
. . .. . . ' • 



2 

Toimitus 
Pl 61 , Vaasa 

Pllitolmltt~a 
Vääp . S. Poti 

Layout 
Reijo Einola 

Kuvat 
Alik. Kallio 
Alik. Mattila 
Tkm. Johansson 

PllrrokHt 
Alik. Ukkola 

Talouap. 
Yliv. K. Uuro 

Toimituskunta 
Evl. P. Väyrynen 
Vääp. S. Poti 
Alik. J. Ukkola 
Alik. J. Mylläri 

Kansi 
Tkrn. Johansson 

Paino 
Vaasa Oy 

Ladonta 
Helo-Set Oy, Vaasa 

PORRASTUS 
Vaasan Rannikkopatteriston ja Merenkurkun Killan 
julkaisu 

Sisältö 

Porrastelua 
100-vuotias Vaasan varuskunta 
Rannikkopuolustusjärjestelmän kehittäminen . 
Katse ylösalas 
Mitä soittokuntaan kuuluu 
Varusmiesten lääkintähuollosta 
Reilan tykistöampumaleiri 
Sotilasläänin VMTK-päivät Kauhavalla 
VMTK-TIETOA 
Fyysisen kunnon mittaamisesta 
Varusmieskoulutuksen uudistaminen 
Moottoroidun Rannikkotykistön 
Ryhmänjohtajat 
RAuK:n kurssi 78 

'PORRASTELUA' 

Taas on tullut aika tarttua kynään 'porrastelun' merkeis
sä. Vuoden viimeinen lehti on käsillä. Toivon hartaasti, 
että tämä lehti on käsissänne vuosipäivänä (1. 12. 1981), 
mutta toimitus ja kirjapaino päättävät. 

Vuosi on kulunut normaaliin tapaan työn merkeissä. 
Tavanomaisten leirien ja harjoitusten lisäksi olemme pitä
neet Lounais-Suomessa patteriston kertausharjoituksen. 
Hyvin meni , vaikka sen itse sanonkin. 

Kilpailuammuntojen suorittaminen oli työn ja tuskan ta
kana. Keväällä jää ja syksyllä sade ja sumu tekivät par
haansa estääkseen suoritukset. Tuntuikin siltä, että säiden 
Jumala olisi erityisesti vihannut Vaasan Rannikkopatteris
toa. Kaksi hyvin trimmattua saapumiserää ehti lähteä sivii
liin ammuntoja suorittamatta, ja ne jäivätkin lopulta kesä
kuun miesten harteille. Tulokset eivät tätä kirjoitettaessa 
ole selvillä, mutta eiköhän ampumataito ja tykistöllinen ta
so tullut osoitettua. 

Tekniikka on koskettanut meitäkin. Uusi laskin saatiin 
ja nyt touhuaa teknillinen toimisto sen kimpussa. Johtajana 
on juuri sotakorkeakoulusta valmistunut kapteeni Hanno 
S t r a n g, jonka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi ta
kaisin patteristoon. 

Näin vuosipäivän aikaan on paikallaan , että toivotan 
kaikille hyvää tulevaa toimintavuotta! Vielä enemmän on 
paikallaan kiittää menneestä. Kiitos! 

Everstiluutnantti P Väyrynen 
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Vftrttskuntct 

100-vuotias Vaasan Varuskunta 

Vaasan vafuskunta sai nykymuotonsa vasta 
viime vuosisadan loppupuolella. Pohjalaiset 
joukot, joita oli perustettu aina 1400-luvulta 
alkaen eivät pysyvästi jääneet Suomeen, vaan 
niitä käytettiin Euroopan sotanäyttämöillä. 
Vuonna 1807 perustettu Vaasan Rykmentti, 
joka osallistui vuoden 1808-09 sotaan San
delsin 5. Prikaatissa, ei myöskään ehtinyt py
syvästi asettumaan alueelle. 

Vuoden 1809 rauhanteon jälkeen kaikki 
suomalaiset joukot lakkautettiin ja venäläisiä 
rykmenttejä ryhmitettiin ympäri maata. 
Vaikka Suomessa oli pyritty siihen, että suo
malaisia joukkoja ei perustettaisi viiteenkym
meneen vuoteen määräsi keisari Aleksanteri 
vuonna '812 Napoleonin hyökkäykseen liit
tyen, että Suomeen oli perustettava kolme 
värvättyä jääkärirykmenttiä. Joukot perustui
vat osittain nimellisesti voimassa pidettyyn 
ruv tujakolaitokseen. Vuonna 1817 perustettu 
Vaasan Pataljoonan runko muodostui osit
tain Viipurin Jääkärirykmentistä, joka oli 
siirretty Vaasaan ilmeisesti vuonna 1813. Jou-
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kot majoitettiin aluksi kokonaisuudessaan 
kaupunkilaisten asuntoihin. Kasarmi maini
taan ensimmäistä kertaa vuonna 1822 ja se 
lienee sijainnut Läntisellä Pitkäkadulla Van
han Vaasan kirkkoa vastapäätä. Päävartio 
lienee peräisin samoilta ajoilta. Pataljoonan 
komentokielenä oli ruotsi vuoteen 1828, jo1!
ka jälkeen käytettiin venäjää. 2. Vaasan Suo
malainen Tarkk'ampujapataljoona lakkau
tettiin vuonna 1830. Tästä vuodesta aina kau
pungin paloon 1852 ja Kriminsodan syttymi
seen 1854 saakka kaupungissa oli ainoastaan 
venäläisiä joukkoja. Mainittakoon, että jouk
kojen majoittaminen pääasiassa yksityisasun
toihin oli erittäin raskas taakka seudun asu
jaimistolla. Taloudellisten vaikeuksien ohella 
majoittaminen aiheutti ahtautta sekä vai
keuksia moraalin ylläpidossa. Vaasanseudun 
majoitusvelvolliset olivat tehneet yrityksiä jo 
vuodesta 1826 lähtien saadakseen sotaväelle 
kasarmeja, mutta tuloksetta. Vuonna 1848 
määrättiin lopulta varuskunnan paikka, mut
ta työ ei edes ehtinyt käynnistyä, kun kaupun-

gin palo romutti nämä haaveet. Majoitusvai
keudet lisääntyivät Kriminsodan aikana, kun 
täällä olleita venäläisiä joukkoja huomatta
vasti vahvennettiin. Sodan aikana herätettiin 
henkiin myös vanha ruotujakolaitos ja 1855 
perustettiin 2. Vaasan Ruotujakoinen 
Tarkk'ampujapataljoona, joka käsitti 600 
miestä. 

Kriminsodan jälkeen rakenteilla olleessa 
kaupungissa ei ilmeisesti ollut venäläisiä 
joukkoja. Ainoastaan Ruotujakoinen 
Tarkk'ampujapataljoona kokoontui kesäisin 
vuosittaisiin katselmuksiin ja harjoitusko
kouksiin. Vuonna 1867 tämä pataljoona lak
kautettiin. Suomalaisten pataljoonien lak
kauttaminen oli osittain seuraus nälkävuosis
ta. Osittain lakkauttamiseen vaikutti myös 
venäläisten vastahakoisuus suomalaisten aja
tuksia kohtaan, joiden mukaan suomalainen 
sotaväki saattaisi korostaa Suomen erityisase
maa suuriruhtinaskuntana. 

Ensimmäinen pysyvä kasarmi nykyisessä 
Vaasassa oli vuonna 1863 - rakennettu tiili
kasarmi Kasarminkadun ja Kasarmintorin 
kulmauksessa. Kasarmi rakennettiin Ruotu -
jakoispataljoonan viimeisinä toimintavuosi
na. Kasarmin piirustukset laati Suomen yleis
ten rakennusten intendentti, arkkitehti E.B. 
Lohrmann ja työnvalvojana toimi lääninark
kitehti C.A. Setterberg. 1870-luvulla oli ajoit
tain komennuskunta Donin kasakoita majoi
tettuna tähän tiilikasarmiin. 

Venäläinen panslavismi ja Suomen yrityk
set taistella venäläisissä koulutuskeskuksissa 
tapahtuvaa sotilaskoulutusta vastaan oli lei
maa-antavana 1870-luvulle. Vuoden 1878 
asevelvollisuuslaki oli oikeastaan voitto Suo-

melle, koska tämän kautta saatiin esiin ar
meija, jossa voimassa olivat suomalaiset lait 
suomalaisten sotilaiden keskuudessa ja pääl
lystön muodostivat suomalaiset miehet. Pal
velusaika aktiivijoukossa oli kolme vuotta. 
Yhdeksän tuhannesta otettiin aktiivipelveluk
seen arvanvedon kautta (Venäjällä lukumää
rä oli 36). Vaikka komentokielenä olikin ve
näjä oli 5000 miehen vahvuinen puolustuslai
tos kuitenkin kansallisella pohjalla. 

Aleksanterin torilla, nykyisellä Kasarmin
torilla, oli vuonna 1879 kolme rakennusta, or
todoksinen kirkko, kivikasarmi ja parakki 
kaupungin vapaaehtoista palokuntaa varten. 
Mutta jo samana vuonna aloitettiin sen ka
sarmialueen rakennustyöt, joka vielä tänään 
on nähtävissä lähes muuttumattomana kau
pungin sydämessä. Yksi Suomen kahdeksasta 
tarkk 'ampujapataljoonasta sijoitettiin nimit
täin Vaasaan. Pataljoon sai nimekseen 3. 
Vaasan Suomalainen Tarkk'ampujapataljoo
na. Silloisen Nikolainkaupungin valtuusto oli 
luovuttanut asevelvolliselle pataljoonalle kor
keimman ja terveellisimmän paikan kasarmi
ja harjoitusalueeksi. Ajatus kasarmialueen si
joittamisesta juuri tälle alueelle ei ollut uusi, 
sillä ajatus oli ollut esillä jo vuonna 1862 C.A. 
Setterbergin kaupunkisuunnitelmassa. Ka
sarmialueen rakennustyöt toteutettiin vuosi
na 1879-82 August Bomanin piirustusten 
perusteella. Tällöin rakennettiin mm. neljä 
komppaniakasarmia, lasaretti, artteli (keit
tiö), työpajoja, leipomo, komentaja- ja komp
panianpäällikköasunnot, kerho- ja toimisto
huoneisto, erilaisia varastoja jne. Rakennus
työt työllistivät kesäaikaan 6-7000 ja talvi
saikaan noin 150 miestä. 
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Pataljoona rekrytoi alokkaansa alueelta, jo
ka pohjoisessa ulottui Kokkolaan ja Keski
Pohjanmaalle, idässä aina Jyväskylän seu
duille ja etelässä Kristiinankaupungin alueel
le. Marraskuun 1. päivänä 1881 palvelukseen 
astuneet 206 alokasta voitiin majoittaa uusiin 
kasarmeihin. Alokkaiden keskuudessa tehty 
tutkimus osoitti, että kaikki olivat lukutaitoi
sia, 27 oli käynyt oppikoulun ja 66 osasi kir
joittaa. Ainoastaan suomea puhuvia oli 88, ai
noastaan ruotsia puhuvia 82 ja molempia kie
liä hallitsevia 36. Pataljoonan vahvuus lisään
tyi syksyllä 1882, kun seuraava alokassaapu
miserä, jonka vahvuus oli 147 miestä, astui 
palvelukseen . Koulutuksen painopiste oli am
pumakoulutus, jossa pataljoona alusta alkaen 
saavutti hyviä tuloksia. Urheiluun kiinnitet
tiin myöskin huomiota koska on olemassa 
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merkintöjä, joiden mukaan jokaisessa komp
paniassa oli 20-30 pariin hyviä suksiä. 

3. Vaasan Suomalaisen Tarkk'ampujapa
taljoonan komentajina toimivat everstit A. 
Rydzewski (1881-83), B.F.G. Procope 
(1883-92), G. A. Ramsay (1892-1900) ja R 
Furuhjelm (1900-1902). Pataljoona lakkau
tettiin vuonna 1902 nk routavuosien seurauk
sena. 

Vuosina 1902-1918 oli Vaasaan sijoitettu 
erilaisia venäläisiä joukko-osastoja mm vuosi
na 1910-13 venäläinen 3. Tarkk'ampujaryk
mentti. Ne venäläiset joukot, jotka olivat va
ruskunnassa vuonna 1918 yllätettiin suojelus
kuntien toimesta 28. 1. ja varuskunta saatiin 
näiden haltuun melko vähäisellä verenvuoda
tuksella. 

Saksasta paluun jälkeen Jääkäripataljoona 

27 kokoontui Vaasaan helmikuussa 1918, 
mutta se hajaantui rintamalle välittömästi tä
män jälkeen. 

Itsenäisyysajan ensimmäinen pysyvä joukk
osasto Vaasassa oli Kaartin Jääkäripataljoo
na. Joukon tunnukse~a oli metsästäjäntorvi 
jonka keskellä oli Vaasan lyhde. Olkapoletit 
olivat tummanvihreät valkoisin reunoin. 
Joukko toimi suomenkielisenä vuosina 
1919-21 ja vuosina 1921-35 pääasiassa 
ruotsinkielisenä. Kaartin jääkärien komenta
jina toimivat majuri K.L. Oesch (1919-20), 
ja everstiluutnantit E.B. Schauman 
(1920-25), O.B. Nordenswan (1926-29) ja 
F.U. Fagernäs (1929-35). Kaartin Jääkäri
pataljoona lakkautettiin vuosina 1934-35 to
teutetun aluejärjestelmän käyttöönottoon liit
tyen. Jääkäriprikaatin esikunta oli Vaasassa 
vuosina 1919-35 ja 7. Erillinen konekivää
rikmmppania 1919-29. 

J \ Ruotsinkielinen Kenttätykistörykmentti 4 
(KTR 4) aloitti toimintansa Vaasassa vuonna 

" 1935. Joukon tunnuksena oli telaketjupyörä, 
jonka päällä oli kaksi kranaattia. Rykmentin 
pääaseistuksena olivat raskaat tykit (155 ja 
152 mm). KTR 4 ehti toimia Vaasassa ainoas
taan neljä vuotta. Uhkaavat pilvet syksyllä 
1939 veivät myös tykistön itärajalle. eversti
luutnantti C.G. Schauman toimi KTR 4:n ko-

i mentajana koko sen Vaasassa olon aikana. 
Sodan aikana Vaasan varuskunta oli koulu

tuskeskuksena eri joukko-osastoilla. Täällä 
1. toimi mm Tykistökoulutuskeskus 2. Jalkavä
V kikoulutuskeskus 7, Raskas patteristo 9 ja 1 
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sekä osia Tykistökoulusta ja Erillisestä Patte
ristosta. K sarmta ue selviytyi lähes vahin
goittumattomana venäläisten pommituksista 
sodan aikana. Ainoastaan yksi verstas ja 
asuntorakennus Kasarmi- ja Koulukadun 
kulmauksessa paloi ja kivikasarmi sai pieniä 
sirpalevahinkoja. r Sodan jälkeen Jääkäripataljoona 1 (JP 1), 
jonka nimeksi myöhemmin tuli Pohjanmaan 
Jääkäripataljoona, sijoitettiin Vaasaan. Tämä 
polkupyöräpataljoona oli alkujaan lähtenyt 

Terijoelta Karjalan kannakselta. Pataljoonan 
tunnuksena oli pyörä ja sen yli ristikkäin ole
vat sukset. Suomenkielisen pataljoonan ja 
ruotsinkielisen asujamiston välitä eivät aina 
alkuvaiheessa 1940-luvun alussa olleet kaik
kein parhaimmat. Mutta hiljalleen jääkärit 
löysivät paikkansa kaupunkikuvassa. 
PohmJP:n komentajina toimivat eversti L. 
Sotisaari (1945-50), everstiluutnantti T Peit
sara (1950-52), everstiluutnantti S.K. Salon
mies (1952-58), everstiluutnantti O.E. Yli
Risku(1958-62) ja everstiluutnantti P Juntti
la (1962-64). Vuonna 1964 pataljoona siir
rettiin Sodankylään. 

