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''PORRASTELUA'' 
Vaasan rannikkopatteriston 26. toimintavuosi on päättynyt. 

Patteristo aloittaa pirteänä seuraavan vuosipäivän odotuksen. 
Lienee paikallaan hieman tarkastella kuluneen vuoden tapahtu
mia näin 'porrastetun' merkeissä . 

Päättynyt reservialiupseerikurssi , jonka julkaisu tämä 'Por
rastuksemme' myös on, oli viimeinen vanhan järjestelyn kurssi . 
Seuraavien kurssien kouluttamista jatkaa 4. Patteri kaksi-kaksi
kaksi-järjestelmän puitteissa. Tulevaisuus näyttää, miten kokeilu 
onnistuu. Porrastus kuitenkin jatkanee ilmestymistään . 

Rannikkotykistön kilpailuammunnat ovat tätä kirjoitettaessa 
vielä ratkaisua vailla . Patteriston menetystä en tiedä, mutta veik
kaan sen tyydyttävää paremmaksi. Tykistöllisellä rintamalla on 
tehty totista ja tehokasta työtä. 

Melkoisen urakan suoritimme kertausharjoitusrintamalla. 
Moottoroidun rannikkotykistöpatteriston harjoituksen läpivie
minen omiin leireihimme tukeutuen onnistui erinomaisesti. Lie
neepä henkilökunnan vuosilomistakin suurin osa pidetty. 

Kertausharjoituksiin verrattavan voimanponnistuksen suoritti 
patteristo, järjestämällä elokuussa puolustusvoimien yleisurhei
lumestaruuskilpailut Vaasassa. Kiitoksia järjestelyistä on saatu, 
ja osan niistä ohjaamme Vaasan Vasamalle ja Sotilaskotiyhdis
tykselle. 

Kursseill~ ja koulutustilaisuuksissa on patteristo ollut koko 
vuoden runsaasti edustettuna. Neljän upseerin opiskelu kaptee
nikurssilla ja huoltopäällikön kuolema pienentävät upseerien ri
vivahvuuden minimin rajamaille. Kun tähän lisätään kapteeni R 
Kurton siirtyminen tammikuussa huoltoupseerikurssille ja kuu
den toimiupseerin olo erilaisilla kursseilla, on tilanne todella niu
kanlainen. No, saammehan toki päällystöopistosta neljä yliker
santtia riveihin, jos toki neljä kersanttia sinne lähetämmekin. 
Koulutusta on kuitenkin saatava henkilöstölle ja pyörien on pyö
rittävä . 

Vaasan rannikkopatteriston joukko-osastoristi 'Vaasan Ran
nikkoristi' on valmis. Ylivääpeli R Luukkosen idean pohjalta 
syntynyt, aselajimme perinteisin värein varustettu risti, somistaa 
vuosipäivästä alkaen kantahenkilökunnan ja osin varusmiesten
kin rintoja. Lujittakoon tämä yhteinen merkki patteristomme 
yhteishenkeä! 

Merkittäviä tapahtumia on toki vuoden aikana sattunut mui
takin. Jääkööt nekuitenkin palstatilan säästämiseksi maininnatta. 

Siirtykäämme reippain mielin 27:lle toimintavuodelle! 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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KAPTEENI EERO LINNA VESI 
INMEMORIAM 

15 . 09 . 1979 aamulla laskeutuivat Vaasan va
ruskunnan liput puolitankoon . Kapteeni Eero Ju
hani Linnavesi oli poissa . Ankara taistelu kulutta
vaa sairautta vastaan oli päättynyt palvelustove
rimme tappioksi . Vaasan rannikkopatteristolla ei 
ollut enää huoltopäällikköä. 

Kapteeni Eero Juhani Linnavesi syntyi Luu
mäellä 05 . 11. 1941. Hän valmistui ylioppilaaksi 
Kouvolan Lyseosta v. 1961 . Varusmiespalveluk 
sensa ja Ikeen hän valitsi sotilasuran isänsä esimer
kin mukai sesti ja astui pah·elukseen Karjalan Ty
kistö rykmenttiin . Kun hän v. 1966 valmistui Ka
de11ik o ulusta upseerik si, hä net maärä11iin Vaasan 
rannikk o pall eri~toon . T:.iman joukko-osaston ri
veissa han suori11i elamantyö nsa loppuun asti . 
Pal velusaikaa palleristossa kesti yli 13 rno11a . Tä 
nä ai kanaha n kä vi la pi kaikki nuo remman upsee-

rin erilaiset tehtävät, kunnes v. 1971 erikoi stui 
huollon alalle . Vuodesta 1972 alkaen hä n hoiti 
taidolla patteriston huoltopää llikö n tehtä viä aina 
kuolemaansa saakka. Kapteenik si Eero Linna vesi 
ylennettiin v. 1973 . 

Kapteeni Eero Linnaveden poismeno jä 11i jä l
keensä vaikeasti tä ytettävä n aukon . Koulute11ua 
huoltopäällikköä ei ole vielä toistaisek si löytynyt. 
Tilapä isjärjestelyt tä rkeä n tehtävän hoitam iseksi 
muistuttavat meit a menetyksestä mme jatkuvas ti. 

Inhimillisesti katsoen kapteeni Eero Linnavesi 
joutui poistumaan keskuudestamme liian var 
hain, jo alle 38 vuotiaana . Nä in oli kuit enkin ha
nen kohdallaan säädett y ja meidä n o n siihen tyy
tyminen . Vaasan rannikkopatteristo tekee kun 
niaa poismenneen palvelustoverin muistolle . 
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TALVISODAN 
TORJUNTA
VOITOT 

Maamme joutui solaan lähes 40 vuol
la siUen. Ilmiötä. jota ulkomainen leh
distö kutsui ,.talvisodan ihmeeksi .. , on 
syylä tutkia hieman tarkemmin. Seuraa
vassa artikkelissa käsitellään taisteluita. 
jotka osaksi-vaikuUival käsitteen synty
miseen. 

Vetäytymisen päätyttyä eri tahoilla oli hyökkää
jän etulinjan joukkojen voima heikentynyt taiste
luissa ja vaikeudet lisäänty neet mm. huoltokulje
tusten pidentymisten ja niiden havitys töiden 
vuoksi, joita suomalaiset olivat suorittaneet luo
vuttamillaan alueilla . Valitsemassaa n edullisessa 
maastossa tai rakentamissaan asemissa itseluotta
musta saaneet suomalaiset joukot ryhtyivät sitke
ään torjuntataisteluun ja vastahyökkäykseen, jo
ka Kannaksella toistaiseksi katkaisi vi holli sen ete
nemisen ja itärajalla johti huomattaviin voittoi 
hin. Talviolosuhteissa oli hyökkääjä lle etua siinä 
suhteessa, että se saattoi nopeasti rakentaa auto
teitä vesistöjä ja soita pitkin, mutta se hai11a, emi 
sen talvisodankäyntiin tottumattomien joukkojen 
ja panssarivoimien liikkuminen tuli sidotuksi tei
hin, mikä tarjosi hiihtotaitoisille, sissitaktiikkaa 
käyttäville suomalaisille tilaisuuksia pieniin ja 
suuriin vastaiskuihin. 

Kannaksella tapahtui vihollisen ensimmäinen 
suuri läpimurtoyritys pääasemaa vastaan Taipa
leen lohkolla 6.-7. 12. Jos se olisi onnistunut, 
olisi sekä Länsi-Kannaksella, että Laatokan koil
lispuolella taistelevien suomalaisjoukkojen asema 
käynyt toivottomaksi. Kahden divisioonan vah
vuinen ja voimakkaan tykistön ja panssariaseen 
tu~ema (84 ptria ja 150 psv:a 9 ptria vastaan) vi
hollinen pääsi Vuoksen yli Taipaleen eteläisessä 
mutkassa, mutta pääasema Kirvesmäessä, Mus
taojan suussa ja Terenttilässä kesti. Myös 15 .-
17. 12. uudistettu hyökkäys, jossa oli mukana 
kolme divisioonaa, torjuttiin. Tämän jälkeen Tai
paleen taistelut jatkuivat vaihtelevalla kiivaudella 
sodan loppuun saakka asemasotana Järisevännie
men . Kaarnajoen ja Ylläpään patterien antaessa 

6 

puolustukselle tulitukea niin paljon kuin niukat 
ammusvarastot suinkin sallivat. Seuraava hyök
käys tapahtui Summan ja Lähteen lohkoilla 17 .-
21 . 12 . useiden divisoonien ja panssariyksiköiden 
koettaessa murtaa auki "Viipurin portin". Pää
puolustuslinjan läpi päässeet panssarivaunut tu
hottiin etupaässä kasapanoksilla, koska pst-aseet 
puuttuivat, ja asemiin tunkeutunut jalkaväki lyö
tiin vastaiskuilla takaisin . Torjuntavoitto - mm . 
58 panssarivaunua tuhottiin - oli niin huomatta
va, että ulkomainen lehdistö alkoi puhua "Sum
man ihmeesta" ja käyttää Kannaksen pääasemas
ta nimitystä "Mannerheimin linja" . 

Laatokan koillispuolella neuvostojoukkojen 
eteneminen Kitelästä länteen pysähtyi, kun IV AK 
aloitti 17. 12. sivustahyökkäyksen Syskyjärven 
suunnalta . Vastarin ta oli kuitenkin niin luja, että 
hyökkays oli 19. 12 . keskeytettävä. Myöskään 
Kollaalla 18. 12 . tehty yritys työntää vihollinen 
Piitsoinjoelle ei onnistunut, mutta itse "Kollaa 
kesti" vihollisen lukumääräisestä ja tuliylivoimas
ta huolimatta. Täit.ikään suun nalta vihollinen ei 
päässyt auttamaan Laatokan koillispuolella vai
keuksiin joutuneita joukkojaan. Kolmas, 26 . 12 . 
Syskyjärveltä käsin tehty sivustahyökkäys ei Kite
län eikä Koirinojan-Ruhtinaanmäen tien su un
nilla johtanut tuloksiin, mutta kauempana idä ssä 
Uomaan tie saatiin katkaistuksi ensin Lavajärven 
ja sitten Uomaan kylän luona. H yökkäys pysähtyi 
4.1 . ja vihollinen teki vain heikkoja yrityksiä yh
teyksiensä turvaamiseksi. Tämän jälkeen seura
si vihollisen saartaminen "motteihin". Kitelä ja 
Ruhtinaanmäen saartamiseksi IV AK:n päävoi
mat hyökkäsivat 6. 1. alkaen Syskyjärven-

Sääk sjärven alueelta saavuttaen 11 .- 18. 1. Laa
tokan rannan Koirinojan-Pitkärannan väliltä, 
minkä lisäksi lännestä Laatokan saarien kautta 
edenneet osastot 13 . 1. saapuivat Koirinojan 
edustalla olevaan Maksimansaareen, jolloin Kite
län suurmotissa olevalla 168 O:lla ei ollut muuta 
yhteyttä itään kuin saarien väliset jäätiet Pitkä 
rannan suunnalle, multa nekin olivat suomalais
ten tulen alaisia . Lemetin tienhaaran-Uomaan 
välille muodostui kymmenen uskomattoman sit
keästi puolustautuvaa mo11ia, joita tykistön puut
teen vuok si voitiin vai n hitaasti tuhota. Moteista 
saatiin yksi toisensa perästä vallatuksi. niista tär
keimmät 4 . 2. Länsi-Lemetti, 18 . 2. Pukitsanmäki 
ja 29. 2. Itä-Lemetin "kenraalimotti", josia saa
tiin varsin suuri sotasaalis, mutta Kitelän, Siiran 
ja Uomaan motit pitivät puolensa talvisodan lop
puun asti. 

Tol vajärven-Ilomantsin suunnalla saavutet 
tiin sodan ensimmäiset suuret torjuntavoitot. En
simmäisellä vastahyökkäyksellä 8. 12. pysäytet
tiin Tolvajärvelle saapuneet vihollisosastot ja 9. -
IO. 12 . saarrettiin ja tuho11iin Ilomantsi n pohjois
puolelle Tetrilammelle saapunut vihollispataljoo
na . Sen jälkeen 12 .-14. 12. tehtiin päävoimin 
hyökkäys tien Tolvajärvi-Ägläjärvi suu nnassa ja 
saarrostus Yläjärven kautta. Vahvistukseksi saa
puneet vihollisosastot lyötiin raskaissa taisteluissa 
perusteellisesti ja työnne11iin 24 . 12 . Aittojoen 
taakse, johon rintama vakiintui sodan loppuun 
saakka. 

Muista menestyksekkäistä torjuntataisteluista 
mainittakoon Lieksan, Suomussalmen ja Sallan 
tor j un tataistel u t. 

t 
Lähde: Arvi Korhonen 

Viisi sodan vuotta 

Wtativalk jäät,elönystäviille 
--~ ---

(;. ·,, 

Valiojäätelössä 
onollrea 

Jiii&'-lönmala,. 
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SÅMPY 

Nälkä on pahin vihollinen! 
Parl1aat iltapalat 

SÄMPY 

SÄMPY-GRILLISTÄ 

Syö Sämpy-grillissä 
Rauhankadun ja Kauppapuistikon 
kulmassa puh. 110 543. 

SÄMPY 

REWATT 
Tel. 739769 

737680 

SÄHKÖISTÄ MUSIIKKIA 

SÄMPY 

Vanha Rannikonpuoluslaja muistelee. 

R. Vierros 

LOMALLA 

Lomia ei ilman erittäin pakottavia syitä ollut 
myönnetty 1942 kevääseen mennessä . Tavoitteet 
oli saavutettu tällöin ja oli tavallaan aika asettua 
taloksi, rakentaa ja parantaa asemia jne. Muo
dostui asemasotavaihe, taistelutoiminta rajoittui 
pieneen vihan pitoon partioitten ja tykistötulen 
muodo\sa öisin; lumisateessa ja sumussa, silloin 
- talloin. 

Kesällä 1942 alkoivat ris . vuorolomat juosta . 
Ensin pääsivät lomalle perheelliset ja niistäkin ne, 
jotka lomansa aikana osallistuisivat maatalous
töihin. - Olivathan aviovaimot kaupungeissakin 
saa neet kehotuk sen pesueineen osallistua maata
loustöihin . Minulla oli Vaasassa vaimo ja kaksi 
terhakkaa pojanviikaria, Kalevi 1931 ja Pekka 
1933 syntyneita . Vaimo oli saa nut kehotuk sen -
ja oli päattänyt lähteä maataloustöihin poikien 
kanssa tatini taloon Pulkkilaan, siellä kun oli 
puutetta työvoimasta . Heinätöissä ensin ja elon
korjuussa sitten myöhemmin . Vaimoni oli jopa 
sopinut tä tini kan ssa, että hän tulee poikien kans
sa ensin ja jos mina kiri saan lomaa , niin tulen suo
raan Pulkkilan Niilassaareen. 

Sain 10 vrk loman ja niinpä sitten läksinkin 
matkaan Seivästö ltä . Ensin kuorma-auton lavalla 
Raivolaan, josta si tten Pajarin junalla Tampereel
le saakka . Kenr Aaro Pajari oli pannut toimeksi 
ja saanu t aikaan ihan oman junan lomalaiskulje
tuksia varten. Tä llä junalla sitä sitten hoidettiin
kin kaikkien Karjalan kannaksen joukkoyksiköi
den lomakuljetukset koko jatkosodan ajan. Jos
kus se vihollinen häiritsi, useimmiten ei . 

Kodikkaasti ja rattoisastihan se matka sujui, 
ahtaudesta huolimatta Pajarin junassa . Olihan 
siinä aseveik koa monenlaista ja monesta eri 
'' poppoosta'' . 

Sotapoliisipartiot kiertelivät valvomassa järjes
tyksen säilymistä . Tampereelle se sitten päättyi 
Pajarin junan matka. Oli muutettava siviilijunaan 
- ja niinpä siirryinkin Pohjanmaan junaan, jolla 
ajaa köröttelin Oulaisiin. Sieltä linja-autolla ja 
puukaasulla Pulkkilan Niilassaareen. 

Olipa riemun hetki, kun sain tavata vaimon ja 
pojat pitkastä aikaa, niin ja muut sukulaiset 
myös . Kesä oli ollut kaunis ja lämmin. Heinä oli 
kasvanut hyv in ja odotteli vain korjaajaa . Kierte
lin Heikin ja tädin kan ssa ensin maat ja mannut. 
Paljon oli heilla laa nia, yli 750 ha . Hevosia oli 2, 
joista toinen oli sotasaali shevonen . Rat su, joka ei 

muuta osannut. Saatu sotaan lähetettyjen tilalle. 
Se oli muuten aika veijari. Havaittiin koko talon 
lehmälauman olevan viljapellossa. Veräjät olivat 
kiinni. Tuntui ihmeeltä. Vihdoin paljastui silmäl
läpidon seurauksena, että "ryssä" oli hampail
laan ottanut veräjän auki, odottanut kauniisti, et
tä lehmälauma painui läpi viljapeltoon syömään. 
Sitten se laittoi veräjän kiinni ja meni itse myös. 

Säät pysyivät ihanteellisina . Oli todella nautin
to olla pitkästä aikaa heinätöissä . Hauskaa se oli 
pojillekin . Entäs vaimo, joka ei aikaisemmin ollut 
maalla ja maalaistalossa ollutkaan. Olin ihan yl
pea hänestä, kun hän oppi jopa lypsämään. Aluk
si lehmät häntä oudoksuivat, mutta sitten se meni 
ohi ja kaikki sujui hyvin . Se on tuo lehmä viisas 
eläi n, niin kuin hevonenkin . Pitkiä päiviä sitä teh 
tiin ja hyvin syötiin . Tuntui oudolta, kun ruoasta 
ei ollut puutetta . Oli voita, leipää, pullaa, lihaa yl
linkyllin . Pojat viihtyivät ja nauttivat olostaan . 
Olihan heillä Halli-koira aina mukana rattona 
juoksemassa ja uimassa. Sai telmiä tarpeekseen 
ladossa heiniä polkemassa ja kuormien päällä hei 
niä latoon ajettaessa. Se kun oli uutta . Ki va sitä 
oli vanhempienkin seurata lasten iloa ja ilonpitoa . 
Hyvää se näytti tekevän työ ja elo maalaistalossa 
vaimollekin. Mieluisasti palasivat minullekin 
muistot lapsuuden ajoilta isän kotitalosta Savos
ta, jossa v 1918-1922 osallistuin ukin opastuksel 
la kaikkiin maatalon töihin. 

Aikanaan kaikki loppuu - ja niinpä tämä iha
na ensimmäinen (omakin . Oli vain hyvästeltävä 
perhe ja isäntäväki ja lähdettävä sotatouhuihin . 
Matka samoja jälkiä, joita olin tullutkin Tampe
reelle . Sitten Pajarin junalla Raivolaan ja 
kuorma-auton lavalla Seivästölle . 

T AL VITOIMINT AA 

Ei ollut enää Er.Rlstoa eikä sen komentajaa, 
maj Norman Adolf Simosta, sillä 8 . RP oli sulat
tanut sen itseensä ja sen kaista oli nyt laajentunut 
ja rintamavastuu käsitti koko rannikkoalueen 
Viipurin lahdelta Koiviston - Muurilan - Sei
västön - lnon kautta aina Kellomäelle saakka. 
Koiviston saarineen . Oli siinä suuri alue. Talvella 
kun Suomenlahti oli jäässä, olivat vihollisen par
tiot alituisena riesana. Niitä laskettiin lentokel
koista lumipyryssä jäälle linjojemme eteen ja siel
tä hiihtäen tihutöitä tekemään . 

Onneksi oli kenttäarmeija hylännyt käytöstä 
Hangon motista sotasaaliina saadut infralaitteet. 
Saimme ne käyttöömme ja jo Er.Rlston aikana 
1942 talvella olin käynyt jäällä rantaviivalla niitä 
kokeilemassa. Niillä saimmekin peitettyä lno
Seivästö välisen ranta-alueen . Nämä laitteet olivat 
olleet kytkettynä konekivääreihin ja heti kun säde 
katkesi, alkoi konekivääri laulaa . Näillä laitteilla 
se veli-venäläinen irtaantui Hangon motista kuin 
"k usi sukasta". Laatokan koillisnuolella suoma
laisilla oli omia tappioita n;iitten· laitteiden takia 
ja siksi ne oli hylätty. Me otimme käyttöön lait
teet siten, että kytkimmekin konekiväärin tilalle 
tasavirtakellon ja tämän tukikohtakcr~uun - hä
lytys tapahtui . Yk si tällainen laite (lähetin-
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vast.otin) pystyi kaikissa sääolosuhteissa peitta 
mään ja valvomaan 500 m pitkän kaistan tehok
kaasti. Kyllä se ylti aina I km saakka, mutta tuli 
liian herkäksi ja hälytteli jäniksistä, sakeasta lu
misateesta jne. Laitteet olivat hyvin herkkiä ja oli 
säde kohdistettava ja tarkistettava päivittäin. Ne 
oli asennettava kiinteälle alustalle . Ei esim . jäälle, 
joka saattoi liikkua ja säde meni sivuun eikä häly
tystä tapahtunut. 

Monta miestä nämä laitteet korvasivat. Miehiä 
kun oli liian vähän Infralaite hälytti pelotta . Se ei 
ajatellut: "Noita on aivan liian paljon, jos saan 
pari ammuttua, niin sitten onkin minun vuoroni. 
Parasta painella vain hankeen piiloon ja olla hil
jaa". 

VIESTIUPSEERIN ARKEA 

Sain määräyksen III linnakkeiston viestiupsee
riksi. Tämä oli itäisin linnakkeisto Vohnolasta 
Kellomäelle ja käsitti se Puumalan patterin, 
I.Rau1.Ptrin, Lin .P.4:n ja Kellomaen patterin . 

Linnakkeiston komentaja oli maj Henriksson 
ja esikunta Feofanoffilla lnon tornin lähellä . Siel
lä oli 1ilanpuu1e ja siksi pyysinkin saada asettua 
Puumalan patterin alueelle, jossa oli tilaa ja päal
likkönä oli Reino Kankaanpää ja toiminnan kes
kipiste tulisi olemaan juuri tällä alueella . Kan
kaanpään kanssa olimme olleet yhdessä jo Vaa
sassa 6. RPr:ssa. 

