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"PORRASTELMA" 
Hyvät ·lukijat! V 1980 ensimmäinen Porrastus on kädessänne. Onko se 

myös uuden vuosikymmenen ensimmäinen, on taas asia, josta saatetaan olla 
eri mieltäkin, jotkut näet laskevat vuosikymmenen alkavan vasta v. 1981. Ta
vallisesti olen tässä porrastelussa muistellut menneitä, mutta nyt teen päin
vastoin. Katsellaampa mitä tuleva vuosi 1980 tuo patteristolle. 

Varmaa tuntuu olevan, että n. 200 alokasta kerrallaan aloittaa palvelukse·n
sa 11.2., 12.06. ja 09.10. Vanhoja taas kotiutuu 08.02. , 08.05., 10.06., 08.09. ja 
07.10. Kuten huomaatte palvelukseenastumispäiviä on siirretty n. viikolla ai
kaisemmiksi, jotta kotiutuminen sopisi paremmin esim. opiskelun aloittami
seen. Varusmiehet saapuvat eri puolilta Suomea aina Rovaniemeltä - Helsin
kiin. Upseerikokelaita saa patteristo 01.02., 09.04., 06.08. ja 03.12. eli periaat
teessa 4:n kuukauden välein. Näin ollen näemme riveissämme aina korkeasti 
koulutettuja varusmiesjohtajia. 

Sotilasvalan merkeissä juhlimme kolme kertaa niinkuin muinakin vuosina. 
Ensimmäinen vala tapahtuu Vaasassa Huutoniemen kirkossa 03.04.1980. Ke
sällä vanomme valan ilmeisesti Lapuan tuomiokirkossa ja päivämäärä on 
26.07.1980. Vuoden viimeinen vala on 27.11.1980 ja paikkana on mitä toden
näköisimmin Sulvan kirkko Vaasan eteläpuolella. 

Talvileirillä kävimme jo Reilassa. Toukokuun lopulla samoinkuin syyskuun 
lopulla leireillemme Lohtajalla. Kuluva vuosi on leiritoiminnan kannalta si
käli merkittävä, että lähes koko elokuun vietämme Rovajärvellä kenttätykis
tön kanssa. Mikäli päivärahat ja polttoaineet sallivat pyrimme pitämään 
edellä mainittujen lisäksi vielä kolme erikois- ja taistelukoulutuslairiä Loh
tajalla, esim. huhti-, syys- ja joulukuussa. 

Kesällä, ehkäpä kesäkuun loppupuolella on suunniteltu pidettäväksi 'avoi
mien ovien päivä', jolloin vaasalaiset saavat tutustua patteristoon. Varusmies
ten omaiset voivat tänäkin vuonna oallistua valatilaisuuksiin . Patteriston vuo
sipäivä (01.12) sattuu tänä vuonna maanantaiksi. Juhlarintamalla on vuoden 
tärkein tapahtuma ehdottomasti Itsenäisyyspäivänä, koska valtakunnallinen 
paraati pidetään silloin Vaasassa. 

Tässä muutamia 'porrastuksia' vuodelle 1980. 
Toivotan kaikille lukijoille miellyttävää ja tehokasta toimintavuotta. 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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" Puolustusvoim a in ko ment a ja o n es itte lvssä 17. OS. 1979 hvvii ksynyt Vaasa n ra nnikk n
pat te ri ston _i o ukko-osas tor is ti ks i Vaasa n R a nni k k o ri sti n oheisen luo nnokse n 
muka ises ti .··. 

OLEN MYÖNTÄNYT TEi LLE 

Täm ä on o te pääes ikunn a n kome nto-osaston ki rje lmästä. jo ll a pa Heri sto va ltuute ttiin 
niide n lukuis ten _j oukko-osa stojen _j oukkoon . _j o ide n nykyisill ä ta i e nti sill ä _jä sen ill ä on 
m ahdoll isuus ka ntaa omanjoukko-osastonsa tu nnusta . 

Vaasan rannikk op a tt e rist ossa jä rj este ttiin r is tin suunnitte luki lpailu . _j oho n henk ilökun 
nalla kokona isuudessaan o li tilaisuus osa lli stua . Yli vääpeli R Luukkose n es itys valittiin 
ää nestyksen _j ä lkeen _jatkokäsitte lyn pohj a ksi. 

Puolustusvoim a in hera ldiko n a nt a ma n lausunnon jä lkeen sa i Vaasa n Ra nnikkori s ti lo
pull isen muo tonsa. Ris tin mit a t ova t 40 x 40 111111 . Se on e m a loitu ja po h_i avä ri musta. 
Risti ä kiertää 1 111111 : levyinen puna inen reunus . Vä rit ova t perinte isiä rannikkotykis tön 
ase la_ii väre_i ä. Ris t in kesku stassa on tykistöase laji a ku va avat tykin pu tke t sekä Va a san 
kaupungin vaa kun assa o leva lyh de . T ykin putke t _ja lyhde ovat ku llan vä r ise t. 

Ristin saam inen edellytt ää an siokasta ja mä äräa ikai s ta palve lusta 1. E rill isessä ran n ik 
ko tykistöp at te r ist ossa ta i Vaasa n rannikkopatteri s tossa . menestykse ll istä suor iut umista 
so ti lashenkilökun na n kouluista ta i po ikkeuksell is ta suori tus ta ti e tyssä ti la n teessa . 

VAASAN RANNIKKORISTIN 
Ristin sää ntö jen muk aa n se vo idaa n mvöntää 
- ka nta henkilökunt aa n ja muille pa lkattuun henkilökuntaa n kuulu ville. jotka ovat 

· pah·ellee t 1. Erillisessä rannikkotykis töpa tt e ri s tossa ta i Vaasa n rannikkopa tte r istossa 
vä hin tää n kolm e vuo tt a 

- va rusmiehi ll e jo tka ova t p a lve lleet moittee tto masti vä hintä ä n neljä kuukautta . 
- muille patte ri s ton hyväk si e rityisen ansiokkaasti työs ke nneille henkilö ille ja 
- ka iki lle ede ll ä m a inituille e rit visestä syvst ä. 

VAASASSA KUUN P:NÄ 19 
Vaasan ra nn ikk opatt eriston ko me ntaj a n myönt ä mä ä ri s t iä seu raa hä nen a lle kirjo it ta 
mansa kun niaki rja . Ensimmäiset ris ti t _jaett iin patt e ris ton vuos ip ä ivä n yhteydessä 0 1. 12. 
1979 . Rist iä on jae ttu 01. 03 . 1980 mennessä 226 kpl. Se n suos io o n o ll ut ila hdutt ava n 
lw vä nvkvise n ja entisen jäsenist ön keskuudessa . Valt aosa heis tä tuntee - ehkä usea n
kin so iiJ.isura,i e tenemis.een liitt vv ien sii rtojen j ä lkeen - Vaasan ran nikkopatter iston 
omaksi _i ou kko-osastnkseen . 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTON KOMENTAJA 

Joukko-osasto ri s ti on s ii s hvvä ksytt v viralli~e ksi joukon perinte isii n liittyväksi yhteen 
kuu luva isuuden tunnuk seksi . 
Ristiä käy te tään ensisijaisesti varusm iehiä ko ulu t tavissa _j o ukk o-osast o issa p:dkittaessa 
niiden he.nk ilökuntaa n kuulu via sekä muit a _j o ukko-osaston hHäksi ans iokkaast i to imi 
neita hen ki löitä . 

Neljäkymmentävuotis-Sankarimuisto 

Isänmaan puolesta kaatumisen 40-vuotispäivänä paljastettiin 31. 12. 1979 
2 Ptrilla kersantti Torohwein muistokivi. 

Res. kersantti 

Lars Vilhelm Toroh wei 

Vaasa sai Talvisodan 1939-40 aikana ko
kea kuusi vihollisen ilmapommitusta. 
31.12.1939 tuli kaupungin ylle jo kolmatta 
kertaa lentokoneita pudottaen kasarmialueel
le runsaasti räjäytys- ja palopommeja. Koulu
ja Kasarminkatujen kulmassa olevan esikun
tarakennus ja päävartion takana sijaitseva 
muonavarasto tuhoutuivat perustuksiaan 
myöten. Vaurioita syntyi eri kasarmiraken
nuksiin ja räjähdyskuoppia näkyi joka puolel
la. 

Kersantti Lars Vilhelm Torohwei kutsut
tiin Ylimääräisiin Harjoituksiin 17.10.1939 
sodanuhan pilvien tiivistyessä. Hänet sijoitet
tiin Vaasan Sotilaspiirin Kuljetusjaokseen. 
Jaoksen majapaikaksi määrättiin Vaasan 
Rannikkopatteriston 2. Ptrin nykyinen kasar
mi. 

Uuden vuoden aaton iltahälytyksen ajaksi 
hakeutuivat sotilaat käskyn mukaisesti ulos 
puurakennuksista, suojautuen lähimaastossa. 
Kersantti Torohwei oli suojautunut kasarmin 
pihalla olevan koivun runkoa vasten. Noin 
metrin päässä miehestä räjähti pommi kat
kaisten hänen selkärankansa. Kuolema oli 
silmänräpäyksellinen. 

Kersantti Torohwei oli kaatuessaan 23 vuo
tias. Hän suoritti asevelvollisuutensa 
1937-38 Uudenmaan Rakuunarykmentissä 
Lappeenrannassa ja yleni kersan tiksi. 

Isänmaan puolesta kaatumisen 40-
vuotispäivänä, uudenvuoden aattona 
31.12.1979, paljastettiin tapahtumapaikalla 
kersantti Torohwein muistokivi ystävien ja 
veljen toimesta. 
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* Kovan harjoituksen odotetuin sana: 
TAUKO. Vaikka se on vain lyhyt. Tuokio. 
Kappale aikaa. Pelkkä pieni katkaisu. Hoitoa 
kuitenkin. 

* On hyvä asia , jos tauko saa olla "pyhä": 
jos se annetaan aina. Säännösten mukaisena. 
Taukona. Hoitona. Ihmiselle helpottajana. 

* Alokkaalle tauot ovat usein lyhyet. Myös 
tocrellisuudessa. Valmistautumiset kaatuvat 
toistensa päälle. ulottuvat lomittain. Ei osaa 
sanoa mistä toinen alkaa. Ehtikö edell inen jo 
päättyä? 

*· Ihminen on rakennettu kestämään elämän 
rytmiä . "Kone" pelaa, jos saa huoltonsa: 
unen , ruuan. levon , muun virkistyksen. 

* Mukana on myös katkaisu vaakasuorista 
yhteyksistä pystysuoriin . . . jos nyt voisi 
tällä tavalla kohottaa katset ta tavallisuuden 
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aherruksesta "vuoria kohti ". * Tietysti on niin. että elämässä vertikaali! 
ja horisontaalit kietoutuvat aina toisiinsa ja 
ettei tosi rajoja ehkä olekaan? Mutt a alussa 
ja tauolla. elämän katkoksilla. on parasta 
pysäyttää niin perusteellisesti. että katselee 
vai n yhteen ajosu unt aan. 

* Tauon voi käyttää niin mone lla tavalla. 
Elämän risteyksistäkin voi lähteä niin moniin 
suun tiin . 

* Kaikki tiet kuitenkin vievä t "Roomaan", 
elämän tyylittelijät ja konkurssin tehneet 
osallistuvat samaan kokoonjuoksuun. siihen 
lopulliseen taukoon. joka ei sitten enää ole
kaan tauko ... vaan todellista 1-!~lpotusta. 
lepoa. Siispä: " KATSE ETEENPAIN" 
lepo on tulossa. Koko ajan. 

Seppo Viitamäki 

Vanha Rannikonpuolustaja muistelee. 

R. Vierros 

KAHINOINTIA 
Muutoksia oli tapahtunut lomalla ollessani 

Puumalan patterillakin. Patterin suosittu 
päällikkö, kapteeni Reino Kankaanpää oli 
saanut siirron Utön patterille Itämeren suulle 
ja sieltä R Grönholmin pitäisi tulla Puuma
laan, kunhan ovat saaneet paperisodan kun
toon. Sijaiseksi Puumalassa oli määrätty nuo
ri Aatos Kaasinen. 

1./. Raut. Ptrin päällikkö T Laukkanenkin 
oli saanut siirron korkeampiin tehtäviin ja 
Heikki Seppälä oli määrätty tilalle. Nuori ja 
fiksu kaveri hänkin. 

Kahinointia 
!nosta ja Pietarhovista tuli ilmoitus: " Vi

hollisen laivasaattue lähdössä Kronstadista 
ulos. Saattue käsittää yhteensä 6 alusta" . 

" Patterille annetaan hälytys, miehitetään 
huolto- ja taisteluasemat ja aloitetaan lasken
ta", määräsi Aatos . Suurin osa olikin jo pai
koillaan valmiina kuten tavallista kirkkaalla 
säällä - ja muulloinkin. 

Yritettiin saada komentaja käsille linnak
keiston komentoelimestä, mutta ei saatu. Ei
pä aikaakaan, kun komentaja ilmaantui pat
terialueelle - josta hänet ohjattiin suorinta 
tietä keskiöön, jossa laskenta oli menossa. 
Aatos teki reippaasti ja sotilaallisesti ilmoi
tuksen ja tilanteen selostuksen vihollisen lai
vasaattueesta, kehoittaen komentajaa itse vil
kaisemaan et-mittarista. 

- "En minä nyt, minulla on kiire" ! 
- " Saanko avata tulen? Saattue on nyt 

niin herkullisesti maalina" . 
- " Ei vielä. Minä ilmoitan teille kyllä heti, 

kun saatte avata tulen". 
Niin häipyi komentaja keskiöstä kiireisenä. 

Saattue läheni lähenemistään. Sivuutti patte
rimme. Lupaa tulen avaamiseen ei vain kuu
lunut. Aatos pureskeli huuliaan - mutta 
malttoi mielensä. 

Tulihan se lupakin sitten aikanaan - mut
ta silloin olivat saattueen kaikki alukset jo si
vuuttaneet patterimme. "Jopas se majuri 
kauaksi meni" , sanoi eräs korpraali. Kukaan 
muu ei puhunut sanaakaan ja mitäpäs siinä 
sitten oli sanomista. 

Oli se saattue sentään vielä hetken kanta
man päässä - ja niinpä aloimme paukutella 
miinakranaatteja niin nopeassa tahdissa kuin 
kerkesimme kaikilla 4 tykillämme. Vihollinen 
oli tietenkin valmiina ja niinpä se alkoi me!- . 
kein samanaikaisesti pikatulen meidän patte
rillemme. Ensin Yhimäen linnakkeelta sitten 
siihen yhtyivät Harmaa Hevonen, Kronstad, 
Schepelevskaja. Rautat. Patterit ym. , yhteen
sä 44 patterin voimalla. Me ammuimme lai
vasaattuetta, he ampuivat yhtä ainoaan patte
ria, joka käsitti 4 tykkiä, alueella, jonka sivut 
olivat 500 m x 500 m. Emmehän me edes pys
tyneet ampumaan lähimmälle heidän patte
reistaan. Ei meillä ollut edes ammuksia tar
peeksi laivasaattueidenkaan varalle. 

Meidän tykkimme olivat 6" ja heidän 12". 
Ammuksia heillä oli ilmeisesti rajattomasti. 
Ei siinä oikein meidän ammunnastamme tah
tonut tulla mitään ; koska ensimmäisen pauk
kumme jälkeen alkoi patterialueelle tipahdel
la tuhkatiheästi 12" kranaatteja valtavasti 
ryskyen. Suuret männyt kaatuivat kuin tuliti
kut, pirstoutuen moneen osaan. Oli siinä 
kuoppaa kuopan vieressä, latvusta ja rungon 
palasia - ja lisää tuli joka minuutti. 44 patte
ria ja joka ainoalla patterilla tykkejä enem
män kuin meillä. 

Kyllä siinä jo yksistään 12" kranaattikin 
oli kunnioitusta herättävä. Kun se 
tulee kohti, se pitää kovempaa ääntä kuin 
suurin veturi. Korkealle nousee hiekka tai 
multa ja on räjähdyksen ääni myös tosi jul
mettu. Pieneksi siinä tuntee itsensä ihmisen 
lapsi 12-tuumaisten maalina ollessaan. Seu
simme suuliekistä lähtien tulta aina loppuun 
asti, kun "kranu" oli tullut alas. Aivoilla kun 
tehtäviä pysyivät hermot kunnossa eikä siinä 
pelkokaan suuremmin tullut pusakkaan. Rii
paisihan se tietenkin aina hetken silloin, kun 
ihan lähelle tuli ja hiekka ym. karkasi päälle: 
Oli se maasto niin tavattoman hienoa lento
hiekkaa, eikä kiviä lainkaan. 

Puolen tunnin kuluttua keskitys lakkasi, 
niinkuin ennenkin. Läksimme Aatoksen 
kanssa samantien juoksemaan yläjaokselle 
tarkastamaan, miltä tilanne näyttää. Olimme 
ilmoittaneet tästä tietenkin muille upseereille. 
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Oli siinä paikat sekaisin taas. Ofi kuoppa 
kuopan vieressä, männyt poikki ja runkoja, 
oksia ja latvuksia yhtenä sekasotkuna koko 
alueella. Tykkiasemat olivat kunnossa, 
samoin radiokorsu ja pystyssä oli tulen
johtotornikin, joka oli männyn rungoista ky
hätty. 

Ensimmäinen maataistelukone tuli ulvoen 
ja ampuen kohti juuri kun olin syöksymässä 
radiomiesten korsuun. Housun takamus kä
rähti ja kuuma sysäys kävi, mutta ei muuta. 
Aatos oli kerennyt juuri ja juuri edellä. 

Saimme pakillisen hernerokkaa - kiitim
me ja lähdimme vetämään takaisin alajaok
selle ja keskiöön. Matkalla havaitsimme risu
koissa saappaita. Veqimme niistä ja miehiä
hän siellä oli.- Kehoitimme nopeasti mene
mään parempaan suojaa. · 

Kranaattikauhuisia tuli aina joka keskityk
sessä. Eräät ihmiset eivät pysty hallitsemaan 
hermojaan silloin, kun oikein tuhottomasti 
paukkuu ja ryskyy ja koko maailma tuntuu 
kaatuvan päälle. Eivät osaa keskittyä johon
kin muuhun siten, etteivät edes kuule koko 
ryskettä ja pauketta. Jokaisen tulisi harrastaa 
joogaa sen verran, että pystyy keskittymään 
johonkin määrättyyn asiaan niin, että kaikki 
muu häipyy tajunnasta. Kranaattikauhuinen 
ei käsitä edes puhetta. Silmät pyörivät päässä 
ja jalat vievät useimmiten juuri sinne suun
taan, missä vaara on suurin. 

Kerkesimme keskiöön Aatoksen kanssa en
nenkuin maataistelukoneet aloittivat "leik
kinsä" tai "karkelonsa" meidän päällämme. 
Se ensimmäinen yksinäinen oli ilmeisesti ollut 
tiedustelija. Niin ne olivat kuin jättiläispaar
moja. Syöksyssä helvetinmoinen luihin ja yti
miin saakka vihlova nouseva ja laskeva siree
niääni sekoittuen pikatykkien papatukseen. 
Sopivan maalin kohdalla ne pudottivat vielä 
pommeja. Monelta pojalta nämä maataistelu
'koneet vei hermot. Olivat erittäin hyviä so
takoneita. Hyvin åseistettuja ja hyvin panssa
roituja mahastaan. Esim. Madsen it-tykin 
ammukset iskivät tulta näiden paholaisten 
mahaan saamatta mitään vahinkoa aikaan. 

Olihan meilläkin Madsen-patteri, mutta 
sen päällikkö, vänrikki Vahlbäck tunsi todel
la ja syystä itsensä turhautuneeksi. Hän am
pui poikineen urhoollisesti. Sai osumia. Sen 
me kaikki totesimme kipinöistä mahassa, 
mutta kaveri ajeli vain kaikessa rauhassa. -
Kyllähän se nyt on sanottava, että leikkikalu
ja ne olivat meidän tykkimme kaverin aseisiin 
verrattuna. Eihän se meidän vikamme ollut ja 
oli yritettävä niillä mitä oli. Näitä maataiste
lukoneita oli kymmenkunta kappaletta, jotka 
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vuorottelivat niin , että aina oli päällämme 
muutama ilkitöitään yrittämässä. Ei se karu
selli sentään kestänyt kuin puolisen tun
tia kellosta katsoen, vaikka kovin pit
kältä tuntuikin. Olimme yrittäneet pysytellä 
paikoillamme matalana jossakin suojassa. 

Risukasat , kaikkialla katkenneine män
nynrunkoineen ja kranaatinkuoppineen sot
kivat koko alueen yhdeksi sekasotkuiseksi ja 
kuolleeksi alueeksi ilmastakin katsottuna 
niin, että luulivat tuhonneensa Puumalan 
lopullisesti. Kuitenkin kaiken varalle vielä 
varmuuden vuoksi pikatulta niiltä 44 patteril
ta. Se tavanomainen puolituntinen. 

