

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että 
tuliasemalinjan sipulimerkki on upea. Näin 
tuumi ainakin opp Nieminen, joka ihastui 
merkkiin niin kovasti, ettei hän puolikurssi
juhlien jälkeen halunnut vaihtaa suntispuku
aan huomattavasti kevyempään ja ilmavam
paan uniasuun. 

Iltaisin usein kuului narinaa tutuksi tul
leella Turun murteella opp Wilkmanin ylä
punkasta: "Oppilas te, mikä oli oppilaan ni
mi?" Aivan oikein. Siellä levyttää tuvan 
kypsin banaani, "Nortwist again" niinkuin 
me kutsuttiin. Nordari viri •täytyi kyllä jos
kus hieman vapaampaankin tunnelmaan to
deten: "Lähteekö kukaan spaddulle, mel
kein aina saaden myöntävän vastauksen, ai
nakin yhdeltä, nimittäin opp Vuoriolta. 

Lopuksi on sanottava, että arvostetut kou
luttajamme vääp Kuusinen ja alik Mäkinen 
ovat aivan yhtä korkealuokkaisia kuin me it
sekin. 

Hellsten I Huusko R HyyrynenA 

Ojala S Puutio K 

Utriainen J Valkki H 

kuin tuoksuikin. Sanal la sanoen miehekkyys 
oikein pursui tästä tuvasta ja sen miehistä. 
Si inä varmaan pii likin monen päivystäjän 
huokai lun syy, kun hän saapui herättämään 
tuvan esim iestä aamuisin jolloin jo niin mo
nille tuttu yhteishenkemme työntyi ovesta 
ulos. 

Em me elelleet ainoas taan hengen maai l
moissa, vaan annoimme myös opiskelulle 
suuren sijan kurssin aikana. Oli kyseessä 
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mies kuin mies niin vähintäin kaksi iltaa vii
kosta vietimme säännöllisesti lukulomilla. 
Aina ei tietenkään tulok sista näkynyt asioi
hin paneutumisemme, mutta sekös olisi ke
tään lannistanut. Seuraavissa kokeissa me
nestymisen seuraaminen oli vakiona jos ei ai 
van äärimmäisiä poikkeuksia oteta huomi
oon . Siksipä meistä kukaan ei haaveillut
kaan litterasta maitojunaan, pa11s1 . .. 
Käyttäytymisemme ainakin omasta mieles
tämme oli siis kiitettävää. 

Kenties on kuitenkin paikallaan mainita 
eräästä pikku epäkohdasta, ei luonnollisesti
kaan meidän mielestä, joka tai si hieman ai
heuttaa närkästystä esimiehissämme. Nimit
täin kysehän oli palvelus-vapaa-

I Rantala 
R Alanko 

anomuksista . Niitä lähti parhaina viikkoina 
kaksinkertainen määrä tupaan majoitettui
hin ve rrattuna, mikä sinänsä ei ole outoa, 
kun lähes puolet oli kerennyt naimisiin asti . 
SE ei s inänsä oikeuta vielä mihinkään, mutta 
kaikkihan tietävät ja ymmärtävätkin, että 
perheellisen on pakko yrittää . Niinhän siinä 
sitten tapasikin käydä, että anomukset tuli
vat bumerangina takaisin . 

Haluan nyt ennen loppulausetta kertoa 
muutaman sanasen näistä oppilaista. Heistä 
on siinä mielessä vaikea kertoa mitään, kos
ka on muistettava heidän pyyteetän uhrautu
vaisuutensa. Siis on kirjoitettava jokaisesta 
erikseen kirjan verran, tai tyydyttävä yhtei
seen kroniikan pätkään tässä julkaisussa . 
SIIS vain muutamin sanoin: Kut sui sin heitä 
yhteisesti RAuK :n kommandomiehet , jotka 
tekivät työnsä totisina ja aikailematta, kuin 
kunnon soti las tekee. Tötöily oli heille kuin 
synti, jota täytyi kaihtaa armotta. Kerta
kaikkiaan miehet halusivat kantaa vastuunsa 
kuten esi-isien malli velvoitti. Koskaan ei 
kuulunut napinaa, vaan ryhti ja henki säily
tettiin pakkasessakin. 