Vuonna 1957 sai Suomenlinnaan sijoitettu 
1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo nimen 
Vaasan Rannikkopatteristo. Joukko-osasto 
saapui kuitenkin Vaasaan vasta vuonna 1964, 
jolloin se sijoittui PohmJP:n tilalle. Vaasan 
Rannikkopatteristo on ainoa Suomessa oleva 
joukko-osasto, joka edustaa moottoroitua 
rannikkotykistöä. Patteriston tärkeimpänä 
tykkikalustona on 130 mm:n kanuuna. Kou
lutusta annetaan suomenkielellä ja patteristo 
rekrytoi alokkaansa lähinnä rannikkoseu
duilta. Varusmiesvahvuus on noin viisisataa 
miestä. Vaasan Rannikkopatteriston komen -
tajina ovat toimineet eversti V. Vuorela 
(1964-65), everstiluutnantti E Herttua 
(1965-67), everstiluutnantti T Kiviranta 
(1967-69), everstiluutnantti Aspinjaakko 
(1969-71) ja everstiluutnantti M Wähäjärvi 
(1971-75). Everstiluutnantti P Väyrynen on 
komentanut patteristoa vuodesta 1975. 

Vaasan Sotilaspiirin eskunta on toiminut 
varuskunnassa vuodesta 1933. Pohjanmaan 
ja Pohjanlahden Merivartioston esikunnat 
ovat olleet Vaasassa vuodesta 1945. Nykyinen 
varuskuntasoittokunta saapui Vaasaan vuon
na 1953. Soittokunnan kapellimestarina on 
tällä hetkellä musiikkikapteeni L Tuuli . Va
ruskuntaan lasketaan kuuluvaksi myös Vaa
san Korjaamo Tiilitehtaankadulla. 

Tänään Vaasan varuskunta käsittää kau
pungissa yhdeksän hehtaaria maata ja noin 
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70 rakennusta. Varuskuntaan kuuluvia maa
alueita on lisäksi Gerbyssä ja Raippaluodos
sa. Varuskunta työllistää tällä hetkellä 260 
henkilöä ja mikäli Pohjanlahden Merivartios
to otetaan lukuun mukaan kasvaa määrä en
tisestään. 

Lähteet (mm): 
Vaasan varuskunnan historiikki 

Saa 

- N-E Nyqvist: Militärväsendet i Österbot
ten under äldre tider 
- R-E Klockars: Vaasan varuskunta - Va
sa garnison 
- 0 Wetterstrand : KTR 4, PohmJP, 
VaaRPsto 
- C-B. J. Petander: Den gamla stenkasernen 

ISE: 

Talbot ~ :::::. ~ 
Horizon ----- ·---

OySAAB-VA1 MEI J\b 
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RANNIKKOPUOLUSTUSJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMINEN 

JOHDANTO 

Perustan rannikkopuolustusjärjestelmän 
kehittämiselle ovat antaneet parlamentaariset 
puolustuskomiteat suosituksineen. Niiden 
pohjalta on tapahtunut suunnittelu- ja kehit
tämistyö, joka jatkuu edelleen. 

Pitkällä aikajänteellä tapahtuvan kehittä
mistyön voidaan sanoa alkaneen 1960-luvun 
toisella puoliskolla ja 1980-luvusta voidaan 
odottaa merkittävintä kehityskautta itsenäi
syytemme aikana. 

Rauhan aikana rannikkopuolustuksen yti
men muodostaa jatkuvassa torjuntavalmiu
dessa oleva kiinteä rannikkotykistö, joka 
muodostaa merivalvonnan, alueellisen koske
mattomuuden turvaamisen ja rannikon puo
lustamisen kattavan järjestelmän. Tarvittaes
sa tämä järjestelmä laajenee joustavasti as
teittain valmiuttaan kohottaen rauhan aikai
sesta linnakejärjestelmästä torjuntakykyisek
si rannikkopuolustusjärjestelmäksi, johon 
myös moottoroidut rannikkotykistöpatteris
tot liittyvät. 

JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 

Rannikkopuolustusjärjestelmän johtamisen 
edellytyksenä on hyvät yhteydet eri johtopor
taisiin. Viestiyhteyksien rungon muodostaa 

viime sotien åikainen ja jopa vanhempikin 
merikaapeliverkko. Tämä verkko moderni
soidaan nykyaikaiseksi aktiiviseksi tietolii
kenneverkoksi joka on vanhaa moninverroin 
suorituskykyisempi niin yhteyksien määrän 
kuin kuuluvuudenkin suhteen. Haittapuolena 
on kuitenkin lisääntyvä erikoisviestikalusto 
sekä sen huollon vaatima korkea ammattitai
to. 

Maavoimiin kuuluvana rannikkotykistön 
viestivälineistön tulee olla yhteistoiminnan 
kannalta pitkälti yhdenmukainen maavoi
mien viestivälineiden kanssa. Rannikon eri
koisolosuhteet otetaan kuitenkin huomioon 
kehittämällä erikoisvälineistöä esimerkiksi 
antennien, kaukokäyttö-, kaukokäynnistys
ja linjaliitäntälaitteiden muodossa. 

VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Merivalvontaa suorittavia valvontavirano
maisia ovat sotilas-, rajavartio-, tulli-, meren
kulku-, ilmailu-, poliisi- ja muut erikseen 
määrätyt viranomaiset. Puolustusvoimat ja 
rajavartiolaitos vastaavat merivalvonnan käy
tännön järjestelyistä. 

Merivalvonta voidaan suoritustapansa pe
rusteella jakaa 
- tutkavalvontaan 
- optiseen valvontaan 
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- vedenalaiseen valvontaan 
- partiointiin 

Rauhan aikana tutkavalvonnan merkitys 
on ulottuvuutensa takia erittäin suuri. Pie
nehköllä henkilöstöllä ja harvaan ryhmitetyil
lä tutka-asemilla voidaan tehokkaasti valvoa 
aluevesiämme. 

Parlamentaaristen puolustuskomiteoiden 
suositukset johtivat rannikkopuolustuksen 
merivalvontajärjestelmän intensiiviseen ke
hittämisohjelmaan, jonka kalustohankinnat 
alkoivat v. 1974. 

Entinen melko heikkotehoinen valvontatut
kakalusto korvataan voimakastehoisella tut
kakalustolla, joka käyttää apunaan tilanteen 
ylläpidossa ja muissa automaattitoiminnoissa 
prosessitietokonetta. 

Vedenalaisen valvonnan passiiviset kalustot 
on kehitetty kotimaassa. Niiden signaalin kä
sittelyssä käytetään tutka-aseman prosessitie
tokonetta apuna. 

Sodan aikana hyvin todennäköisesti tapah
tuvan tutkahäirinnän takia sekä rauhan aika
na tutkalla havaitun maalin tunnistamisen 
takia on optisen valvonnan tärkeimpänä ke
hityskohteena valvonnan pimeätoimintaky
vyn kehittäminen. Päämäärään pyritään va
lonvahvistinlaitteita ja televisiojärjestelmiä 
käyttäen. Niiden teknillinen suorituskyky ei 
vielä täysin vastaa merivalvonnan tähystyse
täisyyksien ja kohteiden tunnistamisen aset
tamia vaatimuksia. Kokeilut jatkuvat edel
leen. 

ASEJÄRJESTELMÄ 

Suomen rannikkotykistön kehittäminen on 
perustunut ja perustuu suuremmassa määrin 
kuin muiden aselajien maamme maantieteel
lisiin ja historiallisiin olosuhteisiin. Valtakun
tamme itsenäistyttyä käyttöömme jäi osa 
suurvallan rannikkotykistökalustoa. Kun 
olimme modernisoineet vanhimmat ampuma
tarvikkeet, rakentaneet tulenjohto- ja mit
taustorneja, yhdistäneet patterit ja tulenjoh
toasemat merikaapelein, hankkineet uusia si
säkantamittareita, uusineet ammunnan las
kentatoiminnan tykkien hajaryhmityksen 
mahdollistavaksi sekä hajaryhmittäneet 
paaosan rannikkotykistöämme kuoppa
asemiin oli meillä käytössämme 1940-luvun 
tasoa ajatellen käyttökelpoinen 'suurvalta
luokkaa' oleva rannikkotykistö. 

Sotien jälkeen raskas 152 mm:n Canet
kalusto modernisoitiin toiseen kertaan. Lop
puunkuluneet putket korvattiin kotimaisin 
Oy Tampellan valmistamin putkin ja tykit 

10 

hajasijoitettiin entistä laajemmalle alueelle, 
varustettiin kupukilvin sekä linnoitettiin en
tistä perusteellisemmin. 

TULENJOHTOVÄLINEISTÖN 
KEHITTÄMINEN 

Tulenjohto- ja laskentavälineiltä tulee voida 
vaatia, että niitä käyttäen kyetään tykistön 
tuli nopeasti ja tarkasti kohdistamaan maa
liin koko tykistön kantaman piirissä. Tehtävä 
ei ole helppo ja erityisen vaikea se on ranni
kolla, jossa patteri ja tulenjohtopaikka sijait
sevat useasti samassa saaressa. Tarkan mit
tauksen ulottuvuus tulisi siis olla yhtä pitkä 
kuin tykit. kantama. Vasta tutka ja laseretäi
syysmittari ovat tehneet tämän mahdolliseksi. 

Tulenjohtotutka on teoriassa varsin ihan
teellinen maalinmääritysväline. Säätilasta ja 
vuorokaudenajoista riippumatta sillä voidaan 
maali mitata nopeasti ja tarkasti. Se on kui
tenkin kallis, itsensä viimeistään toimiessaan 
paljastava ja ainakin antennirakennelmiltaan 
verrattain helposti tuhottavissa. 
Laser-etäisyysmittari korvaa vanhat sisäkan
taetäisyysmittarit. 

Todellista vallankumousta optisen tai pi
kemminkin optis-elektroonisen maalin mit
tauksen alalla edustaa laseretäisyysmittari. 
Onhan se mittauskyvyltään 2-3 kertainen 
vanhoihin 4-6 metrin pituisiin sisäkantamit
tareihin verrattuna. Laser-etäisyysmittari on 
lisäksi kooltaan pieni ja siltä saadut maalin 
suunta- ja etäisyystiedot voidaan Modem
laitteita käyttäen välittää suoraan laskimelle. 
Näin nopeutetaan ja tarkennetaan toimintaa 
verrattuna aikaisempaan järjestelmään, jossa 
sisäkantamittarilta etäisyysarvot ja suunti
melta suunta luettiin puhelimitse keskiöön 
missä kuultuja arvoja noudattaen pyöritettiin 
etäisyys- ja suuntalaitteita ennakoiden mit
taamiseksi. 

TYKISTÖKALUSTON KEHITTÄMINEN 

Tykistökaluston uusinta edellyttää aina 
runsaasti varoja. Varsinkin moderni tykkika
lusto on aina ollut ampumatarvikkeineen. 
erittäin kallista. Uusittaessa osaa kenttätykis
tökalustoa päädyttiin neuvostoliittolaiseen 
kalustoon. Näin kävi myös uusittaessa kiin
teän rannikkotykistön kevyttä tykkikalustoa. 
Onnistuneen ja taistelunkestävän ratkaisun 
tarjosi 100 mm:n kanuunalla varustettu pans
sarivaunun torni, joka valmiina asejärjestel
mänä soveltui varsin vähäisin muutoksin kan
talinnoitettavaksi. Tämä 100 TK-projekti, jo
ka alkoi 1960-luvun lopulla, jatkuu linnoitta
misen osalta edelleen. Pääosa kiinteän ran
nikkotykistön keveistä pattereista on tässä 
100 mm:n panssaroidussa ja vahvasti linnoi
tetussa tornikanuunassa saanut nykyaikaisen 
ratkaisunsa maihinnousun torjunta-aseena. 

Kun kiireisintä uusintaa edellyttänyt kiin
teän rannikkotykistön kevyen pääkaluston 
uusinta oli jo hyvässä vauhdissa, kohdistettiin 

uusintaponnistelut vuosisadan vaihteesta pe
räisin olevaan raskaaseen 152 mm:n päätyk
kikalustoon. Tätä projektia vauhditti erityi
sesti toinen parlamentaarinen puolustusko
mitea lausuessaan, että rannikkotykistön tär
keimmät raskaat patterit tulee varustaa koti
maassa konstruoitavin tornitykein. Oy Tam
pellan valmistama prototyyppitykki on par
haillaan koeammunnoissa. Tykin hankintae
dellytykset näyttävät budjettia koskevien leh
titietojen mukaan hyviltä. 

Järeän tykkikaluston uusiminen ei ole enää 
mielekästä. Niiden kaukotorjuntatehtävät 
voidaan tehokkaammin hoitaa meritorjun
taohjuksin, jotka lisäksi eivät ole paikkaan si
dottuja kuten kiinteät järeät tykit. Rannikko
tykistön suorittama kaukotorjunta siirtynee
kin 1980-luvulla meritorjuntaohjusten har
teille. Ohjuksista puhuttaessa on kuitenkin 
aina syytä muistaa, että ne ovat aseina tykke
jä moninverroin mutkikkaampia ja kalliim
pia. 

Moottoroidun rannikkotykistön kalustoke-

'ESIMERKKI lASKIMIEN KÄYTÖSTÄ 
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hitys on Suomessa seurannut kenttätykistön 
kanuunakaluston kehitystä. Yhteneväinen 
kalusto kenttätykistön kanssa antaakin mer
kittäviä etuja etenkin ampumatarviketäyden
nyksen ja kalustohuollon kohdalla. Kenttäty
kistön viimeaikaisen mielenkiinnon kohteena 
olleet raketinheittimet eivät kuitenkaan sovel
tune rannikkotykistökäyttöön. 