Tämä Puumalan patteri käsitti 4 kpl :tta 152 
Canel tykkiä. Leningradiin menevän maantien 
varressa Vohnolan kylän kohdalla Salpausselän 

jatkeeseen kuuluvien hiekkaharjanteiden päällä 
maantien ja rannan välissä . Maasto oli lentohiek
kaa, jossa kasvoi tällöin tuuhea vahva män1yme1-
sä . Asumuksenamme olivat maahan upo1e1u1 1el
~a1, myöhemmin korsut. Patteri oli avoasemassa. 
tykit upotettuna hiekkaan ja luettuna hirsillä . Riil 
ii siellä töitä kaikille . Tulenjoh1opaikat olivat 
lnon tornissa, Puhtulanmaan tornissa ja Pie1ar
hovin kirkon tornissa. Pie1arhovi oli saksalaisten 
hallussa ja meillä oli siellä oma 1ulenjoh1ue ja ra
diomiehet asemineen . 

Avoveden aikana oli jatkuvaa molemminpuo
lista 1ykis1ö1oimin1aa. Meitä vastassa oli näes 44 
patteria ja 134 putkea. Näistä suurin osa oli 12 
luumaisia . Meidän taas 6 tuumaisia . Oli siinä 
eroa. Meillä oli vähän ammuksia, heillä yllinkyl
lin. 

Koska tehtävämme oli hätyytellä Krons1adis1a 
lähteneitä vihollissaattueita ja yksinäisiä lai voja, 
saimme aina takaisin kymmenkertaisena sekä 1y
kistökeskityksinä1että ilmapommituksina . Paivi1-
1äin saattoi meidän I km: alueellemme tulla jopa 
yli 1 000 kranaattia, joista suuri osa 12 1uumaisia. 
Lisänä olivat pommii ja syöksypommituskoneen 
pika1ykki1uli 10 koneella . 

Minulle aiheutui aina eniten harmia jokaisen 
operaation jälkeen . Ne linjat kun aina olivat rie
kaleina ja ne piti saada heti kuntoon . Kun sellai
nen 12 tuuman "kranu" IUlee maahan. niin siinä 
ei kesiä maassa oleva kaapelikaan. Kuopan sy
vyys on jo useita metrej ä. Männiköstä tuli pian 
entistä hyvää männikköä . Kirkasjohdinlinja1 oli
vat päivittäin riekaleina. Ymmärrätte, miksi juuri 
Puumala oli minulle keskeisin paikka. 

NELTOROY 
SAHAAJANKATU 11 00810 HELSINKI 81 
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LÄÄKINT ÄHUOLTO VARUSKUNNASSAMME 

Kuluvan vuoden -aikana suorittaa varus
miespalveluksensa puolustusvoimissa 
toista sataa valmista lääkäriä. Allekir
joittanut on yksi heistä. Nykyään saavat 
lääkärit alokaskoulutuksen Kainuun, 
Porin tai Savon Prikaateissa. Alokasa
jan jälkeen osa lääkäreistä siirtyy Lah
teen HKoulK:seen RUK:n lääkintähuol
tolinjalle saaden lääkintäjoukkueen joh
tajan koulutuksen. Loput lääkäreistä 
suorittavat viikon pituisen varusmieslää
kärikurssin ja siirtyvät sen jälkeen takai
sin }"ksiköihin. Heidän palvelusaikansa 
jää 240 vrk:een. 

Puolustusvoimien rauhanajan lääkinlähuollosta: 

Puolustusvoimat ylläpitävät kahta keskussotilas
sairaalaa, jotka sijaitsevat Lahdessa ja Helsingis
sa. Näitä sairaaloita voidaan "verrata" siviilipuo
len yliopistollisiin keskussairaaloihin. Keskussoti
lassairaaloissa huolehtivat varusmiesten ja kanta
henkilökunnan hoidosta erikoislääkärijohtoiset 
klinikat. 

Kolme ns. sotilassairaalaa sijaitsevat Oulussa 
Kouvolassa ja Turussa. Nämä voidaan rinnasta~ 
siviilipuolen keskussairaaloihin . Sotilassairaalois
sa ovat myöskin tärkeimmät klinika1 erikoislää
kärien miehittämiä (lähinnä sisä1audi1 ja kirur
gia) . Tulevaisuudessa tulee Oulun Sotilassairaala 
kehittymään voimakkaasti. Syynä koulutuksen li
sääntyminen Lapissa. 

Aluesairaaloihin voidaan verrata ns. varuskun-
1asairaaloi1a, jollainen Vaasan Rannikkopatteris
tossa on. Lisäksi kaikkein pienimmissä yksiköissä 
on vain ns . sairastupia, mm . Kokkolassa Asekou
lulla. Niiden tutkimus- ja hoitomahdoll isuudet al
kavat olla jo melko rajoitetut. 

Vaasan Rannikkopaeterislon lääkintähuollosla: 

Rannikkopatteriston varuskuntasairaalalla on 
käytössä ajanmukaiset, saneera1u1 tilat, joissa 
tutkimus- ja hoitomahdollisuudet ovat verrattain 
mukavat. Vaikeinpien sairastapausten kohdalla 
tukeudutaan Tilkkaan Helsingissä . 

Lääkärin vastaanotto on aamuisin ja kuluvan 
vuoden aikana on potilaskäyntejä kertynyt jo yli 
kolme 1uha11a. Tällä vauhdilla saavutetaan ennä-
1ykseltise1 neljä tuhatta käyntia vuodessa. Töitä 
siis riittää . 

11 



Tavallisimpia syi tä vastaa noto lle iuloon ovat 
erilaiset kipu1ila1 jaloissa ja selassä. Varsinkin 
säären, nilkan ja jalkapöydän rasitusvammat ovat 
yleisiä . Silloin ta llöin löytyy ns. marssimurtumia. 
jotka voidaan todeta mm . ro ntgenologises ti . 
Marssimurtuma oli viela vuosikymmenen sitten 
varsin harvinainen sairaus varusmiehill a, mutta 
viime vuosien automatisoituminen, kaupungistu
minen ja autoistum inen ovat johtaneet liikunnan 
vähenemiseen ennen varusmiespalvelusta ja tä
män vuok si jalat eivät ta hdo kestää kaikilla palve
luksessa. 

Varsin yleisiä sairauksia varusmiehillä ovat 
myöskin erilaiset hengitystieinfektiot. Kasarmi
majoitus o n omiaan suosimaan ta udin leviämistä. 
Maasto-olosuhteissa tavataan vastaavia infektioi
ta huomattavasti harvemmin. 

Varuskuntasairaalan potilasmateriaali poikke
aa huomattavasti siviilipuo len vastaavasta. Sai -

Hampaamme 

Hammaskaries (hammasmätä) ja 
hampaiden kiinnityskudossairaus eli ien
tulehdus ont yleisimmät kansantautim
me. Viimeisimpien tutkimusten mukaan 
suomalaisten poikalasten maitohampai
den reikiint}'minen on kiivaimmillaan jo 
kahden vuoden iässä. K}'mmenvuotiaista 
kaikki sairastavat hammaskariesta ja ai
kuisväestöstä noin neljännes on ilman ai
nuttakaan omaa luonnollista hammasta. 
Suomessa toimii yli 3 000 hammaslääkä
riä, jotka pääasiassa joutuvat korjaa
maan hammaskarieksen aiheuttamia 
vaurioita. Hammaslääkärimäärämme 
asukaslukuun nähden on maailman nel
jänneksi korkein. 

Viime kesakuussa Vaa san Rannikko Patteri s
toon tulleiden alokkaiden joukossa oli 41 miesta, 
joilla ei ollut yhtaä n rikkinaista hammasta . Koko
naisvah vuus oli 193 miestä. Lopuilla miehi sta oli 
paikkauksen tarpeessa o levia hampaita 836 kpl. 
199 kpl jo aikaisemmin poi stettua hammasta ja 
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raalaan ottosyyt ovat löy hemmät varusmiespal\i:: 
luk sen aikana . Syyna tahan mm . epidemian levia
mise n ehkäiseminen . Nain voidaan monia ta,alli 
sia hengit ys tieinfektioita hoitaa armeija ssa sairaa
la ssa. kun taas sivii lipu o lella nain tapahtuu ani 
harvoin . Jossain maärin vastaanotolla kay m yös 
varusmiehia. joilla ei varsinai sesti mitaan ,ai,aa 
ole vaan kävnnin ainoa motivaat io on mahdolli s
ten. ,apautusten hankkiminen . Onnek si tama ryh 
ma o n jaanyt pienek si. Toisaalta ta llai se t kaverit 
oppii tuntemaan varsin pian. 

Lopuksi voidaan todeta, että puolustusvoimien 
rauhanaikainen läakintähuolto pelaa mielestani 
varsin hyvin. eika varusmiehen tarvit se olla huo
li ssaa n siita, ettei hanen terveyttaan hoideta pal 
veluk se n aikana a sianmukai sesti. 

ups-kok .• 
Sakari Telimaa 

taas ehjiä paikattuja hampaita 1891 kpl. Paikko
jen suuri lukumäärä on merkkinä ahkerasta ham 
ma slääkarissa kaymi sestä . Mutta mistä sitten joh
tuu, etta si ita huolimatta löytyy vielä niinkin pal
jon paikattavaa? Useimmilla miehis ta pysyva t 
hampaat ovat olleet suu ssa vasta 5-10 vuotta. 

Plakin aiheuttamat marginaaliset tukikudosten 
vauriot ovat kaikkein tavallisimmat. Hammaslää 
ka ri nakee niitä pai vittain . Plakin aiheuttamat 
leesiot ovat myöskin ainoat, joiden pa!Ogeneesista 
ollaan selvilla . Tulehduk sellise t gingivan ja paro
dontiumin saira udet saavat yhä enemmän huomi 
ota . Yleisyys ja vaikeusaste li saä nt yva t iän muka
na . Uskotaan. että kolmenkymmenen vuoden ku 
luttua yleisin syy hampaiden menetykseen on sai
rau s hampaiden tukikudok sissa. 

Meilla on kuitenkin verraton ja ainutlaatui sen 
tehokas keino hammasmadän ehkai semiseen . Jo 
1930-luvu lla tutkimustyön tuloksena selvisi, että 
alueilla, joiden juomavedessä oli run saas ti fluo
ria , asukkaiden hampaat olivat huomattavan ter 
veita . Kuopion juomavesi o n fluorattu vuodesta 
1959 lahtien ja tulok set ovat olleet erinomaiset. 
Kuopiolai silla ' ekaluokkalaisilla' ei ole enaä ollut 
mark ivia pysyviä hampaita, etuhammaskaries on 
miltei kok o naan havi nnyt ja taysin terveitä ham
paita omaavien lukumäara on lisaa ntynyt lä hes 
100 1110 . Entapä sitten ne tuhannet suomalai se t, 
jotka asuvat alueilla kuten Vaasa, jonka fluoripi 
toi suus on 5-8 kertaa korkeampi kuin laakintö
hallitu s suosi ttelee? Fluoritahnojen osuus ham 
mastahnam yy nnista on n . 95 07o. Hammasharjoja 
m yytii n v . 1977 0,6 kpl/ henkilö. Eli suomalainen 
vaihtaa hammasharjan keskimaärin joka toinen 
vuosi . Jos suun hygienian hoitaa hyvin, harja olisi 
vaihdettava joka IOinen tai kolmas kuukausi. Jos 
jokai nen suomalaiflen pesisi hampaansa kak si 

JOKAMUOVI Oy 

\ - u 
"' ,. 

~ ,:'11P' .. 'IU 

kertaa päivässä ja käyttaisi samalla hammastah
naa I g :n . tahnaputkiloita kuluisi n . 9 kpl vuodes
sa . 

Lääkintälln ERKKI SALMI 

EVIJÄRVEN KONE 

Oy TÄHKÄ Ab 64260 Kaskinen 

Puh. 962-27471 
Telex 73128 suunnittelutoimisto ja konepaja 
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ON VARAA VALITA 
AURAMOLTA 
MATERIAALINKULKUUN 

Pyytäkää lähempiä esittelyjä 

@AURAMO 

Auramo Oy, PL 668, 00101 Helsinki 10 

Pääkonttori, myyntiosastot : 

Ateksi 48 A, Helsinki 
Vaihde 90-177113 • Telex 124816 

Huolto, varaosat , vuokraus , koulutus : 

Veromiehen teollisuusalue , Vantaa 
Va ihde 90-821 022 • Telex 12-1125 

unnsnN 

CLUB 
STUDEHT oaHCIHG 
DISCDTHEQUE 
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RAASTUVANKATU31 , VAASA 
PUH . 242316 

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

pistäytymis-
paikka •:-
keskellä 
kaupunkia 

Puh . 119180 
Kauppapuist . 16 

HUOLTOVALMIUTEMME 
PARANEE 

Saimme käyttöömme :l lllll ~!l!IIJII, 
uuden huoltoauton 1a79-1979 

LVI -alalla Huber on jo käsite . Ovathan alan 
tukkukauppa ja asennusurakointi muodosta
neet jo sadan vuoden ajan toimintamme run 
gon . Myös huoltotyöt ovat alusta alkaen kuu 
luneet asiakaspalvelumme pi iriin . 

Vaasassa suoritamme nyt LVI -alan 

HUOLTOTÖITÄ 
entistä joustavammin, nopeammin ja kilpailu 
kykyisemmin hinnoin . 

HYVIN HOIDETTU LVI SÄÄSTÄÄ ENITEN . 

H OyHuberAb 
LVI -mukavuutta vuodesta 1879 

Kairatie 1, 65350 VAASA 35 
Puh. 961 -253555 

250 SADEVIITTA 56 (250 SDV 56) 

Kirjoituksen luettuaan henkilö 
tuntee sadeviitan rakenteen, pääosat 
ja toimintaperiaatteen 
tietää viitan yleiset ominaisuudet ja 
pääasialliset käyttökohteet 
hallitsee viitan käsittelln osavaiheet 
ja virheettömän kokonaissuorituk
sen 
tunnistaa viitan tärkeimmät toimin
tahäiriöt ja osaa suorittaa tarvittavat 
huoltotoimenpiteet 

Tämä ohje kumoaa aiemmat sadeviitan 
käytöstä ja käsittelystä annetut ohjeet. 

Yleiset ominaisuudet 
Sadevii1ta on kuitupohjainen peite, joka suojaa 

so11lasta mm . vesisateelta sek a ydin - ja napalm 
hyökkay ksen vauri oi lta . Vaatt: on suomalaisva l 
mi~teinen. 
Paino 0.350 kg 
Tehollinen rinta -a la 1.370 m~ 
Paaau kon halkai~ija 

\ uljettuna ~50 mm 
- a\·attuna .rno mm 

Viitan pak suus 0.56 mm 
11: udoksen huokoi suus 0.12 mm 
11:udoksen imukyky 

- vesi 0.89 Mwl 
- lumi 0.63 Mwl 
- ölj y 0.58 Mwl 
- hiekka0. I51\h,I 
Suljettuun viittaan sopivan kaulan enimmais

pak suus on 250 mm . mista sade\ iitta onkin saa
nut mitoitusperustansa. (250 SDV 56) 

Viitan imukyk y on parhain vedella. (0 .89 Mwl) 
M yös lumella se on hyva . (0.63 !lvfwl) Sadeviitan 
imuk yky onkin suunniteltu Suomen ilmasto
olosuhteita si lmallapi taen, sillä hiekkam yrskyt 
ovat perin harvinaisia eikä öljysuihkuja juuri 
esiinny . 

lmuk yky on ilmaistu Maxwellin lukuna (Mwl) . 
Peruslukuna on sieni, jolla imukyky vedella on 
1.0 Mwl. Viitan imuteho veden suhteen on :; iis liki 
sienen suuruusluokkaa . 

Pääosa! ja loiminlakunloon laillo 
Viitan paaosat ovat 
1. Peite 
2. Paaaukko 
3. Halkio 
4. Kiinnittimet 
5. Kas ituet 

__ Siita . kuuluuk o paaaukko ja halkio paäos iin , 
k11 s1ellaan. koska reika oikeammin on vain osan 
negatiivi . 
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Komennolla 
VIITTA - SUOJAKSI ASETA 
pää pujotetaan aukosta halkion ollessa auki. Viit
ta nojaa omalla painollaan hartioihin . Halkion 
kiinnitysnapin ylä- ja alaosa liitetään toisiinsa . 
Kädet jätetään roikkumaan olkanivelistä sivuille 
viitan alle. Jos on pelkoa näiden putoamisesta, 
käytetään viitan kasitukia. Viitta on toimintakun
nossa . 

Komennolla 
VIITI A-TASKUUN VIE 
viitta laskostetaan taisteluvyön vasempaan sivu
taskuun ja jäädään asentoon seisomaan . 

Häiriöt 
Sadeviitan toimintahairiöistä pahimmat ovat 

reikä, repeämä, laskos sekä kiinnitysvika. Laskos 
korjataan suoristamalla viitta. Reikä paikataan, 
kun se huQmataan . Repeämä saumataan . Kiinni
tysvian korjaa aina huoltohenkilöstö . 

Toimintaperiaate - sateen epäpuhtauksien tor
junta 

Sadeviitta siivilöi sateen suurimmat epäpuhtau
det ja estää pisaroissa esiintyvien roskien aiheut
tamat sirpalevauriot. 

Sateen sattuessa pisarat putoavat viitan paälle . 
Näin käy, jos viittaa kantava mies ei seiso paä l
lään . Vesi imeytyy huokosrakenteen läpi viitan si0

· 

säpuolelle painovoiman ansiosta. Sateen epapuh
taudet siivilöityvät viitan pintaan . Roskat eivät si
ten päase vaurioittamaan sotilasta. 

Roskat eivät jää painamaan sotilaan hartioita, 
vaan ne liukuvat liepeitä pitkin maahan, silla vii
tan pinta on verrattoman liukas kastuessaan . 

Sateen vieraat lisäaineet, joista pahimmat ovat 
männyn kävyt sekä eraiden kotimaisten heina- ja 
saralajik keiden siite- ja itiöpöly, eivät paä~e kos
ketukseen sotilaan varustuksen kanssa. Vaurioilta 
vältytään . 

Sadeviilan moninaiskäyttö 

Sadeviitan moninaiskäytölla ymmii rretää n vii 
tan käyttöä tarkoituksiin, jotka eivat ole sateen 
epäpuhtauksien torjuntaa. 

Muita käyttömahdollisuuksia ovat 
- suojautuminen vihollisen ydin- ja napalm

hyökkäyksiltä 
- tuulen, kylmän, kuuman ja hyttysten torjunta 

Voidaan viittaa lisäksi käyttää laavun , leijan tai 
lentokoneen rakenneaineena . Onpa viitalla onnis
tuneesti pyydystetty lintuja ja pienempia ni sa k
käitä . Se on oiva maastoutumisen apuväline. 

Yhdessä sotilaan vakiovarustukseen kuulu vie n 
irtohihnojen kanssa ei vi itan moninaiskaytö lle 
löydy rajoja. 

Nelimarkka 

NELESOY 
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LEVYTIE 6, PL 4, 00811 HELSINKI 81. 
PUHELIN 780488. TELEX 121211 neles sf. 

Puisto-Grilli 
Kauppapuistikko 25. 

Puh . 246452. 

Taponen Oy 
Urheilu- ja metsästy~aseiden 

korjausta, varaosamyyntiä 
sekä konepajatoimintaa . 

PARTURLLIIKE 

A. Grahn 
Hovioikeudenpuistikko 20 

Kaikkea alaan kuuluvaa työtä 

Suosittu tanssi
paikka talvi
lauantaisin 

HARO OUALITY 

1
. 

JtltZ~. 
SCAZZI OY 
Eerikinkatu 15-17 B 
SF-00100 Helsinki 10 
Puh. (90) 645221 

karoliini 

•: 1 

Vakuutus
palvelusi 
yhtä lähellä 
kuin lähin 
puhelin 

SAMPO 

e&Alllt• 
Puh. 964-52 858 
61300 Kurikka 
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111/79 astui palvelukseen! 
Neljäs päivä alokkaalla on menossa. Seuraa

vassa kuuden alokkaan tu~nelmia "miesten
koulun" alakessa. 

Esitimme uusille alokkaille seuraavat kysymyk-
set: 

1 Nimi 
2 Syntymäaika 
3 Kotipaikka 
4 Ammatti 
5 Miksi Vaasa palveluspaikaksi? 
6 Ensi vaikutelma armeijasta? 
7 Ovatko palvelusajat mielestäsi sopivat? 
8 Mitä armeijan jälkeen? 
9 Mitä mieltä aamu- ja iltatoimista? 

10 Mitä pidät ryhmänjohtajista? 

1 Alokas Timo Palo, 1 Ptri 
2 27. 09 . 1960 
3 Vaasa 
4 Opiskelija 
S Vaasa on kotikaupunkini . Pelaan tennistä 

maajoukkueessa ja Vaasassa on hyvät harjoitus
mahdollisuudet. 

6 Päivät tuntuvat pitkiltä, koska päivän aikana 
tehdään niin monenlaista . Ei tämä niin kauhea 
paikka ole kuin aluksi kuvittelin . 

7 Kun vertaa muihin maihin niin ei ole valitta
mista. Esim. USA:ssa, jossa olen ollut pelaamas
sa, on palvelusaika 2-3 vuotta. 

8 Lähden Jenkkeihin pelaamaan . Ehkä n. vii
deksi vuodeksi. 

9 Aamu menettelee, mutta illalla pesuhuonees
sa "käväisy" ihmetyttää, lisäaika olisi tarpeen, 
jos olisi tarkoitus peseytyä . 

10 Olen heihin täysin tyytyväinen . Ovat ym
märtäväisiä ja auttavaisia . 

18 

1 Alokas Jarmo Kuivamäki, 1 Ptri 
209. 05.1959 
3 Laihia 
4 Maanviljelijä 
5 Kotitila on tässä lähellä, Laihialla . 
6 Ainakin aluksi kaikki on mennyt suhteellisen 

mukavasti, ei viela mitään hätää . 
7 Ei mitään valittamista, eihän tässä osaa moit

tia kun viisaat ovat tällaiseksi päättäneet. 
8 Armeijan jälkeen Laihialle maata viljele

mään. 
9 Aamulla turhan kiire, punkan ehtii juuri teh

dä, vaikka ei siitä aina niin erinomainen tulekaan . 
10 Ovat ihan hyviä tyyppejä, eivät ainakaan 

vielä ole olleet liian ärtyisiä . 

