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'PORRASTELUA' 
Hyvää toimintavuotta 1982 voitaneen sanoa näin en

simmäisessä numerossa kaikille patteristolaisille. Erityisen 
merkittäväksi tulee vuosi muodostumaan sekä työn että 
juhlan kannalta. Onhan jälleen "Rovajärven" vuosi, joka 
kaikkine leireineen ja harjoituksineen koettelee selkäran
kaamme, jos toki antaa mielenkiintoisia elämyksiäkin. 
Juhlaa taas pääsemme viettämään loppuvuodesta, jolloin 
täytämme 30 vuotta. Kunnioitettava ikä tämä 'kolme
kymppinen', eikö totta? 

Ryhmänjohtajamme, jonka kurssijulkaisu tämä 'Por
astus' muun ohella on, ovat tätä lukiessamme valmistu
neet tai valmistumassa. Täytyy oikein toivottaa alikersan
teille ja korpraaleille onnea tulevissa vaativissa tehtävissä. 
Ilman 'ryhmyreiden' panosta olisi hyvien tykkimiesten te
keminen vaikeaa. 

Kiltaveljille ja -sisarille toivotan tuloksekasta toiminta
vuotta. Suunnitelkaahan vaan Rovajärven retkeä, kyllä 
Lappiin mahtuu. Oikein todella tervetuloa sitten elokuussa! 

Me olemme saaneet vuoden vaihteessa kokea melkoi
sia teknisiä edistysaskeleita. Moottoroidun rannikkotykis
tön 'kehittämisprojektin' toiminnan merkkinä on talvilei
rillä kokeiltu laskinammuntoja. Kokemukset olivat roh
kaisevia. 

Siinä toivossa, että lupaavasti alkanut kehitystyö saisi 
todella vauhtia ja johtaisi uuden tehokkaan ja ajanmu
kaisen liikkuvan rannikkotykistön muodostumiseen todel
liseksi ylijohdon tykistöksi, merkitsen pisteen tämänker
taisille 'Porrastuksille'. 

VaaRPston komentaja 
Everstiluutnantti P Väyrynen 
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Kaupunki ja 

varuskunta 

Vaasan 100-vuotiaalla varuskunnalla on 
varsin värikäs historia, jolle kaupungissa 
sijainneet joukko-osastot luovat sotilaspe
rinteet jo Ruotsin vallan ajalta lähtien. 
Vallanpitäjien mukaan ovat komentosanat 
kaikuneet sekä suomen-, ruotsin- että ve
näjänkielisinä. Oman hohtonsa antaa van
hin kasarmirakennus, tiilikasarmi, joka 
kantaa kasakkakasarmin nimen muistoa 
1870-luvulta, jolloin tänne oli sijoitettu 
Donin kasakoita. Tänäänkin varuskunta 
näkyy ja tuntuu kaupungin elämässä ja ka
tukuvassa. 

Keskustan kaupunkikuvan kannalta on 
kasamialue varsin merkittävä. Se muodos
taa ehjän kokonaisuuden toria ja sillä si
jaitsevaa ortodoksista kirkkoa ympäröivine 
tyypillisine tarkk 'ampujapatalj oonakauden 
rakennuksineen. Yleisilme on arvokas ja 
rauhallinen. Nykyisellään, hyvin hoidettuna, 
se antaa kuvan myös Vaasan menneestä 
rakennustavasta. Meillä on syytä olla ylpei
tä "garnisonistamme". 

Vaasan varuskunta on nykyisellään pie
nehkö. Vakinaista henkilökuntaa on n. 260 
ja varusmiehiä n. 500. Tästä huolimatta on 
sen merkitys kaupungin elinkeinoelämässä 
huomattava. Työnantajana se kuuluu kau
pungin 20 suurimman työnantajan jouk
koon, joten välittömät verotulot ovat mer
kittävät. Välillinen elinkeinopoliittinen vai
kutus on myös huomattava sekä varuskun
nan että sen henkilökunnan ja varusmies
ten tekemien hankintojen ja muun aktivi
teetin kautta. 

Kulttuurinäkökulmasta tarkasteltuna muo
dostaa varuskunta merkittävän elementin. 
Voidaankin sanoa, että Vaasa kuuluu nii-
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den vanhojen kaupunkien joukkoon, jotka 
saavat varuskunnan kautta ilmeeseensä lisää 
tiettyä hillittyä charmia. Se ilmenee ryh
dikkäiden sotilaiden, paraatien ja sotilas
soittokunnan ulkoilmakonserttien reippai
den sävelten muodossa. Luonnollisesti myäs 
nuoret varusmiehet sinällään rikastuttavat 
·kaupunkikuvaa ja antavat positiivista elä
mäniloa. 

Varuskunta sijaitsee keskellä kaupunkia 
erittäin arvokkaalla alueella. Tästä huoli
matta kaupunki on mielihyvin ottanut huo
mioon varuskunnan taholta ajatukset pysyä 
tulevaisuudessakin nykyisellä paikalla ja 
pyrkii omilla toimenpiteillään tätä tukemaan. 

Ajankohtaisina kysymyksinä voidaan 
mainita varuskunnan lähiharjoittelualueen 
osoittaminen, ampumarata ja varastoalueet. 
Omalta osaltaan kaupunki suhtautuu niihin 
myönteisesti ja uskonkin, että ne saadaan 
hoidetuksi varuskunnan toivomalla tavalla. 

Varuskunta on kautta aikojen merkinnyt 
Vaasan kaupungille paljon sekä taloudelli
sesti että kaupunkiperinteiden kannalta. 
Sen merkitys ei ole vähäisempi tulevaisuu
dessakaan. Minulla on ilo kiittää varus
kuntaa ja toivottaa menestystä yhteiselom
me vastaisten vuosien varalle. Niinikään 
toivon, että varusmiehet viihtyvät Vaasassa 
ja löytävät sisältöä vapaa-ajalleen kaupun
gin monipuolisista palveluista. 

c:;1 ----; . 
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Eilo Eriksson 
kaupunginjohtaja 

AJATUKSIA RAUHANTYÖSTÄ 
Kansainvälinen tilanne on viime vuosina 

osoittanut huolestuttavia kiristymisen merk
kejä. Eri puolilla maailmaa sattuneet kriisit 
ja konfliktit ovat lisääntyneet. Aseistariisu
misen ja aseistuksen vähentämisen sijasta, 
tuntuu näkyvissä olevan suoranaisen kilpa
varustelun merkkejä. 

Kaikki tämä, joka nykyisen tehokkaan 
tiedonvälityksen ansiosta saavuttaa lähes 
jokaisen ihmisen, on lisännyt tavallisten 
kansalaisten huolta turvallisuudestaan. Eri
laiset rauhanliikkeet ja -yhdistykset ovat 
saaneet lisää toimivia ja aktiivisia jäseniä. 
Samoin on toiminta rauhan puolesta aseis
tautumista vastaan (erityisesti ydinaseet) 
saanut entistä näkyvämpiä ja kuuluvampia 
muotoja. Mielenosoituksia, julkilausumia, 
rauhanmarsseja jne järjestetään, ja niillä 
yritetään painostaa maailman päättäjiä ja 
tuoda kansalaisten huoli heidän tietoisuu
teensa. 

Tämä kansalaisten aktiivisuus on var
masti hyvä asia. Vallanpitäjien toimintaan 
voidaan vaikuttaa osoittamalla heille, että 
kansa todella on huolissaan ja seuraa hei
dän tekojaan. Tässä mielessä ovat ilmeises
ti esimerkiksi viime vuoden lopulla järjes
tetyt rauhanmarssit saaneetkin jotain ai 0 

kaan. 
Mutta ei niin hyvää, ettei siinä jotain 

arvosteltavaakin olisi. Meikäläiselle arnmat
tisotilaalle, joka omassa tehtävässään myös 
pyrkii rauhan säilyttämiseen tällä maail
man kolkalla, tuottaa pientä kitkeryyttä se, 
että eräät rauhanmarssit ja -marssijatkin 

ovat suuntautuneet oman maamme puolus
tusvoimia vastaan. Tuntuu kuin Suomen 
vaatimattomat puolustusvoimat koettaisiin 
suoranaiseksi uhkaksi maailmanrauhalle. 
Hyvä ettei meitä syytellä suoranaisesta so
dan lietsomisesta ja hyökkäyshenkisyydes
tä. Jotain on kyllä melkoisesti väärin näi
den rauhanidealistien ajatusmaailmassa, 
kun kyky, valmius ja tahto puolustaa omaa 
maata on heidän mielestään pilkattavaa ja 
paheksuttavaa. 

Suomella on puolustusvoimat niinkuin 
jokaisella itsenäisellä valtiolla on ja on ol
tava. Luotettava maanpuolustus on tarpeel
linen tuki ulkopolitiikallemme. Yhdessä nä
mä tekijät ulkopolitiikka ja maanpuolus
tus muodostavat turvallisuuspolitiikan, jolla 
turvataan isänmaamme ja sen kansalaisten 
asema tässä kriisien maailmassa. Puolus
tusvoimien olemassaoloa vaativat myös sol
mimamme kansainväliset sopimukset, ja 
erityisesti niin tekee YYA-sopimus. 

Me sotilaat, emme koe olevamme rauhan
työn vastustajia. Me katsomme omalta 
osaltamme tekevämme rauhan työtä tämän 
isänmaan hyväksi lujittamalla osaltamme 
turvallisuuspolitiikkaa. Sen vuoksi marssit, 
joissa iskulauseet ja marssijoiden asenteet 
suunnataan meitä vastaan, eivät juuri miel
tä ilahduta. Meillä on myös sellainen ku
vitelma, että tulipalojen torjuminen vaati
malla palokuntien lakkauttamista, on jok
seenkin tyhmän touhua. 

Everstiluutnantti 
P Väyrynen 
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Päivän paras hetki 
"Hei, lähdetäänkö syömään?" 
Siinä kysymys joka keskeyttää puuhan 

kuin puuhan. Ja herättää aina yhtä suurta 
mielenkiintoa. Se kun samalla tuo pienen 
tauon päivän aherrukseen. 

Varusmiehillä ruokailu kuuluu palveluk
seen. Eli on pakollinen. - Hyvä niin. 
Ei syömättä elä. 

Joskus saa lempiruokaa, joskus ei. Kun 
ruoka maistuu, niin hyvä niin. Mutta vaik
ka ei aina maistuisi, niin syötävä on. Ei 
syömättä elä. 

On ollut puhetta myös toisenlaisesta lei
västä. Elämän leivästä. Joka ei aina maistu 
hyvältä. Mutta jota ilman ei elä; "Ei ih
minen elä ainoastaan leivästä, vaan jokai
sesta sanasta, joka Jumalan suusta läh
tee." 

Ei syömättä elä. 

Tkm A Ridanpää 
Varusmiespappi 

Urheilija-alokkaita VaaRPsto:ssa 
Helmikuussa astui palvelukseen taas uusi saapumiserä. Porrastus-lehti 

kävi tiedustelemassa uusien alokkaiden kuulumisia. Haastatteluissa on 
keskitytty urheilijoihin, joita alokaspattereille on jakautunut tasaisesti. 