HHUBERH 
KAIRATIE 1 BORRVÄGEN 
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Kulmala 1 

Mäntysaari S 

Tapani H 

Jutila L Kaskela J Keiski R 

Lamminpää 1 Lindberg K Lähdesmäki 1 

Saaria 1 

Kuninkaallinen 70. tj- ja mitt.linja 
Tj- ja mitt.linja aloitti mittauksensa jo tar

kasti muodostuvasta pisteestä 1. patterilla 
11 . 12 . 1978. Ensimmäise t askeleet johtivat 
meidät RAuK:uun, jonka sokkeloihin juu
tuimme 109 meille kohtalokkaaksi aamuksi . 

Eräänä aamuna Sundomissa: 
Rauhallisesti kuin Mustata aamutoimissa 

aloitti ryhmä Mustata mittauksensa ryhmän
johtajan hymyillessä kuin Hangon keksi . Ja
lustoja singahtivat juoksuttamaan RAuK:n 
ja linjamme Suomenmestarit Kei ski ja Män
nistö, jotka hallitsevat hyvin myös lomille 
singahtamisen. 

Urheiluintoilijamme Kuortaneen opistolta 
- opp Lähdesmäki - jäi pystyttämään ja
lustaa vääpeli K Uuron osoittamalla pultilla 
haavei ll en koululla jo odottavista lukuisista 
ki rjeistä. Suuntakehä-au opp Kulmala eteni 
jalusta lta jalustalle pyörtymistä uhmaten 
sormet jääpuikkoina, säilyttäen tyyneytensä 

ja tarkan suunnan. Opp Saaria kahlasi vyö
täröään myöten hangessa ylen onnellisena 
siitä, että sukset on jätetty RAuK:n vintille 
linjan varastoon, josta jokainen vuorollaan 
linjan vanhimpana joutui vastaamaan ja oli 
tällöin yleensä porukan kovin "hitsaaja". 
H yvänä kakkosena tu li ky llä "hitsi
Halonen" - poikkeus, joka kyllä vahvisti 
säännön: "Mies on koululla vain huki 
ilto ina" . Saappaansa hän tosin kiilloitti aina 
aivan kuin olisi johonkin lähdössä . Vaijeri
miehenä mittaili oppilas Lindberg, joka tä
nään oli onneksi oma itsensä, vaikka pyyteli
kin hitsaamistaan anteeksi. Toisena vaijeri
miehenä hääräili opp Kaskela, opp Korpelan 
"kaksoisveli", jolle kuulimme huudettavan: 
"Kas, Kela, kuinkas kelaa?" tms. Toisen 
mittausryhmän johtajana toimi opp Tapani, 
puolikurssin varmin korppi, joka kunnos
tautui myös kurssijuh lien järjestäjänä. Hä
nen käskystään ryhmä aloitti vaikuttavan 
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etenemisensä - tai oikeastaan opp Hä kki
nen aloitti . Jalusta kainaloon, si lm äys vai
keimman kulkureitin löytämiseksi ja poron 
lailla ylös louhikkoon paksussa lumihanges
sa rämpien . Vaijerimiehet Alajoki ja Mänty
saari lähtivät epätoivoi een Häkkisjahtiin, 
mikä teki mittauksesta vähän liiankin vauh
dikkaan; Alajoki hukkasi mittapuikkosarjan 
rillien huurtuessa. Osaksi tästäkin johtui se, 
että Mäntysaarelta menivät vaijerim itat se
kaisin: " Olikohan se 197 m vai 243 m ?" 
Suuntakehän ruuvaajana toimi opp Lam
minpaa, "isu-kiksi" nimitetty diplomi
insinööri, jolta suu nnan ottaminen suj uikin 
paljon kaapin- ja pinkantekoa paremmin. 
Ensimmäis tä jalustaa jäi pystyttämään opp 
"Y" Korpela . Hänen tarmon a oli ehkä jää
nyt Hankk enille, jonka kunkkuna hän keski
viikkoisin häärii . Kolmantena jalustamiehe
nä toiminut opp Sandvik suoritti leveästi hy
myillen taistelukaasuhälytyksiä, jotka muu 
ryhmä toti ses ti huomasi raikkaasta ulkoil
masta huolimatta . Siivousintoilijamme opp 
Salli ahersi toisena jalustamiehenä. Yksi
kään kameramies ei ole ehtinyt ikuistaa hän
tä harja kädessä. Mukana oli myös räjäytys
partiomme - lähinnä kaappien räjäyttämi
seen erikoistunut opp Knip tröm, sekä tulen
johtajana "lyhennä jatkaen" -komen
na taan tunnettu opp Jutila . 