LASKENTA VÄLINEISTÖN 
KEIDTIÄMINEN 

Ampumajärjestelmän ytimenä on prosessi
tietokone eli laskin, jolle syötetään tutkalta 
sekä muilta mittausvälineiltä automaattisesti 
ja/ tai manuaalisesti tulleet mittaustiedot. 
Kiinteässä rannikkotykistössä laskin käsitte
lee nämä tiedot, esittää tulenkäyttöä ja maa
lin seurantaa palvelevat toiminnat tutkan ku -
vaputkella sekä laskee valittuja maaleja tulit
taville tykeille ampuma-arvot. Laskimelta 
voidaan kaukosuunnata moderneja tornityk
kejä tai siirtää tykittäiset ampuma-arvot kon
ventionaalisen patterin keskiöön tykeille luet
tavaksi. Tykittäiset näyttölaitteet kyetään tar
vittaessa siirtämään myös tykeille. 

Moottoroidussa rannikkotykistössä on ko
keilukäytössä kiinteän rannikkotykistön kal
tainen laskin, jossa tosin ei ole tutkannäyttöä. 
Laskin laskee ampuma-arvot patteriston kai
kille tykeille. 

HUOLTOJÄRJESTELMÄ 

Rannikkotykistön huoltojärjestelmän suu
rimpana ongelmana on ollut kuljetuskysy
mys. Rannikkolinnakkeiden huolto on hoi
dettava säännöllisesti läpi vuoden. Eritoten 
kelirikkoaika on vaikea. Rannikkotykistön 
'kuljetus- ja huoltolaivasto' onkin voimakkas
ti kehittymässä kun mm hauki-luokan keli
rikkoveneet saadaan kokonaisuudessaan 

Keskipohjanmaan 
Autoalan liikkeiden yhdistys ry 
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käyttöön. Tilanteen paraneminen johtuu 
merkittävältä osalta 1977 alkaneesta telakka
teollisuuden elvytysohjelmasta. 

KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 

Erityisesti kiinteän rannikkotykistön kou
luttaminen vaatii varsin monipuolisen koulu
tusjärjestelmän. Sodan ajan linnakkeeseen
han kuuluu tavallaan kolme perusyksikköä 
- 'meritorjuntapatteri ' 
- ilmatorjuntapatteri 
- linnakekomppania 

Pelkästään rannikkotykistön koulutusjär
jestelmä ei voi antaa näin monitahoista sekä 
kantahenkilökunnalle että varusmiehille an
nettavaa koulutusta, vaan on turvauduttava 
muiden aselajien koulutusjärjestelmiin. 

Rannikkotykistö on 1980-luvun alusta siir
tynyt uuteen koulutusjärjestelmään, joka an
taa mahdollisuudet ylläpitää tärkeimmillä 
linnakkeilla jatkuvaa valmiutta linnakkeen 
ollessa jatkuvasti miehitetty koulutetuilla ko
kelailla, ryhmänjohtajilla ja miehillä. Ran
nikkotykistön jo näin lyhyessä ajassa saamat 
hyvät kokemukset ovat antaneet aiheen koko 
puolustusvoimille harkita perinteisen koulu
tusjärjestelmän muuttamista. 

Rannikkotykistö elää tällä hetkellä voima
kasta kalustonuudistumisen aikaa. Kaluston 
kehittäminen ja kokeilut vievät kuitenkin 
vuosia. Kehitteillä olevaa kalustoa ei vielä 
luonnollisesti kaikilta osin voida esitellä edes 
kuvin. Parlamentaaristen puolustuskomiteoi
den merivalvontaa ja rannikonpuolustusta 
velvoittavat suoritevaatimukset tulevat näky
mään käytännössä 1980-luvulla merivalvon
nan ja rannikkotykistön selvästi tehostuneena 
kykynä valvoa aluettamme ja puolustaa ran
nikkoamme eritoten Pohjois-Itämeren ja Suo
menlahden suunnalla. 

Erikoishammasteknikko 
T.Rusanen 

Helsinki 

Auto-Lehtola 
92140 Pattijoki 

Kokkolan Osuuspankki 

Lassen Radio-TV 
Harstadinkatu 3 , Vaasa 35 

Katse ylösalas 

•• • ' 

- Patterista asento! 

0 
0 

• 
0 

- Ilmoitan patteriston Jumalalle. Huomio, 
katse ylöspäin! 
- Herra Jumala, patterista valmiina käskyn
jakoanne varten , ilmoitti upseerikokelas Kos
kela. 
- Kiitän, katse alaspäin, lepo! 
- Ei ojennuksia. Sillä kuka teistä on se isä, 
joka poikansa pyytäessä kalaa antaa hänelle 
kalan sijasta käärmeen . . . 

Jos siis te , jotka olette pahoja, osaatte antaa 
lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon en
nemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen 
niille, jotka sitä häneltä anovat? 
- Jaetaan tämä posti! 
- Viedään ruokailuun! 

Upskok K Koskela 
V arusmiespastori 
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MITÄ S011TOKUNTAAN KUULUU? 

Kysymys on tavanomainen ja helposti hei
tetty. Vastaus sen sijaan on monihaarainen, 
vaikea ja pitkä. Seuraavassa eräitä otteita 
Vaasan Varuskuntasoittokunnan toiminnas
ta vuodelta 1980. 

Huomattavimmat esiintymiset puolustus
v01m1en p1mssa olivat 100-
vuotisjuhlakonsertti Seinäjoella 16. 11. 1980 
ja Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati 
Vaasassa 06. 12. 1980. 

Vuosipäiväkonsertit on jo useita vuosia soi
tettu 2-3 soittokunnan yhteiskonserttina. 
Tällaisesta toiminnasta on hyviä kokemuksia. 
HelSK:n, SoittK:n ja VaaSK:n yhteiskonsert
ti on tästä eräs esimerkki. Yhteistyö kaikkien 
osapuolten välillä oli hyvää ja tuloksellista 
huolimatta siitä, että ainoa yhteisharjoitus oli 
vasta pari tuntia ennen konserttia. Vastaisuu
dessa on kuitenkin varauduttava siihen, että 
yhteisharjoituksia on pidettävä ennen kon
serttia noin 2-3 kertaa, huolimatta niiden 
aiheuttamista kuluista. Ainoastaan siten voi-
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daan varmistaa riittävän korkeatasoinen kon
sertti. Tämä on ehdotonta ainakin silloin, 
kun ohjelmistoon on valittu uusia, ennen esit
tämättömiä sävellyksiä. 

Toinen esimerkki hyvästä yhteistyöstä oli 
valtakunnallinen paraati. Niinisalon ja Vaa
san varuskuntasoittokunnat soittivat yhdis
tettynä paraatisoittokuntana. Yli kymmenen 
asteen pakkanen esti ulkona soittamisen. 
Musiikki soitettiin Vaasan Suomalaisen Sääs
töpankin pankkisalissa ja siirrettiin mikrofo
nien ja vahvistinten välityksellä torilla pidet
tyyn paraatikatselmukseen, ohimarssipaikal
le ja radioon sekä televisioon. Soittokunnat 
soittivat ilman yhteisharjoitusta, poikkeuksel
lisissa oloissa, kaikkien tyydytykseksi. Ai
noastaan yhteydenpito ei kaikin puolin onnis
tunut. Vahvistinlaitteet olivat hyvälaatuiset ja 
niitä hoitivat osaavat miehet. Kokemusta tuli 
runsaasti ja se voidaan seuraavalla kerralla 
hyödyntää. 

Huomattavampia suhdetoimintasoittoja oli 

kaksikymmentäkaksi. Nämä soitot soitettiin 
palvelusvelvollisuudella puolustusvoimien ul
kopuolella oleville yhteisöille, järjestöille ja 
ns. suurelle yleisölle. 

Vuosi aloitettiin 1. 1. 1980 maaherra Mau
no Kangasniemen arvovaltaiselle kutsuvieras
joukolle (n. 750 henkilöä) järjestämillä Uu
denvuoden kutsuilla Vaasan kaupungintalos
sa. 

Kirkkomusiikki-ilta soitettiin Vaasan kir
kossa 10. 4. 81. Tilaisuuden oli järjestänyt 
Vaasan Sotilaskotiyhdistys ry. Sen tulot meni
vät varusmiesten hyväksi. 

Kahvikonsertti soitettiin perinteiseen ta
paan Vappuna 01. 05. 1980 Vaasan kaupun
gintalossa. Konsertin tulot menivät sotainva
lidien hyväksi. 

Koululaiskonsertteja soitettiin kahdella 
paikkakunnalla, Kokkolassa ja Himangalla. 
Kutsunnoissa soitettiin kolmen sotilaspiirin 
(Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan Sotilaspiirit) 
alueella eri paikkakunnilla kolmetoista ker
taa. Sotilashautauksia oli kolme. Huomatta
vin oli Jääkärikenraalimajuri Unon Fagernä
sin hautaus Kruunupyyssä. Luetteloa voisi 
jatkaa vielä moninkertaisesti. 

Lukijan tulisi huomioida, että esiintymiset 
ovat vain näkyvä ja kuuluva osa soittokunnan 
työstä. Kaikkia esiintymisiä edeltää usein pit
kä ja raskas harjoittelu. Esiintymiset ovat li
säksi varsin usein niin lähellä toisiaan, ettei 
valmentautumista voida hoitaa riittävän te
hokkaasti. Kaikki soittotilaukset ja ohjelma
toivomukset tulisikin tehdä riittävän ajoissa, 
viimeistään 14 päivää aikaisemmin. 

Henkilöstövajaus vaikeuttaa osaltaan soit
tokunnan soittotoimintaa. Rivivahvuus on 

Vaasan Ilmastointi Ky 
Wolffintie 36 , 65200 Vaasa 20 

H-Steel Oy 
62300 Härmä 

Kokkolanseudun Säästöpankki 
Kokkola 

KENKÄ-MÄKINEN 

Merenkurkun Sähkötyö Oy 
Vöyrinkatu 1 5, 6 51 00 Vaasa 1 0 

Vaasa - Kurikka 

vain kahdeksan soittajaa. Kun käytössä oleva 
kokoonpano ei soitinrakenteeltaan ole sovi
tusten mukainen, on tyydyttävän ohjelman 
laatiminen vaikeaa ja usein mahdotonta. 
Vuosilomat, sairastumiset ja muut vapaapäi
vät aiheuttavat vielä omat pulmansa. Soitto
palvelus on kuitenkin, näitä poikkeuksia lu 
kuunottamatta, hoidettu tyydyttävästi. Siihen 
on vaikuttanut merkittävästi soittotaitoisten 
varusmiesten ja syksyyn 1980 asti myös soitto
oppilaiden käyttäminen avustajina. 

Konserttien ja vastaavien suurempien esiin
tymisien, kuten ulkoilmasoittojen ja marssi
soittojen soittaminen on mahdollista vain 
5-6 pätevän ammattisoittajan avustamana. 
Avustajien saaminen muista soittokunnista 
on osoittautunut vaikeaksi. Valtakunnalliset 
juhlapäivät sitovat kunkin soittokunnan 
omalle paikkakunnalleen. 

Soittokunta toimii vanhassa " Wenäjän 
Wallan" aikaisessa leipomorakennuksessa. 
Rakennuksessa on uunilämmitys. Peruskor
jausta on odotettu yli vuosikymmenen. Vuon
na 1978 tehtyjen siistimistöiden johdosta on 
osa käytettävistä tiloista siedettävässä kun
nossa. Soittokunnan tilojen kuntoon on kiin -
nitetty huomiota ja toivomme tulevaisuudelta 
parempaa. 

Sotilasmusiikkitoiminnan päämäärä on 
Puolustusvoimien koulutus-, sotilaskasvatus-, 
viihdytys- ja suhdetoiminnan tukeminen sekä 
niihin liittyvien tilaisuuksien musiikkitarpeen 
täyttäminen . Tämän tehtävän täyttämiseksi, 
omalta osaltaan, pyrkii myös Vaasan Varus
kuntasoittokunta. 

Musiikkikapteeni 
Leo Tuuli 

Myyntikonttori 
Veikko A. Stenfors 

Pori 

ISKURA OY 
Antti Chydeniuksenkatu 49 Kokkola 

AUTOKOULU 
ALI-LEIKKALA OY 

Sovionkatu 1 0, PL 21 , 92101 Raahe 
Puh. 982/37293 

LIISAN PUOTI 
Kristiinankaupunki 
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Varusmiesten lääkintähuollosta 
Lääk.vänr. J Rautio 

Varusmiesten lääkintähuollosta vastaa 
puolustusvoimat kokonaisuudessaan. Mitä 
tämä käytännössä merkitsee selvinnee par• 
haiten vertaamalla sotaväen ja siviilimaail
man terveyspalveluja. Siviilipotilaiden lääkin
täpalvelut määrittää pääasiassa työterveys- ja 
kansanterveyslaki. Ensiksi mainittu on sää
detty 78 ja sen täydellinen toteuttaminen on 
edelleen kesken. Siihen liittyy määräykset 
työterveystarkastuksista uusille työntekijöille, 
määräaikaistarkastukset sekä työolosuhtei
den valvomien mahdollisten terveyshaittojen 
toteamiseksi ja poistamiseksi. Varusmiehet 
on palvelukseen astuessaan tutkittu jo ker
taalleen kutsuntojen yhteydessä ja vielä palve
lukseen astumisen jälkeen ennen fyysisesti 
rasittavan palveluksen aloittamista toistami
seen, joten työhöntulotarkastus on ollut täällä 
voimakas jo vuosikymmeniä ennen kuin sivii
lipuolella. Miehet luokitellaan ohjesäännön 
mukaan palveluskelpoisuusluokkiin mikä ta
kaa mahdollisimman hyvin valtakunnallisen 
yhdenmukaisuuden ja on olemassa vielä täy
dentävä tauti/ tehtävä -luettelo, jonka mu
kaan seulotaan jostain sairaudesta tai vam
masta kärsivät sopivaan tehtävään. Koska 
lääkäri toimii varuskunta-alueella eli työnte
kijöiden työpaikalla on terveydellisten näkö
kohtien valvominen helpompaa kuin siviilis
sä, jossa toimitaan erillisissä toimipisteissä 
kuin työtä tekevät potilaat. Mikäli tarve vaa
tii voidaan kouluttajille varsin yksilöidysti il
moittaa millaiseen palvelukseen tietystä sai
raudesta kärsivä varusmies ei kykene. 

Määräaikaistarkastuksia vastaa sotaväessä 
yleensä erilaisiin komennuksiin liittyvät tar
kastukset, joissa varmistetaan että palvelus
kelpoisuus on säilynyt ja että mies on jatko
koulutuskelpoinen. Myös kotiuttamisen yh
teydessä on varusmiehellä mahdollisuus kes
kustella lääkärin kanssa. Työolosuhteiden 
valvontaa vastaa sotaväessä ohjesäännöt ja 
varomääräykset, jotka ovat varsin tiukat. 
Verrattuna moniin siviilityöpaikkoihin, esim. 
rakennustyömaihin tai tiettyihin tehtaisiin ei 
varusmieheen voida myöskään katsoa kohdis
tuvan erityisiä terveydellisiä riskitekijöitä, jot
ka vaatisivat yhtä tarkkaa seurantaa kuin tie-
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tyillä siviilisektoreilla. Jokainen mies on kui
tenkin velvollinen suojaamaan kuulonsa am
munnan aiheuttamalta melulta, jotta tarpeet
tomilta vaurioilta vältyttäisiin. 