Alokas Jari Haavisto, 3 Ptri 
Mikroautoilu 
Vaasan urheiluautoilijat 
1. Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
- Neljä vuotta. 
2. Mitkä ovat parhaat saavutuksesi? 
- Vuonna -79 saavutin SM hopean, seu
raavana vuonna siis -80 tulin EM-kisoissa 
9. ja -81 samoissa kisoissa 14. 
3. Kuinka korkealle tähtäät? 
- EM kultaan. 
4. Minkälaiset ovat harjoittelumahdollisuu-

det Vaasassa? 
- Eivät minkäänlaiset. 
5. Kuinka sitten harjoittelet? 
- En harjoittele ollenkaan, vaan menen 
suoraan kilpailuihin pari päivää aikaisem
min ja harjoittelen ja testaan autoni siellä. 
6. Kuinka seurasi on sijoittunut kilpailuissa 

viime kautena? 
- Seura ei osallistu joukkueena, vaan jo
kainen kilpailee yksin. 
7. Kuinka suhtaudut alkoholiin ja tupa-

kointiin? 
- Tupakoin ja käytän alkoholia silloin 
tällöin. 
8. Miten urheilu vaikuttaa yksityjselämääsi? 
- Viikonloput kuluu sen parissa ja kil
pailumatkoilla ulkomailla voi mennä pari-
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kin viikkoa ja viikolla menee aikaa huolto
töihin ym. 
9. Kuinka varusmiespalvelusi on lähtenyt 

käyntiin? 
- Aikamoinen muutos, mutta kyllä se sii
tä on hyvin lähtenyt. 

Alokas Anders Ahlström, 3. Ptri 
Yleisurheilu, juoksu 
IFFEMMAN 

1. Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
- Nyt on menossa 7. harjoittelu vuosi. 
2. Parhaat saavutuksesi? 
- Vuonna -81 nuorten SM-kisoissa olin 
2000 metrin esteissä 7. ja 5000 metrillä 8. 
Maastojuoksun nuorten SM-kisoissa olin 14. 
3. Kuinka korkealle tähtäät? 
- Niin korkealle kuin mahdollista. 
4. Miten harjoittelet? 
- Lenkkeily, sisältyen kaiken tyyppiset 
juoksuun liittyvät harjoitukset, kuten mäki-, 
intervalli-, ym. harjoitukset. 
5. Miten arvelet varusmiespalveluksesi vai-

kuttavan tuloksiisi? 
- En tiedä vielä, riippuu siitä kuinka pys
tyn harjoittelemaan. 
6. Kuinka suhtaudut alkoholiin ja tupa-

kointiin? 
- En tupakoi mutta alkoholia käytän jos
kus. 
7. Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämääsi? 
- Vie paljon aikaa, sillä harjoittelen 2 
kertaa päivässä, joten viikossa tulee noin 

Alokas Erkki Kaketti, EPtri 
Paini 
Koskenkylän Riento 

1. Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
- Viisi vuotta 
2. Parhaat saavutuksesi? 
- TUL:n mestaruus omassa sarjassa. 
3. Kuinka korkealle tähtäät? 
- SM tasolle. 
4. Kuinka harjoittelet? 
- Harjoittelen 4-5 kertaa viikossa painien 
ja painoilla treenaten. 
5. Miten arvelet varusmiespalvelusi vaikut-

tavan tuloksiisi? 
- Voi vaikuttaa, jos ei pääse harjoittele
maan kunnolla. 
6. Kuinka seurasi on pärjännyt viime kau

della? 
- Ei ole oikein pärjännyt, miehistä on pula. 
7. Kuinka suhtaudut alkoholiin ja tupa-

kointiin? 
- En tupakoi enkä käytä alkoholia. 
8. Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämääsi? 
- Se on osa siitä, puolet. 
9. Kuinka varusmiespalvelusi on lähtenyt 

käyntiin? 

30 harjoitustuntia. 

8. Kuinka varusmiespalvelusi on lähtenyt 
käyntiin? 
- Hyvin tähän asti. 

- Ihan hyvin, ei ole ollut vaikeuksia. 
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Alokas Mats Röj, 1. Ptri 
KeilailtJ 
Hellas 
1. Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
- Neljä vuotta. · 
2. Kuinka korkealle tähtäät? 
- A-sarjaan pääsy on tavoitteena. 
3. Minkälaiset ovat harjoitusmahdollisuute-

si Vaasassa? 
- Kerran viikossa yhden tunnin, koska 
joukkueita on niin paljon ettei harjoitus
aikaa ole enempää. 
4. Miten harjoittelet? 
- Keilaan pelkästään. 
5. Miten arvelet varusmiespalveluksesi vai
kuttavan tuloksiisi? 
- En usko sen vaikuttavan, vaikka har
joittelu on jäänyt vähiin. 
6. Kuinka seurasi on pärjännyt viime kau-

della? 
- Se on ollut valtakunnallisesti melko kär
jessä. 
7. Kuinka suhtaudut alkoholiin ja tupa-

kointiin? 
- Minä tupakoin ja käytän alkoholia sil
loin tällöin. 
8. Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämääsi? 
- Se rentouttaa. 

Alokas Teuvo Törmänen, 1. Ptri 
Jääpallo 
Gustafsberg, Ruotsi 

1. Kauanko olet harrastanut lajiasi? 
- Nyt tulee viides vuosi. 
2. Miten joukkue on pärjännyt? 
- Hyvin, se on ensimmäisen divisioonan 
kärkijoukkueita. 
3. Miten harjoittelet? 
- Harjoittelen neljä kertaa viikossa ja li
säksi on yksi peli. 
4. Miten luulet varusmiespalveluksesi vai-

kuttavan tuloksiisi? 
- Riippuu siitä, miten pääsen harjoitte
lemaan. Yritän päästä mukaan VIFK:n 
harjoituksiin, mutta se kysymys on vielä 
avoin. 
5. Kuinka suhtaudut alkoholiin ja tupa-

kointiin? 
- En tupakoi, mutta käytän alkoholia sil
loin tällöin. 
6. Miten urheilu vaikuttaa yksityiselämääsi? 
- Se vie suurimman osan vapaa-ajasta, 
sillä pelit ja harjoitukset kestävät kauan. 
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9. Kuinka varusmiespalvelusi on lähtenyt 
käyntiin? 

- Ihan kivasti, ei ole ollut vaikeuksia. 

7. Kuinka varusmies palveluksesi on lähte
nyt käyntiin? 

- Ihan kivasti on lähtenyt. 

Alik. Hagström 

Valoa kansalle joka pimeässä vaeltaa 

Seisoimme keskellä Gyltön linnakkeen 
sulkeiskenttää, ja kukaan meistä ei tiennyt 
mihin meidän nyt piti mennä. Kasarmi
rakennuksia ei näkynyt. Eräs ohikulkija 
neuvoi meidät lopulta, 20 metriä tietä pit
kin ja ovi heti oikealla. Sittenpä meni 20 
metriä ja löytyihän sieltä ovi keskeltä kal
lionseinämää. Tultuamme luolaan tutus
tuimme toisiimme. Täällä oli miehiä kai
kista Rt:n puska-osastoista, kaikenkaikki
aan 17 miestä. 

Seuraavat kaksi viikkoa olimme TJ-jaok
sen koulutuksessa mukana ja jouluviikkona 
alkoi kurssi. Meillä oli moottorioppia ja 
sähköoppia vanhemman VLH*-ryhmänjoh
tajan johdolla. Hän piti meille nämä oppi
tunnit, kunnes kotiutui tammikuun alus
sa. Sitten tuli pääkouluttajamme Utöstä, 
sotilasmestari Mäki, valonheitinopin isä. 
Hän piti meille viikon verran kalusto-oppia 
ja tarkoitus oli, että meillä seuraavalla vii
kolla olisi Mäen johtamia maastoharjoituk
sia, mutta hän sairastui ja me kurssilaiset 
jouduimme olemaan yksin metsässä valon
heittimien kanssa. Tosin ei ihan yksin, 
vanhempi tykkimies oli mukanamme ja 
opasti meitä silloin tällöin. Torstaina meil
lä oli iltaharjoitukset ja valaisimme pitkin 
jäitä. Seuraavana aamuna saimme kuulla, 
miten merivalvontamies oli ilmoittanut 
PU: lle, että lännessä näkyi kummallisia 
valoja. PU otti asiasta selvää ja rauhoitti 
merivalvontamiestä: Se on vain valoihmeet, 
jotka harjoittelevat. 

Seuraavana maanantaina klo 04.00 oli 
herätys ja saimme kuulla, että tilanne Suo
messa oli kiristynyt ja että Gyltön linnake 
oli saanut käskyn vahvistaa Latanpään lin
naketta. Lähdimme liikkeelle vanhalla hi
naajalla. 

Tultuamme perille majoituimme kilomet
rin verran varsinaisesta leirialueesta. Ryh
dyimme heti pistämään heitintä kuntoon. 
Mukanamme oli vääp. Kiuru , joka heti 
alusta ilmoitti, ettei hän tiedä mitään va
lonheittimistä. Keskiviikkona vallitsi sota
tilanne. Meidän harteille tuli sataman puo-

lustaminen ja itärannan partioiminen. Y öl
lä meidän piti suorittaa 10 minuutin val
vontavalaisuja ja heti ensimmäisen valaisun 
aikana havaittiin vihollisia jäällä. Pidimme 
niitä valokeilan avulla jäällä kunnes hiilet 
loppui ja heitin sammui. Mutt silläaikaa 
kranaatinheitinryhmä oli jo "tuhonnut" 
vihollisen. Torstaina ne yrittivät hyökätä 
maihin, mutta antautuivat vähän ajan ku
luttua. Vihollinen oli TurRtR:n reserviali
upseerikoulu. 

Viimeisenä viikkona meillä oli viestikou
lutusta ja sitten pistimme heittimet säilytys
kuntoon ja lähdimme kukin omiin joukko
osastoihin. 

• Valonheitin-
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Kutsunnoista ja söhen liittyvistä asioista 
Kutsunnat tai palvelus vapaaehtoisena on kaikkia asevelvollisia koskeva asia. Vaikka 

itse palvelukseenastumismääräyksen saa käteensä nopeasti kutsunnoissa, edeltää sitä ta
pahtumaa melkoinen paperisota. Jos taas palvelukseen astuu vapaaehtoisena, on asia 
käynyt läpi eri prosessin. Jotta nämä asiat selviäisi, kävi Porrastus-lehti haastattelemassa 
majuri Wetterstrandia, jonka alaisuuteen nämä asiat sotilaspiirin esikunnassa kuuluvat. 

Haastattelija: Herra majuri, ennekuin 
asevelvollinen astuu palvelukseen kysellään 
häneltä monia seikkoja kuten perhesuhteet, 
koulutustaso, harrastukset, toivomus pal
veluksen suorittamispaikkakunnasta sekä 
tulevaisuuden näkymiä. Kuinka miehet va
litaan eri paikkakunnille? 