LAPUAN OPTIIKKA 
Lapua Lassilanranta - Puh. 88 520 

* 
Sähköliike M. LATOMÅKI Ky 

62100 Lapua - Puh. 964-88 144 ja 88 745 
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* 
K-rautakauppa SYVÅOJA 

Lapua - Puh. 964-31 201 

* 
KINO TUOMARILA 

Espoo, Suvela 

* 

Lähestyessämme sulkupistettä osasimme 
jo etukäteen odottaa velttoja kommentteja 
apukouluttajiltamme alik K Hakala lta . Sa
manlaiset aatokset tulivat kyllä joskus mei
dänkin mieleemme, si llä herjanheittäjäsan
karimme viihtyi äärettömän hyvin levyttä
mässä ja harjoi tusvapailla . 

Koulutuk sesta mme saamme kiittää vääpe
li K Uuroa, joka urhoolli ses ti kesti lähes kai 
ken linjamme hä nelle järjestämän aivovoi
mistelun ja hermopaim;en. 

Jättäessämme RAuK :n menneisyyden 
synkkii n syöverei hin toivotamme Kurss i 71 :n 
oppilaat tervetulleiksi tähän siivousteknilli
seen sisäoppilaitokseen. 

Kuninkaalli sen 70. tj- ja mitt. linjan puo
lesta oppilaat Lähdesmäki & Tapani 

Virkaveli, sa noi korpraali Niemi, kun korpin 
näki lentävän rivistön ohi. 

Montako astetta lämmintä on täällä kasar
missa? 

Kuusitoista, herra kersantti 
Missä lämpömittari on? 
Ei ole lainkaan, herra kersantti 
No, kuinka voitte sitten tiecää, montako 

asetta täällä on? 
- Niin sanotaan ohjesäännössä, herra ker
santti. 

- Mies, joka ei osaa sanoa sanottavaansa, 
niin että en muut ymmärtävät, on comppeli. 
Ymmärrättekö? 
- En ymmärrä, herra luutnantti. 

HYVÄÄ PUB TUNNELMAA ·FINPUB STÄMMING 

A · OIKEUDET · HYVÄÄ RUOKAA 
· RÄTTIGHETER · GOO MAT 

968/15220 TORIKATU 
TORGGATAN 

7 

Isokoski J Kallioja T Laakso 1 

Pöllänen E Reijonen J Salmi K-V 

Viesti 70 
Armon vuonna 1978- 79 oli RAuK:n 

kurss illa 70 myös vie tilinja . . . THE 
LIGHT I G BOYS ! ! ! . Joka mies va rsi
nainen tekniikan ihmelapsi . Lapsi? .. . Mies 
tietenkin. Miehistä miehisin mies on vies ti 
mies. äinhän se sananlaskukin sanoo . sa
no . 