Kansanterveyslakia vastaten varusmiehillä 
on ilmainen sairaanhoito vastaanotolla, mut
ta myös lääkkeet ja sairaalahoito ovat mak
suttomia. Veronmaksajille tämä järjestelmä 
ei ole kuitenkaan halpa ja näin ollen varus
miehiä hoidetaankin vain omissa lääkintätoi
men pisteissä. Äkillisissä tapauksissa, jolloin 
viivyttely saattaisi vaarantaa varusmiehen ter
veyttä tukeudutaan lääkärin harkinnan mu
kaan myös siviilisairaaloihin, esimerkkinä 
umpisuolentulehdus. Varusmies ei itse pakot
tavia tapauksia lukuunottamatta saa hakeu
tua siviilisairaaloihin koska puolustusvoimat 
joutuvat korvaamaan hoitokustannukset to
dellisten kustannusten mukaan tällaiselle 
hoitolaitokselle, merkiten poliklinikkakäyn
tiä kohden n. 200 mk ja sairaalahoitovuoro
kautta kohden n. 500 mk. Nämä varat ovat 
kaikki poissa puolustusvoimien sairaanhoi
don kehittämiseen ohjattavista varoista. 

Jokaisena arkipäivänä varusmies voi hakeu
tua lääkärin vastaanotolle varuskuntasairaa
laan. Tällainen on olemassa myös VaaRPs
to:ssa ja paitsi lääkäri täällä toimii myös 
hammaslääkäri, jolta saa maksuttoman ham
mashoidon. Siviilihammashoidon hintaan 
verrattuna taloudellinen etu on varsin huo
mattava. Täällä toimii myös kolme sairaan
hoitajaa, lääkintäupseeri, lääkintäaliupseeri 
ja kolme lääkintämiestä. Lääkintäau on kou
lutettu Lahdessa Huoltokoulutuskeskuksen 
lääkintäkoulussa ja lääkintämiehetkin ovat 
kurssitettuja. Varuskuntasairaalassa on ns. 
peruslääkevalikoima, jota täydennetään Soti
lasapteekista. Täällä on saatavissa samat pe
ruslääkkeet, joilla valtaosa siviilinkin vastaa
vanikäisistä potilaista voidaan hoitaa nykyai
kaisimman lääkehoidon periaatteiden mukai
sesti. Erityisissä tapauksissa voidaan potilas
kohtaisesti tilata juuri hänen tarvitsemaa lää
kettä, mikäli taudin hoito sellaista vaatii. Va
ruskuntasairaalan tasoa pyritään nostamaan 
terveyskeskusvastaanoton tasolle , josta se täl
lä hetkellä jää hieman jälkeen. Tavallisia 

röntgenkuvia voidaan täältä käsin saada sa
mana päivänä ja tukeutumalla kansanter
veyslaboratorioon voidaan tarvittaessa saada 
kaikkia valtakunnassa yleisesti tehtäviä lää
ketieteellisiä laboratoriotutkimuksia. 

Mikäli varusmiehen katsotaan tarvitsevan 
erikoislääkärin tutkimusta tai hoitoa lähete
tään hänet keskussotilassairaalaan, joihin jo
no on muutaman viikon luokkaa, kun siviili
puolella jono erikoislääkärille on tavallisesti 
useita kuukausia. Lähettämiskynnys on myös 
verrattomasti matalampi ja varusmies pääsee 
vaivoinensa varsin helposti erikoislääkärille. 
Keskussotilassairaalan tutkimus ja hoitore
surssit pyritään kohottamaan tavallisen sivii
likeskussairaalan tasolle ja useimpien varus
miesten sairastamien tautien kohdalla tämä 
tutkimus ja hoitotasoon jo saavutettu. Harvi
naisissa, vaikeissa tapauksissa voidaan tukeu-

RAKENNUSTOIMISTO 
ky P. Hannuksela kb 

Vaasa, puh. 110011 

tua vielä Helsingin Yliopistolliseen keskussai
raalaan, joka edustaa korkeinta kansainvälis
tä lääketieteellistä tietämystä, laitteistoa ja 
hoitoa. Tarvittaessa varusmies pääsee näihin 
selvittelyihin usein joustavammin kuin siviili
potilas. 

Ylläolevasta selvinnee, että varusmiesten 
terveyden ja sairaanhoidosta vastaa varsin 
kattava järjestelmä, joka on erikoistunut juu
ri varusmiespalveluksen tunnusomaisiin on
gelmanasetteluihin paremmin kuin ehkä lait
teistoltaan ja välineistöltään hieman parem
min varustettu siviiliterveydenhuoltosektori. 
Varusmiehet ovat toisaalta nuoria terveitä 
miehiä joten uskaltaisin väittää, että tervey
denhuollollisesti varusmies on paremmassa 
asemassa kuin siviiliveljensä. 

Orisbergin Puunjalostus 
61 560 Orisberg 

WJ(RTSILJ( 
ll~ ... DIFSEL 

515-6140 kW 
• Laivakäyttöön pää- ja apumoottoreiksi 
• Voimalakäyttöön • Veturimoottoreiksi 

Vahvat puolemme: 
• Luotettavuus • Huoltoystävällisyys 

• Taloudellisuus (Raskasöljykäyttö) 

WÄRTSILÄ VAASAN TEHDAS 
PL 244. 65101 Vaasa 10, puhelin (961 l 111 433. telex 74250 wva sf 
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"Harjoitustauko " - ja juttu luisti. 

REILAN TYKISTÖAMPUMALEIRI 
21. 09.-29. 09. 1981 

Tykkimieskoulutuksen loppuhuipentu-
maan, Reilan tykistöampumaleirille lähdet
tiin lehtien kellastumisen aikaan huolellisen 
valmistautumisen jälkeen innokkaan odotuk
sen vallassa. Olihan saapumiserän 1/81 tykki
miehillä, ryhmänjohtajilla ja kokelailla taka
naan monen monta asemiinajoharjoitusta, 
kehysharjoitusta, teoriatuntia ja kaiken ker
taamista ja taas kertaamista, joiden avulla 
patteriston varusmiesten tiedollinen ja taidol
linen taso oli, uskaltaisinpa sanoa, hyvinkin 
korkeata luokkaa. Täydet perusteet korkeille 
odotuksille olivat siis olemassa, ja mikä tär
keintä, ampuvan patteriston henki oli hyvä, 
"Nyt me pääsemme vihdoinkin näyttämään , 
mitä osataan". 

Reilaan siirryttiin Vaasasta moottorimars
silla, joka on luonteenomainen liikkumistapa 
Vaasan Rannikkopatteristolle, joka liikku
vuutensa takia onkin ainutlaatuinen joukko
osasto Suomessa. Perillä patteristo ajoi välit-
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tömästi asemiin, ja alkoi monen lenkin yhdis
täminen yhtenäiseksi ketjuksi: Tykit kaivet
tiin asemiin ja naamioitiin, keskiömiehet 
kätkivät vaununsa sopivaan "pöpelikköön", 
alkoivat kiireellä valmistella vaunua ampu
makuntoon ja kokeilla yhteyksien pelaamista 
tulenjohtopaikasta vaunuun ja siitä tykeille. 
Tornissa ruvettiin tähystämääit karujen kal
lioluotojen täplittämälle merelle samaan ai
kaan kuin parikaapelikelat surrasivat viesti
miesten selässä ja tuosta muurahaispesän 
hyörinästä syntyi pikavauhtia ampumavalmis 
petteristo, osasivathan miehet hommansa. 
Varmaankin raskaimman työn joutuivat te
kemään tykkipuolen miehet, jotka pureutui
vat lapioineen kiviseen rantakaistaan, lähes 
" läpi harmaan kiven". 

Kaikki oli siis paikallaan, ammunnat aloi
tettiin tarkistusammunnoilla, joiden jälkeen 
ammuttiin harjoitusammuntoja ja illoilla vie
lä pimeäammuntoja. Odotettiin perjantaita, 

jolloin suunnitelmien mukaan piti ampua 
rannikkotykistön kilpailuammunnat, mutta 
sitten rupesi tapahtumaan sellaista, joka hil
jensi rannikoilla kaikuneet kumeat tykinlau
kausten äänet: mereltä työntyi sankkaa su
mua, joka supisti näkyvyyden muutamista ki
lometreistä muutamaan sataan metriin. Sään 
paranemista odotettiin päivä päivän perään , 
mutta odotus ei tuottanut tulosta, sumu pysyi 
itsepinteisesti merellä ja esti ammunnat mitä 
perusteellisimmin. Pettymyksen kilpailuam
muntojen poisjäämisen vuoksi saattoi lähes 
aistia, olihan se, mitä varten oli kauan harjoi
teltu, jäänyt toteuttamatta Mutta ei sumu 
sentään muuta leiritoimintaa suuremmin 
päässyt haittaamaan. Yksi melko vaikuttava 
ja hauskakin tilaisuus oli rannalla järjestetty 
iltahartaus, jossa iso joukko miehiä hiljeni 
kerralla vakaviksi ja taas hetken kuluttua pu
ri huultaan pidätellessään naurua, kun eivät 
oikein tienneet, oliko soveliasta nauraa vaka
vaa iltahartausta piristäville hauskoille jutuil
le. Oma vaikuttava kokemuksensa olivat 
myös pimeäammunnat suuliekkien leimah
duksineen ja valonheittimen sinertävänviole
tin kiilan puhkoessa reikää tummalle syksyi
selle merelle päin. 

i;:: ·.•:❖~ 

Mieleenpainuvin kokemus taisi kuitenkin 
olla eräs iltainen saunamatka rannan pikku
saunoihin. Pienessä makealöylyisessä saunas
sa oli sitä oikeaa tunnelmaa myrskylyhdyn 
luodessa himmeää valoaan ikkunaruudun ul
kopuolelta hirsisen saunan sisäpuolelle ja 
kiukaan sihauttaessa kirpeät löylyt saaden 
jotkut saunojat "tutkimaan" varpaitaan. Ja 
suomalaisen saunan ihmeitä tekevä vaikutus 
tuli jälleen todistettua: enemmän tai vähem
män mustanaamaisista ja väsyneistä miehistä 
tuli puolessa tunnissa virkistyneitä ja taatusti 
puhtaita. 

Vaikka kilpailuammunnat jäivätkin suorit
tamatta, jäi leiriltä toki kuitenkin paljon ar
vokasta kokemusta ja mieleenpainuvia muis
toja, ehtiihän yhdeksässä päivässä tapahtua. 
Myöhemmin kilpailuammunnat ampui kotiu
tuvien puolesta 11/ 81 ikäluokka ja menesty
minen niissä lupaa erinomaista jatkoa Vaa
san Rannikkopatteriston hyville sijoituksille 
aikaisemmissa kilpailuammunnoissa. 

Alikersantti Pekka Vuorio 
2. Ptri 

(
_,., ... 
~ii -

Pimeäammunnoissa oli tunnelma katossa. 
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SOTILASLÄÄNIN VMTK-PÄIVÄT 
KAUHA V ALLA 22.-23. 10. 1981 

Tällä kerralla varusmiestoimikunnat ko
koontuivat Pohjanmaan Sotilasläänin 
VMTK-päiville Kauhavalle. Mukana olivat 
kaikkien kolmen joukko-osaston, Vaasan 
Rannikkopatteriston, Kokkolan Asekoulun 
sekä isäntänä toimineen Kauhavan Ilmasota
koulun edustajat. Lisäksi VMTK-päiville oli
vat saapuneet majuri Kurenmaa sekä insi
nöörimajuri Pomell, molemmat Pohjanmaan 
Sotilasläänin esikunnasta. 

Ilmasotakoulun johtajan sijainen eversti
luutnantti Rajamäki avasi kokouksen. avaus
puheessaan evlut. Rajamäki korosti varus
miestoimikuntatyön tarpeellisuutta. Tämän 
jälkeen lentosotamies Salo, Kauhavan Ilma
sotakoulun VMTK:n puheenjohtaja avasi 
varsinaisen kokouksen. 

Ensimmäisessä puheenvuorossa majuri Ku
remaa esitteli puolustusvoimien sosiaalitoi
minnan organisaatiota ja sen toimintaa. Li
säksi maj Kurenmaa esitelmöi aiheesta 
"ajankohtaista asiaa sosiaalitoiminnasta". 
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Esitelmässä tuli esille monia varusmiestoimi
kunnalle tarpeellisia tietoja ja lisäksi esitel
mässä esitetyt näkökannat syvensivät paikal
laolleiden edustajien tietämystä sosiaalitoi
minnan alalta. 

Majuri Kurenmaan esityksen jälkeen eri 
joukko-osastojen varusmiestoimikunnat esit
telivät kuluvan vuoden toimintaansa mu
kaanlukien työsuojelu- ja työasiamiehen toi
menkuvaan liittyvät tehtävät. 

Sotilaspastori Viitamäki esitelmöi aiheesta 
"osaatko kuunnella palvelustoveriasi". 

VMTK tiedottajana -aiheesta joukko
osastojen toimikunnat kukin vuorollaan esit
telivät omien viestintäkanaviensa käyttöä ja 
niiden tehokkuutta. Esityksissä todettiin ny
kyisten, käytössäolevien kanavien riittävässä
määrin täyttävän molempiin suuntiin tapah
tuvan informaatiovirran edellyttämät vaati
mukset. Kuitenkin mediavalinnassa tulisi 
huomioida kulloinkin kyseessäolevan infor
maation laatu jottei nk. informaatiokatkos-
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ta pääsisi syntymään. 
Varusmiesten työsuojelusta sekä työsuoje

luorganisaatiosta esitelmöi insmaj Pomoell. 
Esitelmässä käsiteltiin muunmuassa työhy
gieniaa ja sen eri osa-alueita sekä työlainsää
däntöä. 

Viimeisenä esitelmöi luutnantti Passiniemi 
aiheista "Työvoima-apu ja sotainvalidien 
avustustoiminta. 

Tämän jälkeen maj Kurenmaa käytti pu
heenvuoron, jossa hän esitti yhteenvedon ko
kouksen kulusta sekä esille tulleista mielipi
teistä, jonka jälkeen kokous aloitti yleisen 
keskustelun edellämainituista aiheista. 

Edellä on lyhyesti, lähes luettelonomaisesti, 
esitetty sotilasläänin VMTK-päivillä esillä ol
leet aihepiirit , mutta koska tapahtumien luet
telointi ei tässä yhteydessä liene itsetarkoitus, 
en ole käsitellyt aiheita yksityiskohtaisemmin. 