Majuri Wetterstrand: Miehet valitaan sillä 
tavalla, että Pääesikunta määrää kiintiö
joukko-osastot, mitkä sotilaspiirillä on. Ja 
nämä jakautuvat tietenkin eri sotilaspiirillä 
eri tavoin. Jos ajatellaan Vaasan sotilas
piiriä, niin voidaan sanoa, että suurimmat 
joukko-osastot meillä on tietenkin Uuden
maan Prikaati, koska meillä on ruotsin
kielinen sotilaspiiri, jonka suurin osa kun
nista on ruotsinkielisiä. Suomenkieliset 
joukko-osastot, joista suurin on tietenkin 
Pohjan Prikaati Oulussa. 

Nyt kun miehet haluavat palveluspaik
kansa, niin ruotsinkieliset palvelevat tie
tenkin pääosin Uudenmaan Prikaatissa, 
Dragsvikissä, ruotsinkielisessä joukko-osas
tossa. Suomenkielisten osalta on mahdolli
suus valita melkein ympäri Suomea, myös
kin laivasto, rannikkotykistö, ilmatorjunta, 
jalkaväki. Määrättäessä miestä palveluk
seen, pyritään tietenkin täyttämään hänen 
toivomuksensa, jonka hän on esittänyt 
esitäytetyssä lomakkeessa, joka tulee so
tilaspiiriin ennen kutsuntoja ja suorite
taan ns. ennakkojaottelu. Varsinaisessa 
kutsunnassa mies voi esittää tietenkin asi
oista poikkeavan mielipiteen, jos on tullut 
uusia asioita esille, jolloin ne huomioidaan 
ja pyritään täyttämään. Kun mies anoo 
toiselle paikkakunnalle, minne on alun
perin aikonut, siihen tietenkin vaikuttaa 
paljon perhesuhteet, onko opiskellut, ja 
muut mahdolliset seikat. Nämä pyritään 
mahdollisimman pitkälle huomioimaan. 

Haastattelija: Kuinka perhesuhteet vai
kuttavat, jos on esim. naimisissa, kuinka 
paljon niillä on merkitystä? 

Majuri Wetterstrand: Kyllä vaikuttaa 
erittäin paljon, koska katsotaan, että sil
loin on sosiaalisista seikoista kysymys ja 
nimenomaan nuorella miehellä on nuoret 
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lapset ja silloin pyritään nimenomaan siihen, 
että hän saisi palvella lähellä tai kotikun
tansa joukko-osastossa, koska katsotaan, 
että se on lapsen kasvatuksen ja perheen 
huolehtimisen kannalta tärkeää, että hän 
pääsee iltalomilla ja viikonloppulomilla 
hoitamaan perhettään. 

Haastattelija: Entä koulutustaso? Jos on 
esimerkiksi jo ammatti, josta on hyötyä 
jossain joukko-osastossa. 

Majuri Wetterstrand: Silloin se huomioi
daan ja nimenomaan on kysymys silloin 
teknillisistä ammattilajeista, kuten meillä 
on Keski-Suomen Pioneeripataljoona, Keski
Suomen Viestipataljoona, merimiehet eten
kin, kaikki haluavat palvella laivastossa. 
Ja siihen tietenkin pyritään, että he pääse
vät palvelemaan laivastossa. Tämä on kum
mankin puolelta etu, koska puolustusvoi
mat saavat silloin ammattitaitoista työvä
keä, jota voidaan käyttää varusmieskoulu-

tuksessa nimenomaan teknisissä joukko
osastoissa. 

Haastattelija: Entä kuinka vaikuttavat 
harrastukset, esimerkiksi jos on huippu
urheilija? 

Majuri Wetterstrand: Huippu-urheilijoi
den osalta on jotenkin sillä tavalla, että 
huippu-urheilijat, jotka kuuluvat Suomen 
edustukseen tai ovat mestariluokan urheili
joita ja heillähän on oma urheilukomppa
nia Lahdessa, jonne anotaan aivan erik
seen, siihenhän ei sotilaspiiri sinänsä voi 
vaikuttaa ollenkaan. On myöskin olemassa 
ruotsinkielinen urheilujoukkue Uudenmaan 
Prikaatissa, johon pyrkivät pääasiassa ruot
sinkieliset urheilijat. 

Myöskin huomioidaan monessa suhtees
sa se, että jos on palloiluharrastus sellai
nen, että näissä joukoissa ei ole, eikä halua 
pyrkiä sinne ja haluaa pitää oman valmen
tajansa, niin pyritään huomioimaan se, että 
hän pääsee lähelle omaa valmentajaansa, 
joka pystyy antamaan tarvittavan henkisen 
tuen. 

Haastattelija: Koska ei ole mahdollista, 
että jokainen pääsisi haluamalleen paikka
kunnalle, niin mistä johtuu, että osa ase
velvollisista joutuu suorittamaan palveluk
sensa todella pitkän matkan päässä koti
paikkakunnalta, vaikka olisi lähenpänäkin 
joukko-osastoja? Johtuuko tämä mahdolli
sesti kiintiöistä eri joukko-osastoihin? 

Majuri Wetterstrand: Se johtuu pääosin 
siitä, koska kiintiö, joka annetaan sotilas
piirille, on täytettävä pääesikunnan ohjeit
ten mukaan ja me emme voi myöskään 
määrätyissä joukoissa ylittää, sanotaan nyt 
vaikka esimerkkinä VaaRPsto, johon on 
huomattavasti enemmän pyrkijöitä kun mi-

tä meidän kiintiö edellyttää ja me emme 
voi ylittää näitä kiintiöitä. Ja silloin me 

· joudutaan sijoittamaan ihmiset muualle kuin 
heidän toivomalleen paikkakunnalle, mutta 
pyritään kuitenkin niin, että ei tulisi koh
tuuttoman pitkiä kotimatkoja, koska se on 
kallista ao. henkilölle ja siitä syystä esim. 
meillä ei enää määrätä palvelukseen Poh
janmaan Tykistörykmenttiin, joka on siir
tynyt Sodankylään. Ja näin se on pudon
nut meiltä pois. 

Haastattelija: Onko vapaaehtoisille omat 
kiintiönsä joukko-osastoissa? 

Majuri Wetterstrand: Vapaaehtoisilla ei 
ole sinänsä omaa kiintiötä, vaan vapaa
ehtoiset määrätään palvelukseen siten, että 
kun vapaaehtoisanomukset ovat tulleet, ne 
käsitellään täällä, anotaan paikkoja pääesi
kunnasta, joka myöntää nämä paikkamää
rät. Ja tämä on kiinni siitä, että kuinka 
paljon on budjetissa eduskunta antanut ra
hoja tällaiseen, ja kuinka paljon me voi
daan ottaa vapaaehtoisia sinä vuonna pal
velukseen. Määrättyinä ikäkausina voidaan 
ottaa kaikki ja toisina vuosina ei voida ot
taa kuin määrätty osa. Pyritään kuiten
kin siihen, että kaikki, jotka anovat vapaa
ehtoisiksi, heille pyritään anomaan kiintiö 
ja pääesikunta myöntää ne kiintiöt. 

Haastattelija: Kuinka vapaaehtoiset vali
taan ja miten voi pyrkiä vapaaehtoiseksi? 

Majuri Wetterstrand: Jokainen 17 vuotta 
täyttänyt voi pyrkiä vapaaehtoisena. Va
paaehtoisuusanomukset saa sotilaspiirin 
esikunnasta, jotka täytetään; tarvitaan hol
hoojan suostumus, virkatodistus, täytyy 
käydä terveyskeskuksessa lääkärintarkas
tuksessa ja näillä perusteilla sitten määrä
tään nämä vapaaehtoiset, siinä ei ole mi-
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tään eroa, vaan kaikki käsitellään samalla 
tavalla. 

Haastattelija: Mikä on aikaraja, mitä 
ennen tarvittavat paperit on palautettava 
esikuntaan? 

Majuri Wetterstrand: Se on noin 3 kuu
kautta ennen palvelukseen astumisaikomusta. 

Haastattelija: Lehdissä on kirjoitettu, et
tä palvelukseen astuminen siirtyisi vuotta 
aikaisemmaksi, ettei tulisi ns. välivuotta 
ylioppilaille ja ammattikouluista valmistu
ville. Pitääkö tämä paikkansa? 

Majuri Wetterstrand: Tässä on ollut toi
mikunta, joka on käsitellyt asiaa ja siitä 
on keskusteltu, mutta tällä hetkellä siitä ei 
ole olemassa mitään päätöstä. Omalta kan
nalta katsottuna minusta tämä olisi erittäin 
hyvä asia, koska silloin ei tulisi tällaista, 
että aloitetaan opiskelu eikä mennä armei
jaan, kun ei päästä vapaaehtoiseksi ja siir
retään armeijaan menoa kunnes on valmis
tunut ammattiin ja on todettu monessa 
näissä tutkimuksissa, jotka on suoritettu, 
että on parempi palvella heti koulun jäl
keen kuin vanhana. Silloin on jo perhettä 
ja on lapsia ja silloin tulee sopeutumis
vaikeuksia. Mieluummin pitäisi pyrkiä pal
velemaan nuorena, tämä edesauttaisi erit
täin paljon tätä asiaa, ja minä itse hen
kilökohtaisesti olen täysin sillä kannalla, 
että olisi hyvä jos näin voitaisiin tehdä. 
Tosiaan mitään lakia siitä tällä hetkellä ei 
ole olemassa. 

Haastattelija: Mitä mieltä TE olette tä
män hetkisestä kutsuntajärjestelmästä? 

Majuri Wetterstrand: Minusta se on erit
täin hyvä verrattuna siihen vanhaan, koska 
nyt tällä hetkellä; Otetaan nyt vaikka ter
veystarkastus, joka suoritettiin pelkästään 
kutsuntapaikalla, jolloin ei ollut mitään 
mahdollisuutta tehdä tarkkaa terveydenar
viointia vaan se siirtyi siihen kun mies oli 
astunut joukko-osaston palvelukseen. Täl
lä hetkellä, kun miehet käyvät terveyskes
kuksissa, he saavat erittäin hyvän lääkärin
tarkastuksen siellä. Jos tarvitaan erikois
lääkärin lausuntoa, he saavat passituksen 
siitä. Sitten tiedetään jo myöskin etukäteen, 
kun he täyttävät kyselylomakkeensa, mihin 
he haluavat pyrkiä ja näin edelleen. Mutta 
tämä järjestelmä ei kuitenkaan poista sitä 
tärkeyttä, mikä on se, että kutsunta kier
retään eri kunnissa pitämässä kutsuntatilai
suus, koska silloin saadaan henkilökohtai
nen kosketus tähän varusmiespalvelusta 
aloittavaan ja hän saa henkilökohtaisesti 
vielä keskustella omista ongelmistaan, kos-
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ka on todettu, että moni puhuu mieluum
min kuin kirjoittaa. Tällöin saadaan mo
lemminpuolinen ymmärtämys aikaan ja ei 
synny mitään väärinkäsityksiä. Samalla 
voidaan myös alkuinformaatio näissä kut
suntatilaisuuksissa varusmiespalveluksesta, 
yleensä puolustusvoimista, sen merkitykses
tä ja pidän tätä erittäin tärkeänä, että kut
suntajärjestelmä tällaisenaan pysytetään 
edelleen voimassa. 

Haastattelija: Teidän mielestä järjestel
mässä ei ole moitittavaa, vaan se on hyvä. 
Olisiko siinä silti mitään muutettavaa, min
kä haluaisitte tehdä? 