Kyllä jokainen linjan mieshommansa hoi 
ti . iin kuin esim . opp Pöll änen, linjan nes
turi , joka hoiti hampaitaan aina sii vousa i
koina . Mitä useimm"in siivottiin , sitä useim
min Pöllänen pesi hampaansa. Antennejakin 
tavattiin viritellä, pait si opp Salmi joka ta
vallisesti viritteli vain loma-anomuk sia, niis
sä joskus jopa onnistuen. Tämä yllätti alku
aikoina linjan täydelli sesti, kun pojat muisti
vat Salmen loma-anomuk se t patterilla . Mut
ta mit äs me vanhoista . Luumu mikä luumu . 
Opp Salmi o asi myös loi stavas ti suorittaa 
katoami stempun kun tuli aika kelan sijas ta 
tarttua harjaan . Tästä hänelle kunniamai
ninta . Lämpöä talvipakka elia piti yllä opp 
Tuura, jolle onkin ammatiksi ehdotettava 
hit saajaa tai keittäjää . Vaasa ei Tuuran ar
vosteluissa saa nut korkeaa sijaa, va i voi ko 
"käpykylä" tarkoittaa hyvää. Olemme kai
ken li sä ksi vielä kuulemma susivajan takana . 

ä it ä lieviä arvosteluja Tuura tapasi esittää 
ke kiviikkoiltaisin tullessaa n "kylä ltä". 
Raakaa vo imaa kuvasti opp Laine, vannou
tunut painon ja puntin (housun) nostelija . 
Hä n osasi aina lähteä iltasiivo uk sesta pois 
syynä harjoit usvapaa . Tullessaan vapaalta 
hän näy tteli rasittunutta, mutta mistä rasitus 
johtui sitä ei tiedetä. Reissumiehenä toimi 
opp Määttä , joka viikonloppuisin singahti 
länsinaapurin puolelle lomille . Onhan se ki -

Laine 1 

-Ö 
... 

Tuura 1 

Määl!ä 1 Ojaniemi Y 

Vieri R 

va piristeek si tehdä alkomaanmatkoja, mut
ta liika on aina liikaa . Ei nyt sentään joka lo
malla . On herännyt epäily, että matkojen 
syynä ei ollut matkustamisen ilo vaan joku 
muu ilo . Trubaduuri duo " kallio ja niemi" 
piti huolta ettei tauoilla nukuttu. Kitarat löy
tyi vät aina ja myö yhteinen epäsävel. Sitä 
si tten kuului jatkuvaa toistoa ja musiikillista 
antia . Meteliä pitivät yllä opp Lönnfors ja 
Vieri esittämällä oman versionsa Elviksen 
kappaleesta " Heartbrake Hotell ". Kaikki ei
vät tästä esitykses tä pitäneet. Osa piti aina
kin esittäjiä osittain sairaina. Vahvaa nou su
käyrää piti yllä opp Reijonen . Alussa hän oli 
hiljainen kuin huopatossu, loppua kohti 
hänkin innostui puheliaammaksi, hyvä ettei 
saanut yhdessä alata häntä hillit semään. 
Minkähänlainen hän onkaan ·kun aa ryh
män käs iinsä. No, se on sen ajan murhe . 
Toinen hiljainen mies oli opp Laakso, joka 
kuitenkin kurssin loputtua oli yhtä hiljainen . 
Tämähän ei miestä pahenna, sitähän ei ti edä 
vaikka hän sääs täisi ääntänsä ryhmänsä jäse
nille . Linjan kuopu s oli opp Isokoski, toinen 
linjan murremiehistä . Hänen ja linjan nesto
rin opp Pölläsen ikäeroa oli lähes 10 vuotta. 

Linjan apukouluttajanahan toimi kaik 
kien tuntema Hakala " Mooriz". Tämä pul
leahkoposkinen alikersantti sai lempinimen 
'Munkkivuoren kreisi" . Syytä tähän nimeen 
on vaikea arvata. Liittyisiköhän se pullaan 
vai ei? Mooriz oli myös innokas istuttaja. Ei 
kukkien vaan lupien . Ennätyksen sai hal
tuunsa tupa 13 kolmellakymmenellä istahta
misellaan yhteen menoon . Tämän suorituk
sen Mooriz hoiti tuttuun totiseen tyyliinsä. 
Toinen totinen linjan käsittelijä oli vääpeli 
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Karhula. Hymy ei turhan usein kasvoilla 
käynyt. 