Tällaiset kokoukset, joissa useiden joukko
osastojen varusmiestoimikunnat pääsevät yh
dessä vertaamaan toistensa toimintametodeja 
ja käsittelevät kulloinkin ajankohtaisia tee
moja, ovat mielestäni perustellusti tarpeelli
sia. VMTK-päivien kaltaisissa kokouksissa 
saavutetaan merkittäviäkin tuloksia nimeno-

maan yhdenmukaistamalla eri toimikuntien 
toimintatavat. Lisäksi sotilasläänitasoiset ko
koukset luovat pohjan valtakunnallisille 
VMTK-päiville. 

Jos näitä Kauhavalla pidettyjä VMTK
päiviä kritisoidaan edellämainittujen tavoit
teiden pohjalta, voitaneen todeta, että kokous 
onnistui erinomaisesti. Tästä kuuluu kiitos 
ennenkaikkea Kauhavan Ilmasotakoululle ja 
sen varusmiestoimikunnalle, joka loi puitteet, 
joissa kokouksen läpivienti onnistui kiitettä
västi. Lisäksi kiitoksen ansaitsee majuri Ku
renmaa. Hänen esityksiensä ja kommenttien
sa pohjalta syntyi ajoittain vilkastakin kes
kustelua, jonka ansiosta kokouksen anti kas
voi entisestäänkin. En myöskään voi jättää 
mainitsematta tässä yhteydessä sotilaspastori 
Viitamäkeä. Hänen värikäs ja mielenkiintoi
nen, mutta samalla puhutteleva esitelmänsä 
jäi varmaankin kaikkien VMTK-päivillä mu
kana olleiden mieliin. 

VMTK-terveisin 
Alik Juha Mylläri 
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VMTK-TIETOA 
Monille Teistä, hyvät lukijat, on varmaan

kin epäselvää, mitä kirjainyhdistelmä VMTK 
tarkoittaa tai mitä sen toimintaa sisältyy. Va
rusmiestoimikunnan pääasiallisena tehtävä
nä on varusmiesten yleisen viihtyvyyden sekä 
vapaa-ajan ja harrastusmahdollisuuksien pa
rantaminen. Tässä työssä varusmiestoimi
kunta tuleekin esille melko näkyvästi, ainakin 
varusmiehen näkökulmasta katsottuna. Eri
laisten urheiluvälineiden sekä televisioiden, 
kasettinauhureiden yms. hankkiminen varus
miesten käyttöön onkin eräs konkreettisim
mista VMTK:n toimintamuodoista. 

Lisäksi monimuotoisten tilaisuuksien, esi
merkiksi urheilukilpailuiden sekä erilaisten 
illanviettojen järjestäminen kuuluu traditio
naalisesti toimikunnan työhön. Ei myöskään 
saa unohtaa VMTK:n osuutta monien juhla
tilaisuuksien järjestämisessä. Tässä edellä 
olen käsitellyt lähinnä materiaalitoimintoihin 
liittyviä palveluita, joita toimikunta tarjoaa 
varusmiehille. 

Varusmiestoimikunnalla on edellämainit
tujen lisäksi myös muunlaisia tehtäviä. Eräs 
näistä on toimiminen tiedonvälittäjänä varus
miesten ja päättävien elinten välillä. Tämä in
formatiivinen rooli sopiikin VMTK:lle hyvin , 
sillä tiedonvälitys toimikunnan kautta tapah
tuu nopeasti ja tehokkaasti. Tämä tehokkuus 
johtuu siitä, että VMTK koostuu lähinnä va
rusmiehistä, joilla on parhaat edellytykset tie
don levittämiseen palvelustoveriensa keskuu
dessa. Myös varusmiesten omien ideoiden ja 
parannusehdotuksien välitys tapahtuu näiden 

22 

Siviilipojille 
On aika reipas nuoruuden, 
me jätämme siviilin, 
m _ · .,,..;,, inaiseen" astutaan, 
ja "ryhmäkaartoon" totutaan. 

On hyvä koulu tämäkin, 
kun tähän opitaan, 
joskus hankalaakin on, 
tää " suljettu" loputon. 

Tääl' kunto hyvin huolletaan, 
ja terveyttä tarkkaillaan, 

yksikköedustajien toimesta, ja näin asioiden 
käsittely on huomattavasti nopeampaa, kuin 
jos käytettäisiin normaalia virkatietä. 

Varusmiestoimikunnan työskentely ja toi
mintamahdollisuudet riippuvat usein kysees
säolevan varuskunnan/joukko-osaston ko
mentajasta. Vaasan Rannikkopatteristossa ei 
varusmiestoimikunnalle ole asetettu toimin
taa rajoittavia esteitä. Tästä kuuluukin kiitos 
ennenkaikkea patteriston komentajalle evers
tiluutnantti P Väyryselle. Komentajamme 
myönteinen suhtautuminen toimikuntamme 
työskentelyyn on mahdollistanut sen, että toi
mintamme on kehittynyt varmalle ja realisti
selle tasolle. 

Tässä yhteydessä on paikallaan siteerata 
eduskunnan oikeusasiamiehen toimintaker
tomusta, joka mielestäni onnistuneesti ilmai
see varusmiestoimikuntatyön tärkeyden tä
mänpäivän puolustusvoimissa. "Varusmies
toimikuntien edustajien kanssa käymissäni 
keskusteluissa havaittiin, että varusmiestoi
mikunnan toiminta oli muodostunut sekä 
asevelvollisten että puolustusvoimien edun 
kannalta merkittäväksi." 

Lopuksi lienee paikallaan antaa pieni neu
vo alokkaille ja miksei myös jo pitempään 
palveluksessa olleille: Olkaa aktiivisia ja otta
kaa osaa Teille järjestettyihin mahdollisuuk
siin vaikuttaa omiin asioihinne ja palvelusolo
suhteisiin. Toimimalla tällä tavoin saatte laa
jemman kuvan puolustusvoimista ja näin pal
veluksenne täällä " intin harmaissa" muodos
tuu mielekkääksi. Hyvää menestystä jatkos
sakin . .. 

Alik J Mylläri 
VMTK:n puheenjohtaja 

on ruoka hyvää, tarpeeksi 
ja unta, lomaa kylliksi. 

Myös tyttöselle omalle, 
saan kirjeen kirjoittaa, 
ja rakkautta vannoa, 
sen siivin sanoittaa. 

Siis rohkeasti väkeen vaan, 
tääl' joka miestä tarvitaan, 
niin oli meidän vaarikin, 
on ryhti suora vieläkin. 

Vanha Masi 

Fyysisen kunnon mittaamisesta 
Fyysinen kunto ymmärretään usein merkit

sevän vain hengitys- ja verenkiertoelimistön 
kuntoa. Näiden kahden elimistön osan kun
to on toki tärkeää ihmiselle. Tällöin puhu
taan kestävyydestä, ja sen mittaamiseen on 
kehitetty erilaisia menetelmiä, joista tunne
tuin on 12 minuutin juoksu eli ns. Cooperin 
testi. Tämän testin tuloksen usein erheelli
sesti ymmärretään antavan kuvan koko fyy
sisestä kunnosta, vaikka se mittaa vain erästä 
kunnon osa-aluetta eli kestävyyttä. 

Nykyisen käsityksen mukaan fyysiseen 
kuntoon kuuluu myös lihaksisto ja hermosto. 
Näiden osa-alueiden mittaaminen on kuiten
kin ollut vaikeaa, koska ei ole ollut siihen 
sopivaa testistöä. YK:n alaisena on kuiten
kin viime vuosikymmenen loppupuolella ke
hitetty kansainvälinen testistö koulukäyttöön. 
Suomeksi se on julkaistu " Koulun kunto
testistö" -nimisenä. 

Tämä testistö kattaa melko monipuolisesti 
koko fyysisen kunnon. Siinä mitataan seu
raavia osa-alueita: nopeutta, kestävyyttä , rä
jähtävää voimakkuutta, käsivarsien kesto
voimakkuutta , kiihtyvyyttä, vartalon kesto
voimakkuutta ja notkeutta. Eri testien tulos 

KOKKOLANLÄMPÖ~ERMO 
Pentti Mäkelä Ky 
Puh . 968-11441 

Valokopiolaitos 
S Lahtinen & Kni 

Ylätori 4c , 651 00 Vaasa 1 0 

YLIHÄRMÄN KUNTA 
62375 Ylihärmä 

REIKÄLEVY OY 
62375 Ylihärmä 

MUOVILAMPI OY 
Oikotie 7 , 63700 Ähtäri 

KAUHAJOEN SÄÄSTÖPANKKI 
963/11055 

KAUHAJOEN URHEILUVÄLINE 
61800 Kauhajoki puh . 11877 

METSÄLIITON 
MYYNTIKONTTORIT OY 

Lapua 964-388555 

(laatu voi olla senttejä, sekunteja tai kerta
suorituksia) muunnetaan ns. normitauluk
kojen avulla keskenään vertailukelpoisiksi 
prosenttipisteiksi (0 % - 100 %) . Näistä 
muodostuu kunkin yksilön ns. fyysisen kun
non indeksi. 

Tätä testistöä soveltaen on Vaasan Ran
nikkopatteriston 2. Ptrin palvelukseenastu
miserä 1/81 testattu kaksi kertaa. Ensim
mäinen testi oli maaliskuun alussa ja toinen 
vähän ennen kotiuttamista. Vertailemalla 
näiden kahden testin tuloksia saataneen jon
kinlainen käsitys varusmiesten kunnon kehi
tyksestä tai karttumisesta palvelusajan aika
na. 

Tuloksia voidaan käsitellä joko prosentu
aalisena nousuna tai laskuna tai laskemalla 
testien ja osa-alueiden välisiä riippuvuuksia 
eli korrelaatioita. Yleinen suuntaus näyttää 
olevan selvä ja yleinen fyysisen kunnon nou
su. Seuraavassa " Porrastuksessa" esitän tar
kemman selonteon tuloksista kun olen suo
rittanut tarkemman analyysin ja sen perus
teella tehnyt yhteenvedon. 

Eero Tuhkanen, liikunnanopettaja 

K-KESKUS-MARKET 
Raahe 

KORSU OY 
Raahe 

SANOMALEHTI RAAHELAINEN 
Koulukatu 2 , 92100 Raahe 

ISONKYRÖN OSUUSKAUPPA 
964/43300 

ISONKYRÖN SÄÄSTÖPANKKI 
lsokyrö 

SATAHÄMEEN 
OSUUSTEURAST AMO 

MATTOVALMISTAMO M & A 
SAARIAHO 

62630 Karvala, puh . 966/63213 

WÄRTSILÄ Ylivieskan tehdas 
841 00 Ylivieska 1 0 

Raahen KALUSTETUOTE OY 
Puusepänkatu , 92100 Raahe 
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ALKU AINA HANKALAA ... 

Varusmieskoulutuksen tarkistaminen 
Upseerikokelasajan huomattava pitenemi

nen on näkyvin varusmieskoulutuksen järjes
telyjen tarkistuksiin sisältyvä muutos. Lisäksi 
reservialiupseerikoulujen opinto-ohjelma jak
sotellaan uudelleen ja nimeksi palautetaan 
aliupseerikoulu. Tarkistuksissa on kiinnitetty 
huomiota myös liikuntakoulutukseen ja luotu 
johtajaominaisuuksien testausjärjestelmä. 

Vuoden 1982 ensimmäisestä saapumiseräs
tä lähtien toimeenpantavien järjestelyjen mu
kaan kaikki varusmiehet saavat ensiksi puo
lustushaarasta ja aselajista riippumatta yh
denmukaisen taistelijan peruskoulutuksen. 
Sitä vaihetta seuraavalla nousujohteiseen 
koulutukseen pyrkivällä kaksiosaisella eri
koiskoulutuskaudella on lisätty puolustus
haara- ja aselajikohtaista joustavuutta. Mie
histökoulutus päättyy kertauskauteen. Meri
voimissa muutokset on tarkoitus toteuttaa 
vuonna 1983. 

Uusimuotoisen alipseerikoulun ensimmäi
sellä jaksolla opetetaan ryhmäjohtajan perus
tiedot ja -taidot. sen päätyttyä aliupseerikurs
sin puolivälissä komennetaan upseereiksi 
koulutettavat Reserviupseerikouluun. Ryh
mänjohtajiksi jäävät harjaannutetaan aliup
seerikurssin toisen jakson aikana ryhmän joh
tamiseen ja kouluttamiseen. 

Reserviupseerikoulun opetus jatkuu suun
nilleen nykyisissä muodoissa. Muutokset ta-
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pahtuvat kurssin jälkeen. Entinen vajaan 
kahden kuukauden mittainen kokelasaika pi
tenee kolme ja puoli kuukautta kestäväksi. 
Järjestelyllä päästään siihen, että upseeriko
kelaat harjaantuvat johtamaan ja koulutta
maan varusmiesjoukkuetta. 

Suhteellisen pientä akateemisen lopputut
kinnon suorittaneitten ryhmää koskeva eri
koisupseerikoulutus kokee myös melkoisen 
muutoksen. Aikaisemmin erikoisupseereiksi 
koulutettavat on valittu hakemusten perus
teella jo ennen varusmieheksi tuloa, eivätkä 
he ole käyneet aliupseerikurssia lainkaan. 
Tarkistusten jälkeen he aloittavat varusmies
palveluksen normaalisti ja pyrkivät muiden 
mukana Reserviupseerikouluun. Erikoisup
seerikoulutukseen pääsy ratkaistaan kurssin 
aikana, itse erikoiskoulutus annetaan kokela
saikana. 

Varusmieskoulutuksen järjestelyjen tarkis
tamisen yhteydessä on kiinnitetty myös · huo
miota liikunta- ja marssikoulutukseen. Ta
voitteena on nousujohteisesti kohottaa varus
miesten kunto sellaiselle tasolle, että palvelu
sajan loppupuolella pystytään kenttävarus
tuksessa päivätaipaleen pituiseen marssiin ja 
saadaan tyydyttävä suunnistus- ja uimataito. 

Varusmiesten oppimiskykyä ryhdytään sel
vittämään entistä tarkemmin. Kaikki osallis
tuvat kahteen peruskokeeseen. Ensimmäisel-

lä mitataan yleisiä oppimisedellytyksiä ja toi
sella testataan johtajaedellytyksiä. 

Tarkistuksiin ovat vaikuttaneet mm. ker
tausharjoitusten lisääminen, varusmiesten 
määrän pienentyminen ja tarve lisätä reser
viupseereiksi koulutettavien käytännön johta
ja- ja kouluttajakokemusta. Yhtenäinen tais
telijan peruskoulutus on tärkeä siksi , että tu
levaisuudessa joudutaan sijoittamaan sodan 
ajan tehtäviin jalkaväkeen yhä enenevässä 
määrin muissa puolustushaaroissa ja asela
jeissa koulutettuja miehiä. 

Alokas totesi saaneensa varusteiden jaossa 
suuren manttelin ja ilmoittautui patterin vää
pelille: "Herrra Vääpeli, teltta numero 62 B, 
teltan esimies alokas Aaltonen." 

:::ff :···?%~«':::::~:- ~.- ... 

tft··· 

Talousasiantuntijat! 