Maataistelukoneetkin käväisivät vielä tar
kistamassa aluetta. " A vot, juva" tuli. Ei elon 
merkkiä, rauha heidän muistolleen, tuumivat 
kaverit ilmeisesti. Ei tullut enää lisää kranuja 
eikä muutakaan vastarannalta. 

Me tarkastimme paikkamme. Tykit kun
nossa. Radiot kunnossa. Keskukset kunnos
sa. Muutama paikallinen yhteys poikki kaa
pelin katkeamisen takia. Pommi kun oli tul
lut yhden kaapelin päälle ja kranu toisen. Oli 
muutama tapsilinjakin poikki, mutta ne voi
tiin kiertää varayhteyksien avulla kytkentöjä 
muuttamalla taist. keskuksessa. 

Ei ainutta vainajaa. Ei haavoittunutta. Oli 
suojellut Luoja poikiaan ja varjellut pahasta 
vihollisesta. Ihan se ihmeeltä tuntui, vaikka 
sanoihan se meidän oma pastori Saaron Jussi, 
että ei sille Jumalalle ole mikään mahdotonta. 
Me uskoimme senja uskomme yhä vieläkin. 

Ajanvietettä 

Jotta mieliala joukkojen keskuudessa py
syisi korkealla, olivat viisaat herrat keksineet 
ns. "puhdetyökampanjan". Valistusupseerit 
kulkivat korsusta korsuun, melkeinpä pote
rosta poteroon mallivalikoimineen. 

Tarkoitus oli saada raskaat ajatukset mie
listä tekemällä vapaa-aikoina jotain hyödyl
listä kotiväen iloksi. Järjestettiin kilpailuja 
näistä puhdetöistä. Järjestettiin suuria näytte
lyjä jne. Kaikki olivat innolla mukana ja saa
tiin aikaan paljon arvokkaita töitä. 

Tekipä allekirjoittanutkin pahkasta ja visa
koivusta viisihaaraisen kattokruunun. 

Urheiluharrastusta yritettiin myös kor
keamman johdon taholta vauhdittaa ja kehit
tää olosuhteiden myötä. Niinpä järjestettiin 
koulutus urheilu-upseereille. Kouluttajina 
olivat valtakunnan valiourheilijat ja valmen
tajat. Jouduinpa minäkin käymään tällaisen 
kahden viikon kurssin Keltaisen Prikaatin 
edustajana. 

Urheilukilpailuja järjestettiin aina peru
syksikköportaasta armeijakunta- ja puolus
t~svoi~ien m~staruustasolle asti. Kilpailuja 
p1dett11n KarJalan Kannaksella ja Vienan 
Karjalassa niin kesällä kuin talvellakin. In
nolla olivat pojat mukana kilpailutouhuissa. 
Harjoittelivat kovasti tilaisuuden salliessa. 
Olihan siitä aina etuakin. Jos pärjäsi , niin 
kunnian lisäksi sai kotilomaa ja sehän se oli 
mieluisinta. Se kotihan se oli aina kaikkien 
mielessä ja ajatuksissa ansimmäisellä sijalla. 

T:MI FRANS WEIJOLA 
VRas;:i 

K-Halli Joenpolvi Ky 
Tikkurila 

GESTETNER 

Faxil 

TEH0M0N I STAJA 

Helt•l'lk, 13 K■urrr11k 23 ll • ihde661 733 

DATACENTER 
Vaasa 

MICRO SYSTEMS KY 
Vaasa 

Rannikonpuolustajain kilta muuttui 
Merenkurkun killaksi 

Rannikkopuolustajain Kilta ry:n Vaasan 
alaosasto Toimiupseerikerholla pitämässään 
vuosikokouksessa käsitteli sääntöjen määrää
miä asioita sekä nimen ja sääntöjen muuto
sehdotuksia Matti Wähäjärven toimiessa pu
~eenjohtajana ja Eino Laurenin sihteerinä. 
Aäntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajaksi 
valittiin Matti Rautonenja Pentti Niemi. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltai
seksi. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin kuluneen vuoden 
toimintakertomus ja tilit sekä myönnettiin ti
li- ja vastuuvapaus tilivelvollisille. 

Käsiteltiin ja hyväksyttiin toimintasuunni
telma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 1980. 

Jäsenmaksuksi päätettiin 10,- / jäsen. 
Vuosikokoukselle tehtyjen aloitteiden poh

jalta killan osasto sai kokouksen yksimielisel
lä päätöksellä nimen MERENKURKUN 
KILTA, jonka puheenjohtajaksi valittiin Teu
vo Ikonen ja varapuheenjohtajaksi Eero Tuo
mikoski. 

Johtokuntaan tulivat valituksi: Eino Rönk
kö, Reino Vierros, Antti Haapalinna, Eino 
Lauren, Birger Palokoski ja Matti Vähänen. 

Killan sihteeriksi valittiin Eino Lauren ja 

taloudenhoitajaksi Raimo Luukkonen. 
Tilintarkastajiksi: Ossi Jokinen ja Seppo 

Saloniemi sekä varalle Mikko Pöytälaakso ja 
Seppo Kivelä. 
. Kaikki valinnat tapahtuivat yksimielisesti, 
ilman äänestyksiä. Alkaneen vuoden toimin
tasuunnitelmasta mainittakoon: Pöytästan
dardin suunnittelu ja valmistaminen. Porras
tus-lehden toimittaminen yhteistoiminnassa 
VaaRPston kanssa. Ansioituneiden varus
miesten palkitseminen. Ylläpitää yhteyttä ja 
yh teystoimin taa toisten maanpuolustusj äries
töjen kanssa. Järjestää 15-vuotisjuhla ja mui
ta illanviettoja. Sauna joka tiistai. Elokuussa 
retki Rovajärvelle. 
. Uusituissa säännöissä määritettyjen tehtä

~1en ja tarkoitusperiensä puitteissa tulee kilta 
Jatkamaan edeltäjänsä perinteitä, kehittä
mällä paik~lisiin ol<?suhteisiin.sopivia, jäsen
kunnan toivomuksia vastaavia toiminta-
muotoja siten, että kaikki jäsenkelpoiset hen
kilöt sukupuoleen, arvoon tai ammattiin kat
somatta voisivat liittyä mukaan ja tuntea kil
lan toiminnan omakseen osallistumalla sen 
tarkoitusperiä toteuttamalla yhteiseen toi
mintaan. 
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ALOKKAILLE 
VIIHDETTÄ 

Jo 60-vuott a täy ttäneen Vaasa n Sotilaskoti 
yhdistyksen järj es tämät perinteise t ja vakiin 
tunee t alokasj uhlat pidettiin VAA RPSTOn 
ruokalassa 1/80 saapumiserälle 19. 02. 1980. 

Ohjelma oli erittä in monipuolinen. vä rikäs 
ja viihdy ttävä. jossa oli erikoisuutta. ve rra ttu
na edellisiin alokasj uhli in . Ja näinhän asia pi 
tää tietys ti oll akin . 

Ohjelman alussa kuuli mme Vaasan Varu s
kuntasoitt okunnan musiikkia mus. kapt. Leo 
Tuulen johdoll a. Perinteisinä ohjelm anume
roina edustett avina oliva t so til askotiyhdistyk
sen. Patteri ston komenta jan . vanhan Mas in 
ja alokkaa n puheenvuoro t. 

Sotilaskoti sisa r Eeva Gi ss ler' in pit ämässä 
puheessa kuulim me so tilaskotitietoutt a so ti 
laskodin va iheista ja toiminnasta. Tämän 
jälkeen Patteriston komentaja evl. P. Väyrynen 
piti tervehdyspuheen. Vi ra lli sen puolen ohjel
masta ohitettuamme ta ite ilij a Marj att a Lohi 
koski lausui kansanrunoutt a es ittäen kaleva
laa: ja mui ta kansanj aarituksia iloisella ja il 
mekk ää ll ä tava llaan. Pa tteriston va rusmies
yhtyeen musiikista pääs imme myös osa lli siksi 
rock ' n roll tunnelmissa kokoonpanolla ali 
kersant it Engelholm ja Tervo. ty kkimies Hovi 
1 Ptri :lta sekä alikersa ntit Bränn are ja Juhan
pelto va ruskun tasoittokunn asta. 
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Kahvit a rjoiluun munkkien kera. jonka so
til askot i " vihreine ta rjoi lijoineen" suoritti ilo
silmin . siirryimm e va rusmiesyhtyeen tahdit 
tamana. Hj. Nort amon suom. " Kai muistat 
kannella" oli yhteislauluna . joka raikui sa lin 
täyte isenä sydäntä lämmi ttävästi. 

Lauri Pohjanpään runon " Syksy". joka 
kertoi kahdesta va riksesta sa imme kuulla 
sketsinä alikersantti R Toiviaisen ja tykkimies 
J Helande rin va rsin taidokkaana ja omalei
maisena es ityksenä . Klass ista ja kevy ttä tans
sia seurasimme taitav ien nuorien suoritt ama. 
na, jonk a Vaasan Viuhka ry: n värik äs har
ras telij a- tanssiryhm ä kiitettäväs ti suoritti . 
Elokuva selvitti konkreettises ti meille turval 
li suuspolitiikkamme perusteita. Alokaspu
heenvuoron esitti 2. Ptrilta alokas J Grönholm . 
Ill an pää tteeksi kuulimme va ruskunt asoitto
kunnan es itt ämän. so til askotiliiton kunnia
marssin . Sotilaspoika. 

Niin ett ä. mikäs oli a lokkaan ollessa: tyttö
jä tanssimassa. Vaasan varuskuntasoittokunta 
soittamassa ja so til askoti sisa ret munkkik ah
veja ta rjoile1i1assa . Ja yleisö pysy i ohjelmassa 
tunnelmallisesti mukana. tyytyväisinä tietenkin . 

nimim . Mu kana ollut 

Armeijan alkuaikaa alokkaan silmin 

Lokakuun viidentenätoista päivänä astuin 
Suomen " harmaaseen" armeijaan. Tätä en
nen olin nauttinut viimeisestä siviilipäivästä 
täysin rinnoin: olin noussut aamulla myöhään 
ylös , kävin ravintolassa syömässä ja kai siellä 
tuli jotain muutakin tehtyä. Kaiken tämän 
tein koska räikeiden huhujen mukaan ku
kaan uusi alokas ei pääsisi ainakaan kuukau
teen osalliseksi näistä edellämainituista sivii
linau tinnoista. 

Kello oli jo rientänyt aikaan 23.50, kun 
juoksin hätääntyneenä VaaRPston pääportis
ta sisään suuntana kasarmivartio , josta minut 
komennettiin alokkaaksi kakkospatterille . 
Tää\lä syliini "heitettiin" valtaisa kasa varus
teita: syylingit, mikkihiiri, kypärä, kenttätyö
väline, peltipaita ym. Hädin tuskin sain varus
teet kyllästyneen näköisen alikersantin avus
tamana kannettua tupaani. Itse katselin 
hämmästyneenä vieressä, kun ryhmänjohtaja 
teki vaatteista siistejä pinkkoja. Tuntui mah
dottomalta, että joku kykeni laittamaan noin 
suuren määrän varusteita pieneen ja kapeaan 
kaappiin. Pian varusteeni olivat kaapissani, 
ja sain luvan mennä nukkumaan. 

Tuskin olin edes nukahtanut, kun käytä
vällä jo kello soi. Todella kova ääninen mies 
karjui (välittämättä melurajoituksista) patte
rilla herätys. Tämän kuultuaan alkoivat uu
det alokkaat tuvissa hieroa silmiään ja ken
ties pyysivät anteeksi olemassaoloaan . Mutta 
nyt ei ollut aikaa anteeksi pyynnöille , sillä 
hetkessä oltiin "peseydytty" ja laitettiin pal
veluspuku ylle. 

Katsellessani ympärille tuntui kuin olisi ol
lut jonkinlaisen naamiaispelleryhmän piirit
tämänä, sillä 165 cm:n pituisilla miehenaluil
la oli 56:n jopa 58:n numeron palveluspuku-

TIILIKESKUS OY 
Helsinki 

FROMINA 
Kauppahalli Vaasa 

TMI LASSE NÄSMAN 
Kauppahalli Vaasa 

PIHVI-PUOTI , BIFF-BODEN 
Vaasan Kauppahalli , Vaasanpuist . 18 

KY HEINOLA KB 
Gerbyntie 14 , Vaasa 

ja, mutta oli parempi olla nauramatta, eihän 
oma pukunikaan ollut mikään räätälin mitto
jen mukaan tehty. Myöhemmin aamupäivällä 
asia korjattiin, ja jokainen sai suht'koht' sopi
van palveluspuvun . Monien toimintojen jäl
keen aamupäiväpalveus päättyi ja lähdettiin 
ruokailuun. 

lltapäivälläkään ei tahti yhtään löystynyt, 
vaan juostiin sinne sun tänne ja kuitenkin vai-. 
tasi tunne ettei mitään mainittavaa oltu saatu 
aikaan. 

Vihdoin palvelusaika päättyi, alkoi kaamea 
rynnistys " hotelli helpotukseen". Seitsemän 
"pyttyä" oli hetkessä varatut. Tämä sen ta
kia, koska kukaan ei ollut uskaltanut käydä 
päivällä tarpeellaan. Illastakaan ei tullut le
potaukoa, sillä sotkuun oli turha yrittää ellei 
osannut arvomerkkejä. - Kukas niitä osasi? 
Ei kukaan. Kello 21.00 - 22.00 opittiin uusia 
asioita, ei sovi "pyöriä, eikä mussuttaa" tar
kastuksien aikana, sillä tästä seurasi ns. vi
heltämistä ja räjähtämistä, mikä ei ollut miel
lyttävää. Kello 22:n jälkeen alkoi kaikkien 
odottama hiljaisuus, mikä pian muuttui kuo
rokuorsaukseksi. 

Pian alkoivat päivät kulua helpommin ja 
nopeammin, ja alokasaika päättyi valaan. Tä
män jälkeen olimme tykkimiehiä, monien 
mielestä kuitenkin vain valan tehneitä alok
kaita. Tästä on mielestäni kuitenkin hyvä 
kohdistaa katse eteenpäin, sillä noin kesä
kuun puolessavälissä on meillä lepo ja sitruu
na vie meidät toisenlaisiin aamu- , päivä- ja il
tatoimiin. 

"Yks alokkaana ollut" 

KEPAN GRILLI 
Laitila 

ESSO HUOLTO H. SETÄLÄ 
Laitila 

LAITILAN AUTOHUOL TO 
JA KAUPPA 

Laitila 

- MATIN KAUPAT LAIHIALLA

TAITTOSEN KAUPPAHUONE 
66450 Jakkula 
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AITOJA TIILIÄ KURIKASTA 

KURIKAN 
PUNAINEN 

KURIKAN 
KIRJAVA 

KURIKAN 
TUMMA 

MIEDON TIILITEHTAAT OY 
61360 MIETO puh . 964-54 122 

Myynti ja neuvonta: 

TIILIKESKUS OY 
Iso Roobertinkatu 20 , 00120 Helsinki 12 

Puh . 90-642 326 
601 00 Seinäjoki 1 0 , Kauppakatu 1 8 , 

Puh. 964-24580 

Jaoksen johtaja: 
Oppilas Mutikainen, mikä 
on tärkein asia, kun lähdette 
autolla lomalle? 

Oppilas: 
Tankkaus 
ESSOLLA, herra luutnantti. 

Jaoksen johtaja: 
Oikein. 

Patterin vääpeli: 
Alokas Suominen , millä 
saadaan teltta pysymään 
lämpimänä talvella? 

Alokas: 
ESSOHEAT polttoöljyllä, 
herra vääpeli . 

Patterin vääpeli: 
Eikö alokas tiedä, että 
meillä ei ole öljykaminaa 
teltassa, vaan puukamina. 
Kotona lämmitämme 
ESSOHEATillä. 

essoheat 
lämmittää 
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Junalla talvileirille. 
Korp K Hyvärinen 

Valmistelut alkoivat jo paria päivää ennen 
mielenkiinnolla odotettua junamatkaa. Lai
dat oli laskettava ikäänkuin yhdeksi " tieksi" 
kalustonkuljetusvaunuissa. 

Sunnuntaina 27.0L80 siirtyi MtRTPsto 30 
sulkeiskentältä sotilaslaiturille, jossa tapah
tui kaluston junaan lastaus. Se oli tarkkaa ja 
keskittymiskykyä vaativaa työtä, ajoneuvot 
vaunuun opastajan ja kuljettajien välistä luot
tamustyötä. Kuljettajat seurasivat silmät vä
rähtämättä opastajan antamia käsimerkkejä. 
Sivulta seuraajasta toiminta näytti siltä, että 
ajoneuvojen junaan ajoa olisi harjoiteltu useat 
kerrat edeltä käsin, niin nopeasti ja taidolla 
se suoritettiin. Ajoneuvot, tykit ja vaunut tel
jettiin paikoilleen pyörien eteen ja taaksi nau
lattavilla klosseilla. 

Sotilaat sijoitettiin pakkauksineen härkä
vaunuihin. Härkävaunuissa oli neljä osastoa 
laveria, kaksi ylä- ja kaksi alalaveria. Edeltä 
käsin oli jo tiedossa että ylälaverilla on läm
min ja alalaverilla viileää. Se oli sitten onnes
ta kiinni pääsikö ylälaverille, kun lavereita 
järjestyksessä alettiin täyttämään. 

Junan lähdettyä liikkeelle vaunun kamiina 
säteili jo lämpöään vaunun joka osaan. Ja 
vaunun yleinen mielipide oli tyytyväinen ju
nassa matkustamisen puolesta verrattuna au
ton lavalla matkustamiseen. Vaikka vaunuis
sa olikin ahdasta niin siellä oli joka miehellä 
nukkumiseen tarvittava tila eikä kenenkään 
tarvinnut palella. 
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M ahtuihan se 

Juna 0 11 lastattu 

Perillä Raum an satam assa - purkaus voi alkaa . 

.. 
Suu ntana Reila - liikkeelle mars.1 

Vaunuissa nautittiin myös ilta- ja aamupa
la. Hyvässä järjestyksessä vaununvanhin ja
koi muonan mieheltä miehelle ja huolehti että 
jokainen sai itselleen kuuluvan osuuden. 

Yön jokainen sai nukuttua hyvin johtuen 
lähes 6 tunnin pysähdyksestä Tampereella, 
tällöin ei ketään häirinnyt junan pyörien hak
kus a vasten. Ennen matkan jatkumista syö-

tiin aamupala ja jälleen miehet alkoivat vä
hän kerrallaan nukahtaa. Yleinen herätys tuli 
junan saavuttua Rauman ratapihalle, jossa se 
pysähtyi ja lähti matkaan ja pysähtyi jne. Kun 
juna pysähtyi viimeisen kerran niin ovi avat
tiin ja käsky tuli : pakkaukset mukana vau
nusta nouse ja sen jälkeen kolmiriviin ojennus 
jaoksittain, pakkaukset alas , tahdissa mars 
kalustoa purkamaan. 
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Silkinkiiltoinen 
Sadotex on 
todellinen 
yleismaali. 

Sadotex on uudenlainen 
alkydimaali . Se on valumaton 
ja peittää hyvin. 
Työ onnistuu he lposti -
sivelt imellä. telalla ta i 
ruiskulla . 
Sadotex sopii puu-. metalli-. 
betoni- ja tasoitepinnoille -
kohteisiin , jotka joutuvat 
kestämään kovaa kulutusta ja 
pesua. 

SADOTEX 
- maineensa veroinen Sadolinilta -

IKAALISTEN 

l\11llU. 
tf.\11AA HYVIN. 

•lllllll.llllllllH!lr!f!III !ll i\ !llllllll llll lllllllllll!!lllllllllUlu,,• 
. ' - -

Silk1nk 1dto1nen. 
ke stop1nta1ne;al1 
superalkyd1rT1 

S ilkesgfans1g. ,ac 
superalkydbase 
sl itsaker farg 

OSUUSKAUPPA 
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933-6301 

Jok i n ie m e ntie 9 , 

Ins i n öör itoi m is t o 

00650 H e I s i n k i 6 5 

Puh .: 90-724 122 

Omaksi hyödyksesi 

"'VAASAN '+' OSUUSPANKKI 
voimakkaasti kasvava rahala itos 

Talvisodan 
merkittävimmät taistelut 

Vaikka kukaan ei halua sotaa, ei sotaa 
myöskään kukaan pysty estämään. Tämän 
kylmän tosiasian sai Suomi kokea marras
kuun 30:nä päivänä 1939. Tuolloin ei oltu 
uskottu sodan syttymiseen, joten sotavarus
teluissa oli suuria puutteita. Paras ratkaisu 
olisi ollut luottaa vanhaan viisauteen: Jos ha
luat rauhaa, niin valmistaudu sotaan. Mar
raskuun 30. päivä 1939 koitti kirkkaana ja 
aurinkoisena. Mutta yhtäkkiä putosi pom
meja pääkaupungin keskukseen levittäen 
kuolemaa ja hävitystä. Venäläisen lento
laivueen oli onnistunut huomaamatta lähes
tyä Helsinkiä, sukeltaa esiin ja matalalta pu
dottaa lastinsa. 