Niin ne päivät kuluivat viestivaraston ja 
koulun ja koulun ja viestivaraston, asevaras
ton ja koulun, koulun ja asevaraston väliä 
juosten. Kyllä sitä joskus juostiin muualle
kin, mutta useimmiten reitti oli edellämainit
tu. Vedettiin sitä linjaakin joskus mutta 
unohdetaanpa se. Se ei kieltämättä ollut 
hauskimpia hetkiä, mutta niitäkin oli. Koko
naisuudessa voisi sanoa, että "kiva" reissu 
mutta tulipa tehtyä . 

Oppilaskunnan puheenjohtajan puheenvuoro 

Muistan tuon päivän 11. 12. 1978 . Silloin 
meidät, 64 tykkimiestä, komennettiin tänne 
Vaasan rannikkopatteriston reservialiupsee
rikouluun. Saavuimme koulun pihaan jo aa
muhämärissä reppuinemme ja nyytteinemme 
kahden ali kersantin saattamana . Meitä oltiin 
myös vastassa, si llä kurssin vanhetessa niin 
tutuksi tulleet neljä apukouluttajaa ottivat 
ohjakset käsiinsä ja johtivat miehet linjoit
tain omiin tupiinsa. Astuttuamme sisään, oli 
yleinen havainto ahtaus, ja niinpä ensimmäi
sinä päivinä kuulikin usein kavereiden sano
van 'Väistä vähäsen'! tai 'Sä oot mun tiellä
ni'! Pian huomattiin kuitenkin, että sopu an
taa tilaa ja tämän myötä alkoi löytyä paikka 
jokaisen jaloille istuttaessa jakkaroilla. 
Homma lähti käyntiin jo patterilla tutuksi 
tulleilla rastikoulutuksilla ja näistä edellisistä 
tulikin lentäväksi lauseeksi 'Onko isänne vie
lä Lapissa'? 

Kurssin alkupuoli oli yhtä juoksemista 
patterien ja koulun välillä, mutta myöhem
min erikoiskoulutuksen tullessa kuvioihin 
mukaan, lipuivat päivät ohi suorastaan var
kain. 

RAuK:n uusimpia 
Kotimaasta 

Uutistoimisto YUP ilmoittaa, että viime 
lokakuussa on ympäri Suomea kaapattu ko
toaan 63 nuorta salskeaa miestä. Heidän 
kaikkien tiedetään kuuluvan ns 'lokakuun 
erään'. Kaappauksen on ilmoittanut suorit
taneensa 'sivii li-syyskuussa' -niminen järjes
tö. 
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Minulla oli ilo toimia tämän kurssin, joka 
oli järjestyksessä 70 ., oppilaskunnan pu
heenjohtajana ja haluankin kiittää tässä niin 
koulun johtajaa, kouluttajia kuin myös op
pilaita hyvästä yhteistyöstä ja luottamukses
ta. Apukouluttajia ei saa tietenkään jättää 
toisten varjoon, sillä heihin me aina ensiksi 
turvauduttiin , kun meillä oli vaikeuksia tai 
epäselvyyksiä. Minusta oppilaskunnan kes
kuudessa vallitsi hyvä yhteishenki, ottaen 
huomioon, että yli 60 miestä ajattelee omilla 
aivoillaan, kukin omalla tavallaan. Saimme 
viettää hauskoja hetkiä yhdessä ja virkistäy
tyä kurssi- ja puolikurssijuhlissa. Teidän 
kanssanne oli erittäin mielenkiintoista ja 
miellyttävää toimia ja toivon, ettei kellekään 
olisi jäänyt ikäviä muistoja, vaikka jouduit
tekin joskus seisomaan hetken kylmässä ruo
kailun jälkeen kuuntelemassa tiedoituksiani 
kurssille. 