• 
K-MAATALOUSKESKUS 

T.VIITA 
Ylistaro 

Musiikkiliike Vaasassa 

Meitä saat 
Soittimet + Vahvistimet 

u11111~•111• 
PITKÄKATU 41, VAASA 

STORALÅNGGATAN41,VASA 

Puh . 961 -110 159 Tel. 

1 Mikko Raunio, 2 Ptri 
2 06. 07 . 1959 
3 Helsinki 
4 Opiskelija 
5 Anoin kyllä Hyrylään sekä Korialle, mutta 

Vaasa oli mäaratty palveluspaikaksi. 
6 Varmasti tehokas ja tarkoituksen mukainen 

ko . tarkoitukseen . Mutta tavallisen varusmiehen 
vaikutusmahdollisuudet ovat suhteellisen heikot. 

7 Näin aluksi tuntuvat tietenkin pitkiltä . Minun 
mielestäni opetettavat as,iat pystyttäisiin varmasti 
hoitamaan nopeamminkin . 

8 Armeijan jälkeen jatkan opiskelujani. 
9 Aamu- ja iltatoimet pitäisi pidentää niin, että 

varusmiehilla säilyisi edes jonkinlainen hygienia. 
10 Kunhan pääsee yhteisymmärrykseen niin 

kyllä silloin suj uu aivan hyvin . 

1 Korkia-koski Jukka, 2 Ptri 
2 08 . 03. 1960 
3 Pyhäjärvi 
4 Opiskelija 
5 Täällä Vaasassa on urheilumyönteinen johto 

ja hyvät jaäkiekon harjoitusmahdollisuudet. 
6 Kunhan vain asennoituu oikein niin varmasti 

pärjää . Yleisvaikutelma on mielenkiintoinen . 
Mielestäni hyvä paikka . 

7 Palvelusajat ovat aika sop ivat. ~ieluummin 
voisivat olla vähän pidempiä, si lla joidenkin asioi
den oppiminen on turhan kiireellista. 

8 Jatkan ehkä sotilasalaa tai pyrin liikuntatie
teelliseen. Myös poliisin ala kiinnostaa . 

9 Aamu- ja iltatoimet menee kyllä hyvin kun
han tekee ne järjen kanssa. Ainakin minulle täy
sin riittavä aika kunnolliseen peseytymiseen . 

10 Heidän kanssaan tulee mukavasti toimeen 
kunhan yrittää eikä yritä pinnata tehtävistä . 
Osaavat hommansa ihan hyvin. 

1 Alokas Harju Pentti, E Ptri 
2 28 . 04 . 1959 
3 Vaasa 
4 Liikkeenharjoittaja 
5 Tuurilla satuin pääsemään tänne. 
6 Vähän vaikea sanoa. Erikoinen paikka, aina

kin toistaiseksi tuntuu siltä. Kaikki on niin tark
kaa ja täsmällistä . 

7 Melko sopivat. Kyllä armeijaa tuon verran 
täytyy kestää . 

8 Armeijan jälkeen on tarkoitus jatkaa liikkeen 
hoitamista. 

9 Rasittavia . Ei tahdo ehtiä kunnolla peseytyä. 
Aivan liian kovalla kiireellä viedään läpi . 

10 Kyllä ryhmänjohtajien kanssa toimeen tulee. 
Aivan hyviä tyyppejä . 
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1 Alokas Pentti Korpitie, E Ptri 
2 12 . os . 1959 
3 Vaasa 
4 Työntekijä 
S Vaasa oli niin lähellä kotipaikkaani . 
6 Ei niin hirveä kuin olin kuullut sen olevan . 

Aivan hyvin toistaiseksi on tullut toimeen . . 
7 Ihan sopivat. Mieluummin vaikka vähän pi 

demmät. Vaikka kaikille 11 kuukautta. olisi tasa
puolisempaa. Osaa arvostaa siviilielämää parem
min kun on välillä täällä harmaissa. 

8 Etsiä työpaikka . Opiskelua en ole ajatellut. 
9 Riittävästi aikaa tehdä tarvittavat tehtävät ja 

vähän ylimääräistäkin. 
10 Aika "hiljaisia" poikia . Ihan mukava niiden 

kanssa on toimia . 
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HYRYLÄN AUTO
JA LEVYT AKOMO 

Autopelti- ja kolarityöt 
nopeasti ja edullisesti. 

Puh. 90-253 691. 

......... ~- ! ~ 

Lärnpö 
kotiin • 

a1nnnn 1 

• vesi. 
J.. . estelmällistä : 
~kön säästöä 
Strömbergiltä. 

BALMER 

Vaasan Rengas 
Tarestone lvJ -renkaat 

Puh . 110001 Rauhankatu 17 . 

Kuusi vuosikymmentä 
rakentavaa yhteistyötä 

~LAPPAJÄRVEN 
~OSUUSKAUPPA 

j 11 
KEMl-.l. ... KAALIT 

- TEDLL/SUUDEUE 

ffi ~l~,~ •~r.!-,~O 

_. _ _._ Luovaa 

tietojenkäsittelyä 

ov 
Aleksis Kiven katu 3, 00500 Helsinki 50, 

puh. 737 233 
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Kaksikymmentä vuotta sotilaskotityötä 60 vuoti
aassa sotilaskotiyhdistyksessä 

Kerttu Lappalainen 
synt Keuruulla 
puoliso apulaisjohtaja Heimo Lappalainen 
2 lasta 
Maanpuolustus- ja sotilaskotityö: Vaasan lottien 
II varapuh .joht. 1944. Liittynyt Vaasan Sotilas
kotiyhdistykseen tammik. 1959. Vasa Sky:n lisä
tyn johtokunnan jäsen 1971-1972. Sotilaskoti
liiton Valtuuskunnan jäsen 1970-1975. Vasa 
Sky:n johtokunnan jäsen 1976-1977. Pohjan
maan Sotilaskotiläänin puheenjohtaja 1970-
1975. 
Ansio- ja kunniamerkit: Suomen Urheilun hop. 
ar. 1970. Sotilaskotiliiton hop. an 1976. Talvi- ja 
jatkosodan mm Pohjois-Vienan ja Päämajan mr. 
Sotilasansiomitalli 1979. 

Nykyajan varusmies on terveempi, avoimempi 
ja rohkeampi kuin kolleegansa kaksikymmentä 
vuotta sitten. Näin tuumivat vuonna 1959 sotilas
kotiyhdistyksessä toimintansa aloittaneet vihreät 
sisaret Kerttu Lappalainen ja Kaarina Roselius . 
Porrastus kävi tapaamassa ansioituneita sisaria 
sateisena marraskuun päivänä ja seuraavassa si
sarten mietteitä menneestä ja tulevasta . 

1. Kuinka tulitte liittyneeksi Solilaskolisisariin? 
K R Liityimme tammikuussa 1959. Siihen ai

kaan oli huutava pula toimihenkilöistä sotilasko
dissa puheenjohtajaa myöten ja värvättiin kovasti 
maanpuolustushenkisiä naisia vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön. 

K L Olimme molemmat olleet lotissa siihen 
saakka kunnes ne lakkautettiin ja sotilaskotityö 
täytti näin luonnollisella tavalla syntyneen aukon . 

2. Mitä muutoksia on \/Uosiklmmenien aikana 
lapahlunul? 

K L Sotilaskoti on pessyt kasvot sekä ulkoisesti 
että sisäisesti. Toiminta on järkiperaistynyt, hy
gienia on lisääntynyynyt . Muistan hyvi n kuinka 
alkuaikoina kolikot olivat pöydällä teelauta sella 
ja paperirahat lautasen alla . Ei ollut lippaita pu
humattakaan kassakoneesta. 
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K R Alkuaikoina yhdistyksen taloudellinen tila 
oli kovin heikko ja velka sotilaskotiliittoon suuri. 
Nyt ne on saatu korjatuksi ja koti on kauniissa 
kunnossa vaikka itse rakennus onkin vanha . 

3. Mitä Solilaskotityö on antanut teille? 
K L Olen koko elämäni tehnyt työtä nuorten 

parissa ja minulle on tuottanut sunnatonta tyydy
tystä palvella ja tehdä työtä Suomen tulevaisuu
den toivojen eteen . Olla poikien kanssa sotilasko
dissa ja maastossa ja nähdä heidän iloiset ilmeen
sä. 

K R Nähdessään poikien ikävän varsinkin alo
kasaikana ja keskustellessaan heidän kanssaan 
hymyilessään heille huomaa kuinka ilmapiiri läm
penee ja muuttuu kodikkaaksi . Tuntee auttavansa 
heitä. 

4. Kuinka perhe on suhtautunut sotilaskolilyö
hön? 

K R Erittäin m yönteisesti ja se onkin kaiken 
edellytys . 

K L Olen aivan sa maa mieltä. Ei koskaan ole 
kielletty lähtemästä, päinvastoin . 

S. Kuinka ,·arusmies on muuttunut ,·uosien \lar
rella? 

K L Rohkeammaksi, vapautuneemmaksi. Jää
käri Pataljoonan aikana jolloin pojat olivat kau
kaa pohjoisesta oli suurin osa heistä kauhean ujo
ja. Pojat tulivat hyvin köyhistä oloista ja moni 
heistä näki mm . junan ensi kertaa tullessaan ar
meijaan . 

K R Pojat ovat myöskin tervehtyneet. Alkuai 
koina oli hampaattomia varusmiehiä paljon . Olot 
olivat heikot . Käyttäytyminen on aina ollut moit
teetonta paitsi patteriston tullessa Vaasaan . Sil
loin monet käyttäytyivät kuin maailmanomistajat 
mutta se tasaantui pian . 

K L Suurin muutos on tapahtunut asusteissa. 
Ne ovat huomattavasti siistimmät ja tyylikkääm
mät kuin parikymmentä vuotta sitten . 

K R Kuusikymmentä luvun loppupuolella oli 
myöskin aika rauhatonta mm. sotilaskotiin mur
tauduttiin parikin kertaa mutta ne ajat ovat on
nellisesti ohi. 

6. Miten haluaisitte kehittää Solilaskotityötä 
Vaasassa? 

K L Paljonkin kun olisi tilaa mutta sotilasko
din pienuus estää kehityksen. Meidän on tyytymi
nen pieneen mutta sitäkin viihtyisämpään Sotilas
kotiin. Ennenkaikkea toivoisin lisää nuoria sisa
ria. 

K R Harva se kerta on aloitelaatikossa toivo
mus "Lisää nuoria sisaria", mutta valitettavasti 
niiden saanti tuntuu vaikealta. Isänmaallisuus ja 
maanpuolustushenki nuorten keskuudessa on va
litettavan alhainen ja toivoisinkin, että tässä asi
assa otettaisiin esimerkkiä naapurista . Toivon 
mukaan aallonpohja tässäkin on ohitettu ja olem
mehan me saaneet muutamia nuoriakin sisaria li
sää . 

7. Mitä toi\loisitte \IUUSmiehiltä? 
K L \-tielestani pojat ovat hyvin oma-aloitteisia 

ja kayttaytyvat hyvin joten ei voi moittia . 

Sirkka Kaarina Roselius 
synt Ilmajoella 
puoliso majuri evp Oskar Roselius 
4 lasta 
Maanpuolustus- ja sotilaskotityö: liittynyt 1934 
Lotta-Svärd järjestöön ja toiminut siinä sen lak 
kauttamiseen saakka, liittynyt Vaasan Sk
yhdistykseen 1959 
luottamustehtävät : ohjelmajaoksen päällikkö 
1961-64, johtokunnan varajäsen 1961-64, joh
tokunnan vakinainen jäsen 1964-70, yhdistyksen 
sihteerinä 1965-70, sairaala- ja hengellisen jaok
sen päällikkö 70-74, johtokunnan vakinainen jä
sen 1974-77 . 
Ansiomerkit : talvisodan muistomitali (mm 39-
40), mm 41-45, Sotilaskotiliiton hopeinen ansio
merkki 1972, Suomen Valkoisen Ruusun Ritari
kunnan ( luokan mitali 1979. 

K R Ei voi valittaa käytös on parantunut, ei 
herjata ja pojat käyttäytyvät hillitysti. 

8. Mitä toi"omuksia Puolustus"oimilta? 
K L Uutta Sotilaskotia monitoimitiloineen . 
K R Ja parannuksia koko varuskuntaan . Koi

tuuhan se poikien hyväksi . 
K L Yleisesti ottaen on Puolustusvoimien suh 

tautuminen erittäin myönteistä ja olemme hyvin 
kiitollisia , että sotilaskoti saatiin kuntoon 60-
vuotisjuhliin, josta suu ri kiitos varuskunnan pääl 
likölle Everstiluutnantti Rautaselle jonka panos 
oli ratkaiseva . 

9. Mikä on Solilaskolityön merkitys? 
K L Suuri merkitys varusmiehille. Se tarjnaa 

paikan jossa sotilaat voivat viettää vapaa-aikansa 
ja sillä on myös suuri merkitys sisarille, jotka näin 
voivat osallistua vapaaehtoiseen työhön nuorison 
hyväksi . 

10. Millä Solilaskolityön lule"aisuus näyttää? 
K R Toiminta tulee jatkumaan ja liiton toimin

ta on varmasti paremmissa käsissä kuin kaksi
kymmentä vuotta sitten. 

. K L Kyllä varmasti, kunhan vain saadaan uusia 
jäseniä niin ettei toiminta lopu meidän vanhojen 
mukana. 

K R Vaikka tulevaisuus näyttää valoisalta niin 
toivoisi sotilaskotiaatteen merkityksen korostu
mista ja vuosittaisten sotilaskotipäivien takaisin 
ottamista . Ne olivat sellaisia intoa luovia tilai
suuksia joita tarvittaisiin edelleen . 

11. Mitä loi\lotte ensi"uosikymmenellä? 
K L Innostusta ja uhrautuvaisuutta sot ilasko ti 

sisarilta . Isänmaallisuutta ja velvollisuudentun 
toa . · 

K R Erityisesti toivoisin että sisaret alokasaika
na päivystaisivä t silloin kun ovat vuorossa . 
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VMTK 
VaaRPsto:ssa 

On ollut mieluista todeta, että varusmiestoimi 
kuntat yö on vakiinnuttanut asemansa Vaasan 
Rannikkopatteristossa . Koska varusmiestoimi
kunta toimii joukko-osaston osana, on sillä par
haat edell ytykset vaikuttaa välittömasti varus
miesten palvelusolosuhteisiin . Varusmiestoimi
ltunnathan kasittelevät kaikille varusmiehille tär
keita sosiaalisiin ja palvelusolosuhteisiin liittyviä 
kysy myksiä . 

~feidan omassa patteristossamme varusmiestoi 
mikuntaan on suhtauduttu hyvin myönteisesti 
sekä päällystön että varusmiesten taholta. 
VMTK :lla on oma toimisto 2. patterin yläkerras
sa , mikä takaa hyvät työskentelymahdollisuudet 
toimikunnan jäsenille. Puheenjohtajalle ja työ- ja 
opintoasiamiehelle on varattu kaksi kokonaista il
tapäivää viikossa käytettäväksi toimistot yös ken 
tel yy n. Tä man lisäksi suuri kiitos lankeaa patte
ristomme komentajalle, Evl Vayryselle , joka 
myönteisellä suhtautumisellaan on tehnyt työs
kentelyn mielekkääksi. Toiminnan tuloksellisuus
han riippuu paljon joukko-osaston komentajan 
suhtautumisesta VMTK :n esittämiin asioihin . 

Tä llä hetkellä varusmiestoimikunnan työn pai 
nopiste on varusmiesten aktivoimisessa VMTK
työhön mukaan seka vapaa-ajan toiminnan kehit
tämisessä . On pyrittävä jo alokasaikana välttä
mää n henkistä passivoitumista . Varsinkin niihin, 
joilla ei ole mitää n urheilu- tai muita erit yisiä har
rastuksia, on kohdistettava huomiota . On pyrittä 
vä tekemaa n selväksi, että varusmiestoimikunta
työstä itse kukin voi saada aivan uusia ' henkisia' 
virikkeitä . Toimikuntatyöskentely voi olla hyv in
kin suuntaa-antavaa yksilön vastaiselle toiminnal 
le yhteiskunnan jäsenenä. 

Kontaktia varusmiehiin pyritään saamaan jo 
varusmiespalveluksen alkuvaiheessa pidettävillä 
alokasoppitunneilla. Lisäksi jokainen voi käydä 
oma-aloitteisesti työ- ja opintoasiamiehen , tuki 
tykkimiehen sekä varusmiespapin vastaanotoilla, 
joita pidetäa n säännöllisesti VMTK :n toimistos
sa . 

Vapaa-ajan toiminnan kehittä minen on erityi
sen tärkeäa, koska kasarmialueelta puuttuvat 
suurelta osin tehokkaaseen vapaa-ajan kä yttöön 
tarvittavat tilat. Tosi n tässä yhteydessä on syytä 
todeta, etta varuskunnan sijainti keskellä kaupun
kia tarjoaa monia hyviä harrastu smahdollisuuk
sia. On jarjestetty elokuvanäytöksiä sekä monia 

erityyppisiä pattereiden välisiä urheilukilpailuja. 
Patteristoon on taas saatu oma varusmiesorkeste
ri, joka on ollut varsin aktiivinen toiminnassaan . 
Edelleen kulttuurin tarjontaa on lisätty ja tullaan 
vastaisuudessa entistä enemmän lisäämää n mm . 
tarjoamalla lippuja teatteri -esityksiin ja järjestä
mällä laulukilpailuja. Valokuvauksesta ja kielten
opetuksesta kiinnostuneita varusmiehiä on pyrit
ty kartoittamaan ja perustamaan näistä aloista 
kiinnostuneille omia kerhoja . 

Työ- ja opintoasiamiehen asema on myös hyvin 
tärkeä VMTK :n toiminnassa . Hänen tehtävänää n 
on antaa ennenkaikkea informaatiota eri oppilai
tosten tarjoamista opiskelu- ja sisaänpääsymah
dollisuuksista . Työ- ja opintoasiamiehen palvelu 
ja toivoisi useamman varusmiehen käyttävän , 
koska häneltä on todellakin mahdollisuus saada 
hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja eri opintoalois
ta . Hä n antaa mielelläan henkilökohtaista neu
vontaa . 

Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia varusmie
hiä, että pulminesi voit aina huoletta kää ntyä va
rusmiestoimikunnassa olevan yksikköedustajasi 
puoleen . Lisäksi voit epäröimä ttä kää ntyä ongel 
minesi myös yksikkösi päällikön tai vääpelin puo
leen, sillä he voivat varmasti auttaa Sinua henki 
lökohtaisesti monissa asioissa. 

Joukko-osaston ja sen varusmiestoimikunnan 
yhteisenä tavoitteena on tehtävänsä taitava ja 
maanpuolust ustahtoinen sotilas. 

VMTK :n puh .joht. 
opp Seppo Telimaa 
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Sydbottens Kraft Ab 
Suupohjan Voima Oy 

64300 LAPPFJÄRD LAPVÄÄRTTI 
Puh . 21370 - 21168 

PARTURILIIKE 

RAILI MANNER 

Pitkäkatu 41 . 
Puh . 244 705. 

Botnia23' 

Valmistus ja myynti : 

OY' BOl'NIA MARINAB 
PI 9 66100 Maalahti 

Turun Saippua Oy 

Ajanmukainen, tunnolinen TEORIA· ja 

AJO-OPETUS : 
• Kurssit alkavat maanantai- 1 

sin klo 12.10 ja 17.10. (Voit 
käydä joka päivä- tai iltaluen
noilla) . • Kokemäellä kurssit 
alkavat joka toinen maanantai 
klo 17.00. • Ajo-opetus uusi
tulla ajokalustolla mukavasti 
sinulle sopivaan aikaan. 

HEURLININ AUTOKOULUT 
Valtakatu 14, Pori , puh . 14007 

Kokemäki, puh. 60139 

Tule tutustumaan 
rakennustarvikenäyttelyymme 

mMETSÅLIITON 
MYYNTIKONTTORIT OY 

62100 LAPUA 

BALMER 
. 1 

1 
1 ___________________________ 1 
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KILPAILU VAASAN RESER
VIUPSEERIPIIRIN LAHJOIT
TAMASTA KIERTOPALKINNOS
TA 

Tästä kiertopalkinnosta kilpailevat Vaasan ran
nikkopatteriston perusyksiköt kerran vuodessa. 

Perusyksiköissi miehet jaetaan ryhmiin . 
Itse kilpailuun kuuluu rynnäkkökivääriam

munta no 4 (ilman koelaukauksia), 5-7 km :n 
ryhmakohtainen suun nistus sekä 3 rastitehtävää . 

Rastitehtäviä ovat käsikranaatin heitto , asekä
sittely sekä yleisen palveluohjesäännön tehtävä . 

Ryhmän tulos muodostuu ammunnan ja suun 
nistuksen sijalukujen summasta . Suunnistusai
kaan lisät.iän rastitehtävistä tullut lisäaika . Voit
taneen ryh män yksikkö saa vuodeksi haltuunsa 
kiertopalkinnon ja ryhmän johtaja kiertopalkin
toon liittyvän pienoismaljan . 

Vuoden 1979 kilpailu käytiin 20. 09. 1979 ani 
varhain aamusta alkaen, päättyen loppuosilla ilta
päivan aikana. 

Ammunta-osakilpailu jouduttiin jättämään 
pois radan korjaustöiden vuoksi. 

Suunnistusosuus rastitehtävineen alkoi Väster
vikin tanss ilavan maastosta päättyen Gerbyn soti
lasalueelle, josta ruokailun jälkeen kuljetus sau
naan . 

Varsinaisen suunnistusreitin pituus oli 6, 9 km . 
Reitin valinnassa voitiin käyttäa paljon polkuja 

ja 1eita kulkemista helpo11amassa . 
Suunnistu staidosta ja yrit ys halusta johtuen tu 

lok set muodost uivat Iä ssä kilpailussa ehkä liian 
ratkaisevi ksi silla rasti1eh1avillä ei kovin paljon 
enaa sijoi tuk sia pys1y11y muutt a maan . 