Menestysauto 

FIAT 127 
SPECIAL 

aasa 
. . . . 

HYVAA 
KAHVIA 

PAUL?G 
TARVIKEMYYNTIÄ PIENTALOIHIN 

ALAN ASIANTUNTIJALTA 

- sunnittelu 
- tarvikkeet 
- kojeet 
- laitteet 
- kanavat 

- listat 
- kourut 
- putket 
- P.rofiilikatteet 
myös pinnoitettuina 

Tapionkatu 7 oy LEIN OLAT ab Puh. 961-211166 
VAASA 
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. . . . 
SINIVALl{OISTA TERASTA 

@ RAUTARUUKKI OY 

Vastaveto teidänkin energiapulmiinne. 

Sähkö, säästö ja 
suomalainen Strömberg. 

Strömberg on Suomen johtavin sähkökoneiden ja -laitteiden 
valmistaja. Yli 90 vuoden ajan yhtiömme on valmistanut sähkö
laitteita sähkö- ja voimalaitoksille , teollisuudelle ja liikenne
välineille. Strömberg kuuluu myös alansa eturiviin pohjoismaissa. 

Perinteisesti Strömberg on pannut paljon painoa omalle 
tutkimus- ja kehitystyölle . Yhtiömme laajan tutkimus- ja kehi
tystyön päätavoitteena on sähkön tehokkaampi hyväksikäyttö. 

Monet Strömbergin kehittämät ratkaisut , kuten tällä hetkellä 
maailmassa alan kärkeä edustavat sähkömoottoreiden nopeu
densäätösovellutukset, tarjoavat asiakkaille suorastaan kään
teentekeviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja kustannuksia. 

Toimintamme perustuu yli 6500 suomalaisen sähkön 
taitoon . Yhä kasvava osa tuotteestamme toimitetaan ulko
maille, eri puolille maailmaa. 

Yhtiöllämme on omat tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, 
Saksan Liittotasavallassa, Englannissa ja Argentiinassa. 
Tämän lisäksi on laaja agenttiverkosto useissa maissa. 

Investoiminen Strömbergin tietoon ja taitoon on järkevä 
flrömberg 

tapa säästää energiaa. PL 69, SF-65101 Vaasa 10, Puh . 961-258222 telex 74211 strv. 
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tuutin 
tä deltä 
Va~ioiäätelöä 

Valio jäätelössä 
on oikea 
jäätelönmaku! 
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Moottoroidun Rannikkotykistön Ryhmänjohtajat 

Moottoroidun Rannikkotykistön 78. aliup
seerikurssi on päättynyt. Henkilökunta onnit
telee Sinua suorittamasi vaativan tutkinnon 
johdosta. Onnea! 

Rannikkotykistö on tänään ja huomenna 
yksi kehittyvimmistä aselajeista. Sinä, joka 
vapaaehtoisesti valitsit rannikkotykistön ase
lajiksesi , olit kaukonäköinen. Sinulla, joka 
määrättiin suorittamaan palvelustasi rannik
kotykistössä, oli onnea. 

Rannikkotykistö tarvitsee teknistä taitoa 
Sinulta, joka toimit ampuvan yksikön tehtä
vässäsi. Se ei kuitenkaan riitä. Se tarvitsee Si
nua, jolla on kykyä johtaa ja kouluttaa alok
kaita ja tykkimiehiä ampuvan yksikön tehtä
viin. 

Uudistettu koulutusjärjestelmä, siinäkin 
Rannikkotykistö viitoittaa tietä, kyvykkäät 
kouluttajat takasivat Sinulle parhaan mah
dollisen teoreettisen ja käytännön perustan 
tähän tehtävään mahdollisen kriisin varalta, 
jolloin Sinua ja kokemustasi tarvitaan. Täl
laista tilannetta emme kuitenkaan toivo. 

Sen sijaan joudut jalostamaan ja sovelta
maan saamaasi oppia "kentällä" tykkimies
ten ja alokkaiden parissa. Joudut varsin vaati
van tehtävän eteen: kouluttamaan Suomen 
nuorisoa, jossa on tulevaisuutemme. 

Ota tehtäväsi kunniakkaana haasteena ja 
vie se läpi parhaasi tehden. Kuitenkaan ei 
pelkästään saamasi oppi, koulutus, tee Sinus
ta kyvykästä ja hyväksyttävää johtajaa, ei rau
hanajan - eikä taistelukentän olosuhteisiin. 
Sinun tulee oppia "elämään" kanssaihmistesi 
parissa muistaen ettet ole heitä "parempi" et
kä "huonompi". 

Usko, että kurssiaika on antanut Sinulle 
hyvät lähtökohdat ja että varusmiespalveluk
sestasi on muutenkin hyötyä tulevassa toimin
nassasi , kunhan sen oikein oivallat. Ja tuntuu 
sultä kuin olisit asian ymmärtänyt. 

Kiitokset rehdistä yhdessäoloajasta. Onnea 
matkaani 

Kurssin johtaja 

( f 

KESKIÖ LINJA 

Keskiön pikajuna, joka välttämättä ei ollut nopein mutta jonka ainut vaunu saapui oike
aan aikaan oikeaan asemaan. Onneksemme veturin kuijettajana toimi patteriston paras 
kouluttaja Vääpeli Kuusinen, joka inhimillisyydellään valloitti meidät kaikki. Veturin läm
mittäjä oli alikersantti "Jänkhä" Kantomaa, joka piti oppilaat lämpiminä taukojenkin aika
na. Kaikista pikku sanaharkoista huolimatta vaunussa vallitsi leppoisa henki. Tässä me 
16 suurta ja kaunista. 

Opp. Hassel: Kokkolalainen perusnukkuja, 
joka viikonloppuvapaallaan tahtoi viipyä tyt
töystävänsä luona liian pitkään. Hallitsi myös 
luumuilun jalon taidon. Leirillä omisti patte
riston parhaimman ruokavaraston. "Emmä 
tänne lukemaan ole tullu." 
Opp. Korhonen: Teoreettisen fysiikan opis
kelija Oulusta. Hallitsi mm. Freudin ajatuk
sia. Ei turhia välittänyt intistä. Heitti keski
viikkoisin viihteen puolelle. 
Opp. Känsälä: Kärkässanainen kasvatustie
teilijä Vaasasta. Tuvan vilukissa, joka aina 
jaksoi valittaa tuvan kylmyydestä. "Pankaa 
ikkuna kiinni." Vapaaehtoinen hukilistojen 
tekijä leireillä. Vältti näin keskiyön huonot 
hukit. 

Opp. Lönn: Tuvan kuopus, joka tarvitsi niin 
paljon unta, että väijyt eivät tahtoneet sopia. 
Tuvan ahkerin selventäjä. "Onneks ei oo tä
nään .. . " Viikonloppuvapailtaan saavut
tuaan herätti koko tuvan kertoilemalla seik
kailuistaan vastakkaisen sukupuolen kanssa, 
"Young Love" . 
Opp. Mattila: Tietokoneinsinööri Ylivieskas
ta, jonka puheripuli ei hellittänyt unissakaan. 
Omaperäisen naurun kajahtaessa pysähtyi
vät ventovieraatkin ihmettelemään. Mies, 
jonka suhtautuminen inttiin oli ainoa oikea. 
Ei hitsannut kirveelläkään . "No, manna läh
tee." 
Opp. Niini-Mäki: Kurssin pummi Helsingis
tä. "Hei, onks vipata huomiseen, mä käyn 
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sitt pankissa." Western-fan, omisti patjan 
alla todellisen kirjaston. 
Opp. Palonen: Kyrööläinen , joka iltavapail
laan suunnisti mieluiten elokuviin. Parantu
maton suupaltti, herätti puheripulillaan jopa 
apukouluttajien huomion. 
Oppilas Rinteen paras kaveri, kuin paita ja 
peppu. 
Opp. Rinne: Römeä-ääninen Rumba-Rinne 
Härmästä. Tulevien alokkaiden kauhu. 
Kansanlaulaja, kertoili Gookin sodasta. "Yks 
Härmäst vastaa kymmentä Kyrööst. " 
Opp. Saaranen: Jääkiekkoilija Vaasasta. Tyt
töystävänsä avustuksella opiskelut sujuivat, 
niinpä harjoitusvapaat pyörivät heti kurssin 
alusta lähtien. Osa-aikanipo ja nukkumatti , 
jonka nopeus täällä ei ollut hänen parhaim
pia valttejaan. 
Opp. Sjöberg: Moottoripyöräilijä ja hymy
poika Helsingistä, joka kihlattunsa muutet
tua Vaasaan innostui käymään "harjoitus
vapaillaan". Ampiaisen pistoksen jälkeen 
paisui kuin pullataikina. lltatoimien aikana 
hauskuutti tupaa huomautuksillaan. 
Opp. Suorsa: Little big man, vantaalainen 
fysiikan opiskelija. Mies alapunkalta, josta 
ei tiedä mitä kirjoittaisi. Väläytti silloin täl
löin teräväpäisyyttään. 

FINN-FROTEX OY 
65280 Vaasa 28 

LAPPAJÄRVEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

E. Taulun Autoliike Oy 
Tervajoki puh . 961-75056 

Moottorihotelli TIIRANLINNA 
Raahe puh. 38701 

Kyrönmaan SÄHKÖ OY 
66440 Tervajoki 

oy AUTO-HARO ab 
67101 Kokkola 

SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri 
6701 00 Seinäjoki 1 0 

KUORTANEEN 
URHEILUOPISTO 

631 70 Kuortane 

Salon PR 
Fredrikink. 38 , 00100 H:ki 10 

hotelli MERIHOVI 
94100 Kemi 10, puh. 980-23431 
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Opp. Suvanto: Erinomainen järjestelijä, joka 
halusi olla kaiken keskipisteenä kaikkina 
vuorokauden aikoina. Vaasalainen voiman
nostaja , joka luisti iltasiivouksistaan harjoi
tusvapailleen. Erimielisyyksien sattuessa oli 
valmis käyttämään käsiään. 
Opp. Tanila: Kurssin priimus Helsingistä. 
Esimerkillinen tupa- ja aluepalvelija, joka 
hoiti muidenkin vuorot. Teorioillaan teki 
helpostakin asiasta vaikean. Ei hitsannut 
koskaan paitsi hiljaisuuden jälkeen: " Nuku
taan jo." Oppilas Tuhkasen korvaamaton 
apu aamuisin. 
Opp. Tuhkanen: Pietarsaarelainen langen
nut syöksylaskija, joka " rakasti" siivoamis
ta . Aamuisin Olli-poika hitsaili jaloissaan 
pyörivälle oppilas Tanilalle omaan rauhalli
seen tahtiinsa. "Mitä mies mussuttaa, mi
täh?" 
Opp. Tuulari: Vaasalainen ahkera iltavapai
den käyttäjä. Teräväsanainen sivuhuomaut
telija asiaan kuin asiaan. Tietoja muistakin 
asioista kuin biofysiikan ilmiöistä. 
Opp. Virkkala: Hymypoika Kokkolasta. Itse 
rauhallisuus. Urheilijanuorukainen , joka ei 
päässyt eroon juoksutyylistään tanssiessaan
kaan. Vältti taitavasti hukeja hiljaisuudel
laan. "Meinaakko niin?" 

~-L!~MIJÄRVEN 
SAASTOPANKKI 

KYRÖN AUTO-OSAT KY 
PL 11 , 66440 Tervajoki 

puh. 961-75461 

PERÄLÄN SEPELIMURSKAAMO 
62600 Lappajärvi KP 3 

LAPPAJÄRVEN OSUUSKAUPPA 
Lappajärvi 966-61 200 

AUTON KORI-HUOLTO Ky 
62600 Lappajärvi , 966-61 630 

Kolarikorjaukset, automaalaukset, 
ruosteenestokäsittelyt 

ILMASTOINTI- JA 
PELTISEPÄNLIIKE JUHA AHO 

62600 Lappajärvi 966-61 436 

JOKEN KUVAAMO 
62600 Lappajärvi 

MATTI KESKINEN KY 
62600 Lappajärvi 

VALIOSÄILIÖT OY 
Lappajärvi puh. 966-61666 

TYKKILINJA 

Tämä on kertomus 18:sta komeasta nuoresta miehestä, jotka osoitettuaan jonkinasteista kiin
nostusta SA int:iä kohtaan tulivat kunsin 78:n oppilaiksi. Kurssin taso ym~.ärre.~västi ko
hosi huomattavasti varsinkin, kun tykkilinjan ouluttajina toimivat vääpeli HOLSO sekä kok. 
Mattinen ja allk. Jalonen. Puuttumatta lähemmin koulutuksen yksityiskohtiin, tutustumme 
tarkemmin kertomuksen päähenkllöihin ja heidän erilaisiin ja ehkä erikoisiinkin luonteisiin 
ja taipumuksiin. Päähenkilöt: 

Opp Nilsson: Tykkilinjan vekkuli velikunta. 
Johtajanalku jonka kouluttajat huomasivat 
viime hetkellä. Lähes 2 m paljasjalkaista sta
dilaista joka toimi linjan johtohahmona. 
Opp. Saari Tuvan "hiljaisin" mies. Hyvin
kääläinen kuorsausihme. Tyyneyden huipen
tuma, rauhallisuus kadehdittavaa tasoa. 
Toisaalta mottona: " Patterilla hiljaisuus, 
valot sammu, krooh. " 
Opp. Uotila Käsittämätön kyky puhua sellai
sella nopeudella että puolet sanoista jäi pois. 
Kilvoitteli hitsipokaalista jonka aikoi viedä 
mukanaan kotiinsa Laitilaan. 
Motto: "Mitä mies mussuttaa". 