Näin oli syttynyt talvisota. 
Siirryttäessä tarkastelemaan sodan pää

tapahtumia on hyvä lähteä liikkeelle paa
sotanäyttämöstä Karjalan kannaksesta. 
Siellä oli kenraaliluutnantti Östermanin ko
mentamalla kannaksen armeijalla tehtävänä 
estää vihollisen tunkeutuminen maahan. 
Kannaksen joukkomme oli kuulunut myös 
aktiivista viivytystaistelua. Edellytettiin, että 
joukot pystyisivät tässä ensimmäisessä ja 
kenties viimeisessä liikuntasotavaiheessa an
tamaan ankaran iskun viholliselle, joka oli 
metsäautoon tottumaton. 

Ensimmäisen sotaviikon jälkeen saatettiin 
olla tyytyväisiä tuloksiin, vaikka hyökkääjille 
olisi voitu antaa vieläkin tuntuvampia iskuja 
mikäli taisteluun ei olisi ryhdytty liian hei
koin voimin. 

Kannaksella tilanne oli jossainmäärin va
kautettu , mutta Laatokan-Jäämeren rin
tama sen sijaan antoi aihetta vakavaan huo
lestumiseen. Siellä oli heikkojen asustojem
me ollut pakko vetäytyä ylivoiman tieltä. 
Laatokan pohjoispuolella venäläisten vallat
tua Salmin ja Uomaan tunkeutuivat he koh
den Kitelää kahtena rivistönä, samalla kun 
toiset rivistöt etenivät osaksi Loimolaanpäin, 
osaksi Tolvajärvelle ja Ilomantsiin. 

Myös Pielisjärven kohdalla tilanne oli ar
velluttava. Pohjoisempana vihollinen lähestyi 
Suomussalmea. Salla oli menetetty ja Jää
meren rannalla oli joukkoja tunkeutumassa 
Petsamosta etelään päin. 

Joulukuun kuudentena päivänä vihollinen 
aloitti odotetun hyökkäyksen Taipaleen kais
talla, joka oli käytännöllisesti katsoen ilman 
reservejä. Äärimmäisen huolestuttavaa oli 

kuitenkin tilanne Suojärven-Loimolan 
suunnassa, missä Piitsainojan asemat oli 7. 
joulukuuta menetettyja uusi puolustus suu
rin ponnistuksin järjestetty Kollaalle. 

Tolvajärveltäkin tuli huolestuttavia ilmoi
tuksia, sillä vihollinen oli pystynyt valtaa
maan neljä kilometriä pitkän alueen. Ensim
mäinen Evl. Pajarin taisteluun lähettämä pa
taljoona oli heitetty takaisin Tolvajärven län
sirannalle, missä se vaivoin pysytteli. 

Ensimmäinen menestyksellinen vastatoi
menpide suoritettiin evl. Pajarin toimesta 9. 
joulukuuta. 11. joulukuuta jälleen evl. Paja
rin joukot saavuttivat riemukkaan voiton. 
Tällaiset menetykset paransivat suomalais
ten taisteluhenkeä, ja myös vihollisen seuraa
van päivän hyökkäykset torjuttiin tehok
kaasti. 

Ilomantsin kaistaltakin saatiin voiton sa
noma. Yksi venäläispataljoona oli tuhottu 
viimeiseen mieheen. 
meiseen mieheen: 

14. joulukuuta, kovien taistelujen jälkeen 
oli koko Tolvajärven alue suomalaisten hal
lussa. Tämä oli tärkeä asia: sillä voitot Tol
vajärvellä merkitsivät paljon sekä strategi
sesti että psykologisesti. Voitot innostivat 
muita aseveljiä ja antoi sekä johdolle että 
Suomen kansalle luottamusta armeijan suo
rituskykyyn. 

Myös SUOMUSSALMI-RAATEE lin
jalla käytiin joulukuussa eversti Siilasvuon 
johdolla kovia taisteluja. Joulukuun 28. päi
vänä vihollinen oli lopulta luhistunut. Sota
saalis oli melkoinen: 27 tykkiä, 11 panssari
vaunua, 150 kuorma-autoa, 250 hevosta + 
suuri määrä aseita ja a-tarvikkeita, ym. Ter
vetullut lisä varastoihimme. Huolimatta vi
hollisen musertavasta ylivoimasta ja pakka
sesta, joka ajoittain kiihtyi jopa 46 asteeseen, 
suomalainen sotilas teki Suomussalmellakin 
mahdottomat mahdolliseksi. Komentaja, 
eversti Siilasvuo, oli hyvin ansainnut kenraa
linleijonansa. 

Tolvajärven ja Suomussalmen voitot olivat 
talvisodan tärkeimpiä voitttoja, sekä taktilli
sessa mielessä että henkisen kestävyyden 
ylläpitäjäjä. Muita tärkeitä voittoja olivat 
mm: Lapin puolustusta ajatellen Pelkosen
niemen voitokas taistelu, sekä loistavat tais
telut Taipaleella. 

Mielestäni ei kuitenkaan sovi unohtaa mi
tään talvisodan taistelua, sillä jokaisella tais
telulla oli oma merkityksensä itsenäisyyden 
säilyttämiseksi. 

Tkm Nikula 
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NyJ on Vaasan 
verkkojen aika! 

Sm 1wt1v11 myOI Plijantcdla kahdm 111llupoh'ffl 
voimin amm.11til&Lucu.sta har;oiuavat i:-du· 
jotdaiwt Niilo, Eallo ja Tapio Pdtornaki, jotka 
l)')1)'Ylillfflll01oiu1 : 

"Suhimmc on lilllnlyn)'I noin ll "- UinyitJlm· 
me konrpauk>ilettl.lihin Vau.an 'lflkkolhin. " 
Ja llffllnkin kolfflftt hJutajal 1wt.1v11: 
Lindmwun nopea ja vanna palvelu kaataa IIMU.I 
kalucu.svllinttt vcrkonliinoilca kohoitun. 
Jallftnmyyjina hyvinvanutC1UI alan liikkett kaUI • 

Vankkumatonta 
wasalaista: 
(D patentoitu sulkija 
<%) omat korkkipaulat 
(J) konepauloitus 
@ kaksoissolmut 
CD Bayerin lanka 
@ omilla koneilla kudotuC 

verkonliinat 
cr> omat lyijYJ>llulat 

Uusi Michelin 
talvirengas 

vie perille 

/, 

Maj G R Renvall 

Suomussalmen taistelut 
Noin neljäkymmentä vuotta sitten lankesi

vat sodan synkät varjot Pohjolan ja erityisesti 
rakkaan Suomemme ylle. Viime talvena näy
tettiin Suomen televisiossa sarja "Sodan ja 
rauhan miehet" ja se antoi ehkä objektiivi
simman kuvan siitä miksi Suomi joutui so
taan. Seuraavassa seuraamme Suomussalmen 
ihmeitä mukana olleen kertomana. 

Sodan alkaessaa oli noin 2/ 3-osaa Suomen 
armeijasta sijoitettu Karjalan kannakselle ja 
Laatokan pohjoispuolisille alueille. Loput 
joukoista oli saanut tehtäväkseen puolustaa 
pitkää rintamaa joka ulottui Laatokalta aina 
Jäämerelle saakka. 

Elokuussa 1939 minut oli nimitetty Ahtä
vän-Purmon suojeluskunnan aluepäälliköksi. 
Kun kutsu ylimääräisiin kertausharjoituksiin 
tuli, sain tehtäväksi viedä suojeluskunta-alu
eeni Vaasaan ja itse ilmoittautua suojelus
kuntapiirin päällikölle. Päällikkönä oli eversti 
F . U. Fagernäs joka ilmoitti että minun tuli 
viipymättä ilmoittautua Oulussa. Palasin heti 
kotiini Limankaan ja siellä odotti minua pal
velukseenastumismääräys Kevyt osasto 9:ään. 
Kevyt-osastoon kuului siihen aikaan ratsasta
va eskadroona, yksi pyöräkomppania kk
osasto, pioneeri ja viestiryhmiä sekä vaaditta
vat huolto-osat. 

Suojajoukkojen tehtävänä joihin kuului ra
jajääkäreitä ja suojeluskuntia oli pidätellä vi
hollisen hyökkäysjoukkoja. Mutta ne olivat 
aivan liian heikkoja , huolimatta urotöistään 
pysäyttääkseen vihollisen. 

30. marraskuuta 1939 sota puhkesi. Venä
läisten strategisiin hyökkäyssuunnitelmiin 
kuului muun muassa Suomen leikkaaminen 
kahtia sen kapeimmasta kohdasta. Juntus
rannassa ja pitkin Raatteen tietä viholliset 
virtasivat rajan yli . Joukkomme joutuivat pik
kuhiljaa peräytymään ja 6. 12. palava Suo
mussalmi joutui venäläisten käsiin ja venäläi
set joukot kokoontuivat Suomussalmen kir
konkylällä. Venäläisten joukkojen tavoittee
na olivat Oulu ja Tornio. Eräällä kartalla oli 
tavoitteena jopa Narvik. Jo Pietari-Suuren 
unelma oli saada työntyä aina Atlantille asti. 

Ryhmä Siilasvuo valmistelee 
lähtöään rintamalle 

9:nnen Divisioonan taisteluyksiköt, käsit
tävät 3 Jr-rykmenttiä , kevyt osasto 9 ja tyksi
töä , jolla ei tosin alussa ollut omia tykkejä . 

Rykmenteistä oli JR 26 lähetetty jo lokakuus
sa Kannakselle ja JR 25 lähetettiin joulukuun 
alussa Kuhmon suunnalle auttaakseen heik
koja joukkojamme jotka taistelivat venäläis
ten 54:ttä divisioonaa vastaan. 

Kevyt osasto 9 oli sen vuoksi jaettava kah
teen osastoon , joista toinen, luutnantti von 
Essenin johtama Osasto von Essen lähetettiin 
Kuhmon suunnalle. Toinen osasto, jota johti 
luutnantti Toivo Hannila muodosti Kevyt 
komppania/ RS ja siihen kuului eskadroona. 
Itse olin ratsastavan joukkueen johtaja , kaksi 
muuta olivat hiihtojoukkueita. 

Tuli kiire saada apua Suomussalmelle. 
Junakuormaukset aloitettiin 7. 12. illalla ja 
ensimmäisenä lähti matkaan Kevyt komppa
nia. Muut joukot E/ JR 27 ja KTR 9 ilman 
tykkejä saivat lähteä liikkeelle kahden tunnin 
välein. 

Lähtiessämme emme tienneet määränpää
tä mutta myöhemmin saimme tietää , että se 
oli Hyrynsalmi, jonne meidän piti saapua 
puolen yön maissa. Vähän ennen Hyrynsal
mea - Jaalangan pysähdyspaikalla tuli vas
taamme sorajuna ja seurauksena oli valtava 
yhteentörmäys. Itse lennin nurin ja kun pää
sin junasta ulos näin veturit vastakkain nokat 
pystyssä . Muutama hevonen oli lentänyt vau
nuista ja yksitoista vaunua oli päällekkäin. 
Mutta onneksi vältyimme henkilövahingoilta. 

Koko rataosuus Oulu-Kontiomäki oli sul
jettu ja junat myöhästyivät kokonaisen vuoro
kauden . Kun aamu valkeni oli tiheä sumu jo
ka esti venäläisiä pommikoneita näkemästä 
onneksi minkälainen sekasotku radalla oli. 

Mutta myöhästyminen teki tilanteen Suo
mussalmella vieläkin vaikeammaksi. Vasta 
seuraavana yönä 9. 12. saavuimme Hyryn
salmelle , siellä saimme heti käskyn lähteä 
Laajan pysäkille Taivalkosken radalla . Tämä 
rata koostui toistaiseksi ainoastaan rataval
leista. Kaksi hiihtäjää jokaisen hevosen pe
rässä niin taittui matka kohti palavaa Suo
mussalmen kirkonkylää. Mahtava mutta ikä
vä näky! Aamulla meidät majoitettiin muuta
miin taloihin Laajassa. Meillä ei ollut kenttä
keitintä. Se tuhoutui yhteentörmäyksessä, 
mutta löysimme vehnäjauhoja, munia ja 
mansikkahilloa hyljätyssä kaupassa ja ensim
mäisellä aterialla saimme tietysti plättyjä ja 
mansikkahilloa. 

Kevyen komppanian tehtävänä oli aluksi 
suojata Siilasvuon joukkojen purkamista 
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Veturit y hteentörmäyksen jälkeen 7. 
kuuta 1939. 

pohjoisessa suunnassa, siellä oli havaittu vi
hollisen ratsastavia joukkoja suunnassa Pu
lanka-Ylinäljänkä . 

Sain käskyn ottaa yhteyden erillispataljoo
na 15 esikuntaan ja totesin kuinka joukko oli 
raskaiden taistelujen ja taukoamattoman pe
rääntymisen uuvuttama. Viestini oli että 
"paljon apua on tulossa". Sen jälkeen ratsas
timme lujaa yksikköömme ja 70 km ratsastus 
otti niin lujille tottumattomilla hevosillamme 
että meidän oli talutettava ne viimeiset kilo
metrit majoitukseemme. 

10. 12. siirrettiin Kevyt komppania lähem
mäksi rintamaa ja 11. 12. olimme ylittäneet 
Oravanselän. I Joukkue hevosilla, II ja III 
suksin. Lunta oli paljon ja hevoset upposivat 
siihen mahaa myöten . Eteen lähetetyt tiedus
telijat ilmoittivat että he ~livat s~avu_tt~~ee~ 
maantien ja että molemmin puolin heta oh 
vihollisen kenttävartioita. 

Luutnantti Hannila antoi minulle käskyn 
suorittaa ratsuväki atakin näitä kenttävar
tioita vastaan. Määräsin tauon, jotta hevoset , 
saisivat hengähtää hieman ja menin itse tie
dustelemaan. Lähettini ilmoitti minulle , että 
ryssiä oli meidän oikealla puolellamme. Pää
tin lähemmin tutkia asiaa ja niin jouduin 
" piippalakin" kanssa kaksintaisteluun , joka 
päättyi hänelle tappiollisesti. Hyökkäsim11;e 
sen jälkeen koko päivän venäläisiä osastoJa 
vastaan - häivymme välillä hyökätäksemme 
jälleen yllätyksellisesti. Kosk~ lu':t~ oli niin 
paljon oli meidän taisteltava Jalkaisin. Hevo
set lähetimme taaksepäin voidaksemme hyö
dyntää kokovahvuutemme ja kaikille miehille 
annettiin sukset. Täten Kevyestä komppa
niasta tuli liikkuvampi ja sen taistelukyky 
lisääntyi. Seuraavina päivinä iskettiin viholli
sen tiheitä muodostelmia vastaan. Väliin 
Hulkonniemessä jossa vihollisen päävoimat 
olivat ja väliin taas kaukana vihollisen selus-
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Kevytosasto 9 junaonnettomuudessa matkal
la Hy rynsalmeen. 

tassa . Tavallisesti lähdimme heti keskiyön 
jälkeen, hiivimme vihollisen yö-leireihin, 
hyökkäsimme raivokkaasti heidän kimp
puunsa ja häivyimme taas. Koskaan eivät 
hiihtomatkat olleet alle 40 km mutta välillä 
aina jopa 60 km. 

Seuraamme nyt Kevyttä 
komppaniaa kaukopartiomatkalle 

Kaukana vihollisen selustassa tuli ilmi asi
oita, joista korkein Suomen johto ei ollut tie
toinen . 

Taisteluissa Hulkonniemestä, jotka alkoi
vat 20. 12. aamulla oli Kevyen komppanian 
tehtävänä suojata pohjoinen sivusta , suorit
tamalla jatkuvia iskuja vihollista vastaan pit
kin Hulkonnimen tietä. Ylinäljängältä saim
me Polkupyöräpata ljoona 6:n avuksi ja se 
katkaisi vihollisen tien. 

Kevyt Komppania / RS Neuvostoliiton rajalla 
1940. 

HULKONNIEMEN TAISTELU 27 .-28. 
JOULUKUUTA 1939 

\ 

Siilasvuon prikaatista muodostettiin 22. 12. 
divisioona ja eversti U Fagernäsin johtama 
JR 64 liitettiin tähän. Tänne saapui myös uusi 
Kevyt osasto - osasto Paavola - ratsumes
tari Paavolan johdolla itse jouluaattona. Jou
luaattona siirrettiin meidän Kevyt komppa
niamme Kiiantajärven itäpuolelle tehtävänä 
tuhota vihollisen kolonnia ja häiritä vastusta
jia partioimalla. 

Kirkonkylän ja Hulkonniemen taistelujen 
tuloksena venäläiset joutuivat yhä ahtaam
malle. Taistelut käytiin erittäin kovassa pak
kasessa joka vaikeutti meitä ja lähes lamaan 
nutti vihollisen. 28. joulukuuta alkoi viholli
sen puolustus murtua . Kiiantajärven jäälle 
kokoontui kasvavia kolonnia ja jalkaväki 
muodostelmia. Tämä osoitti, että 163:s divi
sioona yritti irottautua Juutusrannan suun
taan. 

() 2 J 6km. = VenäläuetJoulcot 

Suomalauetjo~ 

I 
I 

Malero 

Panssarivaunut suojasivat kolonnia sivus
toilla. Meidän oli mahdotonta häiritä niitä, 
sillä meillä ei ollut pst-aseistusta. Jos meillä 
olisi ollut jäämiinoja tai "arsa pulloja" olisi 
pakenevan osaston kohtalo ollut sinetöity. 

Kun Kevyt komppa nia jouluaattona sai 
käskyn siirtyä Kiiantajärven itärannalle , em
me vielä tienneet mihin seikkailuihin joutui
simme. Joukkueeni sai käskyn hiihtää poh
joiseen tutkiakseen majoitusmahdollisuudet 
autiotaloissa. Komppanian pääosien piti seu
rata perässä ja kohtauspaikaksi oli sovittu 
Karsikkoniemen til a Kiantajärven rannassa. 
Autiotalossa tapasin naisen , joka tuli nave
tasta . Kun kysyin häneltä mitä hän täällä 
teki, hän vastasi että hän oli saanut sotilasvi
ranomaisilta luvan hoitaa karjaa joka oli jä
tetty tuuliajolle. Selitys vaikutti uskottavalta , 
joten en sen kummempia kysellyt. Hän hyp-
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päsi suksilleen ja kun kysyin häneltä minne 
hän oli matkalla , vasta hän , että Karsikko
niemeen. Vaikka olimmekin jo aika kovia 
hiihtäjiä , pysytteli hän koko ajan 50-70 m 
edessämme . Lähestyessämme Karsikkonie
men taloryhmää vietti maastoalus Kianta
järven rantaan ja nainen hävisi taloihin. Kun 
tulimme lähemmäksi näimme venäläisen au
ton tulevan n . 400 m kauempana jäällä ja yksi 
mies nousi autosta ja katsoi kiikarilla Karsik
koniemeä . Sitten auto jatkoi kirkonkylää n ja 
häipyi näkyvistä. Hiihdin talon luo ja odotin 
siellä loppuosia komppaniasta, jotka tulivat 
n. 1/2 tuntia myöhemmin. Saimme käskyn 
jatkaa Pietarin talolle n. 1 km pohjoiseen 
Kiantajärven kapeimmalle kohdalle . Sieltä 
meidän piti hyökätä edelleen venäläisiä ja pa
kenevia vihollisia vastaan. Saavuimme perille , 
asetimme tarvittavat vartiomiehet ja rupesim
me odottamaan. Ja odottavan aika ei ollut 
pitkä. Autokolonna panssarivaunut kärjessä 
tuli Suomussalmen suunnalta ja ohjasi oitis 
Karsikkoniemeen , jossa loput komppanias
tamme oli. Venäläiset jalkaväkimiehet hyp
päsivät ajoneuvoista ja muodostivat ketjun 
panssarivaunujen suojatessa sivusta. He 
hyökkäsivät taloon seuraten venäläistä ohje
sääntöä, jossa panssarivaunut tulellaan tuki
vat jalkaväen etenemistä. Osa kolonneista oli 
kuitenkin jatkanut ohitsemme Juntusrantaan. 
Meillä ei ollut mitään mahdollisuutta tukea 
komppaniaamme siltä etäisyydeltä jossa 
olimme. Tulituksista päätellen joutui se pe
rääntymään . Vähän sen jälkeen venäläiset 
sytyttivät Karsikkoniemen joka pian oli yhte
nä liekkimerenä . Päätin yrittää saada yhtey
den komppaniaan ja käskin poikien nousta 
suksille. Olimme tuskin päässeet metsään 
Pietarin talon läheisyydessä , kun huomatta
va venäläinen joukko villisti ampuen ja huu
taen hyökkäsi sinne. Ilmiantamatta sijain
tiamme, jatkoimme komppanian loppuosien 
luo , mutta epäilin ettei kaikki ollut niin kuin 
piti. Oliko yksinäisellä naisella jotakin teke
mistä hyökkäysten kanssa? 