TULOKSET 

1. 6/ RAuK 
2. 1/ 3. Ptri 
3. 2/ RAuK 
4. 4/ RAuK 
5. 2/ EPtri 
6. 4/ 1. Ptri 
7. 1/ RAuK 
8. 7/ RAuK 
9. 3/ EPtri 

IO. 21 1. Ptri 
11. 5/ RAuK 
12 . 1/ 2. Ptri 
13 . 4/ 3. Ptri 
14. 212. Ptri 
15 . 3/ RAuK 
16. 51 1. Ptri 
17 . 3/ 3. Ptri 
18. 2/ 3. Ptri 
19. 9/ 1. Ptri 
20. 312. Ptri 
21. 6/ I. Ptri 
22 . 8/ I . Ptri 
23. 3/ I. Ptri 
24 . 1 / 1. Ptri 
25 . 512. Ptri 
26 . 7 I 1. Ptri 
27. l i EPtri 
28. 4 .1 2. Ptri 

1.20. 18 
1.27.49 
1.41.52 
2 .01.11 
2.00 . 15 
1.48 .31 
2. 11.52 
2.29 . 15 
2:33 . 14 
2 .38 .08 
2.47 . 16 
3.05 .00 
3.I0.4 1 
2.57 .50 
3. 13 .05 
3.33.31 
3.34.28 
3.20.52 
3.26.12 
3.35 .51 
3.58.17 
4 . 16.02 
4 .39.31 
4.42 .00 
5. 12.52 
5. 16 . 14 

Hyi 
Hyi 

2 6 0 
0 8 0 
2 14 4 
0 8 2 
0 12 2 
8 16 6 
2 14 4 
0 14 4 
0 12 4 
4 14 4 
0 12 2 
6 10 0 
0 IO 2 
8 12 6 
0 12 2 
0 8 4 
4 6 2 
4 16 6 
8 14 IO 

IO IO 4 
2 10 6 
2 12 8 
0 10 12 

10 8 6 
0 14 4 

10 16 2 
0 16 4 
8 14 0 

.. 
.il. ·; 

:::1 
CI, 
CI, 

j 

1.28 . 18 
1.35.49 
2.01.52 
2. 11.11 
2. 14 . 15 
2. 18.31 
2.31.52 
2.47 . 15 
2.49 . 14 
3.00.08 
3.01.16 
3.21.00 
3.22 .41 
3.23 .50 
3.27 .05 
3.45 .31 
3.46 .28 
3.46.52 
3.58 . 12 
3.59.51 
4. 16 . 17 
4 .38 .0:! 
5.01.31 
5.06 .00 
5.30.52 
5.44.14 
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Kuuntele! Kysele! 

Muodossa seisottaessa sattuu joskus, että lähel
lä olevan toisen osaston johtaja antaa osastolleen 
komennon, esim: "Lepo" Tällöin "meikäläiset" 
voivat mennä halpaan ja ottaa levon. Alikersantin 
suusta kuuluu tuttu lause: "No niin, eipäs kuun
nella vihollisen ääntä!" On opittava tuntemaan 
oman johtajansa ääni ja kuunneltava vain sitä -
ja tätähän armeijassa harjoitellaan : huomiokykyä 
ja oikeaa toimintaa. 

Kuuntelemisen oppiminen on hyvä asia muu
tenkin kuin armeijan komennoissa. Kun kuunte
lemme, mitä toiset ihmiset puhuvat meille, ja 
vaihdamme mielipiteitä, niin opimme paljon asi
oita elämäslä ja ka1somuksemme avar1uvat . Kun 
olen pitänyt iltahartauksia, on melkein aina ollu1 
sellainen tuntuma, että poja1 kyllä kuun1eleva1. 
(Aina ei tietysti väsymyksestä tai muusta ymmär
rettävästä syystä jaksa kuunnella edes kolmea mi
nuuttia.) 

Pidin äskettäin ensimmäisen rippikoulu1un1ini 
armeijassa. Pienellä ryhmällä opeluksen voi 01taa 
vähän -vapaamuotoisemmin ja oppilaat voiva1 
esittää kysymyksiä ja kommentteja kesken opetuk
sen. Heti ensimmäisellä kerralla syn1yi keskus1e
lua . Tästä huomaa, e11ä ollaan mukana ope1uk 
sessa - asiat kiinnostava!. 

Armeijan aika tuntuu olevan sopiva ajankohta 
rippikoulun käymiselle myös siksi, ellä on jo ehti
nyt aikaisemmin itse aja1ella asioita, jotka tulevat 
esille. On jo valmiiksi herännyt kysymyksiä ja 
mielipitetä. 

Ajarusten vaihtaminen toisten kanssa on raken
tavaa, mutta meidän on muisteltava kuunnella 
myös toisen mielipiteitä. Elämämme ja olemas
saolomme perustavissa kysymyksissä meidän on 
aina oltava avoimella mielellä ja valmiina vas
taanottamaan uutta. 

Emme saa koskaan lopettaa kyselemistä ja 
kuuntelemista asioissa, jotka koskevat suhdet 
tamme toisiin ihmisiin, Jumalaan, olemassa
oloomme ja yleensä elämäämme. Jeesus puhuu tu
tussa vertauksessaan hyvästä paimenesta : " Ha
nen äänensä lampaat tunteva!. Hän kut suu kuta
kin nimeltä ja vie ne laitumelle. Lampaat tulevat 
hänen perassään, koska ne tuntevat hänen äänen 
sa." Meidän lampaiden on oltava kuuntelulla 
oman paimc:nemme ää nelle . Hän kutsuu meitä 
kutakin nimelta ja näin voimme myös tehda hä
nelle . 

Tkm Pertti Hannus, varusmiespappi 

Vaasan Rannikkopatteristo neljäs puolustusvoimain 
mestaruuskilpailuissa 
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Puolustusvoimien mestaruuskilpailut partio
suunnistuksessa pide11iin 5.-7. 9. Ylämyllyn va
ruskunnan maastossa . VaaRPsto osallistui partio
kilpailuun yhdellä partioUa, henkilökohtaiseen 
kilpailuun otti osaa seitsemän miestä. 

Kilpailuun oli valmistaudultu huolella harjoit
telemalla jo kesän alussa kolmesti viikossa. Har
joittelu sisälsi intervalliharjoituksia Paukkuma
jalla (esim. 300 m juoksua - laukaus rynnäkkö
kiväärillä - 300 m juoksua jne.) ja luonnollisesti 
suunnistusharjoituksia maastossa. 

Varsinaisten mestaruuskilpailujen kenraalihar
joitus oli heinäkuun lopussa, jolloin osallistuttiin 
kolmen sotilasläänin kisoihin Joensuun lähistöllä . 
Yritimme ottaa oppia virheistämme ja hankkia 
kokemusta oudosta kilpailumuodosta . 

Lääninkisojen partiokilpailun yöosuus onnistui 
VaaRPston ykkösjoukkueella lähes "nappiin", 
sillä kilpailun kokoontumisrastilla joutui toinen 
puolipartio odottelemaan toista ainoastaan puoli
sen minuuyia, siis melkoisen tarkkaa työskente
lyä . Päiväosuudella tapahtui jaossa pieni töppäys, 
jonka johdosta parti_on johtaja joutui odotta
maan partion viimeistä miestä yli tunnin. Käsikra
naatinheitosta saimme sakkoa 24 minuuttia ja 
ammunnasta 10 minuuttia. VaaRPston ykkös
joukkue sijoittui kilpailussa toiseksi ja kakkos
joukkue neljänneksi . Osano1tajia oli kymmenen, 
joten sijoitus oli hyvä. 

Lääninkisojen perusteella valittiin joukkue 
puolustusvoimien kisoihin . Partion johtajana toi
mi ltn Jorma Saarimäki, varajohtajana vääp Ka
levi Mäki-Maunus . Partion muina jäseninä olivat 
alik Jari Männistö ja opp Mikael Bäck, varamie
henä tkm Hans Örnberg. Matkaan lähde1tiin 4. 9 . 
klo 6.30, jo1en h_erätys oli aikainen. Matka sujui 
mukavasti muonan ollessa mukana ja useita kilon 
naudanlihatölkkejä tyhjeni nopeaan tahtiin . 

Henkilökohtaisessa kilpailussa onnistuivat par
haiten yliv Pentti Jaakola, joka voitti oman sar
jansa (45 v) ja alik Männistö, joka sijoi1tui kah
deksanneksi varusmiessarjassa. Allekirjoittanut 
teki pari töppäystä ja putosi tulosluettelossa 45:lle 
sijalle. 

Torstaina 6. 9. vierailtiin Joensuun kaupungis
sa, josta pala1tiin iltapäivällä, pakattiin reput val
miiksi ja tarkistettiin varusteet. 

Illalla partiot vietiin linja-autokuljetuksella kil
pailupaikalle. Jännitys alkoi kohota, mutta katosi 
heti kun pääs1iin taipaleelle. Matkaan lähti 41 
partiota, joista VaaRPston joukkue kahdentena
toista. Yöosuuden kaksi ensimmäistä rastia oli 
yhteisrasteja, joihin partion pi1i suunnistaa koko
naisuudessaan. Toisella rastilla tapahtui partion 
jako kah1een kahden miehen ryhmään . Itse suun
nistin ltn Saarimäen kanssa ja vääp Mäki-Maunus 
teki kovasti 1öitä pysyäkseen alik Männistön pe
rässä . Maasto oli ns. "suppamaastoa". Sen näki 
myös rastimääritteistä, sillä 16 ras1ia 22 :sta sijaitsi 
"supassa". 

Molemmat ryhmät haparoivat hieman yhdellä 
rastilla, mutta muu1en osuus sujui hyvin . Yöosuu
den jälkeen VaaRPslO olikin loisena Karjalan Pri
kaa1in jälkeen . Yöpyminen tapahtui teltoissa ja il-

tapala nauuttnn puolenyön maissa. Ruokailun 
jälkeen oli vuorossa lepo, ja herätys aamulla klo 
6. Aamupalan jälkeen pakattiin taas reput kun
toon ja valmistauduttiin lähtöön. 

Maasto oli päiväosuudella osittain sama kuin 
yöllä, paikoittain ehkä hieman vaikeakulkuisem
paa. Päiväosuuteni pituus oli noin kymmenen ki
lometriä, jonka lisäksi yhteisosuudella oli piluutta 
kuutisen kilometriä. Tiesin, että osuu1eni oli pi
sin, ja sen vuoksi pidin alusia alkaen kovaa vauh
tia yllä. Tämä oli kuitenkin virhe, sillä liiallisen 
hätäilyn vuoksi jouduin hakemaan kahta ensim
mäistä rastia viitisen minuuttia. Päätin ottaa vä
hän rauhallisemmin, ja loppumatka kokoontu
mispaikalle sujui ilman suurempia kommelluksia . 
Pari kilome1riä ennen kokoontumisrastia alkoi 
yön 11 kilometriä painaa jaloissa. Ajattelin, että 
jos olen viimeisenä kokoontumispaikalla, niin kil
pailun jatkaminen jää minun osaltani siihen . Lä
hestyessäni rastia kuulin ltn Saarimäen kannus
tushuudot ja huomasin, että vääp Mäki
Maunuskin oli saapunul. Kun alik Männis1öä ei 
vielä näkynyt, sujuivat viimeiset metrit jo ke
vyemmin. Kun saavuin rastille huomasin Männis
tön jo odottavan valmiina lähtemään seuraavaa 
rastia kohti, ja olin vähällä luovuttaa . 

Seuraavat kolme kilometriä sujui\at kuitenkin 
melko mukavasti, sillä vauh1i ei ollut kova. Kaksi 
viimeistä kilometriä oli pikataivalosuutta, jossa 
aika kerrottiin kahdella . Nimi olisi yhtä hyvin voi
nut olla tuskien taival, sillä olin niin väsynyl, että 
hädin tuskin pääsin maaliin asti. 

Pikataipaleella oli myös kaksi teh1ävärastia. 
Toisella rastilla piti jokaisen ampua yksi laukaus 
omaan särkyvään tauluun . Jos joku ampui ohi, 
sai kuka tahansa partiosta yrittää paikata ohilau
kauksen . Toisella tehtävärastilla oli tehtävänä 
heittää kolme käsikranaattia 20, 25 ja 30 metrin 
etäisyydellä oleviin ympyröihin, joiden halkaisija 
oli kaksi metriä. Ammunnasta tuli viisi sakkomi
nuuttia käsikranaatinheiton mennessä "päin sei
niä", sillä ainoastaan kolme kranaa1tia osui, ja 
sakkominuutteja tuli 27 . 

Tulosten selvi1tyä-olimme tyytyväisiä, sillä nel
jäs sija kilpailussa, jossa osanottajia on näinkin 
paljon, on hyvä saavutus. Heti palkintojenjaon 
jälkeen alkoi kotimatka, sillä alik Männistöllä ja 
allekirjoittaneella oli raskaan viikon lopussa vielä 
lauantaina suunnistuksen SM-kilpailut Kaus1isel
la. opp Mikael Bäck 

Ab Pom-Frit Oy 
Ranskalaisia perunoita 
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l'll'A LAIHIAN 
\\\,? OSUUSKAUPPA 

66400 LAIHII\ PUH. 961-70400 

MONIPUOLINEN 
EDULLINEN 

LAITILAN 

OSUUSKAUPPA 

UUTUUSTUOTE 

Plll 
Biologinen kuorikekäymälä ilman vettä, säh
köä ja kemikalioita sisä- tai ulkotiloihin . 

SUOJELE LUONTOA! 

-.-iokiluole oy 
61800 KAUHAJOKI PUH. 963-12 822 
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VANHA KUNNON 

KASKE 
RAVINTOLA 

KASKINEN PUH . 962-27410 

LAIHIAN 
METALLI Oy 

66400 LAIHIA KK. 

PUH . 70211 

P. ROTOLA-PUKKILA Ky 
61600 KAUHAJOKI 

Puh. 961-41420 

OY KASKÖ WOOD 
Kaskinen 

D 
D 

METSÄ-BOTNIA AB 
64260 KASKINEN 

Tulospörssi 

PV :n Uinti- ja sotilas 3-011elumes1. kilp . Upinnie
mellä 9. 10. 1979 

Uinnin loppukilpailut 
200 m ru 
1. alik . Lasse Jaakkola HamRjP 2.39.5 
2. tkm Kari Vihtola VaaRPsto 2.45 . 1 
3. jääk . Arto Hiltunen KymJP 2.45 .3 
4. jääk . Kari Korpi PorPr 2.45 .9 

400 m vu 
1. alik. Ari Wiren HämRjP 4.08 .8 
2. alik . Markku Pelto HämRjP 4.32 .2 
3. alik . Ris10 Törmä KaiPr 4.44 .3 
4. tkm Kari Vihtola VaaRPsto 4.53 .3 

Uin11in yleismestaruus 
1. Kymen Jäakäripataljoona 47 
2. Kainuun Prikaati 44 
3. Porin Prikaati 36 
4. Vaasan Rannikkopatteristo 24 

PV :n Jalkapallomestaruuskilpailut Rissalassa 
23.-27 . 07 . 1979 

Lohko 1 
AseV 1 3 2 1 0 11- 1 s 
PorPr 3 1 2 0 7- 4 4 
VaaRPsto 3 0 2 1 3- 6 2 
RovltPsto 3 0 1 2 4-14 1 

Pelatut 011elut 

VaaRPsto-RovllPsto 2-2 
PorPr-AseV 1 1-1 
AseV 1-VaaRPsto 3-0 
RovltPsto-PorPr 2-S 
VaaRPsto-PorPr 1-1 
RovltPsto-AseV 1 0-7 

PV:n Ampumamestaruuskilpailut Oulussa 15 .-
16. 08 . 1979 

Sotilaspistoolipika-ammunta 30 1s 
1. Mvmest Mäkinen Seppo SmMv 296 ( 148) 
2. Mvja Torikka Veli-Matti SmMv 296 ( 146) 
3. Rj Heikkinen Olavi P-KR 296 ( 145) 

23. Ylil Juslin Jan-Erik VaaRPsto 285 

Rynnäkkökivääri 10 + 10 LS, varusmiehet 
1. Jääk Vanhala Aki KaiPr 96 96 192 Pv:n enn. 
2. Jää k Nuro Jussi PorPr 93 97 190 
3. Alik Huotari Veikko KaiPr 93 94 187 

19. TkmOvaskaAri VaaRPsto9091181 
103 . Alik Saimala Kari VaaRPsto 76 90 166 
131. Alik Isokoski Juha VaaRPsto 76 79 155 
158. Tkm Blusi Dan VaaRPsto 82 58 140 

Rynnäkkökivääri 10 + 10 LS, varusmiehet, jouk
kuekilpailu 
1. KaiPr SS 1 
2. PorPr 547 
3. RUK 546 

27. VaaRPsto 502 

Rynnäkkökivääriammunta 3 "'S LS, varusmiehet 
1. Pion Tallbacka Ville KSPionP 131 
2. Jääk Sämpi Esa KaiPr 131 
3. Alik Sivula Jari HämRjP 130 

53 . Tkm Blusi Dan VaaRPs10 106 
88 . Tkm Ovaska Ari VaaRPsto 98 
110. Alik Isokoski Juha VaaRPsto 92 
163 . Alik Saimala Kari VaaRPsto 67 

Rynnäkkökivääriammunta 3"' S LS, varusmiehet, 
joukkuekilpailu 
1. PorPr 373 
2. KarPr 368 
3. KaiPr 360 

29. VaaRPsto 296 

Standardikivääriammunta 20 LS makuu, varus
miehet 
I. Jääk Sinkko Pertti KymJP 193 (97) 
2. Kok Perkiö Esko llmaSK 193 (6) 
3. Alik Silander Jari SavPr 192 

39. Tkm Kinnari Esko VaaRPsto 180 
48. Tkm Blusi Dan VaaRPs10 179 
SS . Alik Isokoski Juha VaaRPsto 177 

Standardikivääri 20 LS, varusmiehet, joukkuetu
lokset 
1. llmaSK 384 
2.SavPr382 
3. KaiPr 371 

19. VaaRPsto 357 

\'leismestaruus 
1. SmMv 800 
2. R-KR 483 
3. K-SR 346 

47 . VaaRPsto 20 

PV:n suunnistusmestaruuskilpailut \'lämylly S. 
9.-7. 9. 1979 

Sarja M 35 
1. rj Airas Vesa K-SR 1.03 .04 
2. ltn Hakala Pekka LjK 1.09.22 

15 . hn Saarimäki Jorma VaaRPsto 1.15 .01 
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Sarja M 40 Presidentti Kyösti Kallion kiertopalkinto 1979 Yliv E Kevari tarkin varuskunnan ampumamestaruuskilpailuissa. 1. rvmest Eronen Otto P-KR 1.02 . 11 1. Karjalan Prikaati 6 
2. Ltn Tahvanainen Veijo KSS 2 1.03 . 19 2. Hämeen Ratsujaä kär ipataljoona 16 TULOKSET VAASAN VARUSKUNNAN 3. yliv Tammisto Vesa llmaSK 1.05 .50 3. Porin Prikaat i 17 AMPUMAMESTARUUSKILPAILUISTA IJ. 09. 1979 ----- ------
18. ylil. Heiskanen Kalevi VaaRPsto 1.19.09 22 . Vaasan Rannikkopatteristo 78 " " e c:: ~ 

ISOPISTOOLI 20 + 20 LS c:: < = Sarja M 45 !"" e o,j c:: 
1. yliv Jaakkola Pertti VaaRPsto 00.56.31 

kootuilla 
1. Yliv E Kevari VaaRPs10 182 18S 367 49. Yliv s Saloniemi VaaRPs10 92 122 212 

2. ylil Noponen .-\ rv i KR 00.58 .51 Pesäpalloa pelattiin eri ikäluokista 2. p Haulala 17S 186 361 so. Kapi R Summanen PohmSIE 96 11 S 211 
3. ylirj Kukkola , auno P-KR 1.00.21 varusmiesjoukkueilla . 3. Ylihn J•E Juslin 168 188 3S6 s 1. K Muromaa VaaSpE I0S I0S 210 

Harjoituspelejä pelasimme eri siviilijoukkueita 
4. Kapi M Paäkk0nen 170 179 349 S2 . Yliv H Piruinen VaaSK 112 9S 207 
5. C-H Lanamäki 168 176 344 53 . VUp 1 Kaivonen VaaRPsto 146 SS 201 

Varusmlffsarla vastaan . Puolustusvoimain mestaruuspeleihin 6. V-kers K Kojonen 166 170 336 S4. Ylil H Luukkonen 82 118 200 
tiemme katkaisi SatTR-joukkue jolle hävisimme 7. So1mcsl E Tuomikoski 156 l 7S 331 SS . Vääp M Pehokoski 85 114 199 

1. alik Sallinen Kari Helltr 59.22 ~ 8. Evl M Raulonen VaaSpE 146 166 312 56. Kapi R Kuruo 106 92 198 
2. alik Liukkonen Juha-Pekka J.:arPr 1.01 .26 Kankaan päässä 8-7. 9. Teknhn p Holma VaaRPslo ISJ ISO 303 S1 . Vaap E H0ls0 77 120 197 
3. kok Silvennoinen Juha KarJP 1.04.41 10. Yliv A Laulainen 145 IS3 298 S8. Yliv V Mälaskä 90 100 190 

ll . J Pursia inen 128 167 29S S9 . Vääp J Malmi PohmSIE 100 80 180 ------ Varuskunta 4:s puulaakijalkapallossa 12. lln J Saarimak i 148 146 294 60. Solmesl 0 Jokinen VaaRPs10 83 96 179 
8. alik. Männistö Jari VaaRPsto 1.08 .32 13 . Maj 0 Torvinen PohmSIE 160 131 291 61. Vaap p Niemi 116 61 177 
46 . tkm Bäck Mikael VaaRPsto l.19A3 14 . Kapi J Toukonen 154 131 285 62. So1mesl M Rinne PohmSIE 61 11 S 176 
55. tkm örnberg Hans VaaRPsto 1.22 . 15 