Opp. Grönqvist Helsingin mies, joka täytti 
nuuskaruiskunsa joka välissä. Kokeili systee
miå, jolla pystyisi nukkumaan ruokailun 
ajan, tosin heikolla menestyksellä. Vaikka 
pallo välillä hukkuikin oli mottona : "Nuuska, 
se on poikaa" . 
Opp. Holkkola Tiukka tuvan vanhin Yli
härmästä. Hoitotuntien vakituinen asiakas. 
Kävi myös joskus iltaisin soittokunnassa. 
Motto: "Mä meen hoitotunnille" . 
Opp.Lindfors Rauhallinen alusta saakka 
varma Rtk:hon lähtijä. Käytti ylioppilas
kirjoituksia lomasyinä ja piti todella herras
miesmäisen loman Reilan leirin aikana. 
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Opp Viertola Pieni kooltaa mutta suuri suus
taan ja ääneltään. Hitsasi aina ja kaikkialla 
ja hitsasi vielä enemmän kuultuaan mahdol
lisuuksistaan hitsipokaaliin. 
Opp. Hakala Hupiveikko Oulusta, ainaista 
sanaharkkaa Dallasin kanssa, palasi !omilta 
kaula nahkiaisen puremilla, syy? Motto: 
"Tota nui". 
Opp. Lehtonen Pyhärannan poikia, joka ei 
liikaa valittanut, linjan vanhimpana tosi 
tiukka ja kova poistuttaja. Motto : " Siivoma 
siit". 
Opp. Lindqvist Jukan "best friend" jotka 
molemmat suunnistivat RTK:hon omisti 
kurssin suurimman eväskassin !omilta palat
tuaan. Motto: "Nyt ei taas mee putkeen". 
Opp. Nyqvist Staffan, "Lätkää ei mikään 
voita, ei vaikka kasvot menettäisin" . Pari 
hammasta taisi mennäkin. Anoi vaasalaisen 
varmuudella palvelusvapaita ja HSL:iä vaih
televalla menestyksellä, huumori riitti kui
tenkin aina. 
Opp. Perälä Markku, Lappajärven hurmuri
poika. Ajeli upouudella mersulla ja kuittasi 
shekkivihkoaan iltavapaalla. Patterin VMTL
kunkku, ennätys 2 viikkoa sairaalassa, yh
teensä kuukauden kiinni. Motto : "ei oo tain
nu tytöt näin komeaa miestä vielä nähdäk
kään" 
Opp. Pohtola Jyrki, merittelinä kauppaopisto 
VTMK. Alusta asti varma RTK mies Kauha-

VÄRI- JA MAALAUSPAL VELU 
62600 Lappajärvi , puh . 966-61800 

NORDLAMEX SAFETY 
GLASS OY 

Laitila 

KIPPARI GRILLI 
Laitila 

LAITILAN 
AUTOHUOLTO JA KAUPPA 

Laitila 

KULTASEPÄNLIIKE 
YRJÖ SUNDQVIST 

Hovioikeudenpuistikko 1 3 Vaasa 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
66440 Tervajoki 

HYVINKÄÄN SÄÄSTÖPANKKI 
Hyvinkäänkatu 2 , 05800 Hyvinkää 

32 

joen kirkonkylästä. Viimeisen päälle tarkka 
kurssin läpivienti. Oman edistymisen lievä 
aliarviointi piti huumoria yllä. Motto: "En 
mä osaa taas mitään". 
Opp Siren Jan, lempinimeltään "DALLAS". 
Huoliteltu Squashinpelaaja Oulun kaduilta. 
Hakalan Karin kilpakaveri ja ehdoton ykkös
vastustaja, ainakin mailanvarressa. Hitsasi 
silloin tällöin lomien viivästyessä. BMW 
korvasi menetetyn ajan. Motto: Rotonen 
joko mennään" . 
Opp. Takaneva Jyrki, tuvan arvokas hidalgo, 
joka harkitsi pitkään ennen kuin teki mi
tään. Sai tuvassa katseita osakseen, syynä 
lienee kotoa lähteneet ruokapaketit . 
Opp. Viinamäki Heikki, todellinen konsta
mies, yli 1500 aamua takana ja hymyä riitti 
useisiin iltatoimiin. Musiikkimiehiä Lappa
järveltä. Piti huolen tuvan musiikkikoulutuk
sesta tuomalla radion. Vakiona: "Jos menis 
soittokunnassa käymään '' . 
Opp. Öljymäki Jari, reipas urheilijapoika 
Vaasan radoilta, unohti alokasajan tötöilyt 
kurssin aikana ja varmisti lisäopinnot RT
koulussa. Kurssin paras cooperi 3700 m. 
Mottona : "Ilmoittaudun harjoitusvapaalle" . 
Opp. Lintamo Jarmo, tuvan suosituin poika 
lisänimeltään " KLEO". Taisteli viimeiseen 
asti RTK paikasta vaikka todellisuudessa 
kotikaupunki Kokkola kiinnosti enemmän. 
Ei mikään hitsari , silloin tällöin kuitenkin . 

HARJAVALTA OY 
631 00 Kuortane 

Rakennusinsinöörit 
TEPPO & PARIKKA 

Raastuvankatu 21 B, puh. 119122 

SILMÄOPTIKKO HÄRÖ KY 
Vaasanpuistikko 15, 65100 Vaasa 1 O 

V ANERIYHTYMÄ 
Helsinki 

KIRJA YHTYMÄ OY 

SOPU-TURKIS 
Koulukatu 20 , Oulu , puh . 16018 

MAANRAKENNUSLIIKE 
P HELIN KY 

Nurmijärvi puh. 90-531570 
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TJ- ja MITTAUSLINJA: SUURIN JA KAUNEIN 

Tuleojohto ja mittauslioja oli sananmukaisesti koko ajan kaikkien huulilla. Kaikkihan 
tietävät varusmiesten keskinäisen tervehdyksen "TJ" jonka jälkeen mainitaan oma aamu
tilanne. Tällä vaatimattomalla eleellä kaikki haluavat osoittaa kunnioitusta meille tulenjoh
tomiehille. Linja oli taas tilanpuutteen takia jaettu kahteen tupaan (5 asui kelapellejen kans
sa). Tämä ei kuitenkaan tahtia haitannut sillä masentavalla ylivoimaisuudellaan 6 linjan Of?· 
pilasta kuittasi jatko-opiskelupaikan Helsingistä (yli 40 % koko kurssin RTK paikoista). 
Kouluttajamme luutnantit Tilli ja Mäkinen saivat tulenjohto- ja mittaustehtävät iskostettua 
mieliimme nuorekkaalla tavallaan. Apukouluttajamme kok Pokela ja alik Tavaststjerna 
saivat kurin ja yhteishengen pidettynä loistavana linjan omaksuttua nopeasti talon tavat. Ja 
tällaisia me TJ-kullannuput olimme: 

Opp. Alkio: Pallohukka n:o 2 Lokalahdelta, 
joka valvotti koko tupaa yökaudet puhumal
la tai pikemminkin huutamalla unissaan. 
Tulenjohto kävi myös unissaan. Lempinimet: 
Aivo-Alkio, Ilkiö, Leuka. 

Opp. Aro: Herätti hämmästystä valtavilla ja
loillaan. Kerrotaan niiden joskus juuttuneen 
lavuaariin kiinni jalkojenpesun aikana. Pu
hui puhelimessa enemmän kuin muut yh
teensä. Motto: "No emmä nyt voi siivota, ku 
mä meen harjotusvapaalle." 
Opp. Forsman: Ei mielestään hallinnut käy
täntöä ja joskus teoriakin teki tenää. Am
munta ja juoksu menivät kuitenkin nappiin. 

Motto: " En mää tiädä, mutt hyvää tää fotin 
ruaka on. " 
Opp. Hagström: Ruåtsalainen pråcessåris
tyyppi , joka hitsasi loppukurssista tämän 
tästäkin. Tarkastuksen iskiessä aiheutti kaa
pillaan PU:lle pahoinvointikohtauksen. 
Opp. Havinen: Tuvan paappa. Hitsasi jos ei 
päässyt YK:lle heti kuudelta , suunta kun oli 
kotia kohti. Herätti kunnioitusta nuorem
missa uniasun housuillaan . Motto: "Anta
kaas kun vanha näyttää." 
Opp. Heinilä: Oppilas, josta ei ole muuta 
varmaa sanottavaa kuin motto. Tuvan pelle, 
joka harvoin hitsasi. Motto: "Siispä - taakse 
--- stu! " 
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Opp. Hölsö: Kurssin suunnistusvirtuoosi. Ei 
juurikaan voinut osallistua 4. Ptrin suunnis
tuksiin, kun aina joutui tekemään rataa. 
Alusta asti tasaisen varma RTK-kandidaatti, 
joka ei pettänyt odotuksia. 
Opp. Kulmakka: "Koposen" käsistä tuli oi
kea riesa. Ne kun eivät heiluneet kuin kyy
närpäistä alaspäin. Intohimoinen kenkien 
kiillottaja ja superlevyttäjä Kemistä. Ei he
rännyt edes aamuherätykseen. Motto: "Mut
ta koska pitkämatkalaiset saa lähteä?" 
Opp. Luoma: Teologiseen hyväksytty tuleva 
saarnamies. Hoiti torstain iltahartaudet sel
laisella rutiinilla, että PU :tkin kiittelivät. Ei 
turhia hitsaillut . Motto: " Ja veisataan lo
puksi virrestä . . . " 
Opp. Manninen: Tuvan lakimies, hoiti en
simmäisen oppilasvääpelin tehtävät tyylillä 
oppitunneilla usein pallo kateissa. Loppu
kurssista saavutti melkein tuvan hitsipokaa
lin. 
Opp. Niskakangas: Kestonipo Kalajoelta, 
joka vietti enemmän aikaa luku- kuin iltalo
milla. Palkinnoksi tuli junalippu RT-kouluun. 
Tunnuksena omituinen nauru. 
Opp. Närvä: Kaikki VK:t kotona vaimon ja 
pojan kanssa, usein myös yöt perään. Ja kyl
lä sen huomasikin, linjan lahjakkain pilkkijä 
oppitunneilla, jonka otsalohkon kuva on sy
väpainettuna 2. Ptrin luokan pulpettiin. Joh
ti tulta loistavasti MUTLI. (;= musta tuntuu) 
-menetelmällä. Motto: "00 ... en kuullut 
kysymystä." 
Opp. Piekkala: Ainut apukouluttajien tunte
ma oppilas, jolla oli kauluspaita. Sillähän 
ovet RTK:hon sitten aukenivatkin. Kutsut
tiin nimellä: "Te rillipäinen töyhtöhyyppä". 
Kova selittämään ja jossittelemaan. Laiska 
siivooja, mutta innostuessaan paneutui to
della asiaansa. 
Opp. Piippo: Kutsumahuuto: Piippo ja lukko
irrota ja kiinnitä. Siinä tärkeimmät tästä 
pattijokelaisesta, jonka puheesta ei saanut 
selvää. Sen väitettiin olevan pattijokea. 
Opp. Pohjanen: Huvitti koko tupaa keksi
millään välihuomautuksillaan. Hitsasi silloin, 

Vaasan Suomalainen 
Säästöpankki 

Oy Lasse Ollonqvist Ab 
Vaasa - Vasa 
Puh. 116275 

PUISTO-PARTURI 
Vaasanpuistikko 20 , puh. 110980 

ILKKA 
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kun muut eivät ja nukkui ja nauroi, kun 
muut hitsasivat. Loppukurssista havaittavis
sa lievää heittäytymistä. Motto: "Vai mitä 
pojat?" tai "Tavarat pois mun punkalta." 
Opp. Saariaho: Taneli liitti etukirjaimensa 
sukunimeensä myös ilmoitusta tehdessään. 
Tuvan ehdoton miss Pallohukka, joka keräsi 
ahkerasti kiinnityksiä hölmöilyhalkoon toi
miessaan päivystäjänä, sekä laukaisemalla 
aseensa vahingossa - siihen edes koskemat
ta.: Sai halon lopulta ihan ikiomaksi. Motto: 
"Alkääpäs nyt pojat, enhän minä kun minä 
vaan ... mä en edes koskenu. " 
Opp. Rotonen: Omisti tuvan ennätyksen 
"vempulapäivissä". Oli Rauk:issa ensimmäi
sen kerran tetsareissa ja suunnitteli millä 
niistä säästyisi. Motto: "Hei, pojat kuinka 
nämä tetsariliivit pannaan oikein selkään?" 
Opp. Siltanen: Pinkkataituri Nurmijärveltä. 
Oli erittäin kiinnostunut mopon käynnistyk
sestä ja onnistui siinä lähes joka ilta. Ke
hitti kehoaan iltaisin etunojapunnerruksilla 
ja harjoitteli usein samalla myös ampuma
asentoa maaten. Motto: "Kysyttävää? Herra 
XZY, opp. Siltanen, kys . . . " 
Opp. Vilminko: Tuvan todellinen herras
mies nipo, joka ei tehnyt mitään ilman käs
kemättä ja harvoin myös käskemällä. Sai 
kurssin päätyttyä tavoittelemansa pokaalin, 
nimittäin nipo-pokaalin. Motto: "Odotta
kaapas pojat kun mä pääsen RTK:sta." 
Opp. Yli-Jaskari: Kuuluisa tanssitaiteilija 
Isostakyröstä, joka väläytti aina taitojaan 
ennen nukkumaan menoa. Mies, joka kaik
kien hämmästykseksi nukkui silmät ja suu 
aina auki toimien näin samalla kärpästen
hävittäjänä. Motto: "Mikä pönttö mä sulle 
oon? varsinainen vastarannan kiiski." 
Opp. Yli-Suomu: "Topsi" Vaasasta, vanha 
futaaja , joka rakasti yli kaiken siivoamista. 
Tuvan väijykone, joka varmaankin johtui 
osaksi liian lyhyestä kotimatkasta. Luumuili 
muuten niin paljon kuin mahdollista, mutta 
ei hitsannut vaikka joutui tukaliinkin tilan
teisiin tunnilla. Motto: " Mä en tajuu , taas 
väijyssä I" 

Vaasan Peilihiomo Ky 
Meijerikatu 5, 65100 Vaasa 10 

puh . 122533 

K-Valinta Osala 
Pitkäkatu 1 5 

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ 
PÄIVÄNPUOLI 

Tehtaankatu 23 A 4 
68600 Pietarsaari 

• 

VIESTILINJA 

Kurssin kova kuntoisin linja, joka heti alussa näytti cooperissa kuntonsa tason ja arvata 
saattaa, että muut siinä taakse jäi. Tupaelämässä viestilinja piti hyvässä ojennuksessa tuvan 
viisi tj-muulia, jotka luulivat tulevansa toimeen ilman linjamme hyvää kurin- ja huolenpitoa. 
Viestilinja muodostui 11. erittäin herrasmiesmäisesti käyttäytyvästä "miehestä", jotka eivät 
tehneet mitään ylimääräistä, Linjan todellinen olemassaolo huomattiin varsinkin silloin, kun 
lil\!ojen vä!inen harjoittelu tapahtui linjamme tekemällä puhelin&radioyhteyksillä, jotka pe
lasivat mmtteettomasti aina, josta KIITOS kouluttajallemme vääpeli Karhulalle sekä alik. 
Rehulalle. Kuninkaallinen viestilinja muodostui seuraavista oppilaista: 

Alik. Rehula: Santarimme, joka otti luulot 
pois heti alussa. Veijarina ollessaan piti aina 
tiukimmat iltatoimet ja useinpa siivoojat toi
mivat vielä iltahämärissä. Motto: "Pyörittä
mättä, kuka siellä vielä kaapilla räpeltää ja 
aina sama mies". 
Opp. Uuttu: Hulivili Helsingistä, jolla ei huu
morintarju loppunut missään vaiheessa. Ilta
ja aamutoimien hitain mies, joka juoksenteli 
käytävillä ilman paitaa. Tutki kaasujen 
muodostumista ja rauhanomaista käyttöä 
tupaelämässä. Motto: "Samaa vanhaa rataa" 
Opp. Soivuori: Tuvan nestori, Hovimestari 
Oulusta. Päivystäjänä ollessaan ei tiennyt 
mennäkkö ruokalaan sisään vai ei. Motto: 
"Patteri (rintamasuunta kääntyy) olkaa hy-.. ,, 
va . 