Majuri Wetterstrand: Tällä hetkellä en 
näe mitään oikeastaan muutettavaa. Ainoa 
mikä mahdollisesti olisi se, että valtiovalta 
myöntäisi myös määrärahat näiden erikois
lääkärien tutkimuksien korvaamiseen. Se 
olisi ehkä ainoa mikä voitaisiin lisätä, mut
ta tällä hetkellä tämä pyörii erittäin hyvin. 

Parturiliike Marita Tuomikoski 
Asemakatu 48 Vaasa 14. Puh. 121 442 

FINN-NORDEN OY 
62420 KORTESJÄRVI, 964/85168 

Pyörä- ja vapaa-aika 
TIMO TUOMI 

Vaasa, Kirkkopuist. 17, puh. 114514 

Werner Söderström Osakeyhtiö 
51900 JUVA puh. (955) 52050 

Vaasan Puu- ja Venetyö 
Vöyrinkatu 3, 65100 Vaasa 10, 

puh. 112 028 

Vaasan Markiisi ja paljeovi Oy 
Wolffintie 36, 65200 Vaasa 20 

Puh. 111 603 

Rakennusliike K.E. Nyman Oy 
Rauhankatu 22, 65100 Vaasa 10 

Kopo-Konepohja Oy 
PL 308, 90501 OULU 50 

Rakennusliike 
Insinöörirakentajat Oy 

Kasarmintie 9, 90100 Oulu 10, 
puh. 981 - 224822 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valokuvauskilpailun voittaja 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tykkimies Juha Takala 2. patterilta voit
ti kilpailun. Aiheena kilpailussa oli "100-
vuotias varuskuntamme, tapahtumat ja toi
minta". Kilpailuun otti osaa 6 valokuvauk
sesta kiinnostunutta varusmiestä ja raatina 
toimi vmtk:n jäsenet. Voittajan kuvasarja 
oli seuraavanlainen: 

Tervetuloa kiertokävelylle JOO-vuotiaaseen Vaasan 
varuskuntaan. Sivuutamme ptitiportilla 1. paikan var-
tiomiehen. · 

Ohitamme sulkeiskenttin reunassa sijaitsevan kasarmi- Olemme Vaasan Rannikkopatteriston 2. patterin sistl-
vartion. pihalla. 2. ptri:iin on sijoitettu keskiö- ja tykkijaps. 
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KOVelemme varuskunta-alueen ittJiseen laitaan. Koh
taamme koivujen reunustaman patteriston varuskun
tasairaalan. 

Saavumme ruokalan työmaalle. Ahtaiden ruokailu
tilojen takia ruokalarakennusta laajennetaan. 

Menemme sulkeiskenttille, josta löydtJmme VaaRPsto:n 
tykit ojennuksessa. Edessti oleva kalusto on mallia 
152 H 37, valmistusvuosi 1937. 
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Oy Huolintakeskus Ab 
Puistokatu 34 B, 90120 Oulu 12 
Puh. 981 - 225 222, telex 32314 

Hyvinkään Säästöpankki 
PL 45, 05801 Hyvinkää (914) 28600 

Oikaisemme esikuntarakennusten pihan poikki edeten 
kohti varuskunta-alueen ltJntisttJ puolta. 

PystJhdymme varuskunnan sotilaskodin eteen. Sistiltti 
saattaa löyttJtJ myös mieleisensti kirjan, silla siellti toi
mii pienehkö kirjasto. 

Teemme ttJysktJtJnnöksen vasempaan ptJin ja ntJemme 
kiertokOVelyn lopuksi allekirjoittaneelle tutuksi tulleen 

· rakennuksen - 2. patterin. 

Vaisala Oy 
PL 26, 00421 HELSINKI 42 

Puh. (90) 890 933 

lnvalidiliiton lnvapaino 
Kumpulantie 1, 00520 Helsinki 52 

puh. 90/738 654 

Toimituksen palsta 

Kaiken kiireen keskellä sai toimituskin 
aikaan oman palstansa, joka yrittää puo
lustaa kunnialla paikkaansa tässä lehdessä. 
Aiheita artikkeliin oli kyllä riittämiin, mut
ta pysytellään nyt vain niissä suurimmissa 
ja tärkeimmissä tapahtumissa, mitä talven 
aikaan on tapahtunut. Siispä: 

Lohtaja 
Joulukuussa kävi nuoremmat tykkimie

het käsiaseleirillä harjoittelemassa taistelu
ammuntoja Lohtajan lumisessa ja kylmäs
sä maastossa. Vaikkei nyt aivan tulipalo
pakkaset olleetkaan, niin tuuli muistutti 
liian vähäisestä vaatetuksesta. Samalla leiri 
oli tulikoe nuoremmille ryhmänjohtajille, 
sillä vanhemmat rj :t eivät osallistuneet lei
rille ja näin oli tilaisuus punnita nuorem
pien tiedot ja taidot. Toisaalta tämä leiri 
oli myös pohjustusta tulevaa tammikuun 
vanhempien tykkimiesten ns. loppusotaa 
varten, jottei nuoremmat aivan kylmiltään 
leirille joutuisi. 

Joulu 
Joulu patteristossa oli kaikille täysin uusi 

kokemus. Aaton juhla-ateria ja patteriston 
komentajan joulutervehdys jäi varmaan jo
kaisen mieleen. Illaksi pattereille oli j är
jestetty ohjelmaa ja naposteltavaa ja soti
laskotiyhdistys jakoi jokaiselle varusmie
helle oman makean joululahjansa. Vasta
painoksi aivan täydelliselle veltostumiselle, 
joka usein jouluna uhkaa, järjesti 3. patteri 
pattereiden välisen pingisturnauksen, jonka 
sitten itse vei nimiinsä ylivoimaisesti. Liekö 
"kotikenttä" etu ollut voiton avaimena. 

Lobtajan talvileiri 
Tammikuun lopussa oli se odotettu hetki, 

jolloin patterista taas suuntasi matkansa 
kohti Lohtajaa ja taisteluammuntoja. Am
munnoissa oli ensi kertaa mukana myös 
laskin, RAL-laitteisto, joka on vielä proto
tyyppi, mutta silti laskimeen oltiin tyyty
väisiä. Laskinhan on nopea ja tarkka ja 
sillä voidaan ohjata monen tulipatterin toi
mintaa. Vaikka tulipalopakkanen paukkui 

pysyi miesten mieli korkealla, etenkin ko
tiutuvien tykkimiesten (liekö siviiliaurinko 
jo lämmittänyt mieliä) ja tulokset olivat 
sen mukaisia. Onnistunut leiri kaikin puolin. 

Porrastus 
Lehden tekoon alettiin taas helmikuun 

alussa ja kiireitä on pitänyt aivan tarpeen 
kanssa. Leirit, kotiutukset ja uudet alok
kaat ja muut tapahtumat ovat vieneet oman 
osansa ja näin täyspainoinen paneutuminen 
lehden toimittamiseen on ollut välillä han
kalaa. Vaikka vapaaehtoisia onkin vaikka 
minkälaisiin puuhiin, niin artikkelien kir
joittamiseen ei niitä löydy. Lienee normaali 
ilmiö Porrastus-lehden toimituksen histo
riassa. Siispä ryhmänjohtajat ja tykkimie
het, rohkaiskaa itsenne ja lähettäkää toimi
tukselle omia juttujanne, vitsejänne ja piir
roksianne, sillä silloin lehti palvelee parem
min tarkoitustaan. 

Kevätkatsaus 
Kevään ohjelmiston suhteen ei ole vielä 

kovinkaan tarkkaa tietoa, mutta toimituk
sen tietoon on sentään jotain tietoja tullut 
leireistä ja sen semmoisista. Toukokuun lo
pussa on taas vuorossa ns. "loppusota" 
tykkimiehille ennenkuin kesäkuun alokkaat 
saapuvat. 

Tänä vuonnahan VaaRPsto taas osallistuu 
Lapin leiriin, joka on syyskesästä Rovajär
ven maastossa. VaaRPsto osallistuu tähän 
leiriin joka toinen vuosi ja tämä vuosi on 
se vuosi taas . 

Ei leirit sentään tähän lopu, vaan vielä 
on syksyllä ja ennen joulua luvassa muuta
ma leiri. Kellään ei enää ole varmaan epä
selvää, miksi VaaRPston kutsuma nimi on, 
noin veitikka silmäkulmassa, "CAMPING". 
Toivottavasti uudet ikäryhmät pääsevät 
makuun leirielämään, sillä kevät- ja kesä
leirithän ovat mukavia, koska on lämmin 
ja aurinko paistaa. Siinäpä oli asiaa taas 
tällä kertaa. Toivottavasti ensi kerralla va
rusmiehet ovat aktiivisempia kirjoittelemaan 
niin lehdestä tulee monivivahteisempi. 

Olkoon Porrastus 2/82 entistä ehompi. 
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---------------------------
Papit kertaus harjoituksissa 

Kuusi reservin sotilaspappia oli kertaus
harjoituksissa 9-10. 2. 1982 Vaasan Ran
nikkopatteristossa. Tarkoituksena oli val
mentaa reservin aikaisia pappeja kriisiajan 
tehtäviin ja samalla harjoitus oli valmistelua · 
syksyllä pidettäviin suurempiin harjoituksiin. 

Kertausharjoituksiin osallistuneet vasemmalta oikealle: 
Ltn Raimo Mtiki, alik. Erkki Murtomtiki, vlinr. Pekka 
Pulkkinen, vlinr. A ntti Kuoppala, alik. Juhani Nie
mistö, korpr. Lars Nisula. 

---------------------------
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ENSO-GUTZEIT OY 
Päijänteentie 14, 00550 HELSINKI 55 

Pallo on Teillä. 
86) 
@(r)(I 

n se yhteb,pelUlä maaliin . • ~ 

fufu . 
Suomen Ilmoituskeskus Oy 

Mechelininka tu 15 8, 00100 Helsinki 10. puh. 40 71 71 

Uusia kasvoja: 

Evl Nieminen sotilasläänin 
esikuntapäällikkö 

Porrastus-lehti kävi haastattelemassa 
Pohjanmaan sotilasläänin uutta esikunta
päällikköä Evl Niemistä. 

Haastattelija: Herra everstiluuttnantti, otit
te vastaan Pohjanmaan sotilasläänin esi
kuntapäällikön tehtävät 10. 12. 1981 , mikä 
oli tehtävänne sitä ennen? 

Evl Nieminen: Olin strategian opettajana 
Sotakorkeakoulussa Helsingissä neljä ja 
puoli vuotta. 

Haastattelija: Missä joukko-osastossa ja 
aselajissa aloititte sotilasuranne? 

Evl Nieminen: Aloitin Pohjois-Savon Pri
kaatissa viestissä. Olin siellä kaiken kaikki
aan pari vuotta, koska jäin varusmiespal
veluksen jälkeen kesävänrikiksi. Ehdin 
kouluttaa yhden radiojoukkueen ennenkuin 
lähdin kadettikouluun. 