Noin klo 22 liityimme komppaniaan autio
talossa ja komppanian päällikkö luutnantti 
Hannila jakoi käsitykseni että nainen oli epäi
lyttävä tapaus tässä yhteydessä. Ja kauan 
meidän ei tarvinnut epäillä. Keskustelimme 
tilanteesta ja samanaikaisesti toi ratsastava 
lähetti esikunnasta käskyn suojata Kevyt 
osasto Paavolaa sen hyökkäyksessä Kiianta
järven yli Ruottulasta Sopalaan ja sieltä jat
kaen Hulkonniemeen. 

Tämä käsky tuli 2 tuntia hyökkäyksen al
kamisen jälkeen. Komppanian päällikkö käs
ki meidät joukkueenjohtajat käskynjakoon, 
siihen taloon, jossa hän majaili. Tutkiessam
me karttaa alkoi kiivas tulitus automaatti
asein ja joitakin käsikranaatteja kaivautui lu-
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meen. Valot sammutettiin talosta ja heittäy
dyimme lattialle. Minun joukkueeni oli erään 
niityn takana , ja joukkueenvarajohtaja, Kers 
Siira tajusi heti mistä oli kysymys ja hyökkäsi 
vihollisen sivustaan. Yritimme päästä ulos ta
losta ja rakuuna Markkula haavoittui ovi
aukon luona. Rakuuna Ister , jolla oli kone
pistooli, ryntäsi tulituksen jatkuessa halkova
jaan , ja ampui sieltä tehokkaasti vihollista. 
Minä tulin ulos kolmantena ja yritin päästä 
joukkueeni luo , syöksyen "maahan - ylös" 
tulituksen jatkuessa, mutta selviydyin ehjänä. 
Vihollisen hyökkäys torjuttiin , mutta metsän 
siimeksestä kuului valitusta ja ähkimistä. 
Menimme sinne ja siellä makasi mies nimeltä 
Heikkinen ja hän oli vakavasti haavoittunut . 
Hänellä oli yllään lumipuku ja kädessään 
venäläinen automaatiase. Kuulustellessamme 
häntä kertoi hän seuraavaa: " Kyseessä oleva 
epäilty nainen oli johtanut joukon kimp
puumme, ja se oli koottu suomalaisista jun
tusrantalaisista hengenheimolaisista . Eräs ve
näläinen rajavartioupseeri oli partionjohtaja 
ja venäläiset olivat varustaneet heidät asein 
ja lumipuvuin . Partio liikkui suksin. Sen teh
tävänä oli tuhota komppaniamme ja venäläi 
set tehtävänantajat olivat luvanneet suuren 
palkkion päästämme - 5000 ruplaa ." 

Lisäksi hän kertoi , että jo vuonna 1938 -
ennen talvisotaa - he olivat yöllä, kun raja
vartiomme ei huomannut , kävelleet tietyö
maalla Uhtuan ja Loukaan välillä ja edelleen 
Suomen rajalle. Juntusrannassa kunta oli ai
kanaan anonut varoja tien kunnostukseen 
jotka tehtiin lähellä rajaa. Isänmaanpetturei
ta olivat ne , jotka rakensivat tietä , jota pitkin 
163. divisioona hyökkäsi Juntusrantaan. Rat
sastava lähetti esikunnasta antoi vielä hevo
sensa hengähtää ja hän sai käskyn hälyttää 
lähimmän sotapoliisiosaston ja ilmoittaa ta
pahtumista yöllä esikuntaan. Meidän par
tiomme oli seurannut venäläistä partisaani
partiota , mutta se palasi ilman saalista. Se 
tiesi kuitenkin mihin oli tullut. Aamun saras
taessa näimme jäällä valtavan osaston mat
kalla Juntusrantaa kohti panssarivaunuin 
suojattuna. Lentue suojasi sitä ilmahyök
käyksiltä , ja meidän oli mahdotonta hyökätä. 
Minä sain käskyn kiirehtiä takaisin Pietarin 
taloon ... 

Pietarin talon nimellä asetuimme väijymään 
ja päivän aikana pakenevat venäläiset "suo
lattiin" samaan aikaan kuin autoihimme 
asennetut venäläiset ilmatorjuntakonekiväärit 
yllättivät heidät takaapäin. 

Mutta mitä tapahtui Ala-Röntylässä? Aa
munkoitteessa kevyenkomppanian 2. ja 3. 
joukkue piiritti kylän ja vangitsi venäläis
suomalaisen esikunnan. Puheenjohtaja -
nainen - oli paennut venäläisten ,-:-,11kana ra
jan yli. Erään kartanon ull akolta löydettiin 

olkien a lle piiloutuneen nuorukai nen ja hän 
oli ollut mukana yölli sessä kahakassa. Hän 
yritti katkaista va ltimonsa, onnistuen ja huu 
si: "Tappakaa minut." Lääkintämiehet sa
noivat: " Sidomme kai ensin haavan ." Hänet 
luovutettiin sotapoliisi lle, joka oli tullut ky
lään ja miehittänyt sen. Päivän taistelujen 
jälkeen minä ja joukkueen i sa imme käskyn 
liittyä komppaniaan Ala-Röntylässä. 

Kirj assaan Suomussalmen taisteluista Sii
lasvuo kertoo kevyestä komppaniasta ja sen 
saavutuksista. Näiden partioretkien aikana, 
kun komppania toimi syrjässä , kaukana 
omista joukoista, luoti in erinomainen henki 
ja uskollinen suhde päällystön ja miehistön 
välille. 

Missä kuolema vaanii jokaisella askeleella 

ja apu on kaukana, siell ä kasvanee aseveli
henki korkeaksi . Tämä henki antoi jokaiselle 
sisäistä voimaa , joka autto i meitä selvittä
mään vaikeudet. Uudenvuodenpäivänä kevyt 
Komppania palasi Suomussalmelle. Me luu 
limme, että sa isimme nauttia levosta. Mutta 
niin ei käynyt. 163 . divisioonan taistellessa 
viimeisiä taisteluja , tuli hälyttäviä tietoja 
Raatteentieltä. Nykyaikaisen 44 . panssaridi
v1s1oonan johtaja sot il as komissaario Mili si n 
ja esikuntapää llikkö Volkoff antoi 28 . 12. 
käskyn Kenr Vinogradofille hyö kä tä auttaak
seen 163. divisioonaa vo ittamaan Suomussal 
men puolustajat. 

Si!lasvuon joukot eivät saaneet levätä. Nyt 
alkoi loppunäytös, todellinen tuhotaistelu , 
joka aiheutti su uret tappiomme, mutta joka 

Raatteen taistelu 5.-7. tammikuuta 1940 
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toi osa suuria voittoja Suomussalmella. Pauk
kuvassa pakkasessa, lämpötilan laskiessa 
-40__:._-50°C lähti 9. divisoonamme hyök
käykseen kohti Moskovan ylpeyttä, "sinistä 
panssaridivisioonaa" , joka oli vahvistettu ty
kistöllä ja ratsuväellä Budjonnoyn ratsuar
meijaan. Koko tämä divisioona oli kuin käär
me tietä pitkin odottaen kohtaloaan. Siilas
vuon divisioonaa vahvistettiin siten, että Kuu
samon tiellä oleva IR 65 siirrettiin Suomus
salmelle. Kun hyökkäys siellä alkoi , joukot 
jaettiin neljään hyökkäysryhmään: 

Ryhmä Fagernäs: JR64(-I/JR64) 
Ryhmä Kari: ErillisP15, IV / KT-Prikaati 

ja I/JR64 
Ryhmä Mäkiniemi: JR27 ja SPI 
Ryhmä Mandelin: JR65(-I/JR65)Komp. 

Simola, Kevyt Komppania 
(Volanen päällikkönä) 
ja TO 1. 

Varalla oli Paavolan kevyt osasto, 1. Komp
pania IR 64:sta ja Vuoriston Komppania. 

Operaatio perustui siihen , että eri suun
nista jaettaisiin vihollisen 44. divisioonaa pie
nempiin osiin ja tuhota ne yksitellen. Taiste
lut aloitettiin vahvistetuin tiedusteluin 1. 1. 
1940 ja raivosivat sen jälkeen taukoamatta 
yötä päivää 8 vuorokautta pakkasessa, joka 
oli kohtalokasta molemmille osapuolille, ehkä 
kuitenkin enemmän venäjän joukoille, jotka 
olivat kotoisin Ukrainasta. 

Kevyen komppanian pidetty päällikkö L TN 
HANNILA oli komennettu adjutantiksi eversti 
Siilasvuolle ja ltn Volanen oli tullut hänen 
tilalleen. Sillä aikaa kun ryhmittyminen 
"loppusilaukseen" tapahtui komennettiin 
Kevyt komppania Raatteen tien pohjoispuo
lelle. Täältä jäljitettiin suuri kolonna ja suo
ritettiin hyökkäys sitä vastaan. Kevyt komp
pania kokonaisuudessaan sai tehtäväksi hyö
kätä pohjoispuolelta HAUKILAN kylään ja 
me tuskin tiesimme mikä meitä odotti , kun 
nämä kolme urheaa ratsuväki-joukkuetta 
ryntäsi suksin avoimen suon yli. 

Melkein kilpaa hiihtivät kevyen komppa
nian joukkueet rinnakkain kiivaaseen hyök
käykseen avoimen suon yli venäläisten linjoja 
vastaan. Joukkueet hyökkäsivät kuten sanot
tu rinnakkain pohjoisesta järjestyksessä I 
joukkue, II joukkue ja III joukkue ja etelään 
heistä komppania Pyrrö. Kun me olimme tul
leet n. 70 m venäläisten asemista huoma
simme tulleemme suoraan divisioonan tykis
tökeskusta kohti, jossa divisioonan kaikki ty» 
kit olivat vieri vieressä. Kun venäläiset huo
masivat meidät suuntasivat venäläiset kanuu
nansa suorasuuntaukseen meitä kohti ja al
koivat ampua meitä kaikilla tykeillä. Metsää 
kaatui, turve lensi ympäriinsä ja ilmanpaine 
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heitti meidät melkein lähtökuoppiin. Samalla 
yritti venäläinen jalkaväki murtautua ulos ja 
tähtäsi hyökkäyksensä komppania Pyrröä se
kä meidän III ja II joukkuetta vastaan. Linjat 
kestivät vaikka he joutuivat hiukan vetäyty
mään . Joukkue kauimmaisena pohjoisessa 
oikealla sai suurimman osan tykistön tulesta 
päälleensä. Mutta ihmeen kautta selvisimme 
tappioitta pienelle suosaarelle, jossa oli pitkä 
kumpu, joka antoi hieman suojaa jatkuvalle 
tykistötulelle. Klo oli 8.00 kun hyökkäyksem
me alkoi. Nyt alkoi vihollisen jalkaväki ilmes
tyä eteemme. Kvkk:lla ja Kp:llä sekä kivää
rein pystyivät he pitämään meidät aloillam
me. Taistelu jatkui tunti tunnin jälkeen. 
Ammukset alkoivat olla lopuillaan, lähetin 
sotilaan sotilaan perään hakemaan täyden
nystä komppanialta. Kukaan ei tullut takai
sin, niin tappava oli tykistötuli meikukkulaa 
kohti. Ryhmä Mandelin piti ottaa osaa hyök
käykseen, mutta ei ollut vielä ehtinyt perille. 
Kaiken huipuksi ei suomalaisten ylpeys pi
kakivääri Lahti-Saloranta halunnut toimia 
pakkasessa. Noin klo 15.00 kuului yhtäkkiä 
pohjoisesta Suomi-kp:n ääntä. Se oli kärki 
pataljoonasta Flink , joka kuului Mandeliinin 
ryhmään. Vänrikki Vinkvist johti etujoukko
ja ja hänellä oli noin 20 miestä mukana. 
Minulla oli 18 miestä jäljellä joukkueestani 
Päätimme "narrata" vastustajaa, joka oli jo 
tullut käsikranaatin heittoetäisyydelle. Patal
joona Flink sijoitti konekiväärinsä aivan suon 
taakse ja me yhdessä vänrikki Vinkvistin 
kanssa aloitimme kiivaan tulituksen ja kovan 
melun. Luultavasti venäläisten jalkaväki luu
li, että suuri osasto oli aloittamassa hyök
käyksen. Sotilaat alkoivat perääntyä juosten 
taaksepäin ja tulivat avoimelle suolle, jossa 
Flinkin konekiväärit saivat heidät saaliiksi. 

Kun ilta oli ohi oli suolla noin 1500 kaatu
nutta vihollista. Flinkin pataljoonan esikun
nasta otin yhteyttä divisioonaan ja minun 
käskettiin heti lähteä Kotvalaan, jossa komp
panian pitäisi olla. Ja "Myrsky" määräsi mi
nun ottamaan komppanian komentooni. 

Tehtävänäni olisi komppaniani kanssa avus
taa Kevyttä komppaniaa ja Pyrrön Komppa
niaa. Tulin Kotvalaan, mutta komppania ei 
ollut siellä. Kello 8:sta aamulla olivat poikani 
olleet keskeytymättömässä taistelussa klo 
16:een asti ilman ruokaa ja saappaat alkoi
vat jäätyä kiinni jalkoihin kiristyvästä pakka
sesta johtuen. Heti sen jälkeen kun olin tul
lut Kotvalaan , tuli myös loput Kevyestä 
komppaniasta sinne. 44:s divisioona kiemur
teli nyt kuolinkamppailussaan. Jalkaväki 
yritti murtautua ulos moteista joka taholla ja 
kun muonaa haettiin Pyrrön komppaniasta, 
täytyi ruoan hakijoiden taistella sekä meno
että tulomatkalla. 

Nyt oli Mandeliinin ryhmä päässyt etene-
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mään ja me aloitimme pakenevien venäläis
ten osastojen takaa-ajon Kainuun loputto
missa erämaissa. Oli helppoa jäljittää viltti
saappaissa kulkevia venäläisiä . Heidän pake
nemisjälkensä näkyivät jopa keskellä yötä. 
Kevyt komppania jatkoi pakenevien takaa-ajoa 
aina Lupakkojärvelle asti , joka sijaitsi syvällä 
venäläisten puolella. 

Niin oli "Moskovan sininen panssaridivisi
oona" tavannut kohtalonsa syvälumisissa 
metsissä. Ne, jotka eivät kaatuneet , paleltui
vat kuoliaaksi. 

Loppuun väsyneenä pysähtyi sitten kevyt 
komppania Pudasjoelle, jonne rajavartios
tomme rauhan aikana oli majoittunut. 

Suomussalmen taisteluissa saimme histo
riamme suurimman sotasaaliin. Hulkonnie
men ja Raatteen sotasaalis oli yhteenlaskettu
na seuraava: 

Haupitsit ja kenttäkanuunat 
Panssarintorjuntatykit 
Ilmatorjuntatykit 
Ilmatorjuntakiväärit 
Panssariautot 
Panssarivaunut 

67 kpl 
35" 
15" 
5 " 
8 " 

53" 

Kuorma-autot 387" 
Hevoset 1300" 
Perävaunut 320 " 
Traktorit 20 " 
Kenttäkeittiöt 32 " 
Lisäksi mahtava määrä konekivääreitä, pi-

k_ak_!vääreitä, kranaatinheittimiä, joista osa 
v1ela tehdaspakkauksessa, kivääreitä ym. On 
vaikeaa arvioida kuinka monta 163:sta divi
sioonasta kykeni pakenemaan, mutta yli 5000 
miestä jäi taistelukentälle. 44:s divisioona tu
hottiin lähes kokonaan ja jos venäläiset las
kevat että heidän divisioonansa käsittää n . 
17.500 miestä niin merkitsevät Suomussal
men taistelut kauheaa tuhoa. Seurauksena oli 
että kenraali Vi~ogranoff, joka koko ajan oli 
Raatevaarassa eikä uskaltanut tulla divisioo
nansa kanssa apuun ammuttiin Stalinin mää
räyksestä kuten kaikki 163:n divisioonan ko
mentajat. Mutta eversti Siilasvuo ylennettiin 
k~nr~a~imajuriksi_ ja _hänen esikuntapäällik
kon~~• Joka_ su_un~11tteh koko operaation, ylen
nethm maJunkst. Hän oli vast' ikään ollut 
kuollut eversti Mannerheimin ristin ritari Al
po Kullervo Marttinen. 

Upseereita ja al[up~ee~eita SJ!ksyllä 1939. Etualalla keskellä ltn von Essen ja hänen vasemmal
la pu_?lellaan k1rJ01ttaJ~ .':'aJ evp Ren~all: M<:mi kuvassa olleista sai uhrata talvisodassa hen
kens~_ puolu~-~ae_ssaan 1sanmaataan yltvo1ma1sta vihollista vastaan. Mutta uhri ei ollut turha 
Itsena1syys saily1. 
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POSTIMERKKI LIIKE 

FRIPO OY 
Fabianinkatu 1 4 , Helsinki 1 3 

Kaikenlaista postimerkkeihin liittyvää 
materiaalia ja kirjallisuutta myytävänä. 

el-rod 
KODIN TALOUSTERÅKSET 
PL 87 01301 VAt..TAA 30 SUOMI - FINLAND 

Näinme 
••• pyonmme 
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Oy Polar-Express Ab on suomalainen 
kuljetusliike, joka on keskittynyt kansain
välisiin kuonna-autokuljetuksiin. 

Nykyaikainen ja monipuolinen kalustom
me tarjoaa jokaiselle tarkoituksenmukaisen 
ratkaisun. Euroopan pääteillä pyörii par
haillaan n .600 yksikköä. 

Polar-Expressin kiinteä, viikottainen kul
jetusverkko peittää koko Länsi-Euroopan. 
Itä-Euroopan maihin ja Lähi-Itään suun
tautuu lähes viikottainen tilausliikenne. 

Anunattitaitoinen henkilolruntamme tai 
huolitsijasi auttaa Sinua valitsemaan par
haan vaihtoehdon, mitä tulee kalustoon, no
peuteen ja taloudellisuuteen. 

Varaa ajoissa haluamasi kuljetusyksikkö. 

POLAR - EXPRESS 
Puh. 00--82 991, PL 659, 00101 Helsinki 10 

rn n . 
BBIBov 

,~J~~Ä~~~ 
PL 39 21201 RAISIO 
PUH. 921- 7B5222 
TELEX 62117 mlif t sf 

VESTO OY 
Henry Fordinkatu 5 F 
00150 Helsinki 15 
puh. 171 556 

Jääkärien päivää vietettiin Vaasassa 26. 2. 1980 

Varuskunnan ruokalassa pidetyn tilaisuu
den aloitti Vaasan varuskuntasoittokunta 
musiikkikapteeni Leo Tuulen johdolla soitta
malla Jääkärien marssin. 

Alkumarssin jälkeen puhui patteriston ko
mentaja everstiluutnantti Pentti Väyrynen, 

tuoden esiin jääkäriliikkeen syntyyn vaikutta
neita tekijöitä sekä historiaa. Nämä sanat hän 
suuntasi erityisesti tilaisuudessa olleille varus
miehille. Mukana tilaisuudessa oli kaartin• 
jääkäreitä, sekä jääkäri pataljoona 27 :n Vaa
san alaosaston jäseniä. 

Asehuolto ja sen päämäärä 
Teknltn P Holma 

Asehuollon päämääränä on taata aseiden 
taistelukelpoisuus kaikenlaisissa olosuhteissa. 
Pitkäaikaiset tutkimukset ja kokemukset 
osoittavat, että aseiden taistelukelpoisuusai
kaa voidaan lisätä huomattavasti usein tois
tuvilla, säännöllisillä ja oikein suoritetuilla 
huoltotoimenpiteillä. 

Esimerkiksi aseen piipussa olevaa korroo- · 
sion aiheuttavaa syöpymää ei voida poistaa. 
Syöpymäalue pyrkii ammuttaessa laajene-

maan ruutikaasujen ja lämmön vaikutuksesta 
jolloin huoltotoimenpiteitä ja tarkkailua o~ 
vastaavasti lisättävä. 

Suojaöljyillä ja suorarasvoilla pyritään es
tämään maalaamattomien pintojen ruostu
minen. Suoja-aineet omaavat yleensä myös
kin jonkinlaiset voitelu- ja puhdistusominai
suudet. Huollon onnistumisen kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että laite puhdistetaan 
huolellisesti epäpuhtauksista, jonka jälkeen 
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varmistaudutaan siitä, että ehdottomasti 
puhdas suoja-ainekalvo peittää koko pinnan. 

Koulutusasekaluston huoltotarve on nor
maaliolosuhteissa seuraavaa: 
- käsiaseet vähintään kerran viikossa sekä 

jokaisen maastoharjoituksen tai ammun
nan jälkeen. 