Kiittäen 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Urheilua 

Suomalainen pam1Ja Paavo Hermannin
poika Pehko on paininut uuden ME:n pit
känmatkanpainissa . Paavon paini venähti 
peräti 13 km:n 653 m:n pituiseksi . Entinen 
ennätys, joka oli amerikkalaisen Jack Me 
Heron hallussa oli peräti 7 m lyhyempi. Peh
kon ennätystä pidetään kansainvälisissä pai
nipiireissä lähes haamumaisena. 

. .. 

Ulkomailta 

Ulkomailta on ilmoitettu, että maapallo 
on pyöreä ja tulee vielä pysymäänkin pyö
reähkönä. 

Ulkomailta on uutistoimisto VP ilmoitta
nut, että Atlantin valtamerellä on nähty outo 
valoilmiö. Espanjalainen tiedemiesryhmä 
KONAT on tutkinut tarkemmin asiaa ja 
väittää kyseessä olevan melko varmasti Ota
van tähtimuodostelman. Suomen tähtitie-

MESTARIN LIHA Ky 
Työpajankatu 2 HELSINKI 50 

* 
Ravintola VANHA-MAESTRO 

Fredrikinkatu 51-53 HELSINKI 10 

* 
SILMÄLASISOPPI 

* 
JÄRVENPÄÄN KONE JA SOITIN 

* 
Valokuvaamo LAHTI 

* 
Huonekaluliike 

JOKELAN KALUSTAJA 
* 

PÄNTÄNEEN OSUUSMEIJERI 
61980 Päntäne - Puh. 963-24 104 

* 
ALA-KOKKO Ky 

Päntäne - Puh. 963-24 161 

* 
GRILLI-SÄMPY-KIOSKI 

Kauppapuistikko 20 - Puh . 110 543 

* 
K-valinta SUORANTA 

Malmönkatu 5 

* 
SEPPÄLÄN VALOKUVAAMO 

Kauppapuistikko 37, 65100 Vaasa 10 

* 
Union-Huolto MÄENPÄÄ 

Ylistaro - Puh. 42 338 

* 

teellinen laboratorio ei kuitenkaan yhdy tä
hän väittämään, vaan sanoo kyseessä olevan 
jo pitempään maata kierrellyt kuu. 

Kauko-Idän uutistoimisto HSL ilmoittaa, 
että maitorahkan hinta on Nepalissa nous
sut. Suomen markoissa hinta nousi n 8 pen
niä. Tämä yllättävä hinnannousu ei kuiten
kaan tule vaikuttamaan Suomen kauppata
seylijäämään kertoo valtionvarainministe
riö . 

KEMIKALIO MINI 
Säästötalo VAASA, puh. 112 613 

* 
LAITILAN OSUUSKAUPPA 

Keskuskatu 11, 23800 Laitila 

* 
AB HALDIN & ROSE OY 

Pietarsaari 

* 
OY STOCKMANN AB 

* 
KOKKOMARKET 

Ristirannank. 2, puh. 17 199 

* 
OY RUKKA- PRODUCTS AB 

* 
Vai m isvaatetehdas 
T. 0. PENTTILÄ Ky 

* 
M-TUONTI 

* 
W. HEMMING Oy 

* 
T:mi LIISA KOSKI 

Hovioikeudenpuistikko 13, VAASA 

* 
MUOTOLEVY Oy 

Juurakkotie 
03100 NUMMELA - Puh. 913-23 300 

* 
Oy L M ERICSSON Ab 

* 
Oy Harmonikka 

Asentajankatu 5 
45130 KOUVOLA 13 - Puh. 951-19 231 

* 
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Vaasan I Sotilaskoti
yhdistys 60 vuotta 

60 vuotta 
Merenkurkun kaupungissa 

sotilaskotityötä 
varusmiesten hyväksi 