Puulaakiurheilun kipinä on pysynyt vireillä 15 . Ylik K Leh10 VaaRPs10 136 141 283 63 . Kapi 8 -E Ekman 79 93 172 
myöskin kesän aikana jolloin varuskunnan henki- j6. Kapi J Niemcla PohmSIE 108 173 281 64 . Yliv R Jussila VaaSpE 67 99 166 
lökuntajoukkue on osallistunut puulaakijalkapal- 17 . Yliv J Niemelä VaaRPs10 132 149 281 65. Vänr Salo VaaRPslo 70 89 159 

18 . Evl V Rulanen PohmSIE 162 119 281 66. Vääp J Hau1amäki 87 70 157 Varusmiesten joukkuetulokset losarjaan . Halukkuus pelaamiseen oli ke\'ää lla 19. Maj A Jåfs 129 151 280 67 . Yliv s Kivelä 69 87 IS6 
1. Uudenmaan Jääkäripataljoona 65 suuri johtuen kai kaukalopallon 1alvella tuomasta 20. F-G Wennslrö!JI VaaSpE 159 120 279 68. Kers J Taipalus 37 109 146 
2. Karjalan Prikaati 63 nautinnosta . Sarjapelien keväällä alettua huomat- 21. Kers M Pehokoski VaaRps10 148 129 277 69. Ylil K Heiskanen 69 76 14S 
3_ Karjalan Jääkäripataljoona 45 tiin kuitenkin, ettei innostus enää ollutkaan suu- 22 . Ev R Kankaanpää PohmSIE IS2 124 276 70. 1 Suoraniemi 43 99 141 

23. Teknylil V Perakorpi 1 S3 119 272 71. Lln p Mulari VaaSK 79 60 139 ------ ren suuri. Työn ja tuskien takana oli saada edes 24. E Lauren 124 143 267 72. Väap K Laukkonen VaaRPslo 81 S6 137 
9. Vaasan Rannikkopatteristo 34 täyttä joukkuetta ( 1 § 6) kentälle. Use_in jouduim- 25 . Ylik Kolehmainen VaaSpE 106 1 SS 264 73. .. p Viilanen VaaSpE S4 81 13S 

mekin pelaamaan yhden, jopa kahdenkin miehen 26. Vääp R Karhula VaaRPs10 144 120 264 74. s Lehlinen PohmSIE 73 61 134 
Suunnistuksen joukkuetulokset vajauksella . Menestyk semme oli ku itenkin kohta-

27 . Yliv K Jokiaho 127 135 262 75 . Kapi M Hamunen VaaPpE 89 45 134 
28 . lnskapl T Pomell VaaKmo 11 7 143 260 76. So1mesl 0 Kujanpaä PohmSIE SJ 78 131 

1. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 118 lainen sijoituimme kahdeksan joukkueen sarjassa 29. So1mes1 E Rönkkö VaaSpE 136 121 2S7 77 . Yliv V Haapaharju VaaKmo 66 64 130 
2_ Lapin Rajavartiosto 102,5 kahdella voitolla. yhdellä tasapelillä ja nelj a llä 30. Yliv R Virtanen VaaRPslo 127 126 256 78. Vaäp p Kairivaara VaaSpE 31 96 127 
3_ Kainuun Rajavartiosto 101 tappiolla neljänneksi. !\laalisuhde oli 15-10. 31. Kapi s Nieminen PohmSIE 130 124 2S4 79. So1mes1 J Ran1ala PohmSIE 23 103 126 

32. Vaap s Poli VaaRPslo 105 147 2S2 80. Kenrmaj H Anllila 30 9S 124 ------ Kauden päätös tapahtui 01. 11. klo 12 .30, joi- 33 . Yliv p Jaakola 13S 113 248 81. Yliv J Harju VaaSpE 96 16 112 
14. Vaasan Rannikkopatteristo 34 loin pelattiin haasteottelu Rauk :n oppilaskunnan 34 . lnsmaj G. Nordman PohmSIE 140 107 247 82. Ylik p Pakka VaaPPs10 S3 62 105 

joukkuetta vastaan . 35 . Teknkapl 0 Uusilalo 128 118 246 83 . Vääp " Mäki-Maunus 43 61 104 
36. Yliv L Pehola VaaSK 84 160 244 84 . M Vähanen 46 S1 103 

Partiosuunnistus 6.-7. 9. 1979 37 . Vä3p s Yli-Koivislo PohmSIE 147 93 240 85 . Kers Goman VaaSK IS 7S 90 
1. Karjalan Prikaati 4.25 .06 38 . Solmest s Lassila 96 139 235 86. Vääp Lindsledl 41 46 87 

Ylil Heimlander Uolevi 39. Ylil H Ahonen VaaRPslo 101 134 235 87 . V-kers s Saarela VaaKmo 14 69 83 
- Pakko uskoa, että alokkaalla ja lyhtypyl- 40. Talylil A Mäkinen PohmSIE IS2 81 233 88 . Yliv A llomaki VaaSK 42 33 1S 

Vääp Vääränen Jouko väällä ei ole muuta eroa kuin että lyhtypylvään 41. Väap. R Kuusinen VaaRPslo 119 109 228 89 . Maj J Kurenmaa PohmSIE 1 S S8 73 
Kok Heimala Jorma 42 . Vääp 0 Savola VaaKmo 100 126 226 90. Yliv M Poytalaakso VaaRPs10 17 53 70 
Alik Liukkonen Juha-Pekka 

yläpäässä on valoa . 43 . Yliv A Kalij:i"•i PohmSIE 112 114 226 91. Ylik T Kurki 42 25 67 
44 . R Luukkonen VaaRPslo 125 84 219 92. Kers H Ylikangas 20 42 62 2. Hämeen Ratsujääkäripataljoona 4 .25.49 

'Komentopaikan varastoalueen ympärille oli 4S . Ylil H Ahola 88 130 218 93 . Vääp J Junnola 27 34 61 
3. Keski-Suomen Pioneeripataljoona 4.39. 13 46. Ltn s Kinnarinen 130 88 218 94. Maj p Hallasmaa PohmSIE 0 S2 S2 
4. Vaasan Rannikkopatteristo 4.48 .02 rakennettu 2,5 m korkea piikkilanka-aita, jonka 47 . Vaap E Hiipakka VaaSK 111 105 216 9S . Vaap J Niemi VaaRPslo 16 23 39 

Ltn Saarimäki Jorma sisäpuolelle oli aina yöksi asetettu koiravartio . • 48 . R Sandelin VaaSpE 143 72 215 

Vääp Mäki-Maunus Kalevi 
Erään tapauksen jälkeen ilmestyi porttiin sel- Jouk kuetulokset ( 15 parasta) 

Alik Männistö Jari västi näkyvä ilmoitus : 1. Toimiupseerit 4437 
Tkm Bäck Mikael V ARTIOKOIRAN SÄÄNNÖT 

2. Upseerit 4426 

Suunnistuskilpailun )'leismestaruus Kohta 1 Vartiokoira on aina oikeassa . 
1. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 176 Kohta 2 Jos vartiokoira on väärässä toimitaan 
2. Hämeen Ratsujääkäripataljoona 172 kohta 1 :n mukaisesti. 
3. Karjalan Prikaati 170 
------

9. Vaasan Rannikkopatteristo 110 
Oy MOE & ASPLUND Ab 

Presidentti P E Svinhufvudin kiertopalkinto 1979 Vaasa 

1. Karjalan Prikaati 4 • 
2. Hämeen Ratsujääkäripataljoona 9 RAVINTOLA TARO 3. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 10 

J. KUPARI ------
21. Vaasan Rannikkopatteristo 47 Ylistaro 
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Jukajan Saha Oy 
66470 Jukaja 

Vaihde 961-73375 

KESOIL-:KAHVIO 
M. HANKA 

Sairaskodinkatu 1. 65100 VAASA 10 

KÄYTETYT AUTOT 

E.7äiiliii 
TUIVAJOKI · Puh. N1-7505e 

Mäkynen Yhtymä 

62100 LAPUA 
PUH 964/32 671 

TÄYDEN PALVELUN AUTOTALO 

MYYNTI HUOLTO VARAOSAT 

automela ky 
Rengastie 28, Seinäjoki 

Puh . 964-25000 

Puisto-Parturi 
Vaasanpuistikko 20. 

Puh . 110980 

Lapuan Sähkö Oy 

RAMONA 
KAHVIO ja GRILLI 

Vöyrinkatu 15 Vaasa 
Puh. 242391 

KAHVIO AVOINNA : 
Ma-Pe . . . . 7.30-22.00 
La . . . . . . . . 12.00-20.00 

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

Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta 
ja kahvista . 

~ 

Vaasan Rannikkopatteriston yleisurheilu- ja maastojuoksumesta
ruuskilpailut 

3000 m loppukilpailu 

Tkm Sak si 1.Ptri 
Vaä p Niemi J EPtri 
Tkm Julkunen I.Ptri 
Tkm Kimpiharju T EPtr i 
Tkm Backlund 1.Ptri 
Tkm Kortesmaa EPtri 
Alik Salli 1. Ptri 

1100 m loppukilpailu 
Alik Saksi 1. Ptri 
Tkm Soderback 2. Ptri 
Kers Ylikangas H 2 .Ptr i 
Tkm Viitakangas EPtri 
Alik Salli 1. Ptri 

100 m loppukilpailu 
Kok Alajok i ...... . ... .. ....•.... . ... . .... . 
Tkm Latvakoski ..... . ...... • . . . ... . . . .. . .. 
Kers Niemi .......•... ... ... .. . . . . ... . ..... 
Tkm Allenius ... . .. . .. . .... . .............. . 
Tkm Räsänen . . . . . . ... ... .. . ..... . , ..... . . . 
Alik Laine ........ .. .. . ... .. ..... . .. . •.... 
Alik Valkki . .. .. .... ... •............ . ...... 
Tkm Höri .. ..... . ... . ....... . . . . .. . .... .. . 

4" 100 m loppukilpailu 

9 .52,4 
9.55,5 

10.24,8 
10.28 ,8 
I0.49,6 
10.52,8 
I0 .55,8 

2.11 . 1 
2.20,0 
2.20,6 
2.24,9 
2.33,0 

11 ,8 
12 , 1 
12.2 
12,4 
12,4 
12.4 
12,6 
12.6 

I! I .Ptri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49,3 
EPtri . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 49,7 
2 .Ptri ..... . .. . . .. . . .. . ...... . ... . ......... 49,8 
Rauk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,4 
ll i l.Ptri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,4 
3 .Ptri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,6 

Ktihlis loppukilpailu 
Tkm Oikkonen 3.Ptri 42,78 
Tkm Jakobsrnn I.Ptri 41 ,82 
Tkm Meril.1i·1~n I.Ptri 41 ,62 
Tkm Vaara I.Ptri 39,54 
Tkm Saari 11. :. EPtri 38,58 
Tkm Haapala EPtri 38, 12 
Tkm Hyvönen 3.Ptri 36,40 
Tkm Haurinen 3 .Ptri 30,88 

Kifkko loppukilpailu 
Tkm Salo M EPtri 27 ,28 
Alik Utriainen EPtri 25 ,82 
Tkm Haapala EPtri 24,58 
Tkm Saari A EPtri 23,70 
Tkm Söderback 2 .Ptri 20,68 
Tkm Nelimarkka 1.Ptri 15 ,08 

Kuula loppukilpailu 
Alik Koivi sto E 2 .Ptri 10,86 
Alik Ruuska A EPtri 10,19 
Tkm Haapala M EPtri 9,99 
Tkm Saarinen H EPtri 9,61 
Tkm Oikkonen A 3 .Ptri 9,54 
Tkm Ovaska A 2.Ptri 9,33 
Tkm Raiski T EPtri 8.92 
Tkm H y,·önen T 3 .Ptri 8.90 

Pituus loppukilpailu 
Kok Alajoki A 
Alik Valkki H 
Tkm Ryssy R 
Tkm Mäki-Opas 
Tkm Kanniainen M 
Tkm Viljanen 
Tkm Santala 
Alik Koivisto E 
Tkm Prinkkilä M 
Tkm Hautamäk i 

Korbush~·pp)' loppukilpailu 
Tkm Kanniainen M 
Tkm Raaska 
Tkm Oikkonen A 
Alik Sparv T 
Tkm Heikkinen 
Tkm Linjamaki 
Tkm Höri J 
Tkm Lahtinen 

PALOJA 

1.Ptri 
2 .Ptri 
EPtri 
1.Ptri 
EPtri 
2 .Ptri 
I.Ptri 
2 . Ptri 
EPtri 
3. Ptri 

EPtri 
I .Ptri 
3.Ptri 
3. Ptri 
1.Ptri 
I . Ptri 
2 . Ptri 
1.Ptri 

165 
159 
159 
159 
156 
150 
145 
145 

6 , 10 
5,38 
5,24 
5,14 
5,03 
4,76 
4,72 
4,68 
4,21 
3,78 

Firmassa tarvi11iin kaksikielistä puhelunvälit1ä ~ 
jää . Tytlö haki paikkaa ja sai, ryhtyen hoitamaan 
tehtäviään, vastaamalla puhelimeen - TURUN 
MUNA - ÅBO KICKEL 

Jo vain, sain pilkillä kaksimetrisen hauen . 
Ja minäpähäntä sain myrskylyhdyn joka 

viellähäntä - palo . 
- Jo vain vasite valehtele!. 
- Enempähäntä valehtelekkaan, mutia jospa-

häntä sovitaan niin, ellä sinähäntä lyhennät sitä 
haukea metrillä, niin minäpähäntä sammutan sen 
lampun. 

Oy Almedahl Ab 
Maalahti 
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Tuloksel 

Henkiliikun1a l 'I 
1. Vääp · Niemi J 
2. Vääp Niemi P 

Yli 35 l' 

1. Ltn Saarimäki J 
Varusmiehel 

1. Tkm 
2 ... 
3. Alik 
4. Tkm 
5. Alik 
6. Tkm 
7 . .. 
8 . .. 
9 ... 

10. " 
11. Korp 
12. Alik 
13 . Tkm 
14. " 
15 . Korp 
16. Alik 
17. Tkm 
18. " 
19. " 
20 . •• 
21. Alik 
22 . Tkm 
23. Korp 
24. Tkm 
25 . " 
26. " 
27 . " 
28 . " 
29. " 
30. " 
31. Alik 
32 . Tkm 
33. " 
34. " 
35. " 
36. " 
37 . Alik 
38 . Tkm 
39. " 
40 . .. 
41. Tkm 
42 . Alik 
43 . Korp 
44 . Alik 
45 . Korp 
46. Tkm 
47 . Alik 
48 . Tkm 
49. Alik 
50. Tkm 
51. .. 
52. " 
53. Alik 
54. Tkm 
55 . " 
56. " 
57 . " 
58. " 
59. " 
60 . .. 
61 . " 
62. " 
63 . Alik 
64 . .. 
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Saksi 
Bäck 
Männistö 
Örnberg 
Ahlsund 
Strandberg 
Tuomiharju 
Jokinen 
Kimpiharju 
Julkunen 
Väliniemi 
Knipström 
Mäkiopas 
Vihtola 
Keskikorhonen 
Salli 
Raaska 
Kallio 
Kortesmaa 
Kurkiala 
Juselius 
Söderback 
Tai11onen 
Westerback 
Kamila 
Sparv 
BoWellan 
Backlund 
Kuusisto 
Linjamäki 
Luoma 
Luoma 
Tyni 
Vii1akangas 
Juhanpeho 
Vesala 
Dahls1röm 
Vii1ala 
Aurivuo 
Allenius 
An1tila 
Jutila 
Kerola 
Myllykoski 
Kirkkomäki 
Saari 
Leppänen 
Renko 
Kuronen 
Markko 
Larimo 
Salonen 
Saimala 
Pehcinen 
Hyvonen 
Örni 
H okkanen 
Koski 
Henriksson 
lsokääntä 
Mäkinen 
Salo 
Viitanen 
Ruokonen 

l.Ptri 
3 .Ptri 
!.Piri 
1.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
EPtri 
1.Ptri 
I.Ptri 
1.Ptri 
1.Ptri 
1.Ptri 
3.Ptri 
1.Ptri 
l.Ptri 
I.Ptri 
EPtri 
3.Plri 
RAuK 
2.Plri 
2.Ptri 
I.Ptri 
I.Ptri 
3.Ptri 
EPtri 
I.Ptri 
1.Ptri 
1.Ptri 
3.Plci 
3.Ptri 
I.Ptri 
EPtri 
I.Ptri 
I.Plri 
2.Ptri 
EPtri 
3.Ptri 
EPtri 
3.Ptri 
1.Ptri 
I.Ptri 
3.Ptri 
1.Ptri 
I.Ptri 
EPtri 
2.Ptri 
I.Ptri 
EPtri 
1.Ptri 
1. Ptri 
RAuK 
:! .Piri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Plri 
I .Ptri 
2.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
EPtri 
I.Ptri 
RAuK 

14.05 
15.40 

15 .06 

13 .35 
13 .37 
13 .46 
13 .46 
13 .47 
13 .59 
14 .05 
14.33 
14.35 
14.36 
14.37 
14.38 
14.43 
14.50 
15.05 
15 . 11 
15 .17 
15 .18 
15 .23 
15 .26 
15.26 
15 .35 
15.36 
15.37 
15 .45 
15 .45 
15 .46 
15 .50 
15.52 
15.52 
15 .52 
15 .54 
15 .56 
15 .56 
15 .57 
16.06 
16. 10 
16.10 
16. 11 
16.12 
16.13 
16. 14 
16. 16 
16.17 
16.18 
16.19 
16.22 
16.23 
16.24 
16.25 
16.26 
16.28 
16.34 
16.36 
16 .39 
16.40 
16.50 
16.51 
16.52 
16.53 
16.54 
16.57 
16.58 
17.02 

65 . nm 
66 . .. 
67 ... 
68 ... 
69. " 
70. " 
71 . " 
72 . Alik 
73. Korp 
74 . Tkm 
75 . " 
76. Korp 
77. Tkm 
78. " 
79. " 
80 . .. 
81. .. 
82. " 
83 . " 
84. " 
85 . " 
86. " 
87. " 
88 . " 
89. " 

Eklund 
Valkama 
Paunonen 
Hietamäki 
Leskinen 
Toi\'ola 
Tuisku 
Tyni 
Koski 
Haurinen 
Nässlin 
Huhtamäki 
Söderholm 
Tahkokorpi 
Telimaa 
Haapapuro 
Ruostekoski 
Lähdesmäki 
Heliste 
Castren 
Huhtanen 
Elo 
Ryssy 
Luoma 
Kauniainen 

3.Pl ri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
EPtri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
3.Ptri 
EPtri 
2.Ptri 
EPtri 
EPtri 
3.Ptri 
EPtri 
EPtri 
EPtri 
EPtri 
3.Ptri 
3.Ptri 
2.Ptri 
EPtri 
EP1ri 
EPtri 

17 .04 
17.05 
17 .06 
17 .'08 
17.09 
17. 20 
17.27 
17.29 
17.30 
17. 31 
17 .32 
17.32 
17 .35 
17.37 
17 .38 
17 .38 
17 .51 
17.52 
17.58 
18.00 
18.05 
18 .40 
18.42 
19. 19 
19. 19 

JORDBYGGARNA MAARAKENTAJAT 

Bröderna 11., 1 
Veljekset Momrniog • 

Mal■x ~ 
Mulahtl 

BILRADIOTEL. 94040-61222 Lan1 
AUTORADIOPUH. 94040-61221 Sven 
KONTOR 961-664222 
KONTTORI 961-664490 

YLISTARON 
SÅHKÖASENNUS Oy 

Ylistaro 

• 

MAARAKENNUSLIIKE 

H. TAMMINEN Ky 
Ajurink. 22. 

65100 VAASA 10. 

y. 

)( X 

LELUPUOTI 
Vaasa 

• 
LAPUAN GRILLI 

Lapua 

• 
KONELIIKE P. TAIPALE 

Ylistaro Untamala 

• 
WAHLROOS BAGERI 

Overmark 

• 

KAUNO RISBERG 
Metsäk. 28. - Puh. 212226. 

Maankaivua ja kalliolouhintaa 
urakalla ja laskuun. 
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Seattlen puhe 

Vuonna 1854 Washingtonin Suu
ri Valkoinen Päällikkö teki tarjouk
sen intiaaneille ostaakseen heidän 
maansa ja lupasi antaa heille reser
vaatin sen sijaan. Intiaanipäällikkö 
Seattien vastausta tähän tarjouk-

"Washingtonin Suuri Pää llikkö lähettää meille 
sanan, että hän haluaa ostaa meidän maamme . 

Suuri Päällikkö lähettäa meille myös ystävyy
den sanoja ja vakuuttaa hyvää tahtoaan meille . Se 
on hänelle kunniaksi , sillä me tiedämme, että hän 
tuskin tarvitsee meidän ystävyyttämme. 

Mutta rfle harkitsemme hänen tarjoustaan . Sillä 
me tiedämme, että valkoinen mies voi tulla asei
den kanssa ja ottaa maamme ellemme myy . 

Kuinka kukaan voi ostaa tai myydä taivasta 
yläpuolellamme tai maan lä mpöä? Koko ajatus 
on meille outo . 

Ellemme omista ilman raikkautta tai veden ki
mallusta, kuinka kukaan voi ne ostaa? 

Jokainen pala tätä maata on pyhä minun kan
salleni . Jokainen kiiltävä männynneulanen, jokai
nen rannan hiekkajyvä, usva hämärtyvässä met
sässä, jokainen aukio ja jokainen pörrääva hyön
teinen on pyhä kansan muistoissa ja kokemuksis
sa. Puissa virtaava mahla kuljettaa mukanaan pu
naisen miehen muistoja. 

Siirtyessään tähtien pariin unohtavat valkoisen 
miehen kuolleet sen maan, jossa he ensi kerran 
näkivät päivänvalon. Meidän kuolleemme eivät 
koskaan unohda tätä ihmeellistä maata, koska se 
on punaisen miehen äiti. Me olemme osa tätä 
maata ja se on osa meitä. 