- öljysuojattu tykkikalusto talviaikana alle 

Oheisissa kuvissa poistetaan engl. tykkirasvaa 
tykin putkesta talvio/osuht~issa, siten_ että 
rasva lämmitetään kuumaz/mapuhalt1mella 
Juoksevaksi, jolloin se voidaan poistaa ta-
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-10°C vähintään kerran viikossa sekä ke
säaikana joka kolmas viikko. 
Lisäksi joka maastoharjoituksen jälkeen 
on syytä suorittaa pesu ja huolto. Ampu
maleireillä huolto suoritetaan päivittäin . 

- suojarasvatun tykkikaluston huolto suori
tetaan kaksi kertaa vuodessa. 

vanomaisilla liuottimilla. 
Yhden tykin käsittelyaika menetelmää käyt
täen n. 30 min. 

Käytössä olevat suoja-aineet: 
1. Suojaöljyt 

- Shell Ensis Oil L 
- Anti-Corrol 

Ominaisuudet 
Jähmettymispiste 
Leimahduspiste 
Suojakalvo 
Poistettavuus 
Ruosteenestokyky 
Haihtuvuus 

Shell Ensis Oil L 
-17°C 
+ 182°C 
ohut, pehmeä 
pyyhkäisemällä 
S0vrk 
vähäistä 

Anti-Corrol 
-60°C 
+48°C 
ohut, pehmeä 
pyyhkäisemällä 
60vrk 
alussa suuri n . 30 % 

Käyttö: 
Shell Ensis Oil L 

- voitelu- ja suojaöljynä sekä myös puhdis
tusaineena hyvän ruudin palamisjätteiden 
liuottavan ominaisuutensa vuoksi kaikissa 
käsiaseissa ja koulutuskäytössä olevassa 
tykkikalustossa lämpötilan ollessa kor
keampi kuin n . -10°C. 

Anti-Corrol 
- voitelu-suoja- ja puhdistusöljynä korvaa

maan Shell Ensis Oilin käyttölämpötilan 
ollessa alhaisempi kuin - = 10°C. 
Suuren haihtuvuutensa vuoksi ei voida 
käyttää kesällä , myöskään kuumaa putkea 
ei saa Anti-Corrolilla käsitellä. 

- kalliin hankintahintansa vuoksi on Anti
Corrol-öljyn käyttö rajoitettava mahdolli
simman vähäiseksi. 

2. Suojarasvat 
Englantilainen tykkirasva 
- mineraaliöljyperustainen natron lyijysaip

pua, joka omaa erinomaiset ruosteenesto
ominaisuudet. 

- suhteellisen korkean jähmettymislämpöti
lan ja vaikean poistettavuutensa vuoksi suosi

tellaan käytettäväksi pitkäaikaisessa va
rastoinnissa sekä vaikeissa varastointiolo
suhteissa. 

- talviolosuhteissa on rasvan poistaminen 
liuottimilla lähes mahdotonta . 

Kuvassa vaihdet~an patteriston tykkeihin uusia Tyv - Fil/ -täytteisiä renkaita. Tyv
Fill rengastäyte on osoittautunut kokeissa sienikumimassaa huomattavasti kestäväm
mäksi. 
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:OYAMAHA 

1 
YAMAHA puhallinsoittimet 
edustavat laatua jota 
äänellisesti on vaikea 
ylittää . 

Tule ja kuule - huomaat eron! 

1 VAASAN PIANO 
Musiikki Kaikki 

Hovioikeudenp . 20 
Puh. 116899 

MYLL YRAKENNE OY 
V AASA Riihikatu 36 

Puh . 212976 

Erikoistunut rivitalo asuntojen 
rakentamiseen pätevällä ammat
tityövoimalla. 
Vuokraamme myös erilaisia ra
kennustyökoneita. 
EDULLISIN HINNOIN. 
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K. RISBERG 
Metsäkatu 28 , 
Vaasa puh . 212226 

* Maankaivua ja 
kalliolouhintaa 
ajanmukaisella kalustolla urakalla 
ja laskuun. 

ähk'BiYöD 
Vaasa Hadstadinkatu 4 

puh . 253500 - 253 501 

Olemme A-ryhmän sähköurakoit
sija. Toimialueemme koko maa. 
Tehtäväkenttäämme kuuluu kai
kenlaisten asuin-, liike- sekä 
teollisuusrakennusten sähköistys 
sekä keskusantennilaitosten 
asennus ja suunnittelu - Neon 
huolto. 

Urheilija varusmiehenä 

Tunnettu jalkapallovalmentaja Eero Tuh
kanen tarkastelee seuraavassa urheilijaa va
rusmiehenä. 

Usein valmentaja- ja urheilujohtajapiireis
sä koetaan varusmiespalvelus ingelmaksi. Va
rusmiespalvelus kuuluu kuitenkin jokaisen 
normaalin suomalaisen miehen elämänuraan. 
Tämä tosiasia on hyväksyttävä ja se pitää tuo
da tosiasiana nuorelle urheilijalle. 

Näistä seikoista johtuen urheilijoilla on 
huonoja ennakkoasenteita armaijaa kohtaan, 
koska sen katsotaan muodostavan esteen val-' 
mentautumiselle. Ehkäpä me valmentajat 
olemme tehneet varusmiespalveluksesta suu
remman ongelman kuin mitä se itse asiassa 
on. Siksi useiden urheilijoiden palvelusmoti
vaatio laskee, tilalle tulee asenne "nopeasti 
pois". Mutta eikö moni ylioppilaspoika ole
kin henkisesti turhautunut palvellessaan 8 kk 
tavallisena tykkimiehenä. Tämä henkinef\ 
tasapainottomuustila saattaakin kääntyä val
mennustapahtumaa vastaan. 

Palvelusmotivaation heikkeneminen har
mittaa varmasti eniten esimiehiä. Kuitenkin 

urheilupiirit edellyttävät usein, että harjoitte
lu- ja kilpailuvapaat tulevat automaattisesti, 
vaikka ko. vapaiden saamiselle on edellytyk
senä moitteeton palvelus ja hyvä edistyminen 
koulutuksessa. On muistettava, että joukko
osaston komentaja voi olla antamatta va
pauksia, ellei siihen ole edellytyksiä. 

On myös muistettava, että meillä Suomessa 
on erittäin lyhyt palvelusaika kansaivälisesti. 
Lisäksi meillä on paremmat mahdollisuudet 
jatkaa harjoittelua varusmiespalvelun aikana 
kuin useassa muussa maassa. Puolustusvoi
mien asenteet urheilua ja urheilijoita kohtaan 
ovat varmasti positiiviset. Asia on hoidettava 
oikein myös urheilupiirien taholta: "hyvä ur
heilija on hyvä sotilas". Toisaalta niillä urhei
lijoilla, jotka eivät halua tai pysty suhtautu
maan asiallisesti varusmiespalvelukseen, ei 
ole mitään edellytyksiä myöskään menestyä 
edes kansallisella huipputasolla. 

Eero Tuhkanen 
liik.op. 
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Viimeiset Vänrikit reserviin 

1/79 ikäluokka kotiutui tammikuussa. Re• 
serviin siirtyvät vänrikit olivat viimeiset van
han koulutusjärjestelmän upseerikokelaat 
rannikkotykistössä, joka on siirtynyt uuteen 
kaksi, kaksi, kaksi järjestelmään. Porrastus 
lehti esitti kotiuttamispäivän humussa vasta 
ylennetyille miehille muutamia kysymyksiä 
vasta päättyneestä varusmiesajasta. 

1. Mitä piditte varusmiesajasta? 
2. Mitä muutoksia esittäisitte? 
3. Mikä oli 11 kk :n paras anti? 
4. Vaasan RPsto palveluspaikkana. 
5. Mitä toivomuksia asettaisitte 80-luvulle? 
6. Kokelasajan hyvät ja huonot puolet. 
7. Lisääntyikö uskonne puolustuskykyymme 

varusmiesaikana? 
8. Kannattaako Suomea puolustaa? 

Vänr Koponen Lassi 
synt. 14.2.1956 
2. Ptri 
kotipaikka Vaasa 

1. Varusmiesaika oli monella tavalla kas
vattavaa aikaa, vaikka sitä ei tullessaan osan
nut uskoa. Olosuhteet olivat, tai tarkoituksel
la tehtiin, monta kertaa vaikeiksi ja tällaisten 
tilanteiden selvittäminen tai kestäminen kas
vattaa ja luo samalla henkeä. Myös fyysinen 
kunto koheni armeijassa väkisin, eri asia sit
ten on säilyykö se reservissä, täällä kun tuota 
kuntoa kohennetaan usein epämiellyttävillä 
tavoilla. 

2. Tietoa tulevista lomista ja yleensä palve
luksesta enmmän (RTK:ssa tämä oli hoidettu 
hyvin). Ryhmänjohtajien mielivallan (onneksi 
harvinaista) käytön rajoittamista. Mielek
käämpää liikuntakoulutusta (esim palloilu). 

3. Koulutuksen loppuvaiheessa tullut itse
luottamus ja esiintymisvarmuus, joka syntyi 
johdossa ja suunnittelutehtävissä. Hyöty RU
koulutuksesta siviilissä. 

4. Hyvä, tai ainakin minulle ehdottomasti 
paras. Sijainti kaupungissa lähellä asuntoa. 
Rt aselajina monipuolinen ja RU-koulutuskin 
sopivan pienessä koulussa. VaaRPston henki 
oli hyvä, ei liikaa simputusta ja kuitenkin jär
jestys. 
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Vänr Koponen Lassi 

5. Kaluston puolella esim. tykkipuhelimet 
olisi uusittava tai korjattava. Leirejä lisääkin 
sillä niillä oppii parhaiten. Kouluttajien val
mennuksessa enemmän huomiota pedagoogi
seen puoleen, ei kaikkea tarvitse opettaa kan
tapään kautta, vaikkei sitä aivan ensi kerralla 
opittaisikaan. 

6. Hyviä puolia vapaus ja mahdollisuus toi
mia itsenäisesti. Tietysti myös lomat ja yölo
mat. Kouluttajien myönteinen ja toverillinen 
suhtautuminen. Loppupuolella saavutettu 
(jonkinlainen) johtamisrutiini ja -varmuus. 
Kokelas saa jo ajatella itsekin. Koulutuksen 
kannalta aika on liian lyhyt. Siitä johtuen 
vaativia tehtäviä tulee vähän ja usein nämä 
sitten arvostellaan, jolloin syntyy painetta sil
lä virheitä tulee alussa aina. Aina ei saa hoi
taa tehtävää itsenäisesti, vaikka se on annettu 
"junailtavaksi". 
7. Ei muuttunut. 
8. Kannattaa. 

LAHDENMAAN RADIO-TV 
Puh . 70443, 66400 Laihia 

.. 

r 

Vänr Seiskari Pekka 
synt. 17.6.1956 
3. Ptri 
kotipaikka Espoo 

1. Ennen varusmiesaikaa ei ollut minkään
laisia ennakko-odotuksia. Armeija oli koke
mus, ei kylläkään positiivisessa mielessä. Ai- . 
noa pyrkimys oli päästä mahdollisimman vä
hällä. Kotiuttamispäivä oli ainoa mitä todella 
odotti. Motivaatio puuttui. 

2. Pieniä muutoksia ei ole syytä esittää. 
Pääpaino on suunnattava väestönsuojeluun. 

3. Yhteishengen syntyminen ikäluokan pal
.velustoverien kesken oli positiivista. Syntyi 
myös "melko selkeä" kokonaiskäsitys armei
jasta. 

4. VaaRPsto oli melko hyvä palveluspaikka, 
tosin kaukana lomanviettopaikkakunnista. 
Asiatonta simputusta ei esiintynyt. Hyvä hen
ki. 

5. 

Vänr Seiskari Pekka 

6. Hyvät puolet: Paljon lomia, toiminta mel
ko itsenäistä. Huonot puolet: Liian lyhyt. 

7. Usko puolustuskykyymme ei varsinaisesti 
lisääntynyt, koska ennen armeijaa ei ollut sel
vää käsitystä puolustuskyvystämme. Rannik
kotykistön puolustuskyvyn katsoisin tällä het
kellä olevan melko heikon, johtuen ilmasodan 
.hallitsevasta asemasta nykyaikaisessa sodan 
käynnissä. 

8. Suomen luontoa kannattaa puolustaa. 
Armeija ja sodankäynti eivät välttä111ättä ole 
parhaat vaihtoehdot. Mitä hyötyä on kehittää 
puolustusvoimia korkein kustannuksin, kun 
hinta revitään luonnostamme?. Jos maail
mansota syttyy, käydään sitä ydinasein. Seu
raava maailmansota soditaan keihäin. (Vii
meinen oivallus ei ole allekirjoittaneen oma) 

LAIHIAN MALLASTEHDAS KY 
66400 Laihia 

Vänr Kanerva Jussi 
synt. 29.11.1952 

RtKoeAs/KoeAL 
!S_otipaikka Helsinki 

1. Peruskoulutuskausi oli fyysisesti melko 
raskas. Koulutuksen jatkuessa paine siirtyi 
henkiselle puolelle, niin että RTK oli varmas
ti raskas niille, jotka eivät olleet tottuneet 
opiskeluun. RTK:n valintaperusteet on tietys
ti muistettava. Asevelvollisuusaikana opete
taan paljon asioita, mutta ne tulevat usein ir
rallisina yksityiskohtina. Kokonaisuuden 
hahmottaminen on vaikeaa ja siten vaikeu
tuu myös oppiminen. Samoin työskentely- ja 
opiskelumotivaatio kärsii usein kokonaista
voitteen puutteesta. Palvelus "parani" päivä 
päivältä loppua kohden. 

2. - Tavoitejohtaminen! 
- Ryhmänjohtajien (RAuK:ssa) koulutuksen 
parantaminen johtamispsykologian osalta. 
- Alokkaista ei tule miehiä jos heitä johtavat 
lapselliset ryhmänjohtajat. 
- Asiallisuus rutiinipalveluksessa. 

3. Tavoitteellisuus, paJveluksen vaihtele
vuus, nousujohteisuus. Palveluksen mie
lekkyys lisääntyi rajusti RAuK:n jälkeen. 
Henkilökohtaisesti paras anti oli mahdolli
suus RtKoeAs:lla nähdä puolustusvoimien se 
puoli, joka koulutusyksikössä ei tule esiin ja 
josta tuskin tiedetäänkään. 
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Vänr-Kanerva Jussi 

4. VaaRPsto on sotilaallinen ja asiallinen 
koulutusyksikkö. Täällä saa melko laajan nä
kemyksen tykistön toiminnasta ja mahdolli
suuksista. VaaRPston sijainti on etu, jota 
vain linnakesaarilla palvelevat osaavat ilmei
sesti täysin arvostaa. 

5. Koulutusolosuhteiden parantaminen 
(Majoitus- ja sosiaaliset tilat). Erikoiskoulu
tus kannattanee harkita tarkoin, jotta 
VaaRPston erikoisominaisuudet kyetään hyö
dyntämään täysin. 

6. Oppi silloin tällöin uutta, joutui odotta
maan että tulisi kiire. RAuK:ssa kerkesi tus
kin koskaan tehdä mitään. RTKja kokelasai
ka korvasivat osittain aiemmin koetun "muu
limaisuuden". Palvelu RtKoeAs:lla oli mie
lenkiintoista. 

7. Todellisesta puolustuskyvystä olisi kai
vannut enemmän tietoja, siis ,valmiudesta ja 
lkp :n nopeudesta esimerkiksi. Koko hommal
ta on pohja pois ellei usko itseensä. Puolus
tusvoimat suorittavat tehtäväänsä jo pelkällä 
olemassaolollaan. Ja toivottavasti tämä tilan
ne säilyy. 

8. Kyllä. 
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LAIHIAN SÄÄSTÖPANKKI 
66400 Laihia 

Vänr Telimaa Olli Sakari 
synt. 14.1.1953 
J E Ptri/ Patteriston lääkäri 
kotipaikka Kokkola 

1. Olen saanut erikoiskoulutuksen 
HKo~lK:~sa. RU~:n lääkintähuoltolinjalla. 
Suurm to1vem menm Lahteen, mutta ainakin 
katastrofilääkinnän osalta kurssi oli petty
mys. Normaalia palveluksessa ollutta ikä
luokkaa selvästi vanhempana ja myöskin nai
misissa olevana varusmiespalvelus oli talou
dellisesti raskasta aikaa. Kaikkiaan varus
miesajasta jää positiivinen kuva. 

2. RUK:uun lisää katastrofilääkinnän kou
lutusta. 

3. Ehdin tutustua kunnolla puolustusvoi
mien organisaatioihin. 

4. Joustava. Hyvä. Sairaala ajanmukainen 
ja toimiva. 

~- 80-luvun. '.11kaessa maailmanpoliittinen. 
tilanne on kmstynyt. Toivon mukaan saan 
pysyä reserviläisenä koko 80-luvun. 

6. Kokelasaika riittävän pitkä (erikoisup
seerikoulutus, kokelasaika on 6 kk). Huonoja 
puolia kokelasajalta ei kertynyt. 

7. Aseellinen maanpuolustusjärjestelmäm
me on lujittanut uskoa puolustuskykyymme. 

8. Kyllä. 

LAIHIAN OSUUSKAUPPA 
66400 Laihia 

Vänr Koski Juhani 
synt. 11.3.1956 
1. Ptri 
kotipaikka Laihia 

1. Mielestäni varusmiesaika yllätti minut ai
ka positiivisesti. Koulutus oli monesti pyritty 
saamaan aika mielekkääksi, siis pois tästä 
" kantapään kautta" systeemistä. Ehkä tähän 
mielikuvaan osaltaa vaikuttaa se, mel
ko pitkä ja useammassa paikassa saatu joh
tajakoulutus, joka antoi palvelukseen tiettyä 
vaihtelua. 

2. Koulutusta pitäisi pyrkiä mahdollisim
man paljon motivoimaan ja tekemään se niin 
mielekkääksi kuin mahdollista koulutusta
voitteiden puitteissa o'n. Siis viikko-ohjelmista 
pois kaikki mitäänsanomattomat täyteharjoi
tukset ja "maastokeikat". 

3. Tämä 11 kk opetti kyllä sopeutumaan 
kaikenlaisiin olosuhteisiin ja antoi paljon hy
viä (varusmies) kavereita. 

Vänr Koski Juhani 

4. VaaRPsto palveluspaikkana ei varsinai
sesti ole niitä huonoimpia, vaikka senkin täy
tyy pitäytyä tietyissä systeemin antamissa ra
joituksissa. 

5. Ennenkaikkea rauhaa ja talouselämän 
suotuisaa kasvua ja elpymistä. 

6. Hyviä puolia luonnollisesti ovat jonkin
verran lisääntynyt vapaa-aika ja oikeus tiet
tyihin lomiin. Entisellään kokelasaika oli lii
ka lyhyt, eikä sinä aikana vielä ·ehtinyt muo
dostua mitään selvää toimenkuvaa, vaan 
tehtävät vaihtelivat hyvinkin paljon; eikå 
myöskään kovin laajaa kokemukseen perus
tuvaa "johtamisrutiinia". 

7. Tavallaan usko maanpuolustuskykyym
me lisääntyi, tai ainakin varusmieskoulutus 
opetti ajattelemaan asioita toisella tavalla, siis 
Suomen omien mahdollisuuksien mukaan. 

8. Ehdottomasti kannattaa! 

LAIHIAN OSUUSPANKKI 
Laihia 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
64 700 Teuva kp 1 

TEUVAN OSUUSPANKKI 
64700 Teuva 

KERAVAN KULTASEPPÄ OY 
PI 28 , 04201 Kerava 

RAISION TEHTAAT 
21 200 Raisio 

TURUN VESI-PUTKI 
Vanha Littoistentie 65 , 20520 Turku 52 

TURUN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

21 200 Raisio 

TUKKUKAUPPOJEN OY 
Maatalouskonttori 

Turku, Hitsarinkatu , Turku 35 

RAKENNUSLIIKE 
V. VIITASALO KY 

Nousiainen 
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KOKKOLA 

LII 

SCAN-AUTO 

Kokkola, Vaasantie 

Puh.1321 1 

INSINÖÖRITOIMISTO 
y .. suUNNITTELU 

LUOTEISRINNE 4 02270 ESPOO 27 90-88 30 33 
LINNANKATU 49 A 20100 TURKU 10 921-3078 70 
RANTAKATU 16 B 65120 VAASA 12 961-119 311 

OYVESI-DYDRO AB 
Suomen Konsulttitoimistojen 
Liiton jäsen 

• Vesihuolto, vesirakennus ja 
vesistötutkimus 

• Liikenne, tiet ja kadut 
• Geotekniikka ja maaperätutkimus 
• LVI, koneistot ja putkistot 
• Sähkö, instrumentointi ja 

automatiikka 

Sentnerikuja 1, 00400 Helsinki 40 - 90-56 501 
Kalevankatu 10, 60100 Seinäjoki 10 - 964-23 7 4 7 

E-P:n 
Minkinrehy Oy 

Tehtaantie 6 
601 00 Seinäjoki 1 0 
Puh . 964/ 141 611 

Oy YKKÖS ~OFFSET 
Puh. 961 /222811 , PL 163, 65101 VAASA 10 ----------~--~-~-- -=--
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"No, päivää Julkunen. 
taas täällä, 

' 

onko mielessä kepponen?" 