Haastattelija: Uranne aikana puolutusvoi
mat on varmasti muuttunut paljon, mitä 
positiivista ja mahdollisesti negatiivista mie
lestänne muutoksista on löydettävissä? (lo
mat, sosiaaliset olot, kuri, luonne) 

Evl. Nieminen: Näistä asioistahan on esi
tetty monissa haastatteluissa monenlaisia 
arvioita. Lomat on ainakin menneet eteen
päin siinä mielessä, että toisinaan tuntuu, 
ettei juuri muualla ollakaan kuin lomilla, 
siitä ajasta kun minä itse olin varusmiehe
nä. Silloin oltiin ensin heti kuukausi kasar
milla ennenkuin päästiin mihinkään. Ilta
lomat oli hyvin vähäiset ja yleensäkään ei 
noudatettu mitään säännönmukaista loma
j ärjestelyä, vaan periaatteessa lähdettiin sii
tä, koska varusmiespalvelus on niin kovin 
lyhyt, että loma tulee palkkioksi hyvästä 
palveluksesta eikä suinkaan minkään vuo
ron mukaan. Siinä suhteessa se on muuttu
nut, onko se sitten edistystä vai onko se 
valmiutemme kannalta huono asia, jääköön 
arvioitavaksi. Sosiaalisista oloista; Varus
miesten majoitusolot ovat kovasti kohentu
neet. Varusmiesaikanani oli tavattoman iso
ja miehistötupia, joissa saattoi olla aina 
yksi joukkue yhdessä tuvassa. En tiedä, 
miten Vaasan Rannikkopatteriston suhteen 
on, koska siellä on hyvin vanhat kasarmit, 
mitkä ovat sinänsä arkkitehtoonisesti ar-

vokkaita, mutta eivät ehkä majoitusoloil
taan kaikkein parhaita, vaikka niitä nyt on 
peruskorjattu. 

Kurin suhteen ei ole ollut mitään moitti
misen sijaa, ainakaan tässä Vaasan Ran

. nikkopatteristossa. Mutta täytyy sanoa, et
tä tätä ennen olen ollut sellaisissa palvelus
paikoissa, että kuriin tutustuminen on ollut 
välähdyksen omaista. Verratessani sitä 
omaan aikaan varusmiehenä, ei se ole siitä 
miksikään muuttunut. Täsmällistynyt jol
lain tavoin voisi sanoa. Palveluksen luon
teen suhteen olen kiinnittänyt huomiota 
siihen, että sosiaaliset olot ja lomat ovat 
tulleet kovin voimakkaasti esille. Olisi syy
tä olla huolissaan, että puolustusvoimien 
varsinaisen tehtävän korostaminen on jää
nyt hieman sosiaalisten asioiden taakse. Sen 
takia sitä pitäisi korostaa enemmän kuin 
tähän saakka. 

Haastattelija: Yksi uudistus on ollut 
myös VMTK, mitä mieltä olette VMTK
työstä? 
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Evl Nieminen: Se on tärkeää työtä ja 
mitä minä olen kuullut puhuttavan, se on 
ollut jopa hämmästyttävää niille, jotka ovat 
alunperin suhtautuneet siihen tarpeettoma
na. Nythän on tietysti lähdettävä siitä, että 
kaikki esimiehet yrittävät parhaansa mu
kaan menetellä oikeudenmukaisesti ja edis
tää tällaisia asioita, joita VMTK ajaa. Mut
ta on aivan luonnollista, että kun pääteh
tävä on kouluttamisen pahoja olosuhteita 
varten, niin siinä ei ehkä tule aina ajatel
leeksi monia sellaisia asioita, jotka voisivat 
olla paremminkin. Viihtymisen suhteen 
VMTK on saanut paljonkin aikaan. 

Haastattelija: Olette varmaankin muutta
neet uranne aikana paikkakunnalta toisel
le, kuinka olette viihtyneet Pohjanmaalla? 

Evl Nieminen: Viihdyn työssäni erittäin 
hyvin. Tunnen, että tuollaisen pitkän Sota
korkeakoulun rasittavankin opetustehtävän 
jälkeen tässä on sellaista "sotilaallista hoh
toa" paljon enemmän. Se tietysti on nega
tiivinen puoli, että olosuhteista johtuen en 
voinut perhettäni muuttaa tänne, joten vii
konloppuisin tapahtuva käyminen perheen 
luona Helsingissä on hankalaa. Aikanaan 
Kustaa Vaasa ei ole oikein ajatellut asiaa, 
kun on rakentanut Helsingin niin kauaksi 
Vaasasta. 

Haastattelija: Minkälaiset ovat ensikoke
muksenne moottoroidusta rannikkotykis
töstä eli VaaRPsto:sta? 

Evl Nieminen: Hyvin positiiviset. Tämä
hän on niitä meidän moderneja joukko
osastojamme, joka tuosta perinteisestä rt:n 
roolista poiketen on nyt kovasti kehityksen 
alaisena ja siinä mielessä tämä on niitä tär
keimpiä joukko-osastoja meidän puolustus
voimissamme. Ennenkaikkea kokeilujoukko
osastona näemme mitenkä siinä rt:n kehi
tys kulkee ja on kuljettava eli vähän liik
kuvampaan kuin aikaisemmin. Olen kerran 
ehtinyt käydä Patteriston komentajan kans
sa tutustumassa joukko-osastoon ja kaikki 
vaikutti hyvin positiiviselta. 

Haastattelija: Millainen on sotilasläänin 
esikuntapäällikön työpäivä? 

Evl Nieminen: Edeltäjäni, eversti Kan
kaanpää, sanoi tästä asiasta hyvin: "Soti
lasläänin esikuntapäällikkö on esikunnan 
päällikkö". Hänen suurin työpanoksensa 
tapahtuu tämän talon seinien sisäpuolella. 
Hän on sellainen sisäinen järjestelijä, jon
ka tyypillinen toimintamuoto on "hän itse 
ei tee mitään'' eli toisin sanoen ainoastaan 
käskee kuka tekee mitäkin ja sanoo tieten
kin ratkaisut niihin asioihin, jotka ovat 
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ratkaistavissa snna paikassa. Useimmat 
asiat eivät sellaisia ole, vaan vaativat tut
kimusta ja suunnittelua ja esikuntapäälli
kön rooli on siinä koordinoijan tehtävä. 
Toinen puoli asiasta on tietenkin se, että 
jonkin verran täytyy olla kosketusta myös
kin läänin alueella toimiviin joukko-osas
toihin ja erillisiin esikuntiin aivan käyntien
kin muodossa, että tutustuu paikan päällä 
olosuhteisiin, joskin sotilasläänin komenta
ja on se, joka etupäässä käy vierailuilla ja 
johtaa näitä joukko-osastoja suoraan. 

Haastattelija: Näin haastattelun lopuksi, 
haluaisitteko sanoa jotain erityistä tämän 
hetken nuorelle asevelvolliselle? 

Evl Nieminen: Tärkeimpiä asioita, joita 
nuorelle asevelvolliselle täytyy sanoa on, 
että olisi syytä muistaa aina silloin tällöin, 
mitä varten me täällä ollaan? Tänä päivä
nä aivan liian suuressa määrin vapaudet ja 
vastuu ovat epävireessä keskenään. Me 
olemme täällä nimenomaan sitä varten, että 
turvaisimme niitä oloja, jotka me olemme 
saavuttaneet. Kun meillä on tällä hetkellä 
aivan rauhallista, tuntuu siltä, että olisi 
vallalla tuhatvuotisen valtakunnan odotus, 
joka pysyy, riippumatta siitä mitä me tääl
lä teemme. Siinä mielessä maanpuolustuk
sen asia, joka on erittäin tärkeä tällä het
kellä, on saatava pysymään mielessä, sillä 
ei tämä meidän soppemme täällä pohjoi
sessa ole mikään - niinkuin puolustusvoi
mien komentaja totesi keväällä - paikka 
"Herran kukkarossa". Siinä suhteessa mei
dän täytyy huolehtia puolustusvelvoitteis
tamme. Suomalainen sotilas voi olla mo
raalisesti erittäin vankalla pohjalla, sillä 
häntä valmistellaan puolustamaan vain omaa 
maataan ja siinä ei voi olla kellään mi
tään vastaansanomista. Liian usein unoh
detaan, kun puhutaan vain armeijasta kuin 
armeijasta, sotalaitoksesta kuin sotalaitok
sesta, että tällaisen pienen puolueettoman 
maan maanpuolustus on aivan erilainen 
kuin supervallan ns. turvallisuuspolitiikka 
tai turvallisuusjärjestely, joka hoidetaan 
etupäässä muiden maiden alueille sijoite
tuilla joukoilla ja aseilla. Meillä ei ole 
suunniteltukaan, meillä ei ole sellaista aseis
tustakaan, jolla meillä olisi tarkoitus hyö
kätä muun maan alueelle valloitus mielessä. 
Meidän politiikkamme on puhdasta turval
lisuuspolitiikkaa ja siinä mielessä siinä ei 
pitäisi olla kenelläkään mitään huomautta
mista. Se on meidän moraalinen velvolli
suutemme ja se pitäisi jokaisen varusmie
henkin pitää mielessä. Te olette oikealla 
asialla täällä. 

Sotilasläänin VMTK-päivät 
Vaasassa 4. 2. 1982 

Sotilasläänin varusmiestoimikuntapäivät 
pidettiin alkuperäisistä suunnitelmista poi
keten Vaasassa eikä siis Kokkolan Asekou
lussa, missä kokoontumisen oli määrä olla. 
Syy kokoontumispaikan vaihdokseen oli 
ymmärrettävä, sillä Asekoulussa VMTK:n 
jäsenten vaihtuminen juuri VMTK-päivien 
viikolla olisi saattanut aiheuttaa järjestely
vaikeuksia. Lyhyen valmistautumisajan ta
kia VMTK-päivät pidettiin myös normaalia 
suppeampina kestäen vain yhden päivän. 

Paikalla olivat sosiaalipäällikkö majuri 
Kurenmaa, Kokkolan Asekoulun, Kauha
van Ilmasotakoulun, sekä meidän, Vaasan 
Rannikkopatteriston edustajat ohjaajineen. 

Majuri Kurenmaa avasi kokouksen toi
vottaen varusmiestoimikunnat tervetulleiksi 
tilaisuuteen. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin isäntänä toimineen VMTK:n pu
heenjohtaja alik Sjöberg. 

Sosiaalipäällikön puheenvuorossaan ma
juri Kurenmaa esitteli sosiaaliasioiden hoi
toa puolustushallinnossa sekä puolustushal
Iinnon organisaatiota. Varusmiestoimikun
tatyöstä majuri Kurenmaa esitti kaavion ja 
selvitti VMTK:ien keskeisimpiä tehtäviä. 

Kokouksessa valittiin huhtikuun lopussa 
pidettävien valtakunnallisten VMTK-päivien 
valmistelevaan työryhmään Kauhavan 11-
masotakoulun varusmiestoimikunnan pu-

heenjohtaja lentosotamies Takanen. Oman 
sotilasläänin VMTK-päivien järjestämisen 
helpottamiseksi esittivät varusmiestoimi
kunnat ehdotuksensa parhaiten sopivista 
ajankohdista. Näiden perusteella päätettiin 
kolme sopivinta ajankohtaa päivien järjes
tämiselle. 