Tuoksuvat kukat ovat sisariamme, kauris, he
vonen ja mahtava kotka ne ovat veljiämme. Kalli
oiset harjanteet, niittyjen rehevyys, ponin ruu
miin lämpö ja ihminen - kaikki kuuluvat samaan 
perheeseen. 

Kun siis Washingtonin Suuri Päällikkö lähettää 
meille sanan, että hän haluaa ostaa maamme, hän 
vaatii meiltä todella paljon. 

Suuri Päällikkö sanoo, että hän varaa meille 
paikan, jossa voimme elää omissa oloissamme, le
vossa ja rauhassa . Hän olisi meidän isämme ja me 
hänen lapsiaan. 

Me siis harkitsemme tarjoustasi ostaa meidän 
maamme. Mutta se ei ole helppoa . Sillä tämä maa 
on meille pyhä. 

Purojen ja jokien kimaltava vesi ei ole vain vet-
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seen pidetään kauneimpana ja sy
vällisimpänä luonnon ja omaperäi
sen kulttuurin puolesta pidelt~ nä 
puheena, mitä tunnetaan. Julkai
semme sen seuraavassa kokonai
suudessaan. 

tä, vaan se on meidän esi-isiemme verta . Jos me 
myymme tämän maan, täytyy teidän muistaa että 
se on pyhä . Teidän täytyy opettaa lapsillen ne, että 
se on pyhä ja etta jokainen häilä htäva va rjo jJr
vien kirkkaassa vedessä todistaa minun kansani 
elämän tapahtumista ja muistoista. Veden solina 
on minun isäni isän ääni . 

Virrat ovat veljiämme, ne sammuttavat janom
me . Virrat kantavat kanoottejamme ja ruokkivat 
lapsemme. Jos me myy mme si nulle maamme. Tei
dä n tä ytyy muistaa ja myös opettaa lapsi llenne, 
että virrat ovat veljiämme ja teidän veljiänne, ja 
teidän tulee kohdella niitä niinkuin veljiänne . 

Punainen mies on aina joutunut väistymään 
etenevän valkoisen miehen tieltä kuin usva häipyy 
vuorilta aamurauringon noustessa . Mutta meidän 
isiemme tuhka on pyhä . Heidän hautansa on pyhä 
tanner ja niin ovat nämä kunnaat, näina puut, tä
mä maan kolkka pyhitetty meille. Me tiedämme, 
ettei valkoinen mies voi ymmärtää meidän teitäm
me . Hänelle yksi paikka on yhtä hyvä kuin toi
nenkin, sillä hän on kuin muukalainen, joka tulee 
yöllä ja ottaa maasta mitä tarvitsee . Maa ei ole 
hänelle veli vaan vihollinen, ja kun hän on voitta
nut sen, hän jatkaa matkaansa . 

Isiensä haudat hän jättää taaksensa eikä välitä . 
Hän ryöstää maan lapsiltaan. Siitä kään hän ei vä
litä. Hänen isiensä haudat ja hänen lastensa perin
töoikeudet on unohdettu. Hän kohtelee äitiään 
maata ja veljeään taivasta kuin tavaroita , joita 
voi ostaa, ryöstää ja myydä kuin lampaita tai lasi
helmiä . Hänen ahneutensa nielaisee kaiken ja jäl 
jelle jää vain autio maa . 

Mitäpä minä tiedän . Meidän tapamme eivät ole 
teidän tapojanne . Teidän kaupunkienne näkemi 
nen koskee punaisen miehen silmiin . Mutta ehkä
pä punainen mies on villi eikä ymmärrä . 

Ei ole hiljaista paikkaa valkoisen miehen kau
pungeissa. Ei yhtään paikkaa, jossa voi kuulla si l
mujen puhkeavan keväisin tai hyönteisen siipien 
rahinan . Mutta ehkä kaikki johtuu siitä, että olen 
villi enkä ymmärrä . Melu vain loukkaa korvia. Ja 
mitä on elämä ellei voi kuulla kehrääjän yksinäis-

tä huutoa tai sammakoiden kinastelua yölla lam
men ympärilla? Minä olen punainen mies, enkä 
ymmärrä sitä. Intiaani kaipaa lammen kasvojen 
yli suhahtavan tuulen pehmeää ääntä ja metsän 
ha vujen tuok sua tuulessa sateen jälkeen . 

lima on kallisarvoista punaiselle miehelle, sillä 
kaikilla elävillä on osansa jokaisessa hengen ve
dossa eläimet, puut, ihmiset - kaikki hengittävät 
samaa ilmaa . Valkoinen mies ei näytä huomaavan 
ilmaa, jota hä n hengittää. Hä n on löyhkälle turta 
kuin paiviä kuolemaisillaan ollut mies. Mutta jos 
me myymme sinulle maamme, tä ytyy teidän muis
taa, että ilma on meille kallisarvoista, sillä se ja
kaa henkensä kaiken sen elamän kanssa, jota se 
ylläpitää. 

Mutta me harkitsemme tarjoustasi muuttaa re
servaattiin, jonka olet varannut minun kansalleni. 
Elamme syrjässä ja rauhassa . Ei se paljon merkit
se , missä asumme päiviemme loppuun . Lapsem
me ovat nähneet isiensä nöyryyttävä n tappion . 
Soturimme ovat häpeästä tappion jälkeen vajon
neet joutilaisuuteen ja saastuttaneet itsensä ma
keilla ruoilla ja kovilla juomilla . 

Merkit see kovi n vähän, missä me vietä mme lo
put päivämme. Niitä ei ole monta . Vain joitakin 
tunteja, joitakin tal via .vielä, eikä yhtään lasta 
niistä suurista heimoista, jotka kerran elivät ja 
asuivat tällä maalla tai jotka nyt vaeltavat pieninä 
ryhminä metsissä, ole jäljellä suremassa sen kan
san hautojen äärellä, joka kerran oli yhtä mahta
va ja toiveikas kuin sinun kan sasi nyt. Mutta mik 
si murehtisin kansani menoa . Heimot koostuvat 
vain ihmisistä , ei muusta . Ja ihmiset tulevat ja 
menevät kuin meren aallot. 

Ei myöskään valkoinen mies, jonka Jumala pu
huu hänelle kuin ystävä ystävälle, ole mikään 
poikkeus yhteisestä kohtalostamme. Ehkä meistä 
lopulta tulee veljiä, kuka tietää . Yhden asian me 
tiedämme, asian jonka valkoinen mies voi joskus 
tajuta - meillä on yhteinen Jumala . 

Te voitte luulla, että omistatte Hänet niinkuin 
tahdotte omistaa maamme. Mutta sitä ette voi. 
Hän on kaikkien ihmisten Jumala ja hän tuntee 
samaa sääliä niin valkoista kuin punaistakin koh
taan . Tämä maa on Hänelle kallis ja joka vahin
goittaa maata halveksii sen Luojaa . Myös valkoi
set katoavat, ehkä ennemmin kuin kaikki muut 
heimot. Joka jatkuvasti likaa oman sijansa, tu
kehtuu jonain yönä omaan saastaa n, a . 

Mutta hukkuessanne te loistatt , kkaasti sen 
Jumalan voiman sytyttäminä, joka toi teidät tä
hän maahan ja jossakin erityisessä tarkoituksessa 
antoi teille vallan tämän maan yli ja punaisen mie
hen yli. Se tarkoitus on meille .mysteeri, sillä me 
emme ymmärrä, kun puhvelit tapetaan, villihevo
set kesytetään, metsien salatut lokerot täyttyvät 
ihmisjoukkojen hajusta ja kypsien kukkuloiden 
näkymät pilataan puhuvilla rautalangoilla . 

Tuuli, joka antoi isoisällemme hänen ensim
mäisen hengenvetonsa, ottaa vastaan myös hänen 
viimeisen huokauk sensa . Ja tuulen täyt yy antaa 
myös lapsillemme elämän henki . Ja jos me myym 
me maamme, täytyy sinun pitää se erillään ja py
hana, paikkana, jonne valkoinen mieskin voi tuHa 

maistamaan tuulta, jolle niityn kukat ovat anta
neet tuoksun. 

Niin me harkitsemme tarjoustanne ostaa 
maamme. Jos me päätämme hyväksyä sen, minä 
asetan yhden ehdon: valkoisen miehen pitäa koh
della kaikkia eläimiä alueella veljinään . 

Minä olen villi enkä ymmarrä mitää n muuta ta
paa . Olen nä hnyt tuhansien puhvelien mätänevän 
preerialla valkoisen miehen jäljiltä, kun hän am
pui ne ohikiitavästä junasta . Minä olen vain villi, 
enkä voi ymmartää miksi savuava rautahevonen 
olisi tärkeämpi kuin puh veli, · jonka me tapamme 
vain pysyäksemme hengissä . 

Mitä on ihminen ilman eläimiä? Jos kaikki eläi
met olisivat poissa, ihminen kuolisi hengen suu
reen yksinäisyyteen . Sillä mitä tahansa tapahtuu 
eläimille, tapahtuu ennen pitkää myös ihmisille . 
Kaikella on yhteys. 

Teidän täytyy opettaa lapsillenne, että maa hei
dän jalkojensa alla on esi -isiemme tuhkaa . Niin 
että he kunnioittavat maata, joka on kyllästetty 
heidän kaltaistensa elämällä. Opettakaa lapsillen
ne mitä me olemme opettaneet lapsillemme, että 
maa on meidän äitimme. Mitä tahansa tapahtuu 
maalle tapahtuu maan lapsille . Jos ihminen sy lkee 
maata, han sylkee itseään . 

Tämän me tiedämme. Maa ei kuulu ihmiselle, 
vaan ihminen maalle . Tämän me tiedämme . Kaik
ki luontokappaleet ovat yhtä kuin veri, joka liit
tää suvun yhteen. Kaikki luodut ovat yhtä. 

Mitä tapahtuu maalle, tapahtuu maan pojille . 
Ei ihminen kutonut elämän kudosta , hän on vain 
sen säie. Mita hän kudokselle tekee, sen hän tekee 
itselleen . 

Missä on tiheikkö? Poissa. Missä on kotka? 
Poissa . Hyvästit ketterälle hevoselle ja ajolle? Se 
on elämän loppu ja lopun alku . 

Niin me harkitsemme ehdotustasi ostaa meidän 
maamme. Jos me suostumme teemme sen varmis
taaksemme itsellemme reservaatin, jonka olet 
meille luvannut. Ehkä me siellä voimme elää lo
put päivämme niinkuin haluamme. 

Kun viimeinen punainen mies on kadonnut täl
tä maalta ja hänen muistonsa on vain pilven var
jo, joka lipuu preerian yli, viipyvät kansani hen
get näillä rannoilla ja näissä metsissä. Sillä ne ra
kastavat tätä maata kuin vastasyntynyt rakastaa 
äitinsä sydämenlyöntejä . 

Jos me siis myymme sinulle maamme, rakasta
kaa sitä niin kuin me olemme sitä rakastaneet. 
Huolehtikaa siitä, niin kuin me olemme siitä huo
lehtineet. Pitäkää mielessänne sen kuva sellaisena 
kurn se on nyt kun te otatte sen meiltä vastaan. 

Ja kaikella voimallanne, kaikella mielellänne, 
kaikella sydämellänne säilyttäkää se lapsillenne ja 
rakastakaa sitä, niin kuin Jumala rakastaa meitä 
kaikkia. 

Erään asian me tiedämme. Meidän Jumalamme 
on sama Jumala . Tämä maa on Hänelle kallis . 
Valkoinenkaan mies ei voi välttää yhteistä kohta
loamme. 

Voi olla, että meistä lopulta tulee veljiä . Sen me 
näemme. 
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Hartwallin ~ jaffa
Suomen suosituin appelsiinijuoma. 

Oy HARTWALL Ab 
Vaasa 
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Kers 
KuulanlyÖ■IÖ 

Jouko Hassi KaiPr 10,8 1. Alik 
Lln Soren lsaksson UudPr 10,9 2. Rj 

Pauli Pernula Karlsto 11.0 3. Alik 
Alik Esa Sippola UrhK 11, 1 4. 

Markku Vaajala PorPr IU 5. 
Laakhn Seppo Reh unen Uud Ral.P 11,-1 6. Tkm 
Alik Ris10 Ahonen Urhlo; 11,4 7. Talonlamm 

Jari Niemela 11 ,-1 8. Alik 
IOOm 9. Varhoil 

1. Rj Jorma Hark onen K-S R 1 ,54.~ 10. Alik 
2. Jääk Jaakko J,;em ola 1,;aiPr 1.56,3 11 . Jäak 
3. Alik Jarmo Makkinen 1,;arPr 1.56,4 12. Pion 
4. Rj Risio Tuominen J,; -SR 1.56,7 Mouk■riahtillo 
5. Kers Ari Vaisjncn J,;aiPr J.5 7,6 1. Kers 
6. Alik Reima Virkkala PorPr 1.58,0 2. Alik 
7, Rajaylik Pekka Hakkarainen P-1,;R U8,1 3. 

3000 m ••••Juoksu 4. Vm 
1. Vm Timo Ojala PorPr 9.04 ,0 5. Alik 
2. Alik Mikael Fogelholm Urh J,; 9 .09,6 5880m 
3. Aseni Esko Makinicmi PvTu1kJ,; 9. 11.6 1. Alik 
4. Alik Ano Luos1arincn Urh J,; 9. 15 .2 2. 
5. Veli-Pekka Scppa SavPr 9.39 ,2 3. Rj 
6. Jäak S1ig Böderman UudPr 9.-19,0 4. Asen1 
7. Väap Marni Makela Ha mRjP 9.56,3 5. Alik 
8. Jääk Juhani Tcrvola PohPr 10.06,6 6. Vm 
9. Jouni Aho 10.18 ,1 7. Alik 

4 • 100 m virsll 8. Jääk 
1. Kainuun Prikaa1i . ..... . ... . . .. . . . . . . . . . . . 43,-1 9. Alik 
2. Porin Prikaa1i · ·· ·· · · ·· ·· · ·· ·· ·· • ·· · ··· · · 44,8 Korkrushyppy 
3. Uudenmaan Prikaa1i ...... . ... . .. . .. . . • . .. 45 ,0 1. Aluevarl 
4. Savon Prikaali ... . .. . . . .......... . . . .. ... 45 ,5 2. Alik 

5. Uudenmaan Jaakäripalaljoona ........ . .... 47,8 3. 
4. Plluush,·ppy 
5. 

1. Lln Pauli Pernula Karl\lO 6. 2. Sö ren lsaksson UudPr 7. 3. Alik Jarmo Kama Urhlo; 8. Vääp 4. Kers Jyrk i Leh1inen 
5. Alik Pekka Reuhkala 9. Ra1sum 

6. Hannu Puhakka 10. Korpr 

7. Risio Nieminen Jaak 
12. Alik 

400 m 
Juha Hie1ala KaiPr 14,47 1. Rj 
Tauno Oinonen P-KR 14,35 
Simo Välimäki UrhK 14,26 2. Ltn 

Petri Korhonen Turl1Ps10 13,83 3. Alik 

Juha Nieminen UudJP 13 ,80 4. .lääk 
Perui Ri1anummi TurR1R 13,44 5. Alik 
Juha Jarvinen Taml1Ps10 13 ,32 6. .. 
Jyrki Roi,as UrhK 13 , 16 7. .. 
Henry Ollikainen KarPr 13,00 8. Ra1 sum 
Peler Ek UudPr 12,19 

200 m aidal Ano Savonen PorPr 12, 18 
Reijo Mäkela 11,82 1. Kers 

2. Alik 
Ari Taaviisainen KymJP 64,44 3. Lääkhn 
Ah1i Peiponen UrhJ,; 54,02 4. Jääk 
Kun Bj6rkbacka UudPr 46,32 5. Alik 
Rislo Ka1ajamaki KSVP 44,16 

6. 
.. 

Tapani Pohjola PorPr 41,00 
7. P sm 

Raimo Keiski VaaRPs10 14.42,8 8. Alik 
Lars Sörensen PorPr 14.55,4 Keihäänheilto 
Reino Alavuo1unki f,;R 15 .00,8 1. Alik 
Erkki Nerk 
Simo Hyvönrn 
Ari Koppelomaki 
Marni Rouhiainen 
Tom Engslröm 
S1efan Backlund 

Keijo Könönen 
Timo Suominen 
Ari Man11äri 
Mikko Levola 
Jouko Niva 
Reijo Loikkanen 
Vesa lso-Kuorlli 
Ari Salminen 
Jarmo Lehlonen 
Heikki Lampinen 
Anders Lasander 
Seppo Ylönen ., 

llmavV J,; 15 . 11 ,5 2. .. 
KairPr 15 . 11 ,8 3. Ln1 s1m 
KSVP 15 .12,0 

4 . A senr UudJP 15 .23 .5 
5. Kok UudPr 15.42,5 

16.21 ,4 6 . Kers 
7. Alik 

AseV 1 205 8. Uo 
UrhK 205 9. Vääp 
UudRakP 202 

10. Alik UrhK 202 
202 Sei•äsh~pp~ 

UudRakP 196 1. Alik. 
SavPr 190 2. Vm 
TurllPsio 185 3. Korpr 
HämRjP 185 .. 
KymPionP 180 

4. 
5. Rarsum UudPr 

SavPr 
180 

6. J ääk 175 

Kis111oimis10 loiminn11ss11 --
Ylinlä joh/011 seur1111m11ss11 
kisoja 

Kuu/u11aj11 IJÖssään 

Jorma Härk ö nen K-S R 48,7 
Pauli Perttula KarLsro 49,1 
Jari Niemelä UrhK 49,6 
Jaakko Kemola KaiPr 49,6 
Jarmo \takinen KarPr 51,2 
Esa Sippola UrhK 51.8 
Ris to Nieminen KaiPr 52,4 
Harri Hokkanen HämRjP 54,5 

Jouko Hassi KaiPr 24,J 
Juha Paananen UrhK 24,8 
Seppo Rehunen Uud Ra~P 25 ,9 
Jorma Jän·enpää PorPr 26.8 
Timo Sal mi UudJP 27,2 
Jukka \1akkonen KaiPr 29,0 
Simo H eikkilä P s, ·P 29,2 
Jukka Ahde UrhK 34 ,2 

Ari Murrn UrhK 71,04 
Aimo Jurkko Uu<lPr 70,56 
Tapan i Rin1a -Ke1uri llma,T K 69,80 
Hannu Tuomi Ase\' 5 69,22 
Eero Fisk Ro, IIP~10 66.72 
Ris!O Nieminen UudJP 64.50 
Pasi Peura KarPr 64,14 
Jukka Suvirie Ruk 62.26 
Heikki Si\'eeniemi Sa1Ls10 60,24 
Timo Holopainen UudJP 56, 12 

Reijo Loikkanen UudRakP 460 
Jukka J..:oi\'is!O KSVP 440 
Heikki Lampinen Kym Pio nP 420 
A . Hendricksson UudPr 410 
Ri s!O Leppälä H äm Rj P 400 
Ro bert \lalmberg L'udPr 335 





Yklä minä tuon ohitan 

P•llco/1/ann~, Y•lmllt ... PAM! 

Ltn 
Maj 

, Vaap 
Ylil 

4tHHI m J·II 45 v 
1. Sotmest 
2. Ltn 
3 ... 
4. Ylirj 
5. Ylip 
6. Talylil 

E Suomalainen 
P Puikkonen 
P Salminen 
V Saarenpää 
K Hakanen 
M Heikkilä 
M Juhonsalo 
V Mäkelä 

A Himanka 
V Kärki 
1 Vallanen 
K Kaakkola 
V Kauppinen 
E Peltonen 

J-'oittaja 

LaprSpE 
P-KR 
PsPr 
Uud.JP 
Hell..-\s 
R\'LE 
PorPr 
TamltP'io 

PohPr 
P-KR 
TamltP-ro 
P -KR 
TurLAs 
Uud.lP 

12.53 
12 . :-4 
13 .26 
13 ,38 
14.03 
14.11 
14,29 
15.17 

14,0R 
14.13 
14,16 
14.-t0 
16, 15 
17.05 

MAASTOJUOKSL''.\ JOL'KKLTKII.P -\11 .l'' 
Tll.OKSET 

1. Porin Prikaati 
Ylil Teemu Nukki 
Vääp Heikki Ikola 
Alik Lars Sörensen 
Vm Timo Ojala 

2. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Ylil Arvo Kinnari 
Rajavääp Antero Vornanen 
Jääk Timo Päivinen 
Korp Pentti Kiiskinen 

3. Hämeen Ratsujääkäripataljoona 
Ylil Risto Orpana 
Kers Jouko Karjalainen 
Ratsum Jorma Sipilä 

Veijo Korhonen 
4. Kainuun Prikaati 
5. Lapin Raja\'artiosto 
6. Uudenmaan Jääkäripataljoona 
7. Karjalan Prikaati 
8. Lapin Jääkaripataljoona 
9. Uudenmaan Rakuunapataljoona 

10. Vaasan Rannikkopatteristo 
11. Kainuun Rajavartiosto 
12. Pohjan Prikaati 
13 . Resen-iupseerikoulu 
14. Kymen Jääkäripataljoona 

1.01,58 
19.08 
19,06 
11,46 
11,58 

1.03,00 
19.26 
18.09 
13,02 
12.23 

1.03,42 
19,02 
18,44 
12,53 
13.03 

1.03,54 
1.05.32 
1.05.40 
1.06.34 
1.07. 13 
1.07 ,32 
1.07,38 
1.08,33 
1.09.07 
1,09,33 
1.12.18 

JOL'KKO-OSASTOJE'.\ V ,\LISET \'LEIS-
MESTARL'l'SPISTEET 

1. 1-:ainuun Prikaati 236 "" 
2. Porin Prikaati 193 
3. Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 147 

4 . Sa,·on Prikaati 120 
5. Uudenmaan Prikaati 100 
6: Hameen Rat~ujaäkaripataljoona 85 
7. Kainuun Rajavartiosto 73 

8. L'udenmaan Jäakaripataljoona 66 
9. \'aa, an Rannikkopatteri,to 55 

10. Kaakkois-Suomen Rajavartiosto 52 
11. Karjalan Prikaati 49 
12. llma,·oimien Viestikoulu 47 
13. 1-:eski -Suomen Viestipataljoona 42 

L'udenmaan Rakuunapataljoona 42 
15. Kymen Jaäkaripataljoona 30 
16. Lapin Jaakaripataljoona 28 

P,·:n TutkimU',ke,ku, 28 
18. Kymen Pioneeripa1aljollna 27 
19. lima, oimien T cknillinen koulu 24 

Turun llmatorjuntapatteri,to 24 
Karjalan Lennosto 24 

:!2 . Huoltokoulut uskesk us 21 
23 . Lapin Raja,·artiosto 20 

Pääe,ik unta 20 
25 . Kuljet u ,lentolai,·ue 18 
26 . Hämeen Jääkäripataljoona 15 
27 . Turun Lai,astoasema 14 
28. Tampereen llmatorjuntapatteriqo 11 

Pohjan Prikaati 11 
30 . Lappeenrannan Sotilaspiirin E,ikunta 10 

Asevarikko 1 10 
Kemin Sotilaspiirin E~ikunta 10 

33 . ..\se\'arikko, 6 
2. Erillinen ..\utokomppania 6 
Panssari prikaati 6 

36. Asevarikko 9 5 
37. llmasotakoulu 4 

Keski-Suomen Pioneeripataljoona 4 
Reser\'iupseerikoulu 4 
Ro\'aniemen llmatorjun1apa11eri sto 4 

41. Turun Rannikkotykistörykmentti 2 
42. Panssari,·aunuprikaat i 1 

Raja\'artiolaitoksen Esikunta 1 
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Oy E. Lindell Ab 
643. DAGSMARK . 