"Voi tohtori, jos tietäisitte, 
ma eilen kaaduin, 
aivan selälleni, 
on varmaan häntäluu poikki, 
en istua mä voi, 
on kipu sietämätön, 
minkä koin . . . ". 

"No, katsotaan, 
onko Julkusella häntää ollenkaan. 
No, onhan täällä tynkä saparon, 

se varmaan arka on?" 
"Se kyllä paranee, 

kun istumista varoo, 
ja pari päivää vp. -tä anoo, 

jos seisoessa aika pitkistyy, 
niin istuessa mieli herkistyy. " 
"Mä kiitän tohtoria vapaapäivistäni, 

on tänään marssipäivä, 
mä pääsin tuskistani. " 
K.L. 

...._____ 

. ~0f--\A\--'\MA.._~~ l)S'1A16... 

1 HA 1'1--110 ' ' \.)~~TA 

Asianajotoimisto 
Advokatbyrå 

Hippo 
Kautiainen 

Töölönk. 19 B 39 
Postios. PL 61 
00251 Helsinki 25 
Puh . 445 739 , 490 439 

) 

1/1980 Työllisyys- ja opintotilanne kartoitettu 
Patteristossamme 

Työ- ja opintoasiamies Alikersantti Jorma 
Larimo on tutkinut työllisyystilannetta helmi
kuun saapumiserän osalta, ja tutkimus osoit
taa että noin 40 %:a varusmiehistä on ilman 

, opiskelu- tai työpaikkaa. Lisäksi runsas 40 % 
varusmiehistä tietää jo mitä aikoo tehdä va
rusmiespalveluksen jälkeen. 

Selvästi, runsas puolet varusmiehistä kai
paa opiskeluun ja työelämään liittyvää tietout
ta. Työllisyys- ja koulutustilanne yleensä ot
taen on helmikuun ikäluokalla heikoin joh- · 
tuen kausityöttömyydestä sekä alemmasta 
koulutustasosta. Julkaisemme seuraavassa 
Alikersantti Larimon tutkimuksen . 

Esikunta patteri 
1. patteri 
2. patteri 
yhteensä 

Patterin kokonaisvahvuus l/80 
Esikunta patteri 
1. patteri 
2. patteri 
yhteensä 

Puhjak~ulutus: 
- kansakoulu tai vastaava 
- keskikoulu tai vastaava 

peruskoulun oppimäärä 
- ylioppilas 

Ammatillinen koulutus: 
- ei ammatillista koulutusta 
- työllisyyskurssi 
- ammatillinen koulu 
- opistotutkinto 
- korkeakoulututkinto 

Kotiuttamisen jälkeen: 
- minulla on työpaikka 
- minulla on opiskelupaikka 
- minulla ei ole työ- eikä 

opiskelupaikkaa 

Varusmiespalveluksen jälkeen 

38 
73 
92 

203 

44 
73 
97 

214 

105 51 ,72 % 

66 32,52 % 
32 15,76 % 

84 39,81 % 
19 8,06 % 
95 45,02 % 

4 1,83 % 
9 4,26 % 

116 57,14 % 
9 4,44 % 

79 38,42 % 

- aion ensisijaisesti etsiä töitä 45 51 , 14 % 
- aion ensisijaisesti pyrkiä 

koulutukseen 28 31,82 % 
- minulla on muita suunnitelmia 3 3,40 % 
- en ole vielä päättänyt 12 13,64 % 

Työpaikan omanneista varusmiehistä aino
astaan yksi , joka aikoo muuttaa työpaikkaa, 
vastasi tähän kysymykseen. 

ääressä. 

Varusmiesten työllisyys- ja koulutuskysely 
l/80, tilastoyhteenveto 

Mitä tietoja haluat työasiamieheltä 
- tietoja avoimista työpaikoista 56 
- tietoja ammateista 22 
- tietoja koulutus- ja 

opiskelumahdollisuuksista 41 
- tietoja opiskelun rahoituksesta 24 
- tietoja oppilaitosten hakuajoista/ 

hakulomakkeista 37 
- tietoja työllisyyskursseista 23 
- tietoja harjoittelusta ja opiskelusta 

ulkomailla 7 
- tietoja työpaikoista ulkomailla 18 
- en tarvitse mitään työ- ja koulutustietoja 91 

V arusmiestoimikunnan työ
ja opintoasiamies 
J. Larimo 

JAKOB LINES 
68600 Pietarsaari 

OY RUKKA - PRODUCTS AB 
PI 53 , 68601 Pietarsaari 
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3. Patteri voitti Tyl,istöl,enraali 
Vilho Petter Nenosen 

I,iertopall,innon 

Nenosen tykin voittanut Patteri henkilökuntineen. ,-,n,,,,.,nrr. 

Keskiöupseeri Vääpeli K Laukkonen, Jaostojohtajat Vääpeli E Hölsö ja Ylikersantti S Kaup
pinen sekä patterin pidetty vääpeli Ylivääpeli E Lauren. 

3Ptri/VaaRPsto voitti ylivoimaisesti raskaan patterin kilpailuammunnan eri 
rannikkotykistöjoukko-osastojen kesken v. 1979. Kokonaiskilpailussa joukko
osastomme sijoittui kolmanneksi. Kolmanneksi paras oli myös ylivääpeli Mä
läskä tulenjohtajien välisessä kilpailussa. 

A. Rannikkotykistön paras joukko-osasto ("Karhulan malja") 

1. KotRPsto 
2. TurRtR 
3. VaaRPsto 
4. SlRtR 
5. HanRPsto 

Tulos 
62.59 
61.18 
60.59 
51.58 

8.51 

B. Paras raskas rannikkopatteri ("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto") 
Rl R2 R3 
L/ 1 L/ 1 L/ 1 

1. 3. Ptri / VaaRPsto 101.09/ 83.65 109.80/ 93 .57 90.56/79.10 
2. Gyltön patteri 86 .17/ 53.19 88.68/ 63.31 94.13/ 83.89 
3. Rankin patteri 70.09/ 18.67 99.10/ 82 .12 101.46/ 91.15 
4. Mäkiluodon patteri 67.09/ 14.23 80.11 / 44.43 63.31/29 .81 
5. Russarön patteri 67.14/ 14.23 28 .00/ 0.39 45 .89/ 8.23 
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Tulos 
85.44 
66 .80 
63.98 
29.49 
7.62 

C. Paras kevyt rannikkopatteri ("RSKY:n kiertopalkinto") 

Kl K2 Tulos 
L/ 1 L/ 1 

1. Isosaaren patteri 90.80/ 87. 70 95.81/86.86 87.28 
71.09 
66.91 
36.01 

2. Rankin patteri 75. 15/ 55.96 95.12/ 86.21 
3. Gyltön patteri 65. 75/ 38. 97 106.30/ 94.85 
4. 2. Ptri/VaaRPsto 60.75/ 28.77 71.27/ 43.25 
5. Russarön patteri 38.38/ 3.21 55.85/ 16. l 1 9.66 

D. Paras yksikkö rannikkotykistön taisteluammunnoissa ("Parhaan yksikön kiertopalkinto") 

T1 T2 Tulos 
L/ 1 L/ 1 

1. Rankin patteri 61.07/ 83.40 22.73/20.61 52.01 
49.02 
47.88 
47.03 

2. Isosaaren patteri 41.67 / 55. 96 33.33/ 42.07 
3. 3.Ptri / VaaRPsto 25.00/ 29.12 44.03 / 66.64 
4. Gyltön patteri 
5. Russarön patteri 

75.00/ 94.06 
00.00/ 5.48 

E. Paras tulenjohtaja ("Tulenjohtajan malja") 

J-os Tulos 
1. Ltn I Lehtinen TurRtR 94.85 
2. Yli! H Ahola TurRtR 94 .06 
3. Yliv V Mäläskä VaaRPsto 93.57 
4. Yliv Y Kosma KotRPsto 91.15, 5. Vääp K 
Miettinen SlRtR 86.86, 6. Vääp P Kurki 
KotRPsto 86.21, 7. Vääp R Pulkkihen TurRtR 
83.89, 8. Ltn M Rautonen VaaRPsto 83.65, 
9. Vääp R Aura KotRPsto 83.40, 10. Ltn T 
Kaukoranta KotRPsto 82.12, 11 . Vääp I Kai
vonen VaaRPsto 79 .10. 12. Yli! I Suoraniemi 
VaaRPsto 66.64, 13 Yliv T Ilm anen TurRtR 
63.31. 14. Vääp K Ruotsalainen SlRtR 55.96, 
15. Ltn K Toivonen TurRtR 53.19, 16 Ltn 
H Rantala SlRtR 44.43, 17. Ltn S Kinnarinen 
VaaRPsto 43 .25 , 18 Yliv S Tanskanen SlRtR 
42.07, 19 Vääp J Katajamäki SlRtR 29.81, 

KONTTORIPALVELU 
lsokatu 16 , 68600 Pietarsaari 

WIIKARE 

16.74/11.90 8.69 

20. Vääp M Vähänen VaaRPsto 29.12, 21. 
Yliv H Halvonsen KotRPsto 20.61 , 22. Yli! 
E Marttila KotRPsto 18.67, 23. Ltn H Mau
nula HanRPsto 16.11, 24. Sotmest E Ilkka 
HanRPsto 14.23, 25. Ltn I Keso SlRtR 14.23, 
26. Yliv E Niskanen HanRPsto 11. 90, 27. Yli! 
K Hyytiäinen HanRPsto 8.23, 28. Sotmest 
P Särkelä HanRPsto 5.48, 29 . Vääp M Sipo
vaara HanRPsto 0,39. 

F. Paras varusmiestulenjohtaja ("Tulenjoh
tajan hylsy") 
1. Alik Jussila SlRtR 87.70, 2. Alik T Man
ninen KotRPsto 55. 96, 3. Alik T Hollming 
TurRtR 38.97, 4. Alik M Elomaa VaaRPsto 
28. 77, 5. Upskok M Kokkinen HanRPsto 
3.21. 

UNION-HUOLTO MÄENPÄÄ 
Ylistaro , Kylänpää 

KALAOSUUSKUNTA 
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Tkm Haasiosalo ylivoimainen voittaja 
Patteriston hiihtomestaruusldlpailuissa 

Tykkimies Bror Haasiosalo 1 Ptrilta voitti ylivoimaisesti varusmiesten 10 
kilometriä. Toiseksi sijoittunut alikersantti Mikael Bäck hävisi kaksi minuuttia. 
Kolmanneksi tuli alikersantti Erkki Tuomiharju molemmat Kolmannelta pat
terilta. Tulokset: 

VARUSMIESTEN 10 KM:n HIIHTO 

1. tkm Haasiosalo B 1. Ptri 44.57 
2. alik Bäck M 3. Ptri 46.58 
3. alik Tuomiharju E " 48.26 
4. alok Nieminen A 1. Ptri 39.23 
5. " Koskinen V 2. Ptri 50.28 
6. " Mäki-Kala J 1. Ptri 50.41 
7. " Potinoja J 2. Ptri 50.50 
8. alik Lampinen P 3. Ptri 50.51 
9. alok Kuoppala P 2. Ptri 50.53 

10. alik Holmi J " 51.24 
11. alok Lahti J EPtri 51.25, 12. alok Saari V 
2. Ptri 51 .36, 13. tkm Bergdahl B 3.Ptri 
51.50, alok Haukkala H 1. Ptri 51.50, 15. tkm 
Lehtola J 1. Ptri 52.18, 16. alok Taivaloja J 
2. Ptri 52.30, 17. tkm Metsi § 1. Ptri 52.31, 
18. tkm Ahlström B 1. Ptri 53.96, 19. tkm 
Arkkola J EPtri 53.11, 20. alok Hirvonen S 
2. Ptri 53.13, 21. alok Mäkelä J EPtri 53.24, 
22. alok Keitaanpää M 2. Ptri 53.28, 23. tkm 
Sivula V 3. Ptri 53.53, 24. tkm Back B 3. Ptri 
53.56, 25. tkm Stens R 3. Ptri 54.04, 26. tkm 
Näsi H 3. Ptri 54.45, 27. alok Elläniemi V 
EPtri 55.03, 28. tkm Nygård S 1. Ptri 55.06, 
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29. alok Korkka J 2. Ptri 55.15, tkm Jakonen 
M 1. Ptri 55.15, 31. alok Vainioranta A 2. Ptri 
55. 17, 32. alik Tyni M 1. Ptri 55.29, 33. alik 
Patinen T 3. Ptri 55.42, 34. tkm Ojala K 3. 
Ptri 55.56, 35. tkm Aittamäki I 3. Ptri 56.17, 
36. tkm Rinta-Koskela H 1. Ptri 56.31, 37. 
alok Rantala J EPtri 56.53, 38. alok Kivinie
mi J 2. Ptri 57.14, 39. alok Hämäläinen J 
EPtri 57.28, 40. tkm Sikkilä E 1. Ptri 58.09, 
41. tkm Pelkonen M 3. Ptri 58.13, 42. alok 
Hietanen A 2. Ptri 58.20, 43. alok Naapuri P 
EPtri 1.02.47, 44. tkm Perttula K EPtri 
1.03.52, 45. alik Antila H EPtri 1.03.56, 
46. tkm Linna R EPtri 1.05.20, 47. alok Kui
valainen K EPtri 1.06.18, alik Mäki-Maunus 
R-M keskeytti. 

FÖRSÄKRINGSBOLAGET 
SVENSK-FINLAND 

Storgatan 8, 68600 Jakobstad 

Juttu loma-anomuksista 
Patterin päällikön pöydällä on valtavat pi

not erilaisia paperilappuja. Kell_o n o~ k~~
menen illalla, huoneessa tunkkamen Ja h1k1-
nen ilma, loisteputket heittävät kylmää valoa 
huoneeseen. 

Jostakin paperipinojen takaa kuuluu hil
jaista rahinaa , sitten aivastus ja nii_~ kutus!~• 
välillä tukahdetettuja naurunpyrskahdyks1~. 
Siellä paperinippujen keskellä istuu kapte~mn 
arvoinen mies ja lukee sisäänpäin hymyillen 
paperilapuille kirjo_it_ettu_a tek:,tiä. -::-- Enp_ä 
tiedä itkeäkkö pitä1s1 vai nauraa , han muti
see. 

Kysymyksessä on tietysti loma-anomusten 
eli "virityksien" käsittely. Anotaan mummon
saaresta-soutolomaa, paketin hakulomaa 
Inarin postitoimistosta kuuden päivän pork
kanankitkentälomaa .. ... 

Kapteenin verestävät si lm ät tutkivat varus
miehen "siviilielämän" koko ihmeellistä 
spektriä, joka aukeaa värikkäänä näistä loma
anomuksista. 

" Palattuani tänä iltana lomalta, jonka olin 
saanut saunan maalaamista · varten , tajusin , 
että olin saunottuani siinä samassa jättänyt 
veden saunapataan, joka nyt jäätyy ja halkeaa, 
ellei sitä tyhjennetä , joten toivoisin täten , et!ä 
saisin kolme (3) HSL: aa siihen, kun isälläkm 
on jalka poikki , eikä se voi sitä sii s tehdä, sitä 
tyhjennystä ja sellasta .. : . " .. 

Kapteenin hartiat pamuvat h1lJalleen ka
saan , hän kumartuu käsiteltyjen anomusten 
ylle, ja Sixten Kasslinin mummon_-Kanadasta
vierailuloma-anomuksen päälle tipahtaa kap
teenin silmänurkasta katkera kyynel. 

Keskiyön jälkeen , kun varuskunta jo nuk
kuu , laahustaa kapteeni ulos toimistosta, ~e
lässään vanha reppu , joka on täynnä kotitöitä 
- käsittelemättömiä loma-anomuksia . Hän 
kävelee nukkuvan päivystäjän ohi ja ulos lu-
mipyryyn, yöhön. . . 

Todettuaan autonsa jäätyneeksi parkk1pa1-
kalle ja laahustaessaan kotia kohti kapteeni 
muistelee omaa varusmiesaikaansa. 

Microsystems 

Paljoa ei ole muut_~unut ~ä_i,ssä loma-~sioi,~
sa. Silloinkin sanottun , etta lomat pamaa , 
vaikka loman alkuun olisikin vielä viikko: 
Silloinkin odotettiin ja pelättiin, että loma e1 
toteutuisikaan jostain syystä. Pari päivää en
nen lomille lähtöä alettiin jo "valmistautua 
henkisesti lomille lähtöön" , ja se oli kaikkein 
tulenarinta aikaa kaikille sotilashuhuille lo
mien palamisesta. Nuo huhut lähtivät yl~ensä 
liikkeelle jostakin päällikön san~~t~, J?.nka 
joku oli sattunut kuule~a~n. P_~a,l,hk_k?. on 
saattanut sanoa esimerk1ks1, etta mma en 
kannata lomakieltoa rangaistukseksi koko 
patterille muutaman mie~en töppäilystä . : . " 

Jos lähettyvillä sattui ole1:1aan -~ellame~ 
mies , joka oli lähdössä lomille , h~~ ~-uu(! 
päällikön lauseesta vain pahiten pelkaamansa 
sanat " lomakielto" ja "töppäily". Ja hetk: ~ 
kuluttua etsivät miehet jo keskuudestaan nu: 
tä "paria miestä , joide~ takia koko patteri 
nyt joutuu kuukauden , Jopa kahden kuukau
den lomakieltoon" . 

Ajatuksiinsa vaipuneena kapte~ni avaa k~
tinsa oven, kopistelee kenkänsä Ja menee si
sään. Hän menee keittiön pöydän ääreen, avaa 
reppunsa ja nostaa ~ieltä su_~_~en_ pinon pap:
rilappusia ja huok~1see syv_a~_n ~-a· mur~_eelh
sesti. Kapteenin vaimo on silla vahn h:ra.~n y_~ 
ja tullut katsomaan, mitä mies tekee ke1ttlossa 
yhden aikaan yöllä . 

- Voi hyvänen aika! vaimo huudahtaa. 
- Onko taas sotaharjoitus tulossa, kun on 

noin paljon loma-anomuksia .. .. 
- Mikä kartoitus, kapteeni kysyy hermos-

tuneena. . 
- Hooäsällää en myönnä , hooällää voitte 

yrittää, mutta en takaa, seuraava: .. ! 
Ja niin jatkuu elämä kasarmilla. Loi:11a.! 

pyörii ja kapteenilla riittää ih~:!telem1s!_a 
varusmiesten loputtomassa kekseha1sry~ess~ , 
siinä uupumattomassa huikeassa m1ehkuv1-
tuksessa , kun on kysymys loma-anomust~n 
perusteluissa . Varusmiesten lomakulttuuns
sa kaikkine vivahteineen. 

Jotakin minultakin 
Kunnioittaen 

Wiik & Höglund 
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VMTK:iin 
toimivuutta 

Varusmiestoimikunnat ovat nyt toimineet 
puolustusvoimissa kymmenisen vuotta, joten 
alku kankeudesta pitäisi jo olla päästy. Ja näin 
onkin tapahtunut, mikäli asiaa tarkastellaan 
eri intressipiirien vmtk-työlle antaman tun
nustuksen perusteella. Tällä hetkellä on näet 
olemassa vain muutamia alati harvenevia pii
rejä , jotka eivät tunnustaisi varusmiestoimi
kuntien merkitys tä. 

Työn tunnustukseksi laajenemisesta on to
distuksena yhä laajeneva vmtk-työtä taloudel
lisesti tukevajoukko.ö 

Työn menestykselliselle suorittamiselle pi
täisi näin ollen olla mitä parhaimmat edelly
tykset, mutta tästä huolimatta toiminta 
useimmissa Suomen varuskunnissa on vain 
pakollisuuksista ja muodollisuuksista selviä
mistä. Uuden kehittäminen ja vapaaehtoi
suuden lisääminen ei tunnu nykyisellään on
nistuvan. Tämä kuitenkin on ensiarvoisen 
tärkeätä , mikäli toiminnasta ei haluta muo
dostuvan vain kaavoihin kangistunutta varus
miesten päivänpolttavista kysymyksistä eril
lään olevaa harrastelua . Tarkoitus ei missään 
nimessä ole muodostaa varusmiestoimikun
nista vain "ompeluseurapiirien" tapaisia 
muutaman harvan toimihenki lön yhteistä 
kerhoa. 