Loppupäivästä esittelimme vieraileville 
varusmiestoimikunnille varuskuntaamme ja 
täällä olevaa kalustoa. Kokonaisuudessaan 
päivän tunnelma oli leppoisa ja päätettä
viksi tarkoitetut asiat saatiin käsiteltyä hy
vässä yhteishengessä. 

VMTK-terveisin 
Alik Kari Sjöberg 

© saunale11lllli 
verraton saunaliaveri, 

kunnon ateria. 
KESKUSKUNTA 

OK-LIHA 
VAASA 
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VMTK:n kuulumisia 

Vuoden 1982 vaihde ja sen mukana tullut 
varusmiestoimikunnan jäsenvaihdoskausi toi 
toimikuntaan uusia kasvoja. Uudeksi työ
ja opintoasiamieheksi valittiin tkm Tanner, 
vapaa-aika- ja urheiluasiamieheksi alik 
Lönn, puheenjohtajaksi allekirjoittanut, 
kokelaiden edustajaksi kok Tanila sekä 
yksikköedustajiksi tkm Ulander 1. ptrilta 
ja esikuntapatterilta tkm Ridanpää, joka 
toimii myös varuskuntamme varusmiespap
pina. 

VMTK-työn aloittaminen näin vuoden 
alussa vaatii jäseniltä runsaasti aikaa pape
ritöiden parissa. Perehtyminen edellisen 
vuoden toimikuntien aikaansaannoksiin se
kä ennen kaikkea alkaneen vuoden toimin
nan suunnitteleminen niin paperilla kuin 
käytännön järjestelyissä on välttämätöntä, 
mutta vähän näkyvää varusmiestoimikun
nan työtä. Ei kuitenkaan syytä huoleen, 
sillä piakkoin VMTK saa luotua kevätau
ringon lämmittämän nahkansa ja ryhtyy 
ahertamaan näkyvämpien töiden parissa. 

Tällä hetkellä VMTK:n toiminta on kes
kittynyt saapumiserän 1/82 alokkaiden ak
tivointiin. Heidän keskuudestaan tullaan 
kevään aikana valitsemaan VMTK:n uudet 
yksikköedustajat. Tulevista urheilutapahtu
mista mainittakoon mm. pöytätenniscup, 
lentopallosarja ja jalkapalloturnaus sekä 

VMTK:n työ- ja 
opintomiehen palsta 

Vaasan Rannikkopatteriston varusmies
toimikunnassa toimii työ- ja opintoasia
mies. Minut valittiin tähän tehtävään vuo
den 1982 alussa. Tehtävänäni on vastata 
varusmiesten kysymyksiin työpaikkojen ha
kuun ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Li
säksi teen varusmiehille kyselyjä, joista sel
viää heidän työllisyystilanteensa sekä asiat, 
joihin minun työ- ja opintoasiamiehenä tu
lee voimakkaimmin paneutua. 

Minulla on vastaanotto VMTK:n toimis
tossa (2. Ptrin yläkerta) joka toinen torstai 
klo 12.00-13.00 ellei palvelusestettä, leiri 
tms. ole. Tällä vastaanottotunnilla Sinulla 
varusmiehenä on mahdollisuus saada pal
velua kaikissa työ- ja opintoasiamiehen 
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maaliskuun aikana järjestettävä shakkitur
naus. 

Aurinkoista kevään jatkoa 
alik Kari Sjöberg 
VMTK:n puheenjohtaja 

alaan liittyvissä asioissa. Jos olet pyrki
mässä johonkin oppilaitokseen tai yrität 
löytää työtä varusmiespalvelusi jälkeen, älä 
jätä tätä mahdollisuutta huomiotta. Toi
min yhdyshenkilönä Sinun ja työvoimatoi
miston välillä. 

Varusmiestoimikunnan toimistossa on 
vapaasti käytettävissä erilaisia tiedotteita ja 
kirjallisuutta niin työpaikkaa etsiville kuin 
opiskelupaikkaa hakevillekin. Viikottain 
jaetaan jokaiselle patterille Työmarkkinat 
-lehteä, jossa kerrotaan avoinna olevista 
työpaikoista sekä työllisyyskursseista. Eri
asteisten oppilaitosten hakuoppaita on myös 
jaettu pattereille, ja tarkempaa tietoa saat 
VMTK:n työ- ja opintoasiamiehen infor
maatiopisteestä. 

Tule hakemaan tietoa! 

Tkm Hannu Tanner 
VMTK:n työ- ja opintoasiamies 

Simon Siren 'in muistiinpanot 

ALA UPSEERI KOMENTEERAA! 
Simon Siren syntyi 28/ 5 1835 Ilmajoella 

Ilkkalassa. Hän oli "Ala Upseerina" ja 
palveli Ilmajoen komppaniassa Itämaisen 
sodan aikana. Näistä opinnoistaan hän teki 
huolelliset muistiinpanot 112 sivuiseen kir
jaan, joka on erittäin kauniilla käsialalla 
kirjoitettu, "Opisto Ala Upseereille Sota 
kampauksissa ja muissa palveluksen harjoi
tuksissa wuonna 1858". 

Kirjan alkupuoli käsittää erilaisia neuvo
ja maastoharjoituksista kuten: joukkojen 
jakamisesta ja sijoittamisesta, "Postimies
ten käytöksestä", "Seisovista patru//eista ", 
"Sala ja yö Marssista", y.m. 

Esimerkki joukkojen jakamisesta: 
1. A vantgardin kautta. 

a) Pääjoukkoon 
B) Etujoukkoon molempien sivujoukko

jen kanssa 
c) Kärkeen 

2. Arjergardin kautta. 
a) Pääjoukkoon 
b) Jälkijoukkoon molempien sivujouk

kojen kanssa 
c) Kärkeen 

Vaasan Rannikko
patteristo Rovaj ärvellä 
kautta aikojen 

Vaasan Rannikkopatteristo on osallistu
nut Rovajärven tykistöammuntaleirille jo 
kymmenen kertaa. Tämän vuoden leiri tu
lee olemaan siis yhdestoista. Ensimmäisen 
kerran Rovajärvelle patterista osallistui 
vuonna 1959. Sen jälkeen parin vuoden 
välein aina vuoteen 1963, jonka jälkeen 
vierähti neljä vuotta kun seuraavan kerran 
osallistuttiin. Sen jälkeen Rovajärvellä käy
tiinkin hieman epäsäännöllisemmin, sillä 
seuraavan kerran sinne lähdettiin vuosina 
1970 ja 1971. Välillä tuli kolmen vuoden 
tauko ja 1974 taas osallistuttiin. Vuodesta 
1976 lähtien on Rovajärvellä käyty tasaisin 
välein eli joka toinen vuosi. Tämä vuosi 
on taas se vuosi, jolloin Rovajärvelle läh
detään. Seuraava kerta on ilmeisesti vuon
na 1984 jos perinne jatkuu samanlaisena 
kuin viime vuosina. 

3. Sivujoukkojen kautta, josta ulos lähete
tään Plenkerit. 
Ilman niitä löyty vielä 

4. Itsevaltaisia sivupatru//eja 

A vantgardista: 

A vantgardi ulos lähettää omaksi varje
lukseksi vähäisiä joukkoja, joitten kautta 
sille ilmoitetaan vihollisten tulosta. Tavalli
sesti komenteerataan neljäsosa sen voimas
ta Etujoukoksi, joka taas ulos komentee
raa Kärjen, paitsi Etujoukkoa määrää 
avantgardin päällikkö vielä kahta vähäisiä 
sivujoukkoja, joitten toimitus on että läpit
se kulkea ja hakea kaikki tien sivulla ole
vaisia kyliä, metsistöitä, ja j :n:e: 

Etu ja sivujoukkoja tarvitaan ainoastasa 
silloin kuin se marsivainen kolonna on yk
si kompania elikä sen ylitse, koska sitä 
vastaan vähemmät joukot, niinkuin esimer
kiksi katsomus patrullit, j:n:e: ainoastans 
ulos lähettävät kolme miestä, niinkuin kär
ki, ja anta päävoiman kohta seuraa sitä 
samaa niinkuin sivu varjelus väjeksi sellai
selle joukolle, taitaa jossa maan osuus sitä 
vaatii, ainoastans muutamia tarkka ampuja 
(eli tiraljöörit) ulos lähettä kummallekin 
sivulle, ja kaikki paikat, jotka makavat 
edenpänä marsi suunnasta, ja joita ej taida 
jättä hakematta, läpitse kuljeskellaan itse
valtaisilta sivu patrulleilta. 

Arjergardista: 

Koska arjergardin toimitus on varjella 
yhden peräytyväisen kolonnan takaisin pa
lausta, niin sillä on se sama tehdä, kuin 
ennen on sanottu avantgardista, ja jaetaan 
samalla tavalla, kärkeen, jälkijoukkoon, 
jotka ovat asetetut peri vartoin niitä avant
gardissa. 

Arjergardi seuraa tarkasti sitä tietä, kuin 
pääjoukko on ottanut, marsein alla vihol
lista vastaan, on sille perään katsomista, 
ettei kukaan jätä itsiänsä kolonnan jäl
keen, ja takaisin palauksen alla että kuljet
taa kaikki tarpeen, kuormia jotka seisah
tavat, elikkä jollei se käy laatuun, niin pitä 
kuormat hävitettämä, pyörät paloiksi ha
kattaman, kanunat naulattaman ampuvara 
hukutettaman. J:n:e: 

Erinomattain ovat avant ja arjergardin 
velvollisuudet yhdenlaiset, ja se tahto sa-
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noa, niitten pitä molempien varjella se 
marsivainen kolonna, vihollisten päällekar
kausten edes, mutta kokonansa erilaiset 
siinä asiassa, että koska avantgardi koettaa 
tehdä kaikki esteet sille marsivaiselle ko
Jonnalle mitättömiksi, niin täytyy arjergar
din sitä vastaan kaikilla ajateltavilla tavoil
la tehdä esteitä sen pakottavaisen viholli
sen tiellä. 

Kaikki täälä ylös luetuin joukoin väli
matka pääkolonnasta, jota he varjelevat, 
On 1. Maanpaikan jälkeen. 
2. Ajan jälkeen päivän päälle. 
3. Marsin aikomuksen jälkeen. 
4. Sen marsivaisen kolonnan voimman jäl
keen. Aukialla maanpaikalla, päivällä, ja 
koska se kulkeva joukko on suudempi, 
taitaa välimatkat olla isommat. 

Mäkisellä maanpaikalla, yöllä, ja koska 
se marsivainen kolonna on vähempi, myös
kin niinkutsutuin sala marsein alla täytyy 
välimatkat tarpeen jälken tehdä vähemmiksi. 

Esimerkki komenteerauksesta: 

Esimerkia etta va/aistuksensa ede/1'1 mai
nittua. 

Esimerkiksi jos ala Upseri on posteeran
nut joukkonsa pienein santa läjäin takse 
josta ne taita ampua yhden kaita kulku 
paikan (defilen) miehet ampuvat sekä maa
tessa että polviltansa, plutuna mihinkä 
joukko kuulu, on posterattu puolessa kaa
ressa päin defileta ja resärvi seiso lymytty
nä kappalen matkaa taka puolella ja vihol
linen ohitse kulkee defilen ja kaikki ampu
jat pitävät valmiina ampumisen, ala Upseri 
vaariin ottaa sitä edessä olevaista maan 
paikkaa ja huoma, että muutamat ampujat 
on saanut suojan yhdessä ojassa. 