Suu pohjan 
Osuuspankki 

Kristiinankaupunki L a p v ä ä r t t i 

Härkmeri Dagsmark 

Oy Motelli Lapväärtti 
Motell Lappfjärd Ab 

Puh . Lapväärtti 421 Tel. Lappfjärd 421 

Lapväärtti 64300 Lappfjärd 

SMEDS TRANS 
64300 LAPPFJÄRD. FINLAND 

LAPVÄÄRTTI, SUOMI 
Telex 73114 smtra sf 

PUH. 962-21711 , 21712, 21529 

STOCKHOLM, SVERIGE 
PUH. 08/7550912, 08/7559210 
Telex 11366 smeds s 

Kaskisten 
Puutavara Oy 

64260 KASKINEN 

PUH . 962-27751 . 

KY Börje Norrgård Kb 
64320 DAGSMARK 

PUH . 962-24342 

Kristinestads 
Försäkringsförening 

Kristiinankaupungin 
Vakuutusyhdistys 

Suomen Sokeri 
Osakeyhtiö 

VAASAN TEHDAS 

Örön linnake ja pimeäammunta 

151 K Tampella 

VaaRPs1on henkilökun1aa osallis1ui 24.-25 . 
10. koulutustilaisuuteen örössä. Lähtö tapahlui 
klo 07 .00 . Lounas nau1i11iin Turun l!Ps1ossa josla 
malka ja1kui edelleen Lovön lossilla Kasnäsiin. 
Merima1ka öröseen t~pahtui K-veneellä ja kesli 
noin lunnin . Perillä olimme noin klo 16.00. 

liian ja yön ohjelmassa oli 76 llk 36 pallerin pi
meäammun1a pimeänäkölai11ei1a, valonheil!imiä 
ja valaisuammuksia hyväksi käy11äen . 

VaaRPston 3P1rin 130 K 54 jaos suorilli valai
suammuksien ampumisen . Tors1ain ohjelmassa 
oli lutustuminen Rtk :n leiriin ja örön linnakkee
seen . Eri1yisen mielenkiin1oisia oliva1 305 millisel 
1yki1, jo1ka 1ekivä1 ainakin ensikertalaiseen suu
ren vaikutuksen. Saaren luon10 oli myöskin näke-
misen arvoinen ku1en koko saaris10 joka poikkesi 76 ITK 31 
huoma11avas1i Vaasan rannikkoalueen saaris1os-
1a . Paluuma1ka Vaasaan alkoi klo 12.00. Meri
ma1kan aikana poikkesimme pikkusaar1en suo
jassa oleville kalanviljelyal!aille, joisla os1e11iin 
kirjolohia !Uliaiskaloiksi. Perillä Vaasassa olim
me noin klo 20.30. 

Mieles1äni malka oli erilläin mielenkiinioinen 
ja an1oisa . 

OSUUSLIIKE LAAJA Aa 
Lapua 

• 
LAPUAN VIRKIÄ 

Lapua 305 mm järeä K 
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KURSSILAISET! 
Hyvän hengen luominen joukkoon on jokaisen 

henkisesti kypsän johtajan kuningasajatus . 
Rauhanaikaisissa olosuhteissa hyvän "me hen

gen" syntymistä haittaavat monet kielteiset teki
jät. Se ei synny pelkällä puhumisella ja saarnaa
misella : Se vaatii tekoja , keskinäistä luottamusta 
ja yhteisymmärrystä sekä esimiehen, johtajan il
mentämää innoittavaa tulosta . 

Jos olet henkisesti kypsä ja alaistensa edessä so
siaalista vastuuta tunteva johtaja, pystyt rauhan
aikaisissa olosuhteissa tiukankin palveluksen ja 
kurin yhteydessä ja erityisesti sen lomassa luo
maan hyvän joukkohengen: 

Vältät kopeita, ylimielisiä sosiaalisia etäisyyk
siä ja näet tehtäväsi johtajana paremminkin mo
raalisena velvoi!teena kuin käskyvaltana . 

Olet ehdottoman oikeudenmukainen ja käytät 
käskyvaltaasi rakentavassa muodossa . 

Huolehdit alaistesi hyvinvoinnista, viihtyvyy
destä ja turvallisuudesta . 

Olet enemmän ylpeä joukostasi kuin itsestäsi. 
Pyrit perustelemaan hankalankin palveluksen 

tarpeellisuuden ja mielekkyyden. 
Muodosta! henkilökohtaisesti käsityksesi alai

sestasi ja vältät ulkopuolisten vaikutusta . 
Vaikkakin joukon hengellä on ratkaiseva osuus 

pyrkiessäsi johtajana asetettuihin koulutustavoit
teisiin ja mitattaessa joukkosi suoritustasoa har
joituksis~a ja ampumaleireillä niin joukkosi teho 
on riippuvainen monista muista tekijöistä, ensisi
jaisesti omasta ammattitaidostasi. 

Reservialiupseerikurssi on antanut sinulle tähän 
perustan. Valmis et vielä ole, tuskin johtajana 
koskaan . Jokaiselle johtajalle kuuluu itsensä ke
hittämisvastuu . Tämä korostuu siirtyessäsi kurs
silta yksikköön. Tehtäväkenttäsi on laaja ja joh
tajan roolisi yksi vaativimpia . 

Vastuuntunto, -aulius ja -rohkeus ovat johta
jan ehdottomasti arvokkaimpia ominaisuuksia 
ajatellen sekä johtajalle kuuluvien tehtävien hoi
tamista, että johtajan arvovaltaa. 

Esimerkin vaikutus alaisiin perustuu ratkaise
vasti näihin luonteenpiirteisiin . Kun ne esiintyvät 
johtajassa vankkumattomina, ne innoittavat alai
sia ja lisäävät luottamusta johtajaan . Jos ne puut
tuvat, eivät mitkään muut ominaisuudet pelasta 
hänen arvovaltaansa. 

Alaisena vastuusi ei yksinomaan kohdistu suo
ranaiseen esimiehecsi, vaan esimies on vastuussa 
sinusta ja molemmat - esimies ja alainen - ovat 
vastuussa kokonaisuudelle, jonka jäseniä olette: 
puolustusvalmiudelle, puolustustahdolle ja isän
maalle. 

Kurssi on päättynyt. Käytä hyväksesi saamasi 
opetus ja jalosta itseäsi . Säilytä kiinnostus työhösi 
niin täällä johtajana kuin myös tulevaisuudessa . 
Iloitse saavutuksistasi yhtä lailla kuin suunnitel
mistasi . 

Kiitokset ja onnea matkaan 

Jukka Savonheimo 

RAuK 1 



Oppilaskunnan aamu- ja iltatoi
met kurssi 72/79 

RAuK:n linjat 1. kuppikunnat 
RAuK:n oppilaskunta muodost uu kur ssin op

pilaista. Oppilaita on neljää eri lajia 1. linjaa : 
- tykkimuuli 
- banaanivaunun kuljettajat 
-TJ-miehet 
- kelapellet 
Yhteensä oppilaita oli 62. 

Tykkimuulil vastaavat tykkitoiminnasta . He 
ovat saaneet nimensä vetokalustonsa mukaan : vi
pu ja mies. Muulit eivät rajalli sen ymmärrysky

; kynsä vuoksi lankea loveen, multa he kaivavat si
täkin innokkaammin kuoppia, joihin majoi1tava1 
itsensä ja tykkinsä . 

Banaanivaunun kuljettajat eivät ole junansuo
ristajia, vaan laskevat he keskiössä tykkien 
ampuma-arvoja . Vapaa-aikanaan miehet etsivät 
ruokaa puista . Vaikka kädet roikkuvat heillä nil
koissa, on leipäpuu pohjoi si lla leveysasteilla tiu
kassa . 

Tulenjohto- ja mi11auslinjan oppilaat ohjaavat 
tulta ja etenkin väli11ävät T J -lukemia eri paikkoi 
hin hartaudella, mikä hakee vertaansa kauko
mailla. Heidä n ainoa kuninkuullisuuteen vii11aa
va piirre on ruotsia etevasti puhuva apukoulu11a
ja, kuten jäljempänä ilmenee. 

Kelapellet virittelevät ansalankoja metsiin peto
jen pään menoksi. Tyypillise~i sitkeät huhut tie
tävät kertoa, että viestilinjoihin kompastelevat 
hirvet voivat hakea kipurahoja varuskunnan 
huoltotoimistosta . Huhuun ei vielä ole saatu vah
vistusta korkeammalta taholta . 

Me-henki ja yhteispeli 
Eri linjojen välinen liennytys, yhteistyö ja avu

nanto on työkenttä, johon oppilaskunta ottaa 
osaa . Onhan selvää, että ampumisesta tahi jou
kon toiminnasta ei tule käypää tulosta ilman hy
vää yhteispeliä. 

Koska kurssi on verraten suppea joukko oppi
laita ja yhteiset kokemukset runsaita, yhteenkuu
luvuuden tunne syntyy verraten vähällä vaivalla. 
Hyvä me-henki auttaa koulutustavoitteiden saa
vuttamisessa . Tässä on oppilaskunnan keskeinen 
tehtäväkenttä . 

Oppilaskunnan toiminta 
Yhteinen hupi ja puuha, ympäristöoppi sekä 

urheilu on oppilaskunnan toiminnassa keskeisellä 
sijalla. Oppilaskunta järjestää yhteisiä tilaisuuk 
s;:i ja virikkeitä palveluksen arkeen . Jo perinteiksi 
muodostuneita oppilaskunnan toimia ovat mm . 

Porrastuslehden toimitustyö 
Puolikurssi- ja kurssijuhla 
Yritysvierailut ja tutustumiskäynnit 
Kurssipuukon hankinta 
Urheilu 
Marjastus 
Juoma-automaatin pito 

RAuK 2 

Seuraavassa kurssi 71179 kokemuk sia tästa toi 
minnasta . 

Porrastuslehti 
Porrastuslehden toimitust yö on soprva sekoitus 

oppilaiden raakaa työvoimaa ja luovaa työpanos
ta . Tavoi1teellinen toiminta 1. lomahakuinen työ 
tuouaa aina jonkin asteisen tuloksen. Koska op
pilaskunnalla on lehdessä oma osansa. on julkai
su kelpo muisto RAuK :n aamuista . 

Ympäristöoppi 
Yritysvierailut ja tutustumismatkat kuuluvat ym
päristöopin rön sy ilevään aineryhmään. Etenkin 
vieraskuntalaisen tai etelän evakon on syytä muis
taa, elia Pohjanmaa ei ole vain jääkarien läpikul
kupaikka . Vaasassa on toki muutakin koettavaa 
kuin ravintolat, kahden tason torielämä tahi Soti
laskodin kahvi, munkki ja flipperi. Vaihtelu vir
kistää . 

Vierailimme mm . Maitojalosteella . Lapuan 
patruunatehtaalla ja Wärtsilä n Vaasan tehtailla. 

Kerro11akoon, että Maitojalosteella tykit am
puvat maidosta voita . Se, millä korolla ja suun 
taerolla voin valmistus käy päinsä pa11eriston ty
keillä, ei koulutuksen tässä vaiheessa ole vielä sel
vinnyt. Kokeilu! jatkuvat kuitenkin kaiken aikaa . 

Pyöräretket, jotka tosin kuulu va1 jo toiseen op
piaineeseen, omaavat piirteitä ympäristöopin laa
jalta alueelta . Sundomin pyöreä pelto on suunnis
teltu seka myötä- euä vastapäivään . !\1eren ja 
maan murtokohtia löytyi pistoretkillä saaristoon. 

Suuri marjasola ja marjojen kapina 
Metsien tuorerehu on omiaan hidastamaan 

miesten etenemistä maastossa, vaikka reitti muu
toin olisikin helppokulkuinen . Aina ei ole takeita 
siitä, että marjat esiintyisivät käytetyissä avomuo
doissa . 

Puolukoita on helppo poimia yli tykötarpeiden, 
kun niiden esiintymä on rikas . Ne kävivätkin liki 
vii niksi, sillä marjat eivät alkuun suostuneet sä ily
mään astioissa käsketyllä tavalla. Marjojen kapi
na ajoiuui tällä kurssilla lokakuuhun . Marjasota 
pääuyi mehutehtaalle. 

Juhlat 
RAuK :n kurssijuhlia on kaksi : puoli kurssi - ja 

kurssijuhla . Puolikurssijuhla jaksottaa koulutuk
sen sopivasti. Kurssijuhlat on haikea tilaisuus. 
jossa jätetään jäähyväiset mm . saunalle sekä 
ulko- ja sisäalueille . 

Kahden juhlan perinne juontanee juurensa 
toimiupseeri- ja upseerikerhojen ilmeiseen kissan
hännänvetoon juhlien pitopaikasta ja tuotosta . 
Kun järjestetään kaksi juhlaa, voidaan tutustua 
molempiin paikkoihin . · 

Juhlien avainkysymys on , miten saada tyuöjä 
paikalle . Hyvä ohjelma. asiallinen käytös ja huu
mori sekä petos, vääryys, suhteiden väärinkäytlö, 
pullan muruset ja kulut1aja-asiamiehes1ä piittaa
maton laittomuuden rajoja hipova mainostus 
ova1 keinoja. joilla kiperä slä 1ehtävästa on selvit
ty . 

Juhlien korkeatasoista ohjelmaa kuvaa iltojen 
esiintyjät 

Hits Hits-boys (laulu - ja soitinyhtye) 
Aamureput (pelkkä laulu yht ye ) 
Disc-jockey Black Jack (no live-music) 
Hypno1i so ija 
Maailmanmestarisylkijä 
Esmeraldos (pelkka tanssiyhtye) 

Yhteistyö 
Koulun johtajalle, kouluttajille ja oppilaskun

nan kuraattorille vääpeli Kuu siselle on osoitettava 
Kiitok set myönteisestä suhtautumisesta oppilas
kunnan toimintaan. 

KESKIÖ 
RAuK :n, nykyisin 4. Ptrin, tupa no. 4, keskiö

tupa, oli kurssin sivistyneistön majoituspaikka . 
Tämä tuli aina selvästi esille koulutöiden tuloksia 
tarkasteltaessa . Jos nyt joltain vähän lipsahti, niin 
sopii muistaa , että erehtyminen on inhimillistä . 

Ehkä tästä ä lyperäisyydestä johtuu, että sellai
set mielikuvituksettomat rutiini-ilmiöt, kuin esim . 
aamu- ja iltatoimet sekä sisäjärjestyksen tarkas
tukset eivät aina sujuneet apukouluttajien toivo
musten mukaan, vaan oppilaiden liikehdintä oli 
luovan spontaania. Tästä seurasi väistämättömästi 
se, etta pommit vihelsivät ja räjahtivä t tuvassa 
usein . Muutamaa kuhmua lukuunottamatta suu
remmalta mieshukalta kuitenkin vältyttiin. Kes
kiölinjan kaapit ovat kautta aikojen olleet par
haat. eikä linjamme tehnyt tässä suhteessa poik
keusta . 

Pikkubussiamme 
suositellaan 

KORITEHDAS 

HALEN 
66100 Maalahti 
Puh . 961 -651107 

Koulun part1otaito- ja suunnistuskilpailuissa ei 
keskiölinjalle löytynyt kukistajaa . Saavutuksiin 
kuuluu myös patteriston koulutuskilpailun voitto, 
jota jo etukäteen pidettiin varmana . 

Kaikesta huomaa, että tuvan yhteishenki oli 
melko hyvä. Jos äänenkäyttö joskus oli kuuluvaa 
keskustellessamme mahdollisista tupa- ja aluepal
velijoiden sijaisuuksista, noudatimme vain saa
maamme neuvoa puhua selvästi ja äänekkäästi . 
On luonnollista, että pieniä skismoja esiint yi, yh
destä jopa tuloksena komea mustasilmä . Muihin 
linjoihin suhtauduimme ystävällisen alentuvasti. 
Onhan jonkinlainen ero säilyte1tävä . 

Tupaan oli majoitettu 16 oppilasta , joista jo
kainen oli varsinainen individualisti. Oppilas Iso
tupa oli tuvan hengen luoja ja ylläpitäjä, armoton 
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showmies ja muutenkin sanavalmis yksilö, jonka 
eloa kuitenkin erään VL V:n jälkeen varjosti pat
teriston komein mustasilmä . 

Mukaan hauskanpidossa nähtiin usein oppilaita 
Karhunen, Lahtinen ja Huhtanen . Näistä ensin
mainitun uraa hieman himmensi hänen luultavasti 
heikkona hetkenään tapahtunut siirtymisensä uk
komiesten palveluspuvunharmaaseen kaartiin. 
Oppilas Huhtasen taidonnäyte, avovaimo
palvelusvapaa-anomus, oli pidemmän aikaa tu
van yleisen irvistelyn aiheena, mutta hymymme 
hyytyi, kun loma kaikesta huolimatta myönnet
tiin. Oppilas Lahtisen onnistui lähes poikkeukset
ta tehdä punkkansa ennen herätystä yhdenkään 
apukouluttajan huomaamatta. 

Pääkaupungin poikiin lukeutuivat oppilaat 
Oikkonen ja Salminen, kaverukset, joita apukou
luttajat eivät erottaneet ulkonaöltä toisistaan -
kummalle se sitten koituikin hyödyksi . Stadista 
oli myös oppilas Telimaa, tuvan nestori ja 
VMTK:n puheenjohtaja, hillitty kaveri, jonka 
eräästä Fondis-illasta riitti puhetta koko kurssille . 
Oppilas Leskisen kohtalona tuntui olevan aina 
epäonnistua PU:n tullessa koululle tarkastus
käynnille . Oppilas Lehtiö, tuvan muskelimies, oli 
rauhallinen kaveri, joka sai epavirallisen nimityk
sen puolikurssijuhlan kovimmaksi rokkariksi . 

Tuvan urheilullista puolta edustavat oppilaat 
Bäck , Sara ja Tuomiharju, jotka saivat joskus ai
kaan kapinanpoikasen poistuessaan harjoitusva
paille iltasiivousten aikaan . Oppilas Bäck oli var
sinainen lomavirtuoosi, joka oli lomilla yhtä pal
jon kuin muut palveluksessa . Jääkiekon lumoissa 

oppilas Sara tuli joskus puhuneeksi vähän liikaa
kin, koska fysiikka ei aina kestänytkä~ n ödotetul
la tavalla . 

Tuvan vaiteliaimpia miehiä olivat o!1T)-ilas·•12Y~c 
mäki, "Arnold Pymis", ja oppilas Mantylä jg_h
tuen ehkä lievästä diskriminoinnista, jota heitä 
kohtaan harjoitettiin . 

Oppilas Tuisku sai yleensä aikaan mielenkiin
toisia keskusteluja . Aiheena saattoi olla esim. 
klassinen musiikki, jota hä n henkeen ja vereen 
puolusti. Valite1tavasti useimmiten silloin. kun 
suurin osa tuvasta olisi halunnut nukkua . Vapaa
aikana hän oli varmimmin tavattavissa puheli
mesta , jossa hän oli tiedottamassa viimeisen tun 
nin tapahtumia tyttöystävälleen . Kirjoi11ajan sa
no11iin olevan kurssin suurin mussu11aja, mutia 
en olisi asiasta aivan samaa mieltä . Olihan niitä 
suurempiakin . Esimerkiksi tämä ... täma . · .. 

Kouluttajamme, vääpeli Kuusinen, oli asialli
nen ja tasapuolinen "isähahmo". jonka varmaan 
muidenkin linjojen oppilaat myö ntävat. Toimies
saan oppilaskunnan kuraattorin tehtävi ssä, hän 
sai puolelleen koko oppilaskunnan vara uk setto
man suosion . 

Apukouluttajamme, alikersan tti Ruokosen, 
suusta kiitoksen sanoja kuultiin erittäin harvoin. 
vaikka aiheita kyllä olisi ollut. Muuten hän kyllä 
piti linjamme puolta arvosanalla kiitettävä . 

Kurssi 72:n keskiölinja oli mallikas porukka, 
joka 1oivo11avas1 i osoittautuu kivi kovan maineen
sa veroiseksi toimiessaan eri tehtävissa patteris
tossa . 

Kiöterveisin opp Mäki-Torkko 

TUOTTEET ISKUNVAIMENTAJAT 
PROOUKTER ·r- STÖTDÄMPARE 

KAIKKEA AUTOALALTA 
A UT O H UOL TO 

P. HELMINEN & Co 
HIETALAHDENKATU 13. PUH. 117051. 

Rakennustarvikkeet edullisesti meiltä. 

Soitellaan. 