Tällaisen estämiseksi tulisi toimia kahdel
la taholla: ensinnäkin vmtk:n tulisi lähentää 
suhteitaan varusmiehiin sellaisiksi, että varus
miehet tuntisivat vmtk:n heidän omaksi hyö
dykseen toimivaksi yhteisöksi. Toisaalta va
rusmiestoimikuntien toimihenkilöiden toi
mintaedellytyksiä tulisi nykyisestään paran
taa , jolloin heille voitaisiin antaa nykyistä 
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MALAX 
APOTEK 

laajempi vastuu työn tuloksista. 
Toimikuntien ja varusmiesten suhteiden 

lähentämisessä on ensiarvoisen tärkeätä riit
tävä ja asiallinen tiedottaminen toimikunnista 
varusmiehiin. jolloin kaiken tarkoituksena 
olisi saada tieto kulkemaan tehokkaasti myös 
toisin päin. Tavoitteena on siten saada varus
miesten tarpeet ja toivomukset nykyistä te
hokkaammin esi lle ja sa malla vaikuttamaan 
niiden asioiden kulkuun , joihin varusmiehillä 
on sanansa sanottavanaan. 

Toimihenkilöiden toimintaedellytysten pa
rantamisen tavoitteena on taata toimikunnille 
tarpeell iset ajalliset resurssit. Nykyisellään 
toimihenkilöt tekevät toimikuntatyötä muun 
palveluksen sallimissa puitteissa sekä suurel
ta osin myös vapaa-aikanaan. Aktiivisim
mankin henkilön toimintatarmo osoittautuu 
riittämättömäksi , jos hän joutuu uhraamaan 
monasti omien asioidensa hoitoon kipeästi 
tarvitsemansa vapaa-aikansa varusmiestoimi
kuntatyöskentelyyn , vaikka se olisikin tarkoi
tettu varusmiesten vapaa-ajan toiminnan vie
ton aktivoimiseksi. 

Jos muutama toimihenkilö saataisiin irro
tettua nykyistä kokopäivätoimisemmin vmtk 
työhön, voitaisiin hei lle myös asettaa lisävaa
timuksia samalla kun vmtk:n toimintapiiriin 
tulisi kuulumaan nykyistä monilaatuisempia 
tehtäviä, joiden hoitamiseen ei nykyisellään 
riitä armeijan resurssit. Yksi tällainen osa
alue on varusmiehen sosiaalis-taloudelliset 
kysymykset. 

VMTKn puheenjohtaja 
Tkm Aaro Finnilä 

HAAPAVESI OY 
86600 Haapavesi 

ILMAJOEN 
PUTKIRAKENT AJAT OY 

PL 31 , 60801 Ilmajoki 

K-RAUTA KETONEN 
60800 Ilmajoki , puh . 57030 

MATTORAUMA 
Kuninkaank. 2 7 , 261 00 Rauma 1 0 

REIKÄLEVY OY 
62375 Ylihärmä 

Pommitusten tuhoja Vaasassa 

Vapaudenpatsas sirpalesuojineen. 

Ainoastaan uvupiipul, lrikae n !aion rauniot taustana, ovat jllelll taloista 
Rauhankatu 11, 13 ja 15 pommituksen jllkeen 14. 1. 1940. 

Soulaskoti (ent. Vaasan Vapaaehtoisen Palokunnan talo). iossa suuri räjJh . 
dyspommi purosi porta iden eteen 14. 1. 1940. 

-

Rauhankatu 13 (Norrgilrdin talo) paloi Uydellisesti pommiosumien jllkeen 
14. 1. 1940. Taustalla vesitorni. 