Opp. Lusa: Tuvan paras punkantekijä. Ei 
saanut_ yhtään siviilikierteetöntä punkkaa 
koko aikana. Huusi öisin hälytystä vaikka it
se ei tiennyt mitään, istui vain punkalla. 

Opp. Liuku: Karkuri kolmospatterilta joka 
tiesi raukkiin pääsemisestä saman päivän 
aamuna kun joutui sinne. Linjan kovin kun
di loppujen lopuksi. Motto: "En minä, käs
ke joku toinen , mä meen röökille". 

Opp. Melander: Laski päiviä joita sattui ole
maan raukissa. Motto: "Käskynjako ja seu
raavat oppilaat komennukselle opp Melan
der . . . " 
Opp Liinamaa: Oppilas Ähtäristä tai aina
kin sanoi olevansa, oli kirjoilla Kuortaneella 
mutta lähti lomillaan aina Seinäjoelle tai 
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mökilleen Lappajärvelle. Motto: "Mihinkäs 
sitä nyt taas menisi lomilla." 
Opp Saariaho: Sopraano Saariaho, todelli
nen heavy-diggari. Lateli laulajien nimiä 
kuin nauhalta, mutta toisin oli tulikomento 
lyhenteiden kanssa. Motto: "Heavy is my 
life." 
Opp. Tikkamäki: Vaasalainen joka kävi ar
meijassa aina päivisin ja oli iltaisin kotona. 
Motto: "Kattokaas pojat , tuolla mä asun. " 
Opp Heimokari: Kotoisin ilmeisesti hiljaises
ta heimosta, sillä miestä ei paljon päivätou
huissa huomannut. Kurssin rahastonhoitaja 

TULE 
& 

TUTUSTU 

joka piti pennit ojennuksessa. Motto: "Taas 
tuli lasku." 
Opp Dits: Ensimmäinen tuvanesimies joka 
sai heti kutsumanimen Hitsi-Ditsi. Pieni pip
purinen mies joka piti myöhemmin kurssin 
ojennuksessa myös oppilasvääpelinä. Motto: 
"Mitäs siellä vielä räpistellään. " 
Opp Lyyski: Urheilijapoika Laihialta, joka 
kävi raukin läpi ampuen ja sairastaen. Pal
velus ei paljoa painanut, linjan laiskin ylivoi
maisesti. Motto: "Harjoitusvapaalle? No tot
tahan toki." 

PUOLANGAN KIVI OY 
Simpukankuja 
01490 Vantaa 49 
puh. 90/8746486 

E. LUHT ASAAREN Orion-yhtymä Oy, Chymos 
AUTOKORJAAMO Lappeenranta 
Alavus . Puh. 11 856 

LAHDENMAAN RADIO-TV 
UNION-HUOLTO Puh. 70443 , 66400 Laihia 

LEPPÄNEN YHTYMÄ LAIHIAN METALLI OY 63130 Mäyry 
66400 Laihia 

KUORTANEEN 
SEMENTTIVALIMO OY 

631 00 Kuortane ÄHTÄRIN KULJETUS OY 
ALAVUDEN Myllymäentie 63700 , 

PUUNJALOSTUSTEHDAS OY puh . 965/30101 

Alavus V. OIKARIN LEIPOMO 
Huoltoasema-Servicestation 

T eollisuuskuja 8 , Ähtäri 
puh. 30305 

A. LATVA-SALO KY 
Palosaari - Brändö RAKENNUSPALVELU 
Puh. 115829 Tel. H.HASSEL 

FENNIA VAKUUTUS -KONSULTBYGGNADSTJÄNST 
Kokkola 

VAASAN KUVA Kokkolan Kuntoutusasema 
Ylätori C lsokatu 15 A 
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MESSUT JA NÄYTTELYT 

SUUNNITTELU 

MAINOS KÄYHKÖ Oy 
90-738816 

RAKENTEET 

PUUSUUTARIT 
914-19358 

SÄHKÖASENNUKSET 

EXPOELEKTRO 
90-762235 

MAALAUS 

MAALAUSLI I KE 
V. VUORINEN 

90-141400 
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OUTOKUMPU OY 
Malminetsintä 

Nauttikaa ja 
herkutelkaa 
meillä! 
Syö hyvin, syö 

•• •• 

SAMPY-GRILLILLA 
Kauppap. 20, puh. 110 543 Vaasa 

Oy Finnlines Ltd, PL 218, 00131 Helsinki 13, puh. 649 811 
Telex 124462 finnl sf, sähke finnlines 
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Leijona Pastirol. Iso, täytteellin 
ja poskettoman hyvä. 

Viisi eri makua : anis, menthol , 
terva, minttu ja eucalyptus. 

" .: ... .. . ! ·: ' 
Leijona - pelkkää hyvää f: 

ov RETTIO-STRE NO BERG AB 
M ERIJAL - SERES 

OULU ULEA BORG 

~ TAPIOLA1-6 . 
C]) suuri suomalainen eräkirja ~· c_ 

Jämäkkä suurteos 
suomalaiselle erämi_ehelle 

- suurin koskaan Suomessa 
ilmestynyt eräkirja 

- 6 suurta, loistavan väri
kästä osaa 

- 2 400 suurikokoista sivua 
- yli 3 500 kuvaa, lähes 

kaikki värillisiä 
- eloisa, ytimekäs teksti 
- tehty suomalaisin asian-

tuntija,voimin Suomen 
oloihin ja suomalaiselle 
käyttäjälle. 
Toimitusneuvoston 
puheenjohtajana on yli
Johtaja Tauno V. Mäki 

•• 

Oras Turvatermostaatti 
on kaksoisautomaatti. 

Ja sen erottaa io 
muotoilusta. 

Oras-Turvatermostaatissa on termo
staatin lisäksi myös paineentasaaJa. 
Vasta tämä kaksoisautomatiikka 
takaa sen, että suihkuvesi pysyy 

_____ halutunlämpöisenä. 

KORJAUSPEL TEJÄ 
Volvo 444-544 

KAI KNIJUTU at 
PL 34 
00601 Helsinki 60 

Opel Rekord P1 
1957-61 

puh. 790499 
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KV MATTI VAINIO 
Eskolantle 2 Puhelin 352 033 

Pukinmäki 00720 Helsinki 72 

OSTA 
LIHA 

ammattimieheltä 
>ELSNCJN ~Y>OSTYS 

~ ,,m 

VAIN POHJOLAN MONITURVA TARJOAA 
JUHLABONUJG~l'r __ VENEVAKUUTUSMAKSUISfASI. 

1) 
~ .. 

POHJOIA-YHTIOf 
90VUOTTA 

f'() / l)OU\ SUOMI-SAU\MA EUROOPPAUVNEN 

•• 

VALVONTA KONTROLL 
Raimo Tikkamäki 

R t ank 55 65100 Vaasa 10 Rådhusg. 55 65100 Vasa 10 aas IIV . s ·1 d" t 1 Autoradiopuh. 94 040 - 61 940 1 ra 10 e . 
P h 1• 961 - 241 940 Teleton u e 1n 

LVI - AUTOM.- ÖLJYPOLTIN 

- Suunnittelu 
- Valvonta 
- Korjaukset 

HYVINKÄÄN 
SANOMAT 

PL 106 

- Neuvonta 
- Asennukset 
- Huolto 

WANGUN
OJAN 

TENNIS 
12310 Ryttylä 

puh. 914-67 418 
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T-MARKET KALAJOEN 
VIKING TIMANTTI-

Vaasanpuistikko 1 7 KAIRAUS 
65100 Vaasa 10 851 60 RAUTIO 

KALLIOKAIRAUKSIA 
SUORITETAAN 

KIRJAPAINO-Oy AUTOKORJAAMO 
•• 

KANTA L. MARJAMAKI Ky 

Silmukkatie 11 
OULU 65100 Vaasa 10 

puh. 981-333411 puh. 110053 
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Keskusosuusliike 

HANKKIJA 
Tehtaankatu 25-27 

Kokkola 

Koko perheelle 
LASSIET 

Valm . 

FINN-LASSIE Oy 
Kokkola 

SEIKO 
kellomaailman huipulta 

Seiko-Sinulle, joka haluat 
todella hyvän kellon. 

~~~-~, 
\.S,l/ PITKÄKATU 34 V AASA 

EDULLINEN 
OSTOSPAIKKA 
HELSINGISSÄ 

töölön 
torin valinta 
AARO PIEKKALA ky. 

TYKISTÖKATU 7 
PUH. 496 011 
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Vaasa Vanha Vaasa I Seinäjoki I Pietarsaari I Kokkola I Kauhajoki Vasa Gamla Vasa 964 / 25500 Jakobstad Karleby 963/11455 
961 / 111322 961 / 267922 967/ 10244 968/ 18111 

MUODIKKAITA 

SF 68210 Marinkainen 
Kokkola , Finland 
Puh. 968-57588 

KONE OY 
Raahen tehtaat 
92100 RAAHE 
Puh. 982-3750 1 
Teleks 32 360 KONE SF 

CEMENTGJUTERI 
KOKKOLA - KARLEBY 

• HAMEITA 
• PUSEROITA 
• LENINKEJÄ 

muotitietoisille naisille 

68100 Himanka 

•• 

.. 

MESSUKESKUS 
TAPAHTUMAPAIKKA 

Sisä katontekijä. 

Sahaajankatu 1 , 0081 0 Helsinki 8 1 
Puhelin (90) 755 62 55 

ETELÄ
POHJANMAAN 

VOIMA OY 

Perinteistä, m 
hyvää kahvia 

LUXUS 
MOCCA 

·· Lipsanen 
. j PAAHTIMO PORI 

BAARI 
KARHUN PESÄ 

Korkeamäen ostoskeskus 
Edullinen lounaspaikka 

Avoinna ark. 8 .00-21 .00 

WIIKARE 
VAASA 

RAIMO 
ASIKAINEN KY 
suorittaa maansiirtoalaan 

kuuluvia töitä 
Ojatie 6 , 65300 VAASA 30 

MAALILASSE Ky 
Palosaarentie 16, 65200 Vsa 20 

MAALIT, TAPETIT JA MATOT 
EDULLISESTI 
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SAMPY 
Voikaa paksusti 
Puh.110543 

-- VOILEIPÄ-

~ 
. HYVÄÄ 

"S 1 
~ . SNELLMANIN <J'! ~ 

7 AJIS•••' LIHA JA ,~ MAKKARA 

RAAHEN 
KONTTORI KONE 

Laivurikatu 1 9 
92100 Raahe 

SYYSLANNOITE no 7 
Parantakaa kasvien talvehtimis-

kestävyyttä 
•• 

KEKKILA OY 
90-25 55 00 : 
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KESOIL KAHVIO 

M. HANKA 
Sairaskodinkatu 1 

Avoinna ark. klo 7.00-22.00 
la klo 8.00-22.00 
su klo 9.00-22.00 

Sotainvalidien 
Veljesliiton 

Keski-Pohjanmaan piiri ry 

PHILIPS 

e 
SANELUJÄRJESTELMÄT 
MAAHANTUONTI, MYYNTI JA 
HUOLTO 

OY KONTTORITYÖ 
HELSINKI 

NUORISO-ASUSTEET 

TIP TOP 
Kauppapuistikko 1 9 

., 

Kyrönmaan 
Osuuspankki 

MYYTÄVÄNÄ 
metsä kone 

VALMET M 3 
VM 73, puh. 966/64091 

PARTURI-KAMPAAMO 
HAUTALA 

Korvenkylä, 90630 Oulu 63 

Liisankatu 1 8 D H: ki 1 7 
Puh. 174322 

A-RYHMÄN URAKOITSIJA 
Suorittaa kalkenlalsla sähkötöltä urakalla Ja 

laskuun. MYY ALAN TARVIKKEITA. 

VAASAN 
SUOMALAINEN 
SEURAKUNTA 

Koulukatu 28 

P. ROTOLA
PUKKILA Ky 

81858 Kauhajoki 
puh. 84341433 

TIMANTTI JA SIRO KIRJAHYLL YT 

KOKKOLAN 
KAUPUNKI 
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MONIPUOLISTA 
KAUPALLISTA PALVELUA 

HARIHDSHI 
Kauhajoki 

K-MARKET 11499 K-PLUSSA 12580 
K-MAATAL0USKESKUS 11705, 12311 

KING 
BURGER 

Auki - Öppet 
Ark. 11.00-24.00 Su 10.00-24.00 
Pe-La 12.00-03.00 Puh. 213916 

Kustaalantie 29 , Kotiranta, Vaasa 
Gustavsrovägen 29 , Hemstrand, Vasa 

GM-AUTOJEN 
PIIRIMYY JÄNÄSI 
TOIMII ÄHTÄRIN 
ALUEELLA 

[81 UiO~~ffl~ (@)lWJ 

HIEKKAPUHALLUS 

R. LEHMUS 
SANDBLÄSTRING 

Kappalaisenkatu 5, 65380 Vaasa 38 
Puh. 961-254995, 267995 

VESITUTKIMUSTOIMISTO 

• vesilaitoskonsultolntla 

PSV 
Koskelantle 123, 90520 OULU 52 
puh . 981 -391141 ja 981 -341 011 

INSINÖÖRITOIMISTO 

• vesihuoltosuunnlttelu 
• Jätevesllaitoskonsultointia • pohjatutkimukset Ja 

geoteknllkka • Jätevesien velvoltetarl<kallua 
• juoma- la talousvesl

tutkimuksla 
• kala- Ja llmnologiset 

selvitykset 

• tie- Ja maanrakennus
, suunnittelu 

• rakennuttamlspalvelu 
• maalaboratorlopalvelu 

LAKEUKSIEN 
EHDOTON .. 

YKKOSLEHTI ON 

VAASA 
LUETTAVAA IWIIW 

MAAN 
LIHA OY 
61 850 KAUHAJOKI as. 

PUH. 963-11355 

JARRUHUOL TO · 
BROMS SERVICE 

OM. NURMI• PARKKARI 
Wolffintie 36 , puh. 110 551 

Paikkakunnan ainoa jarrualan erikoiskorjaamo 
Kytkinremontit, hitsaustyöt ja katsastukset 

.. 

1 .. 

... 

OSUUSPANKIT•OKO 

AVAIMET - LUKOT 

SALPA 
LUKIO 

PakltahUOIINllkatu 6 
90100 OULU 10 

puh. 911-226151 

VARATTU 

KYSY 
jUHLABONUSTA 

1) POHJOLATifTiär 
KOKKOLA , Pickänsillankacu 31, puh. 14 533 

Koskelan 

mvALINTA 
KOSKELANTIE 19 PUH 790533 

Kenkä 
Pekka 

37 
ECCO-kenkien 

erikoisliike 
FREDA 37 
PUH. 601 662 

HELSINKI 

JIINKKARI av .A 62375 YLIHÄRMÄ· PUH. 964-46400 
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SOKOS 
VAASA 