LAI HI AN RA KE NNUSTARVIKE OY 
PUH. 961 -70808 
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TYKKITUPA 
Tykkitupa, siellä voit kuulla aina kuiskauksen : 

"Mitäs me urhot", sillä tupahan on täynnä kars
keja urhoja . Kaikkihan ei voi päästä tykkilinjalle. 
sillä onhan sinne hakijoita niin paljon . Miehet 
ovat tykkituvassa miehiä . Äänenkäyllö on kovaa, 
sillä tykin jyskyessä eivät kuiskaukset kuulu . 
Mutta se on myös asiallista . . . öhöm ... , sillä 
asiattomia huutoja ei sallita. 

Kun astut "miestenmajaan" törmäät ensim
mäisenä Alleniukseen, joka on tapansa mukaan 
koko ajan äänessä. Yölläkin hän puhuu unissaan . 
Anttila on huippu lätkässä ja hitsaamisessa aa
muisin . Seuraava oppilas tulee alueelta. missä 
kaamos on pitkä ja synkkä. Pekka Haurinen on 
kurssin ennätysmies pekassa, mistä hän on saanut 
etunimen . Tuvassa on myös rallikuski Helminen, 
hän kuvittelee ajavansa yölläkin rallia . Hokkanen 
on tuvan kaapin tekomestari ja juo mielellään sot
kussa kahvia. Sparv aina on iltaisin pelaamassa 
jalkapalloa tai ainakin yrittää, eikä osallistu kos
kaan iltatoimiin . Valkama on tuvan hitain mies. 

Tupaan parijonoon järjestäytyminen on usko
mattoman vaikeata . Jakkarat ja punkat eivät py
sy paikoillaan, kun 16 miestä singahtaa parijo
noon . Ja nehän täytyy ojentaa, ennenkuin lähde
tää n minnekkään . Järjestäytyminen kestääkin 
muita tupia kauemmin . 

Heino on tuvan tärisijä . Sätkäkin katkeaa usei n 
hampaisiin . Stenroos Stenkka vaan, opetteli täy t
tämään vahvuustaulukkoa kaksi viikkoa . Tampio 
on todellinen marjanpoimija , 24 pakillista puolu 
koita paivassä . Mäki -Maunus on aina samaa 
mielta, kysyitpa mitä tahansa on vastaus : "no 

pakkohan se on" . Tullessaan tupaan Rajamäki il
moittaa siitä kaikille, aukaisee kaappinsa, mureh 
tii sen huonoa kuntoa ja sulkee oven tekemättä 
sille mitään. Jokinen, Kosonen ja Eklund ovat 
kolme rauhallista miestä, jotka eivät paljon välitä 
muiden äänekkäästa keskustelusta . 

Tykkilinjan apukouluttaja on alik . Nurminen . , 
Hevoset on miehellä vaan aina mielessä . Hän poi
ka muistelee aikoja, jolloin hevoset vetivät tykke
jä . 

Kouluttajana oli aluksi vääp. lso-Somppi , mut
ta hän siirtyi kouluttamaan reserviupseereita . 
Muistakaapa tämä . Tilalle tuli vääp. Hölsö, tiuk
kojen sulkeisten pitä jä, mutta joka heittää tunnil
la ja tykillä aina silloin tällöin väliin kunnon her
jan, jolle tupa naureskelee vielä illallakin. 

Naapuri tuvassa asuvat banaanien kypsyttäjät 
eli keskiön miehet. Toisessa päässä käytävää asu
vat korkeaselkäiset lakurullien käärijät, seka tu
lentähystäjät. Heidän silmat ovat aina punaiset 
liiallisesta rasituksesta . 

Kun täältä kerran päästään lähtemään, toivot
tavasti tästä tuvasta jokainen lähtee asiansa tunte
vana. Näin varmaan käykin, sillä onhan meillä 
hyvät kouluttajat. 

HYVÄ TYKKITUPA! opp . Aurivuo 

Mitä hyötyä Suomelle oli Petsamosta?, ky
syi kapteeni sotamieheltä. - Jäämereltä pääsi sen 
kautta puhaltamaan lauhkeita pohjoistuulia, vas
tasi sotamies. 
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TJ- JA MITTTAUSLINJA 

Joskus kauan, kauan sitten elokuun 13 pvnä 
aamupalan jälkeen huomasimme seisovamme pie
nessä tuvassa, missä oli paljon sänkyjä ja kaappe
ja . Seisoimme siinä sänkyjen vieressä, osa Suo
men voittamatonta armeijaa , alakuloisi na, mutta 
ylpeinä siitä, että olimme saaneet siirtyä kunin
kaallisen tj-linjan kirjoille . Tyytyvaisinä senkin 
takia, että meidä n ei tarvitsisi uida rasvassa, ni in
kuin tykkimuulit, taikka juosta kela selässä kuin 
kela pellet. 

Aika täällä on kulunut nopeasti ja mukavasti . 
Mahtava tupahenki tupa kahdessa ja täydellinen 
hiljaisuus iltatoimien aikaan, lukuun ottamatta 
shsss ... ja hiljaa huutoja , jotka useimmiten ai
kaansai opp Tyni omalla tyyneydellään. Hiljai
suuden tuvassa aikaansai ehkä myös se, kun 
kuuntelimme kuinka tykkimuulit syöksyivät latti
alle vihellysten saattamina ja ylös räjähdyksen 
kuultuaan. Siinä me seisoimme ahtaasti sulloutu
neena, me kun inkaalliset tj-miehe1, odottaen kos
kahan meidän santsarit saapuisivat. Ja lopulta se 
tapahtui . Lyhyehkö hoonoa suomea puhuva poi
kamies Jussi, joka sai noniin-huudolla ihmeitä ai
kaan, seisoi tupamme ovella osoittaen sormellaan 
ja huusi "noniin". Kun lopulta saimme ilmoituk
sen tehtyä, alkoi tuvan ja kaappien tarkastus. 
Santsarit seisoivat useimmiten ihas1uksesta mykki
nä, sillä voiko olla paremmin tehty ja kaappeja ja 
paremmin siivottua lupaa kuin täma . Josku s sat 
tui jokin roska jäämään roskakoriin , mutta se ei 
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haitannut, sillä aina vapaaehtoisena ilmoittautu
nut roskiksen 1yhjen1äjä, oppilaskunnan puh. 
joht. opp. Nelimarkka, ilmoitti, että hän vie 
roskat pois . Verryttelypuku päälle, tupakat mu 
kaan ja roskis kainalossa ulos. 

Näin iltatoimien aikaan pysyi tupa kakkosessa 
yksi punkka kunnossa, sillä yksi on joukosta pois
sa, opp Säätelää läli llä ei näy . Ilmeisesti on taas 
joku niistä sadoista loma-anomuksista menn yt lä
pi . 

Opp Hyytiäinen, joka siv iilissä harrastaa punt
teja, on varusmiehenä siirtynyt hitsaajalinjalle ja 
nyrkkeilemään kaappinsa kanssa . 

Edellisen takana seisoo valokuvaaja Jakobs
son, joka suuremmissa pi ireissä tunnetaan maltil 
lisena ja rauhallisena miehenä. 

Opp Larimoa nähdään myös hyvin harvoin ilta
toimien aikaan . Tä mä kauppatieteiden maisteri 
on ilmeisesti myös urheilija, koska käy urheiluva
paalla . Urheilun laji on vielä tupakavereille hä mä 
rä , mutta epäilykset kohdistuvat ranteen ja aivo
jen kehittämiseen. 

Opp Kamila, joka alussa meinasi hitsailla, on 
nykyään rauhoittunut ja juttelee jo hymyssä suin 
jalkapallosta ja muista asioista . 

Opp Mäki-Opas. joka tunnetaan reippaana ja 
tottuneena ilmoitusten tekij ä nä . 

Opp Salonen kuuluu hiljaisiin ja maltillisiin 
lentopalloilijoihin ja kulkee kultaist a keskitietä . 

Opp Riikilta riitta.:i huomautuksia . Pieni nipo-

tus ja odotus niin alikessun jämä t ovat varmat. 
Opp Saksi, joka toi linjallemme mainetta juok

semalla jo patterilla Pston mestaruuden . Tä mä 
oppilas on hyv.:i esimerkki tj -1uvan fy ysisen kun
non puolesta . 

Opp Rinta-Hoiska, tarkemmin Hoi ska vaan. 
Meidan tuvan huumorimies . Tunnetaan huumo
rista ja hyvästä soittotaidosta . 

Opp Puskala toimii aina lomille lähdettäessä 
tuvan ku skina . Lada täyteen porukkaa ja keula 
kohti Kauhajokea, missä odottaa vaimo sek.:i kak
si lasta . 

Opp Fagerström, joka omistaa piileviä nipon
ja siivoojan kykyjä . Harrastaa yöllisiä yksinkes
kusteluja, sekä tahtliä lyhyempaan kotimatkaan 
ja vänrikin nappeihin. 

Viela puuttuu 5 oppilasta, joista neljä on saa
nut todella karmean kohtalon, sillä heidät on tilan
ahtauden vuoksi sijoitettu kelapellejen kanssa 
samaan tupaan . Naista pisin on opp Vainio. tule
vaisuudessa ehkä vänrikki, tähtää myös lyhyem
pään ko1ima1kaan ja on tunnetusti rauhallinen 
mies . 

Opp Vattuaho. jonka. sotilaallinen ryhti tuo 
mieleen entiset sotaurhoi ja ennen kaikkea vän
rikki Stoolin. 

KEVYTV ALU Oy 
Laihia 

Opp Tervo, joka asuu koululla melkein kuin 
kotonaan . eroa vai n 3 km . 

Opp Tossavainen , 1j-linjan kuopus, joka heti 
alussa hankki vapautukset aamu1oimis1a, n.:iy ttä
mällä miten nuorempi polvi pysyy sotilaan tavo in 
rivissä . 

Lopuksi minä itse . Ehkä luumu tai nipo , huono 
tai hyvä, sillä itsestä on vaikea antaa arvostelua 
koska loppujen lopuksi päätyisin parhaimpiin 
vaihtoehtoihin . 

Tässa tamä ylväs porukka sitten onkin . Paljon 
kirjoitettu tj -porukka. Tj-porukan suosiosta ker
tovat ne lukemattomat tj-kirjoitukset esim . Pauk 
kumajalla tai melkein missä vain, missä varusmie
hiä on ollut liikkeellä . 

Loppujen lopuksi vielä kouluttajamme väap 
Uuro, RAuK :n rautaisin kouluttaja, joka ahtaa 
meille päähän jotain 1j-tiedettä. Jotain hamarää, 
josta vain jotkut ymmärtävät, siis tarkemmin sa
nottuna vain kuninkaalliset tj-miehet. 

Tämän tyylinen on 1j-porukka kurssilla 72 . 
P yrkikää samaan niin ette jää mistään paitsi. 

Tj-linjan puolesta opp Hietava 

UIMAHALLIN PARTURILIIKE 
Vaasa 

Tee helppo remontti! 
Tule Metsäliiton myyntikonttoriin 
Monipuolisesta rakennus- ja sisustustarvikenäyttelystämme löydät helposti 
sopivat vaihtoehdot. 
Näin remonttisi sujuu joustavasti. 
Luo !sotiisi uutta 
viihtyisyyttä 
• käytännöllisillä keittiön

kalusteilla 
• helppohoitoisilla parketeilla 
• tunnelmallisilla sisustus-

levyillä 
• luonnonläheisillä paneeleilla 
Meiltä saat myös peruskorjauk
sessa tarvitsemasi puutavaran, 
rakennuslevyt, lämmöneristeet. 
kateaineet, ovet ja ikkunat. 

~ MElSÄLIITTO m Pohjanmaan aluemyyntikonttori 
Lapua. Liuhtarin teollisuusalue 

puh . 964-88555 
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VIESTI 
Siinä koko värikäs joukko . Vies1ilinjan vah

vuus on 11 oppilasta . Linjalla on jos jonkin nä
köisiä ja kokoisia oppilas1a. 

Oppilas Engelholm, linjan suurin pelle ja välk
ky. Oppilas Juhanpelto, linjan kes1ohi1sari, joka 
on aina hermona pai1si nukkuessaan. Oppilas 
Kallio, hiljainen, pai1si lomalta palatessaan. Op
pilas Kantola, linjan kaappisankari, ei iltaa ettei
kö pinkkoja revittäisi alas. Oppilas Kinnari , lin
jan suursiivooja, joka ei liikoja purnaa. Oppilas 
Linjamäki, tarkka mies, mutta muu1en asiallinen 
oppilas . Oppilas Raaska, aina harjoi1usvapaalla. 
Linjan kaappiluumu, jo1a ei näy koskaan 1arkas-
1uksessa. Oppilas Ruo1salainen, 1iukka 1yyppi, 
mutta muu1en mukiin menevä mies. Oppilas Salo, 

linjan luumuin mies . Hän lin1saa joka paikassa, 
missä vaan voi . Hänellä on ns . epävirallinen kes-
1ovempula. Oppilas Teppo, linjan lappi, mutta 
maasta se pienikin ponnistaa . Hän on kurssin 
ROCK-kuningas. Oppilas Virtanen, joka pitää 
huolen linjan musiikillisesta kasvatuksesta, jota ei 
kestä kuunnella . Onneksi öisin on toisin . 

Linjan kouluttaja, vääp . Karhula, on 1arkka ja 
vaativa mies kaikissa asioissa . Linjan apukoulu1-
taja, Alik . Saimala, jolta ei jää mikään huomaa
matta. Hirnuu aina jostain asiasca . Tämä viesti
linja, joka tuli elokuun puolessa välissä, on täyttä 
rautaa. 

Viestilinjan puoles1a 
Oppilas Salo 

1) 
-POHJOIA-YHTIÖT 

Pohjola Suomi-Salama Eurooppalainen 
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MITT AMIESTEN 
MARSSI 
(säv: Tulipunaruusut) 
T. Ikonen 

Heijaa paalut nelikulmaiset 
niitä varten oomme mitanneet 
parhaimmat on niistä sulla 
avuksesi suunta mulla 
mulla suunta sulla paalu 
nelikulmainen 

Kaukana on mulla paalu pien 
tähdet kairan yli näyttää tien 
jalustaan kun nosta kehän 
suunnankin jo laskin tähän 
soitten vaarain taa kun suunnan vien 
tähdet kairan yli näyttää tien 

Heijaa paalut kolmikulmaiset 
niitä varten oomme mitanneet 
asemissa niissä sulla 
tehtäväsi johtaa tulta 
avuksi tuon suunnan sulle 
mulla suunta sulla paalu 
kolmikulmainen 

Heijaa paalut kaikenmalliset 
niitä varten oomme mitanneet 
asemissa niissä sulia 
tehtäväsi antaa tulta 
sulla paalu mulla suunta 
piirujakoinen 

Huumoria 
Vääpeli : - Mitä so1amiehe1 tekevät, jos häly

tys 1ulee yöllä? 
So1amies : - He nukku vat, herra vääpeli. 

So1amies ajeli hevosrauailla evers1in 1ullessa 
vastaan . Kun varusmies ei terveh1inyt, eversli kul
sui hänet takaisin ja kysyi : 

Mikäs unoh1ui, sotamies? 
Voi pahus, perälau1a . 

Ei kai si1ä voi joutua armeijaan, 1'un mu!la 
ei ole hampai1akaan? 

- Joukkoon vaan , ei siellä ole mitään purta
vaakaan . 

Saa1ihin kerranki tapella iliman nimismiäs
tä, sanoi harmäläinen sodasta tJllessaan. mutta 
on vähä noloa mennä kotio, ku ei oo eres kaatu
nukkaa. 

KALUSTEMIEHET Oy 
Vaasa 

• 
EVITILI Oy 

Evijärvi 
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klo 1& oo - 2 2 "° Olin antanu1 komentopaikan kiertävälle vartio
miehelle luvan ampua kaikki keittiön nurkissa rä
hisevät villikissat - alueella oli nii1ä erittäin run
saas1i - jo1k-a öiseen aikaan uskaltauiuiva1 kei1 -
1iön nurkille mekas1amaan. 

Näylli kui1enkin siltä, 1arkoi1ukseen kului lii
kaa pa1ruunoi1a, jo1en määräsin vartiomiehel Ii
Iille käytlämislään pa1ruunois1a - vartiomiehen 
tuli luovullaa vuoronsa jälkeen tyhjät hylsyt ja 
IUoda llähtäväksi ampumansa kissat. 

Homma sujui hyvin, kunnes eräänä aamuna 
pöydälleni ilmestyi laa1ikko, joka oli sido11u na
rulla kiinni, laatikosta löytyi viisi hylsyä, elävä 
villikissa ja paperilappu, johon oli timperin ky
nällä jukerrellu: "AMMUIN OHI." 

r.. ~- • 

KYLLÄ RANN j K KOrYKi~TO öN RAUTAA 
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Reservinaliupseerikoulun kurssi 72 oli viimeinen 
kurssi vanhan koulutusjärjestelmän mukaan ja 
sen mukana päättyi eräs merkittävimmistä aika
kausista satavuotiaan kivikasarmin historiassa. 

Ryhmänjohtajat 

Lausun parhaat onnitteluni suoritetun 
reservinaliupseerikurssinne johdosta. 

Kurssi on antanut teille sotilasjohtajan 
perusteet, joita lähdette nyt toteutta
maan kukin omaan yksikköönne. Teillä 
ei enää ole vastuu ainoastaan itsestänne 
vaan myöskin kaikista alaisistanne. On
nistuaksenne ryhmänjohtajan vaikeassa 
tehtävässä, on teidän edelleenkin kehi
tettävä itseänne niillä tiedoilla ja taidoil
la joita kurssillanne olette saaneet ja joi
ta tulevat esimiehenne tulevat antamaan . 

Olkaa hyviä ryhmänjohtajia. 

Sotilasmest P Tuomikoski 
Kurssin vääpeli 
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TURUN 3AIPPUA 
Turku 

• 
ALAJÄRVEN 

HUVILA VEISTÄMÖ Ky 
Alajärvi 

• 
ALAJÄRVEN MA"'TOKUTOMO 

Alajä r 

• 
AUTO-HURME Ky 

Alajärvi 

• 
CAR-CENTER 

Overmalax 

• 
Ab MALAKTA Oy 

Malax 

• 
BATBYGGERIA.WEST 

Malax 

• 
STOCKMAN Ab 

Pietarsaari 

• 
Oy LEINO LA T Ab 

Vaasa 

• 
T:mi T. JÄRVINEN 

Vaasa 

• 
KIVELÄN BAARI 

Laihia 

• 
LAHDENMAAN RADIO-TV 

Laihia 

• 
LAIHIAN OSUUSMEIJERI 

Laihia 

• 
KUNNALLISLEHTI KYRÖNMAA 

Laihia 

• 
LAITILAN KUNTA 

Laitila 

• 
UNION-HUOLTO J. NASKI Ky 

Lapväärtti 
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SHELL-HUOLTOASEMA-KAHVIO 
B. NORDSTRÖM 

Lapväärtti 

• 
LIIKELASKENTA Oy 

Helsinki 

• 
RIIHILUOMAN KALUSTE Ky 

Vaasa Närpiö 
KULJETULIIKE Y. HALMESMÄKI 

Vaasa 

• 
Oy ÖSTERBERG & CO Ab 

Vaasa 

• 
Oy PETSMO PRODUCTS Ab 

Vaasa 

• 
METALLILIIKE E. LAINE 

Vaasa 

• 
URHEILULIIKE VAPARI 

Vaasa 

• 
INSTRUMENTARIUM 

Ylätori Vaasa 

• 
ELTAM 

Vaasa 

• 
UNION-HUOLTOASEMA 

L. HELSING Oy 
Vaasa 

• 
HAGMANS 

Pörtom 

• 
ESSO SERVICE E. SAUKKO 

Pörtom 

• 
PÖRTOM ANDELSHANDEL 

Pörtom 

• 
VAIHTOPYÖRÄ Oy 

Helsinki 

• 
ISONKYRÖN SÄÄSTÖPANKKI 

lsokyrö 

SOPPI 
Vaasa 

Ky KAUPPAPAINO 
Vaasa 

HAMMASTEKNILLINEN 
LABORATORIO G. NYBERG 

Vaasa 

T:MI PIPSA 
Vaasa 

TIPTOP 
Vaasa 

VAASA Oy 

PARTURILIIKE 1. KANKAALA 
Vaasa 

LASSEN RADIO-TV 
Vaasa 

JÄÄSKELÄINEN Oy 
Vaasa 

RAKENNUSLIIKE 
K. E. NYMAN Oy 

Vaasa 

• 
KENKÄ-KARTANO Oy 

Järvenpää 

• 
TIKKURILAN KIRJAKAUPPA Ky 

Vantaa 

• 
VANTAAN JUHLAPALVELU Oy 

Vantaa 

• 
U.URA 

MYYMÄLÄ-LEIPOMO-BAARI 
Tervajoki 

• 
SEINÄJOEN KENKÄTEHDAS Oy 

Seinäjoki 

• 
IISAKKI JÄRVENPÄÄ Oy 

Kauhava 

• 
KURIKAN KAUPUNKI 

• 
JYLLINKOSKEN SÄHKÖ Oy 

Kurikka 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS 
Lapua 

POHJANSEPOT Oy 
Lapua 

HERÄTTÄJÄN KIRJAKAUPPA 
Lapua 

• 
LIPLAST Oy 

Pori 

• 
FINN-LASSIE Oy 

Kokkola 

FOTO-JAKOBSSON 
Kokkola 

MASTER-COAT Oy 
Kokkola 

• 
AUTOKORJAAMO JA 

MAALAAMO T. SILVAN 
Turku 

• 
AUTOKORJAAMO AURA Oy 

Turku 

• 
DAVID BROWN - TRAKTORI Oy 

Kaarina 

• 
KAARINAN VENEVEISTÄMÖ 

Rusko 

• 
TUUSULAN AUTOKOULU 

TERO HELENIUS 
• 

Oy FISKARS Ab 
Helsinki 

• 
Oy MERCOFINN Ab 

Helsinki 

• 
T:MI PEKKA TAMMELIN 

Kurikka 

• 
RAKENNUSHITSAUS 

Klaukkala 

• 
T-RAKENTAJAPISTE M. HEISKA 

Ylistaro 
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Vaasan Sotilaskoti
yhdistys 60 vuotta 

60 vuotta 
Merenkurkun kaupungissa 

sotilaskotityötä 
varusmiesten hyväksi 