Ala Upseri komenteeraa. 
24 matsson ja 15. pisto/ ampukaa!! sihti 

200. askelen pdtihan! pitakaat tarkasti am
pujain paahan ojassa. 

Net viimeiset ovat saaneet vielä parem
man suojan ojassa, ja toisia vihollisten 
joukkoja kulkee metsän rannalla toisella 
puolella oja, ja 

Ala Upseri komenteeraa. 
Matsson ja Pisto/ ampukaa! niinkuin en

nenkin, mutta kaikki toiset niitten utten vi
hollisten pddllen sihti 250. askelen ptitihan 
ottakaa! jyva lif gehengiin! 

Yksi vähempi joukko vihollisten plutu
nasta näky, defileen päässä niin, 

Ala Upseri komenteraa. 
Stanavis! schiva! sihti 400. askelen pdd

han ampukaa! kolonnan pddl/e, jyva lif ge
hagiin! pa/ba rj dcimin nats chinai! 

Jos kuulat otta maahan, niin 
Ala Upseeri Komenteeraa! 

(Sihatkaat ylemmaksi kaskein paal/e). 
Se vihollisten joukko on saanut suojan 

ja, 
Ala Upseri komenteeraa! 

(Otboi, laschis), Sabe/ Kula ja Flintta 
ampukaa! vihollisten ptitil/e, kuopassa sihti 
200. askelen pdähtin toiset valmistakaa! ja 
pankaa! orninkiin tussarinna. 

Nyt karaa yksi vihollisten kolonna meitä 
vastaan juoksu marssissa niin 

Ala Upseri komenteraa. 
Stanavis! sihti 300. askelen ptitihan, ja 

kolonnan ptiällen! Palba rj damin! sihat
kaat kaskein päti/Ien! natschinai! 

Meidän resarvimma kara, päin antaak
sensa yhden salvan. ala Upseri komenteraa 
joukollensa, tullaksensa pois resärvin tieltä 
ja päin sen oikia flygeriä! 

No pravo! bagom marsch! stoi va front 

riippumaton kaupunkllehti 
Kaupunkllehtlen Liiton jäsen 
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pa/ba rj dami! natschinai, sihdatkaat lif 
gehengiin. 

Ny on päälle karkaus takaisin lyöty, re
särvi menee takaisin paikallensa. ja 

Ala Upseri komenteeraa. 
Takaisin vanhalle paikalle! Na/evo! bagom 

marsch! j.n.e. Jos ej sotamies ymmarra 
ndita lyhyktiisesti ja vakaisesti annetuita 
ktiskyja, niin hän sitä vähemmin ymmärtä 
pitkiä ja sekoittavaisia (neuvoja). 

Kuinka rakennukset ja huoneet vastus
tettaman pita. 
1. Ovi, joka johdattaa sille puolelle, kussa 
viholliset ovat, tujetaan pönkillä, ja taka
ovi salpataan, mutta ej tujeta. 
2. Toinen puoli väjestä komenterataan kla
sein läville ja toinen puoli pidetään koossa 
porstuassa. 
3. Jollei vihollinen kohta tee päälle kar
kausta, niin ulospannaan ainoastansa vaa
riin otos postit akkunoihin, mutta kaikki 
muut koplavat kivärinsä ja pitävät itsensä 
valmiina 
4. Resärvistä komenterataan miehiä laitta
maan aineita akkunain peittämiseksi, ja ta
valliset akkunat suljetaan sillä tavalla, että 
ainoastansa ylhältä kolmas osa jää auki 
ampumista varten. Silloin seisovat ampu
jat pöydillä eli korotuksilla ja vihollisten 
kuulat ej osa ampua niinkuin resärvi lat
tialla. Niillä seinillä, jossa ei ole soveliat, 
hakataan luukkuja seiniin. 
5. Jollei yli voononkia eli kattoa varusteta, 
niin lähetetään sentähden yksi mies vintille, 
niinkuin vaariinotos postina. 
6. Paitsi sitä pidetään vintillä joku astia 
vedeltä valminna, sammuttaaksensa vai-

kian, jos vihollisen kuulat esimerkiksi sy
tyttäisivät huoneet. 
7. Wastuksen alla pidetään kolmas eli nel
jäs osa miehistä valmiina ovella ja pitä 
heillä oleman päälle kruuvatut pajunätit. 

Haavoitetuista. 

Se on tiettävä että näkö niistä ensin haa
voitetuista kumpaneista pian saatta nuoret 
ja taitamattomat sotamiehet surulliseksi ja 
pois järjestyksestä. Myöskin on koetelemus 
sen näyttänyt että pelvollisten sotamiesten 
hämmästys pelottaa vanhemmankin mielen 
ja luonnon. 

Se kauhistuttava tila pitä sentähden kui
tenkin nuorilta joukoilta, joukoilta, jotka 
ensi kerran ovat sota valun seassa, pitä ala 
Upserilta estettämän. Ala Upseri mahta jo 
ennen varusta itsensä hävij öin päälle, niin 
että hän ilman vapistusta ja pelkoa, väke
villä ja vakavilla käskyillä perään katso, 
että hänen joukkonsa lakkamatta ylös pitä
vät valun sellaisissa tiloissa, jotka kuuluvat 
hänen hätvärkkiinsä. 

Waikka se on kitettävä perään etsimys 
kaikille sota joukoille, että he lukevat sen 
kunniaksi ettei jätä sekä haavoitettuja 
kumpaneitansa eli sota aseita vihollisten 
käsiin, se taita sentähden tapahtua, että 
ala Upserin välisten tappelun alla täytyy 
pitä aivan suurta murhetta niistä haavoite
tuista, sentähden ettei senkautta mahda ai
van monta miestä tulla toimettomaksi 
kampauksessa. 

Wähän haavoitetut miehet menevät yksi
nänsä sitomuspaikalle eli resärviin. 

Niitten sotamiesten, jotka ala Upserilta 
tulee komenteeratuksi kuljettamaan niitä 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
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kovin haavoitettuja, pitä ensin pois otta
man niiltä haavoitetuilta kaikki patruunat 
ja pitä heidän kiiruusti, sen käsketyn työn 
päätettyä palaman kampaukseen. 

Sellaisissa toimissa, jotka vaativat erin
omaisen virkeän valun, niin esimerkiksi 
koska vihollisen kolonnat päälle karaa eli 
heidän kädjänsä lähesty meidän asehustam
me, silloin sitä joka mieheltä haavoitetut 
pois mielestä pantaman. 

Kaikkein näitten käytösten alla on ala 
Upserin suurin velvollisuus vatia väkensä 
väkevään pitkitykseen ampumisessa ja täs
sä ei hän saa mihinkään vuoksi hämmästyä. 

Varsinainen "Ala Upseerein osa" lop
puu komenteerauksiin ja ohjeisiin: Ala Up
seeri komenteerava resärvi<i ja Reservin lii
kunnot. 

Sitten seuraa laaja komennussanasto ve
näj änkieleksi . 

Tämän jälkeen on sanasto ruotsinkielellä, 
joka käsittelee voimistelua ja osaksi ampu
mista. 

Kirjan lopussa on "Tussarin Rekelien 
Muisto", joka käsittää 21 §:ää sekä lisä
ohjeita, luettelo työkaluista, joita tarvitaan 
hoitoon, hoito-oppi, tussarinmittoja, am
pumaoppia y.m. joista otteita: 

Tussarin Rekelien Muisto. 

1§. Monehenko osahan kivääri jaetaan ni
mittäin 4. osa a) Piippu peräkruuvin kans-

Jääskeläinen Oy 
Hovioikeudenp. 19, Vaasa 

Pohjanmaan Trikoo Oy 
Pietarsaari 

sa, b) Bajunätti, c) Lukku, d) Tukki, ilman 
sitä e) seuraavaisia muutamia vähempiä 
kappaleita yhdistetty. 
2§. Kuinka monehen osahan pajunätti jae
taan. 4. osa, a) Piikki, b) polvi, c) putki, 
d) hela. 
3§. Kuinka monehen osahan piippu jaetaan. 
6. osa, a) Kruutikamari, b) putken pohja, 
c) Putken suu, d) Jyvä putken ulkopuolel
la, e) Sihdin perustus, f) silinterin pesä. 

10§. Wieläkö mitään muuta piipusta löytyy, 
vielä pahka, rautainen jossa on reikä ja 
uurrettu naaras, ja patas jossa on reikä, 
kieli, neliikulmainen kaulain, ja koiras, ja 
suupuolella löytyy jyvä perustuksineen. 

12§. Mitkä ovat liipaisimen osat ja mihinkä 
niitä tarvitaan; Liipaisin johon kuuluu, 1. 
häntä 2. lehti 3. reikä, ja 4. kruuvi jolla 
liipaisin paikallaan pysyy. Liipaisin on tar
peellinen lauvastessa pyssyä, joka päästä 
lukun vallallen, niin että se sen vaikutuk
sesta sytyttä tulehen, ja kuula lähtee pii
pusta ulos. 
13§. Mitä osia tukissa on: Tukkiin kuuluu
pi, 1. perä ja pohja, ja perässä löytyy lii
ka, ja pohja kisko kahden kruuvin kanssa, 
2. kaula johna on lukun ja kaulakiskon ti
la, ja silmän kroppi, 3. käänne, 4. alavar
si, 5. keski varsi, 6. yli varsi, 7. piipun sija 
eli ränni, 8. laastikun uras eli ränni jossa 
laastikku on. 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
VARMA 

Kauppapuistikko 28, Vaasa 
Puh. (961) 117 133 

EDULLINEN HERDININ PETSI 
- sekä harrastelijan että 
ammattimiehen suosikki 

MAAHANTUONTI 
OY ERITA AB 
Bulevardi 1 Helsinki 
Puh. 90- 642574 
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Vaasan varuskunnan 
100-vuotisjuhlapäivän kuvakertomus 

Juhlapäivä alkoi lipunnostol/a Kasarmintorilla 

Lippuosastot Kasarmintorilla 

16§. Mitkä ovat laastikun osat. Kruuvin 

muotoinen pää, varsi, vahvempi osa knupin 
alla ja itse knuppi, knupissa on kroppi ja 
reikä. 

3. Mitenkä kivääri on puolittain auki otet-
tava . .. ...... . 
4. Kuinka kivääri on kokonaan auki otet-
tava . . ....... . 

7. Miten lukku aukiotetaan ja rasvataan .. . 
8. Miten putki on pestävä . .. ..... . . 
9. Miten lukku on kokoon pantava ..... . 
10. Miten kivääri on hoidettava . . . . . . . . 

Evl. Rutasen puhe 

Juhlan päähenkilöt seppeleen laskussa 

1111. Tussareista ja ampumisen perustukset. 
8. Mitkä ovat luodin osat. a) huippu, b) 
takapuoli, c) uurrokset, d) ontto, e) mini
sen kuulan hattu, f) pelkian kuulan tappi, 
ja g) vanhan teräväpäisen kuulan korvat. 
9. Ampujan viat ja mut syyt: .. 
11. Pyssyn viat ... . .. . .. . 
19. Luodin viat eli huonous ..... . .. . 