Eva.kuoidut alkavat palata kaupunkiin. 
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KURSSI 73 RYHMÄNJOHTAJAT 

~~~i~telen t~itä koulutuksenn~ päättymisen johdosta. Te olette ensimmäiset aselajinne ko
keiluJarJest~lm~n tuloksena valmistuneet ryhmänjohtajat. Teidän koulutuksenne läpivienti on 
antanut meille Ja koko puolustusvoimille arvokkaita kokemuksia. 

Ml:'tta, olkoon koulutus mikä tahansa, tehtävänne ei ole muuttunut. Te olette edelleen va
rusm1estovereiden?~ lähimpiä esimiehiä ja kouluttajia. Teille annetaan suuri vastuu ja merki
tys , olkaa sen arv01s1a! Olkaa hyviä ryhmänjohtajia! 

Va~sm!esjohtaja~la ei ole p~lj~n ikään, arvomerkkeihin ja ohjesääntöihin perustuvaa val
taa: Han e1 pysty ~oJaamaan to1mmnassaan rankaisuvaltaan, joka tosin kantahenkilökunnal
lekm on_hu~no ~oJapuu. _!fänen on hankittava arvovaltansa omalla esimerkillään, omalla tai
~?ll~an Ja tl~do1ll~an. Hanen on oltava ryhmänsä paras, jolloin häntä seurataan. Muistakaa 
tama nuoret JohtaJat! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 

.. 
LOS BANANOS KIO - Boys 

4. Ptri:n tupa n:o 4 on tunnetusti omistettu 
fiksulle sakille, jota talven pakkaset ei paljon 
palella. Toimintamme tulokset näkyivät mah
tavana tasona kokeissa ja tarkkana toiminta
na Reilassa ampumaleirillä. 

- Oppilas Alaharja, tuo harjastukastaan 
tuttu , jolla oli miehen lauhkeaan luonteeseen 
sopimaton ääni, vietti kurssin suurimmaksi 
osaksi Tilkassa. Tuskin koskaan hän jaksoi 
taakkaansa kantaa. Toinen tunnettu niin ää
nen, kuin neulankääntäjä oli nuori, mutta ah 
niin sotilaallinen, opp . Huhta, joka mielel
lään lauleli iltojensa iloksi. 

- Tuvan aktiivisimman siivousporukan 
muodostivat jääJdekkoilijat paikallisesta seu
rasta. Aina he poistuivat ennen päivällistä 
kaikenmoisille harjoitusvapaille aiheuttaen 
tuvan esimiehille harmia tämän joutuessa 
määräämään innokkaita sijaisia. Opp. Autio, 
Ericsson ja Kiveliö kolusivat punkan alusia 
vapaa-aikoinaan sangen ahkerasti. 

Oppilas Heino sai heti kättelyssä hitsaajan 
maineen. "Voi veljet, en mä nyt oikeen ym
märrä tällaista". Hänellä oli usein tapana le-

vyttää palvelusaikana erityisesti saunanympä
rysmatkoilla. Mies osoittautui varsinaiieksi 
monitaituriksi. Valokuvaus, puurustus ja ilta
hartauksien pitäminen ovat hänen sydäntään 
lähellä. 

Opp. Kööpikän kuminaana ja -huulet ai
heuttivat koko kurssille ylimääräisiä tutki
musretkiä saunantakaiseen maastoon. En
simmäisenä tämä pesäpalloilija sai kuitenkin 
luvan istua nimenhuudossa, kun kerran käsi
harjoitus puolen kilon punteilla oli ollut tosi 
rankkaa. Onnenluku 9. 

· Tuvan hiljaisiin kuului opp. Leikas , ään
tääkin säästelevä laihialainen leppoisa jalka
palloilija. Toinen arvoituksellinen mies oli 
opp. Marttila, joka tyypillisenä pääkaupunki
seutulaisena oli tiukka käänteissään, ainakin 
TST-harjoituksien ryhmäjohtajana. Opp. 
Rukkista ei niinkään painanut ikä vaan lo
mat ja aamujen paljous. Hän oli tuvan levy
tysspesialisti. Opp. Mattila oli tuvan Hymy
poika, joka tiukkoinakin hetkinä osasi puhal
taa hyvää tuulta porukkaan. Mielilausahdus: 
" Joo, tota mieltä mäkin oon aina ollut". 
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Terävää teoreettista turkulaisverta edusti 
opp. Mäkelä, joka heikkona hetkenään vajosi 
hämäläisyyteen. Elämänopiskelija - alana 
taloustiede ja juridiikka. Opp. Helenius, nuo
ri toimitusjohtaja, olisi mennyt leirillekin len
tokoneella, mutta oli palvelusvelvollisuudella 
pakotettu junakuljetukseen. Hän tienaa kun 
muilla on surua tai iloa. 

Patteristossa ja sen ulkopuolellakin laajem
malti tunnettu käsite on opp. Raunio. Miehen 
nimi yhdistettiin VMTK:aan, surkeisiin pink
koihin kaapissa ja sängyn päädyssä, muka
vaan ilmapatjaan ja leirikäyttöiseen makuu
pussiin. Opp. Toivanen alias Paappa otti ja 
tuli viimeisillä hetkillä valtion laihdutuskuu
rille kovan opiskeluelämän jälkeen. 23 kiloa 
kevyempänä kuin alokasajan-alussa on Paa
pan helppo leppoisasti hymyillä piipunsavun 
tuprutellessa ja tieteellisen keskustelun sol
juessa luistavasti eteenpäin. 

Varsinaisena ukkosenjohdattimena pahan
tuulen ilmauksille toimi "Mussu"-Ruokanen, 

UNION-JAKELU 
Kauhava Kp 2 

■■ 

TORNI-KENKA 
Kalevankatu 5 , 60100 Seinäjoki 

Puh. 22229 

Maalausliike 
KOISTINEN & 
HORMOVIRTA 
Suulohjankatu 25-27 C 26 

081 00 Lohja 1 0 

joka suunnattomasti näytti nauttivan kun jat
kuvasti sai olla esillä. "Etteks te idiootit tiedä, 
että armeijassa ei mikään ole varmaa" toisteli 
mies usein. 

Opp. Uusitalo toimi keskiön juridisena 
taustahahmona. Agenttimme oli joutunut 
epäonnekseen 1. tupaan, missä iltatoimien ai
kaan oli kuulemma kovasti liikuntaa. Samaa 
ei voi sanoa 4. tuvasta, josta sai etsimällä etsiä 
pihaustakaan tarkastuksia odotettaessa. 

Linj a oli saanu t verta isensa koulu ttajan , 
vääpeli Kuusisen . joka hikoili ruo tsinkielen 
kimpussa meidä n samanaik a isesti selvit täes 
sä erikoiskoulutuksen kiemuroita. Hyvin meni 
oppi perille, koska luottamus oli molempiin 
suun tiin hyvä. 

Apukouluttajamrne alik . Karhunen oli rau 
ha llinen mies eikä linjaa liiemmin ta rvinnut 
tylytt ää . 

Opp. Raunio & Opp. Toivanen 

TAPSA FOTO 
Vaasanpuistikko 1 5 

• MONIPUOLINEN 
• LUOTETTAVA 

KESKUSKATU 9 

Helsingin 
kalansavustamo 

Verkkosaari 

Tykkilinja 

Kurssi n:o 73:n tykkitupa on jälleen osoit
tautunut olevansa " suurin, kaunein ja voi
makkain". Linjamme vaatimaton parem
muus on herättänyt muilla linjoilla haluk
kuutta konfliktitilanteisiin, joista on kuiten 
kin selvitty järkevällä diplomatialla jonka yk
sinkertaisemmatkin ymmärtävät. 

Tykkituvan miehet olivat kaikki salskeita 
uroita, eikä huumori päässyt laskemaan mis
sään vaiheessa. Tupamme kovimmat huuli
veikot olivat opp. Kalliomäki Vähänkyrön 
Vääntäjistä sekä opp . Rantanen, tiukkaakin 
tiukempi autonkuljettaja, jonka ehtymätön 
vitsivarasto viihdytti meitä niin kasarmin 
lämmössä kuin leirin kylmyydessäkin. Tuvan 
nestori oli opp. Haukkala, joka leirillä näytti 
kykynsä niin tiukkana tykinjohtajana kuin 
innokkaana lähitaistelijana. Tuvan muita jo 
" avioliiton satamaan uineita" olivat oppilaat 
Jäväjä, jolle oli ominaista periksiantamatto
muus ja suoraryhtisyys, sekä Antila, hiljainen 
automies, joka ei koskaan turhia selitellyt. 

Joukostamme löytyi myös runsaasti humu
poikia, joista menestyksekkäämpiä olivat 
opp. Risberg ja Tuomela, paljasjalkaiset vaa
salaiset sekä " Stadin kundi" Ryske, joka sol
miollaan veti naisia puoleensa kuin hunaja 
kärpäsiä. Kaksi muuta helsinkiläistä olivat 
Lehtinen ja Haikonen, joista viimeksimainit
tu kävi ahkerasti jotakin kirjekurssia, ainakin 

kirjeiden määrästä päätellen. (Tosin en ole 
asiasta aivan varma. Ainakin osan siitä 
kirjevuoresta täytyi tulla tyttöystävältä, sillä ei 
tuollaista määrää mikään kurssi pysty toimit
tamaan.) 

Sähäkkä mies Kurikasta oli opp. Koiranen, 
joka viihdytti meitä kaikkia esim. leirillä kaa
tumlla vaarallisen näköisesti herkästi räjähtä
väksi kehuttu kranaatti sylissään, oli yksi tu
van ehdottomista valonpilkuista kaiken au
rinkoisuudenkin keskellä. Opp. Lampinen oli 
vaatimaton puurtaja joka haaveili ryhmän
johtajan vakanssista Kokkolassa, siinä Käl
viän suurkaupungin lähellä sijaitsevassa ky
lässä. Opp. Savinainen oli herrasmies, yleensä 
teki sen mitä vaadittiin (siivoushommat eivät 
tosin olleet oikein hänen alaansa) ja tasaisella 
hitsauksellaan sai muutkin tekemään mitä 
hän vaati. Opp. Patinen niitti kunniaa erityi
sesti leirillään vastustamattomalla innollaan 
kannuskuoppien kaivamisessa. 

Tuvan jonkinlaisena keulakuvana oli opp. 
Korkiakoski, joka lievän "palvelukammon
sa" vuoksi erikoistui lomien anomiseen. 

Täytyy sanoa että tämän kurssin tykkitupa 
jätti seuraaville kursseille arvokkaat perinteet 
jatkettaviksi, ja myös uskon että perinne tulee 
jatkumaan. 

Opp. Koistinen 
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Alumiini ja sinkkiseosten 
kokilli ja painevaluun 
erikoistunut nykyaikainen 
valimolaitos. 

LAIHIANPuh~~I ALLI Oy 

SUOMEN KAUKOKIITO OY 
VAASA Myllykatu 7 

Puh. 961-241 833 , 111 852 

Hoidamme lähetyksenne haluamaanne 
kohteeseen kotimaassa, Pohjoismaissa tai 
missä tahansa Euroopassa. 
NOPEASTI JA EDULLISESTI. 
Tiheä, laaja tavara-asemaverkosto koti
maassa, täydellinen huolintapalvelu ulko
maanliikenteessä. 

RAuK S 

PIETARSAAREN 
PANKIT 

BANKERNA 
1 JAKOBSTAD 

11 oy Auto-Haro ah 11 

Viestilinja 
Viestilinja, vahvuus 12 oppilasta, majoitet

tu surullisen kuuluisaan tupaan n:o 1. Tupa 
yhden pyynnöstä eli ansiosta koko kurssi 
useasti oppi monia oppilaalle hyödyllisiä 
asioita. Näistä mainittakoon mm. roskako
rien tyhjentäminen, · vuoteiden tekeminen 
ja monien yleiskuntoa kohentavien liikunta
harjoitusten suorittaminen. 

Viestilinja, asia myönnettäköön, ei ole 
kurssin parhain linja kurssikohtaisia kokeita 
arvostelukritiikkinä pidettäessä. Mutta muu
ten on viestilinja kunnostautunut erityisen hy
vin usealla tunnustusta ansaitsevalla tavalla. 
Käyttäytyminen niin lomilla, palveluksessa 

;kuin varuskuntavapaillakin, varsinkin varus
kuntavapailla on aina ollut sotilaallisen malli
kelpoista. Tupansa ja alueensa on viestilinja 
pitänyt aina huomiota herättävällä tavalla 
siistinä ja ojennuksessa. Ja kaapeistakin on 
aina jokin ollut hyvässä kunnossa. Viestilinja 
koostuu 12 hyvin erilaisesta yksilöstä , joista 
jokainen on omalla persoonallisuudellaan vä
rittänyt meidän jokapäiväistä aherrustamme. 

Oppilas Lindgren on linjan "lusmu". Hy
vin harvoin joku näki nänen tekevän jotain, 
silloin kun kaikki muut hikisinä kantoivat 
kalustoa ylös ja alas . Ehkä se johtui siitä, että 
Lindgren yleensä oli punkan alla piilossa. 

Opp_ilas Ratinen, "punkantekomestari", 

jonka punkka oli valmis aamuisin jo klo 06.15 
ja punkan kuntokin aina todella silmäänpis
tävä. 

Huolehti terveydestään päivittäin 
kahdella pullalla + virvoitusjuomapullolla, 
jotka nuutti salaa hiljaisuuden jälkeen kaa
pin takana. Oppilas Peltoniemi on linjan hil
jainen mies, ei paljon kysele ja tekee sen mitä 
käsketään niin hyvin kuin osaa. Oppilas 
Tanskanen, linjan "nipo", lukee salaa lomilla 
kun ei muuten ehdi. Aina viimeinen ruokai
lussa, aloittaa ruokailunsa silloin kun muut 
ovat jo " maistaneet" jarrua. Oppilas Tupila, 
linja " satakieli" , herkisti useasti mielemme 
kauniilla sulosoinnuillaan . Oppilas Koski
nen, " tötö-Koskinen", kestotötöilijä, kauhis
tui, kun sai kuulla olevansa linjan vanhin ja 
kauhistui kun sai kuulla olevansa oppilasvää
peli. Eikä kauhistunut suotta, sillä tötöili ko
ko ajan. Oppilas Kinnunen sai keikkien yllä
tykseksi "korpin jämät" jo puolikurssilta. Sai 
ne ilmeisesti siitä syystä, että suoritti kiitettä
vän arvosanan " mopon käynnistyksestä" . Ja 
sitten linjan nelivaljakko. He saapuivat useas
ti yhdessä lomilta ja pitkiltä varuskuntava
pailta. Saapuessaan he pitivät huolen siitä, et
tä tupa yksi ei nukkunut hyvin ja sikeästi. He 
harjoittelivat mm. huomio! huutoa klo 01.30 
ja pitivät ylimääräisiä kaappitarkastuksia. 
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Oppilas Ekberg, "pimpeli-pom pokkani pi
tää" , ansioitui kaikilla mahdollisilla tavoilla . 
Hän oppi pitämään nappinsa kiinni neulot
tuaan sen seitsemännen kerran. Oppilas Sal
misen saippua ei ollut ojennuksessa saippua
rasiassa. Toimiessaan tupapalvelijana löytyi 
pölyä kaikkialta muualta paitsi pölyrätistä. 
Oppilas Holmi on linja kovaäänisin. Hän sai 
usein ihmeellisiä raivokohtausia. Oppilas 
Wessman ansaitsisi ensimmäisen luokan "ki
pinä-mitalin". Metsäkeikoilla hän oli ainoa, 
joka sai kaminan palamaan. 

Ja sitten vielä minä allekirjoittanut , oppilas 
Miettinen, joka olen muiden lausuntojen mu
kaan linjan tiukka mies. Tämä käsitys johtuu' 
ilmeisesti siitä, että toimin linjan vanhimpana 
ja tuvan esimiehenä " niin kuin pitääkin". 

K-MARKET WIIKARE 
Kauppapuist. 1 4 , 6 51 00 Vaasa 1 0 

TEUVAN SÄÄSTÖPANKKI 
64700 Teuva 

Apuna ja tukenamme kurssin suorittami
sessa on tunnollisesti toiminut kurssin ehdot
tomasti paras apukouluttaja, alikersantti 
Ruotsalainen . Hänen suunnattoman mieliku
vituksensa takia meillä on useasti ollut 
" hauskaa", varsinkin iltatoimien aikana. 
Kouluttajallemme, vääpeli Karhulalle , kuu
luu ensisijaisesti kunnia siitä, että meistä on 
kehittynyt asiantunteva ja toimintakykyinen 
viestilinja. Uutterasti hän on ajanut meitä 
eteenpäin opiskelussamme ja muussa toimin
nassamme. 

Kurssi 73 on, kuten olemme korkeammalta 
taholta saaneet tietää, parhain kurssi pitkiin 
aikoihin ja me, viestilinja, tunnemme olevam
me kurssi 73:n parasta ainesta. 

KULJETUSLIIKE A. LINDGREN 
Hiekkaharjuntie 11 B, 67700 Kokkola 70 

LÖYTÖ-MUOTI 
67100 Kokkola 10 

VALTTI COLOR 

RAuK 7 

Suomen suosituin 

tv1eitälaatunaait! 

• puu~ 
' 11 

' ' 

Valtti Color on kuultava puunsuoja, jolla 
voit korostaa puun omaa kauneutta ja 
suojata sitä rajuiltakin säänvaihteluilta. 
Valtti Color sisältää tehokkaita lahon, 
sinistymisen ja homeenestoaineita. 
Valtti Color on tarkoite ttu uusien ja aikai · 
semmin puunsuoja·aineilla käsiteltyjen 
sahattujen ja höylättyjen puupintojen 
suojaamiseen. 
Val tti Colorin värikartassa on 36 suoma
laiseen maisemaan sointuvaa väriä. Saat 
ne meiltä. Tule tu tustumaan. 

TIKKURILAN VÄRITEHTAAT OY 

Tj-ja mittauslinja 

Heti alkuun on todettava, että on kahta la
jia muuleja: viestimuulit ja tykkimuulit, ja 
ylimpänä kolmion kärjellä lepää TJ-linja. Oli 
niin säälittävää katsella kun viestisakki, joita 
myös kelapelleiksi kutsutaan, raahasi otsa 
hiessä ja hampaat irvissä painavia kelojaan, 
kaapeleitaan ja radioitaan ynnä muita laati
koitaan tupamme perällä sijaitsevaan varas
tohuoneeseensa. Entäs sitten tykkimuulit. Ei 
sellaista päivää, jottei heillä ollut työpukua 
päällä ja kintaitä käsissään. Hikisinä ja ras
vasta valuvina he raastoivat itsensä talon nel- . 
jänteen kerrokseen, missä heidän varastonsa 
sijaitsi. Hyvä kun ruokailuun ehtivät. Entäs 
sitten me? Niin, me istuimme lämpimässä 
luokassa taukojen säestäessä opintojamme 
tulikomentojen ja laskujen parissa. 

Illalla sisäjärjestyksen tarkastuksen yhtey
dessä tupa 1 harjoittli ahkerasti pieleen men
nyttä huomio-huutoaan. Ja pölyä ym. moskaa 
löytyi lattialta, patjojen alta, kaappien päältä 
jne. Ja tykkimuulien tupien suunnalta kaikui 
huuto: "Koko tupa tekemään oppilas Rau
nion kaappia! Entäs sitten me? Niin, apu
kouluttaja Ruotsalainen usein huusi jotta 
"tuoa 2:sen osalta sisäjärjestyksen tarkastus 
ohi". 

Kouluttajamme vääpeli Uuron kanssa säi
lyi hyvä huumori ja keskinäinen ymmärtä
mys, sillä usein torstai-aamun oppitunneilla 
hän sanoi: "Pidetäänpäs vähän pidempi tau
ko, jotta miesten silmät näyttäisivät vähän 
kirkkaammilta. Onkos tullut itkettyä, vai mi
ten ne on niin punaiset?" 

Tällaisia me olimme: 
Opp. Paloa vaivasi salaperäinen yskä ja 

niinpä hän olikin melkein koko kurssin ajan 
sairaalassa tai "toipiksella". Sai lopuksi 90 
aamun taakan harteiltaan ja siirtyi takaisin 1. 
Ptri:lle. "Herkisteli" usein meitä "aamukaso
ja" ruokalassa. 

Opp Eriksson, "VeeKoo" Eriksson. "Hit
sas" aina YK:n myöhästymistä, vaikka olisi 
päässyt lähtemään klo 18.03. Hänellä valui 
aina kylmä hiki pitkin selkäpiitä keskiviikon 
hukinjakotilaisuudessa. 

Opp. Hiitola oli taatusti koko TJ-linjan ah
kerin "levyttäjä". Ollessaan tuvan esimiehenä 
hän jakeli käskytkin yläpunkasta käsin. Ol
lessaan taas siivoojana lausahti usein: "No 
em minä ny aina sinne mee." 

Opp. Virtanen oli aivan tavallinen Virta
nen, mutta oli viittä vaille Dl. Laskutehtävän 
tultua muiden vielä pällistellessä tasoa, Virta-
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NELOSTIELLÄ JYVÄSKYLÄN 
JA OULUN PUOLIVÄLISSÄ 

vaski kello 
AUKI JOKA PÄIVÄ 8.30-24 

SÄHKÖURAKOITSIJA 
A-RYHMÄ 

ESSO-Huoltoasema 
R. KANERVA 

MYNÄSÄHKÖ KY 
23 100 Mynämäki 921-7077 44 

Raisio - Puh . 783 260 
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sella oli jo koordinaatit selvillä. Kyseli aina 
niin vaikeita asioita, että kouluttajatkin olivat 
välillä ymmällään. 

Opp. Yli-Panula edusti myös TJ-linjan insi
nöörikuntaa. Suunnitteli aina tauoilla, oppi
tunneilla ja jopa maastossa palvelusvapaa
anomuksia ja hyvällä menestyksellä, koska 
häipyi yleensä ennen ruokailua vaimon ja kol
men lapsensa luo. 

Opp. Töyli oli linjamme huumorimiehiä ja 
heitteli herjoja täysin vakavalla naamalla eikä 
koskaan tiennyt oliko hän tosissaan vai leikit
telikö hän. Yritti saada tuvan pölyt kokoon 
komennolla "pölyt kolmikasaan järjesty", 
mutta huonolla menestyksellä. Hiippaili 
usein outo musta laukku olkapäällään, joka 
lopulta paljastui kameraksi. 

Opp. Yli-Hakala oli pieni vitsinvääntäjä 
Teuvalta, joka jostai syystä nimitti varuskun
nan ruokaa "Yrjö-Lauriksi" eikä koskaan 
syönyt maastossa. Kuinkahan mahtoi pärjätä 
Reilan leirillä? 

Opp. Rodenberg oli varmasti koko kurssin 
rauhallisin ja hiljaisin mies, joka ei "hitsan
nut" koskaan tuli minkälainen tehtä
viä tahansa. Tuvan esimiehenä ollessaan ja
keli kyllä teräviä komentoja. 

Opp. Ölander uhkasi jäädä koko kurssin 
mysteerioksi, sillä miehestä ei lähtenyt ääntä 
sitten millään. Vihaisena ollessaankin mutisi 
vain hiljaa itsekseen. 

Opp. Ripatti oli TJ-linjan kovaäänisin 
mies , joka haaveili jopa kadettikoulusta vä
hän aikaa. Siivousten alkaessa häipyi aina 
jonnekin suorittamaan jotain erityistehtävää. 

Opp. Aho oli sujuvakielinen tarinoitsija, jo
ka ei kaihtanut " härskejä" vitsejäkään. My
häili kaikenlaisia lauluja VK:lta tullessaan. 
Tuli kokeisiin yleensä myöhästyneenä ja häi
pyi jo n. 15 minuutin kuluttua, mutta menes
tyi silti hyvin. Osallistui kerran jopa aamutoi
miin, sillä hän oli aina joko VTML:ssä tai tu
van esimiehenä. 

Opp. Reijosella oli koko kurssin kestävä 
naurukohtaus. Nauroi aamulla, illalla, rivis
sä, ruokalassa, siivotessaan, mutta ei sul~~i
sissa, sillä siitä piti vääpeli Hölsö huolen. Oi
sin hän piti sellaista kuorsausta päällä, jotta 
koko tupa rytisi. 

Upp. Dernjatin oli kahtena ensimmäisenä 
yönä niin herkkänä, että kuullessaan pienen
kin rapsahduksen sukelsi tennarit jal
kaan ja lähti painaan kohti alakaappia. Oli 
tosi hajamielinen tyyppi ja usein kyseli saap
paittensa, lakkinsa tai henkarinsa olinpaik
kaa. 

Opp. Penttinen oli varsinainen pianovir
tuoosi ja " sotkun" paino olikin ahkerassa 
käytössä. Sisäjärjestyksen tarkastuksessa ei 
juuri koskaan tehnyt pinkkaansa, vaan jätti 
sen punkkansa päälle. Jäi salaisuudeksi, mi
ten hän pystyi hämäämään apukouluttajien 
tarkastukset. 

Opp. Rinta-Harri hallitsi täydellisesti sul
keisjärjestyksen opetusharjoituksen komen
not ja sai siitä ensimmäisenä hyvät kehut. Le
veä hymy hallitsi usein hänen kasvonpiirtei
tään. 

Opp. Lairala oli hiljainen hymypoika, joka 
usein jututti kurssikavereitaan kaikenlaisilla 
jutuilla kuten: " Ensi tunnilla on kokeet" tai 
"viikonlopun lomat palaa". Hikoili ahkerasti 
oppituntisuunnitelman kanssa, koska joutui 
sen melkein yksin tekemään. 

Opp. Junnilainen oli huippujalkapalloilija, 
joka olikin harjoitusvapaalla joka päivä ja 
pääsi -niin luistamaan kaikesta siivouksesta. 
Omisti kovan komentoää~en ja halusi jäädä
kin tähän 100-vuotiseen taloon apukoulutta
jaksi. 

Opp. Haapala ei juuri "hitsaillut" vaan 
naureskeli aamun kireyttä ja kokeiden vai
keutta. Paineli allekirjoittaneen kanssa usein 
keekiviikkoiltaisin kohti Seinäjokea keskino
peuden ollessa noin 140 km/h. Mottona oli 
lausahdus: "Ei paljo paina" tai " pääsis jo le
vyttään''. 

TJ-linjan puolesta 
Oppilas Kari Ilomäki 

Ryhmänjohtajat! 

Reservialiupseerikurssi 73 on päättynyt ja 
osa teistä on lähtenyt jatkamaan opintojaan 
Rannikkotykistökouluun. Te jatkatte kurssia 
Ryhmänjohtajakurssina, jossa täydennätte 
tietojanne ja taitojanne Moottoroidun Ran
nikkotykistön 4. Ptrin, RAuK:n suojissa. 
Kurssi antaa teille perusteet Moottoroidun 
Rannikkotykistön ryhmänjohtajan tehtäviin. 
Tehtävä on vaikea ja vastuullinen, olkaa teh
tävänne mittaiset. 

Onnittelen teitä RAuK:n suorittamisen 
johdosta sekä toivotan menestystä tulevissa 
ryhmänjohtajan tehtävissä. 

Sotilasmestari 
E Tuomikoski 
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VENEKULJETUS 
0. LAAKSO 

Puh . 119654 

KAIKENLAISTA AUTOILUUN JA VAPAA-AIKAAN 

® 
Shell 

JAKELUASEMA 

HANS LEHTONEN 
Alatori Vaasa, Puh. 1 17 98 7 

JUKAJAN 
A-TALOT OY 

664 70 JUKAJA 

SEO·HUOLTO 

SEO SEPPO PAJULA 

Huoltoasemamme tarvikemyy
mälän artikkelivalikoima on 
monipuolinen ja vaihtuva. 
Hinnoittelumme on kehitetty 
kuluttajaystä välliseksi. Laihia Kylänpää 

66460 HAAPALA 
puh. 961 -72 270 ja 7228 7 

Tule ja totea! 

Viihtyisä Grilli-Baarimme 
tarjoaa herkullisia makupaloja 
ja muita pikkulämpimiä. 
Tervetuloa nauttimaan ja viihtymään. 
Joten siitävaan Seolle. 

puheen 
ollen 

INSTRUMENTARIUM 



Vaasan opiskelija-asuntosäätiö 
Stftelsen Vasa studiebostäder 
- KESÄHOTELLIT VILLITYS & 

TEKLA 
- RETKEIL YMAJA LÄNSI-TUULI 
- KAHVILA OTTOPOIKA 
- SAUNA LÖYL YMIES 
Varaukset ja tiedustelut puh. 961/117 788 

OY WIIK & •• 

HOGLUND AB 
Vaasan tehtaat 961 -252 222 

Pietarsaaren tehtaat 96 7 -1 0 666 

Lämpö kotiin ja lämmin vesi. 
J~estelmällistä sähkön säästöä 

Strömbe-::-_tä. 

Tervetuloa kanta-asiakkaaksi. 

Etelä-Pohjanmaan 
Sähkötukku liike - Elgrossist Säästöpankit 

RAKENNUSLIIKE 
K.E. NYMAN OY 

Arvonsa säilyttävä, 
monikäyttöinen 
suomalainen puukko, 
jonka tuppeen 
voidaan painaa liike
tai kurssimerkki - _r 

arvokas lahja 
tai muistoesine! 

FISKARS 

Rauhankatu 22 
VAASA Puh . 114 344 

Linjaliikenne 

J. Peltonen Oy 
Tilausajot kot i- ja ulkomailla 
Seinäjoki puh. 964/21 375 

Kesoil huoltoasema 
Valtionkatu 1 2 

Seinäjoki puh . 964/22355 

SHELL-HUOLTO 
ja Kahvio 

S. Viitala 
Seinäjoki 



Uudet~ vahvat 

KIRI-MAIKIT 
KIRI-MAIKKI IO KIRI-MAIKKI 13 
rakeinen täysrehuseos vahva valinta heinä-
säilörehuruokintaan ruokintaan 
Kiri-Maikki Kympillä hyödynnetään te- Monipuolinen Kiri-Maikki 13 täysrehu
hokkaasti säilörehun korkea valkuais- seos on tarkoitettu heinåruokintaan sekä 
pitoisuus. Siinä on oikea energia-vai- heinä-säilörehuruokintaan, jos säilörehua 
kuaissuhde ja kaikki tärkeät rasvaliukoi- ei ole tarpeeksi tai sen srv-pitoisuus on 
set vitamiinit ja kivennäis- ja hivenaineet. alhainen. Kiri-Maikki 13:n valkuaismäärä 
Rakeisena maittavaa, miellyttävää käsi- on riittävä kaikissa ruokintamuodoissa. 
tellä eikä aiheuta pölyongelmia. 

1980-luvun ruokintaohjelma 

Vaasan rehut keh · ksen käljessa 

RAISION 
V ARASTOHALLIT 

RAISIO 

• Korjaukset 
• Uusia jäähd. varastossa. 
• Uusia lämmitys!. varastossa 
• Takuutyötä 
• Tervetuloa. 

Auton jää hdyttä jä korjaamo 
A.ÖSTERBERG 

Ahmantie 14 , 65350 Vaasa 35 
Puh . 252 666 

20"YÄal•TV 51 K 7327 
• 20" ln-llne klrkaskuvapulkl ,. A,. 
• Plkakäynnistys: ääni het i, 01.....,, .... 

kuva hetkessä •"I... ' 
• 1 ~- k•.~•van va linta pa ino- ..a_ a. LL 

nappa lmln ...... 
• Er lllinen kanavien hlenosäll tö 1 
• : .1,eKe~~~;l~~~nnattu tehokas uut\JUS 

,,· l>UX YÄIU-1Y ICUYAICOOf: 14"16" 20"22"-'A 26" 
- Tmi RAUNO 

IISKALA 
LAITILA puh 515S6 UUSIKAUPUNKI puh 3055 

Jäjähdysaineita ja 
Ampumatarvikkeita 

Oy Moe & 
Asplund Ab 
Vaasan puistikko 1 5 , Vaasa 

K-VALINT A KALLIOMAA 
61450 Kylänpää , puh . 42344 

Myymäläauto 

HUOLTOASEMA S.J. RINT AMÄKI 
Ylistaro - Puh . 40120 

- Sähköalan erikoisliike -
YLISTARON SÄHKÖASENNUS OY 

Ylistaro kk (Vanha apteekki). puh . 964/40440 

K-MAAT ALOUSKESKUS 
TOIVO VIITA 
61 400 Ylistaro 

PSL K. YLI-HEIKKILÄ 
61800 Kauhajoki , puh. 963-11750 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440Tervajoki , puh. 961 /75142 

M.A. SLOTTE & CO 
lsokatu 1 4 , 6 71 00 Kokkola 1 0 

HUOLTOASEMA V. KOSKINEN KY 
Sepänkyläntie 5 , 65100 Vaasa 10 

ALFAPRINT KY 
Elimäenkatu 9 7 . krs ., 00510 Helsinki 51 

OY KAFI AB 
SF 64700 Teuva, puh . 962-71761 

TEUVAN HUONEKALUTEHDAS
JA LIIKE OM. HELGE SILJAMÄKI 

64700Teuva, puh . 962-72161 

POSTIMERKKILIIKE RIPATTI & CO 
Kytötie 19 , 04400 Järvenpää 

SIEVÄNEN 
K-RAUTA - MAATALOUS 

431 00 Saarijärvi 

ARI-TUOTE OY 
PI 34, 43100 Saarijärvi , puh. 944-22111 

POHJANMAAN ILMASTOINTI OY 
Tuottajantie 1 2 , 601 20 Seinäjoki 1 2 

MISSTEX 
86600 Haapavesi 

POHJOLAN MAITO 
86600 Haapavesi 

OY POMACO AB 
Asemakatu 24 , 65100 Vaasa 10 

PALOSAAREN KUVA 
Palosaarentie 21 

puh . 112606 
Oy Rakennustoimisto KONTE 

BYGGNADSBYRÅ AB 
Kauppapuistikko 26 Handelsesplanaden 

puh. 115 891 , 115 892 tel. 
Vaasa - Vasa 

K-HALLI MIKKI 
Palosaarentie 7 7 

KÄL VIÄN KENKÄ 
68300 Kälviä 

ETELÄ-POHJANMAAN AUTOALAN 
LIIKKEIDEN YHDISTYS R. Y. 

Seinäjoki 

HEMMINGIN AUTOLIIKE 
Valtionkatu 14, 60100 Seinäjoki 10 

KY S. KOIVUPUISTO & CO 
TEKSTIILI TUKKU 

Seinäjoki 

UNISOUND 
Pitkäkatu 4 1 Storlånggatan 

Vaasa - Vasa, puh . 110 159 tel. 

AKKU-ALANKO 
Kellosepänk . 5 

AUTOKESKUS ATOMO OY 
Pitkänsillankatu 4 , Kokkola 

KANSALLINEN KOKOOMUS R.P. 
Kansakoulukuja 3 , 00100 Helsinki 10 

PARTURI-KAMPAAMO 
ORVOKKI OKKER 

Aleksis Kiventie 2 , 04200 Kerava 
Ajantilaus puh . 246 017 

MYNÄMÄEN 
MAANRAKENNUS OY 
231 00 Mynämäki , PL 4 7 

MYNÄMOTELLI 
231 00 Mynämäki 

VIENTIVAA TE VIVA OY 
23800 Laitila 

VANTAAN JUHLAPALVELU OY 
Peltolantie 2 , 01 300 Vantaa 30 

LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY 
Tinasepäntie 45 , 00620 Helsinki 62 

puh. 799 277 



Muista meitä 
kun teet perillisen! 

.:i!:.'.fa:;:; :·j:l~:t \ \\ ,. . 

vaatteita vapaäseen oloon 

titti!• 1 ~ 1§~ 1 
Ei suuri, mutta suosittu. 

Välittää: • huoneistoja • kiinteistöjä • maa
tiloja • tehdas- ja liikeyrityksiä. 
Erikoisalaamme: • hotellit • ravintolat • 
motellit • ravitsemus- ja muut liikeyritykset. 

1 
1 

Helsinki 
Hyvinkää 
Kerava 

VELJET RAUTAVUORI 
27230 LAPPI TL. eJi:' 938-60 121 

europcarQ 
autovuokraamot 

• 6 h Oldsmoblle dies. 
• 5 h Ford Granada 
• 5 h Opel Ascona dles. 
• 5 h Saab 99 

• 9 h Translt buss . dles. 
• Pakettiautoja , dles. 
• 42 h Linja -auto 
• Kuorma-auto umplkor. 

• 5 h Ford Taunus 
• 5 h Ford Fiesta 
• 4 h Fiat 127 
• 9 h Bedford buss . dles. 

Kansainvälistä 
autovuokrauspalvelua 

TURKU 
Linja-autoas . Vanhatie 2 

Puh . 19440, 15878 
LAITILA 

Puh . 51336 

GALMETOY 
62375 YLIHÄRMÄ PUH. 964-46510 

- SINKITYKSEN 

ASIANTUNTIJA -

KUUMA
SINKITYS 
- pata: pituus 6500 

leveys 1200 
syvyys 1600 

- ripustustavara 
- linkotavara 

PYYTÄKÄÄ 
EDULLISET TARJOUKSEMME 

Teitä palvelevat 
toim.joht. Raimo Ta likka 

ins. Jorma Rajamäki 

SÄHKÖ· 
SINKITYS 
• altaat pituus 6500 

leveys 800 
syvyys 1200 

• ripustustavara 
• rumputavara 
• kiiltosinkitys 
• keltapassivointi 
• sinipassivointi 

TVL:n HYVÄKSYMÄ 
SCOTCH LITE-KI LPI EN VALM 1ST AJA 

KILPIPULMIINNE 
LAATU KILVET 

LAATUKILPI OY 
62375 Ylihärmä puh. 964-46 220 

FOTO ASIOISSA 
VARUSMIESALENNUS 10 % 

•• • • 

SAHKOJA 
KAMERA OY 
Vaasanpuistikko 20 
puh . 113 730 

LEIPOMO BAGERI 

albella 
Aina sopivaan hintaan 

tuoreita tuotteita 
Alltid humana priser 
och färska varor 

puh. 113647 tel . 

Foto
Ateljee J u uti lai nen 

VAASA <S" 11-4165 
VAASANPUISTIKKO 15 A 

ANTAKAA YSTAVILLENNE HYVA 
KUVA. 

PASSIKUVAT MINUUTISSA 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 



.Varatkaa hetki 
aikaa autoasioille 

Uudet 
turvalliset 
ajettavat: 

ja tulkaa katsomaan, 
mitä kaikkea uudet 
Volvo-mallit tarjoavat. 
Tervetuloa 80-luvulle ! 

VOLVO 