Loppu . 

Kun ottaa huomioon senaikaiset olosuh
teet on kirja melko täydellinen. Ala Upseeri 
Simon Siren oli työssään täsmällinen ja 
korotettiin ennen eroamistaan vänrikiksi. 
(perhe muutti Vaasaan 15/12 1876). 

Koonnut ja kirjoittanut: Erkki Blåfield 
Sepänkatu 2-4 C 26 
65370 Vaasa 37 
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Juhlatilaisuus kaupungintalolla. Kenraali Siilasvuon 
juhlapuhe 

Patteriston luutnantit Mäkinen, Vakkuri, Tilli lippu
upseereina 

Nuorisotalolla oli varusmiesten juhlat, jossa esiintyi 
varusmiesten oma yhtye. 
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Kankaanpään Säästöpankki 
38700 Kankaanpää, puh. 21 510 

Huhtasalo Oy 
Kankaanpää, 930 - 22622 

Kälviän Säästöpankki 
968 - 50 100 

Liikenteenharjoittaja 
Osmo Erkinheimo 

62420 Kortesjärvi, puh. 964/85 057 

Juhlassa esiintyi myös kadettikuoro 

Tilaisuudessa oli myös "muotinäytös ", jossa esiteltiin 
käytössä olevia pukuja. 

Juhlapäiville osallistui myös laivasto. 

Kortesjärven Osuusmeijeri 
62420 Kortesjärvi, puh. 964/85 038 

Lahdenmaan Radio-TV 
66400 Laihia, puh. 770 443 

Lomayhtymä 
02820 Espoo 82, Puh. 90-865133 

Laihian Metalli Oy 
Laihia, puh. 961/770 211 

Reino Vierros 

Vanha rannikonpuolustaja . muistelee 
Täysin Merivoimien Esikunnan lähettä

män kaukokirjoitinsanoman mukaisesti 
saapuivat Saksan Itämeren laivaston aluk
set Juhannuksen aaton aattona Koiviston 
saarille aikaisemmin ilmoitettuihin paikkoi
hin noutaakseen RTR 2:n kalustoineen ja 
henkilökuntineen. Olimme etukäteen mää
rätyissä paikoissa valmiina ja nopeasti se 
kävi meno alukseen niin kaluston kuin 
henkilökunnankin osalta. Olivathan aluk
set matalassakulkevia ja käytännöllisiä. 

Hyvin olivat Sakemannit hommaan ryh
tyneet ja asian suunnitelleet: Kalustoa oli 
riittävästi ja horisontissa näkyi koko tou
hua varmistavat laivastoyksiköiden silhue
tit. Ei siinä oltu jätetty sattuman varaan 
mitään. Oli turvallisen tuntuista lähteä saa
rilta näin hyvin järjestetyllä kuljetuksella 
mantereelle omien luo. Tämä kaikki tun
tui silloin aivan ihmeeltä. Tunti takaperin 
ei päässyt rauhassa edes hyyskään, vaan 

. aina olivat maataistelukoneet ampumassa 
ja ahdistelemassa yksinäistäkin kulkijaa -
ja sitten tulee tällainen iso kuljetusrevohka 
ja koko ilma ja merialueet ovat kerralla 
tulleet täysin rauhanaikaiseen olotilaan hil
jaisiksi. Vihollista ei kuulunut ei näkynyt. 
Se oli ihme se. Se ei edes tykistöllä häirin
nyt meitä. Kuitenkin sen täytyi olla siellä 
missä ennenkin. Ainoa ääni oli maihinnou
suveneiden moottorien kehräävä surina ja 
lievä aaltojen laulu . Olimme kaikki älli
källä lyötyjä ja ihmettelimme, mitä on oi
kein tapahtunut ja mistä kaikki johtuu. 

Oliko se kaikki Sakemannien aikaan 
saannosta, vai johtuiko se jostain muusta. 
Merikin oli aivan peili tyyni ja sää keski
kesälämmintä niinkuin Juhannuksen aikoi
hin aina oli ollut. Tuntui että olimme huvi
matkalla. Olihan kaikenlisäksi todella Ju
hannuksen aaton aatto. Kun ajattelimme 
tätä operatiota Saksalaisten kannalta, niin 
ainakin sen huomasi että he antoivat arvon 
Suomalaisille, sillä mikään helppo ei tämä 
operatio heille ollut. Paljon kalustoa, polt
toainetta, miehiä suunnittelua jne. Se oli 
viety läpi niinkuin vain suurvalta sen pys
tyy tekemään ja joka haluaa myös tehdä 
kaiken kunnolla. Varmaankaan kukaan 
meistä mukana olleista ei milloinkaan 
unohda näitä tunteja ja hetkiä, jotka tällä 
huvimatkalla vietimme. Olemme kiitollisia 

tästä kaikesta Saksan Itämeren laivastolle, 
sen johdolle ja henkilökunnalle. Eihän 
Suomen laivasto olisi pystynyt meitä kul
jettamaan ja ilman Saksalaisia olisimme 
joko kaatuneet tai joutuneet vangeiksi. 

Rykmentin Esikunta tuotiin Haminaan 
muu osa Haminan Säkkijärven välille, Ha
minaan tuli myös radiokalustokin. Saimme 
kuulla että RTR 2 hajotetaan ja että kenr. 
Järvinen tulee muodostamaan 1. Rannik
kodivisionan RTR 2 ja Äänisen joukoista. 
Alkuunsa RTR 2 Esikunta tultaisiin siirtä
mään Vaalimaan kansakoululle. Vuoro
kauden Haminassa lepäiltyämme meidät 
siirrettiinkin autokuljetuksella Vaalimaan 
kansakoululle. Ihana paikka uimamahdolli
suuksilla puhdasvetisessä joessa. Juhan
nuspäivänä sinne saavuimme. Komentaja 
Esikuntineen majoittui myös kansakoululle. 

Juhlat Vaalimaalla 
Rykmentin Esikunnan upseerit olivat saa

neet kutsun Juhannusjuhlille Vaalimaan 
kansakoulun tiloihin. Kutsu tuli kirjallise
na. Talouspäällikkö oli luonnollisesti toi
minut järjestäjänä, apuna hänellä oli Kokki
ja stuerttikoulun käyneitä kauppalaivan 
ammattistuertteja juhlien suunnittelu- ja 
valmistelutehtäviin. Pöydät olivat katettu 
ja nimikortit paikoillaan. Kaikki oli tip-top. 
Ollessani matkalla tilaisuuteen, törmäsin 
pihalla joukkoon aliupseereita, jotka sei
soskelivat pihamaalla. Siellä oli mm. Suo
men Joutsenen ent. radiomestari ja Ryk
menttimme keskusradioaseman päällikkö 
Matti Tiusanen. "Oletkos menossa ryyppää
mään?" Matin lisäksi paikalla olivat kers. 
R. Grew ja Koukila ym. "No-jaa, kyllähän 
Te tiedätte minun ryyppäämiseni. Milloin 
olette nähneet minua humalassa." "No, no, 
Reino, eihän me sillä. Me vain satutaan 
tietämään, että ne meidän tilaamat ja mak
samat annosviinat ovat nyt täällä ja että 
ne aiotaan juoda herrojen toimesta ilman, 
että me saatais ryypyn ryyppyä omista vii
noistamme. Mitäs siihen sanot?" "Sanon
pahan vain, etten ota ryypyn ryyppyä mi
näkään, jos asiat ovat noin. Minä näes en 
ole tilannut ainutta pulloa itselleni milloin
kaan." 

Pöydissä oli kullekin kutsutulle paikka 
varustettuna omalla nimikortillaan. lstah-
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din omalle paikalleni. Komentaja saapui. 
Hän piti lyhyen puheen, missä kävi läpi 
Rykmentin viimeiset vaiheet ja kertoi tule
vaisuuden kuvia, toivotti Hauskaa Juhan
nusta ja juhlamieltä juhliimme. Ruoka tuli 
pöytään ja valmistauduimme syömään. 
Ruokaryypytkin kaadettiin piri-pintaan. 
Hyvää oli ruoka, hyvin laitettu ja pöydät 
kauniisti katettu. Jonkin hyvän asian kun
niaksi skoolattiin. Minäkin nostin pikaria
ni, kastelin huuleni, mutta en ottanut si
sääni ainetta. Onnistuneestihan se näytti 
kaikki sujuvan. - Tuli sitten kahvin aika. 
Jostain syystä Komentaja tuli minun luok
seni, istahti alas ja sanoi: "Nyt otetaankin 
oikein pohjanmaan kautta me kaksi". 
"Anteeksi H:ra eversti, enhän minä ole lain
kaan viinamiehiä, enkö saisi olla ottamat
ta. Jutellaan muuten vain, eihän se viinaa 
vaadi." "Ei, Minä määrään." "Eihän sel
laista asiaa voi määrätä." "Syy, miksi ei 
ryyppy kelpaa, mikä on syy." - "Hra 
eversti, ensiksi. Olen raitis . Toiseksi. Nämä 
viinat ovat henkilökunnan viinoja. Niiden, 
jotka ovat tilanneet ja maksaneet ne viime 
tilausta tehtäessä Seivästöllä. Tuolla ulkona 
on poikia, jotka ovat tilanneet ja maksa
neet, odottavat vain koska saavat ryyppyn
sä. Minä en ole maksanut enkä liioin tilan
nut. Siinä on syy nr. 2. '' Komentaja tuli hil
jaiseksi ja lähti jonnekin. Käytin tilaisuutta 
ja läksin minäkin. Tein tietenkin rumasti, 
mutta en todellakaan mahtanut sille mitään. 
En ainakaan ollut Komentajan suosiossa 
tämän jälkeen, sen tulin huomaamaan mo
nesta seikasta. Se viina kun saa aina pahaa 
aikaan. Olihan siinä minun kohdallani ky
symys myös tyhmyydestä, mutta minkäs 
sille tyhmyydellekään mahtaa. 

Teikari 
Oli siellä alueellamme sellainen pieni 

saaren nyppylä, nimeltään Teikari. Sitä ha
vittelivat ryssät kovasti ja puskivat siellä 
olevien joukkojemme kimppuun epätoivon 
vimmalla. Teikarin puolustuksen päällikkö
nä oli majuri Myntti. Huolto saarelle ta
pahtui moottoriveneillä. Ilmatoiminnan 
jatkuvasti lisäännyttyä se kävi kovin keh
noksi ja tappioita tuottavaksi. Sitten sinne 
kesken taistelujen ilmaantui Sapeli (RTR 
2:n ent. tykistökomentaja) 

Sapeli 
Moottorivene saapui Teikarin rantaan ja 

sieltä nousi ylös majuri Miekkavaara ja 
hänen kannoillaan alikersantti radio seläs
sään. Saapastelivat suoraan linjaan, missä 
taistelut olivat käynnissä. Missä, missä on 
se ryssä, kysyy Sapeli aivan kuin muissa 
maailmoissa. Miehet yrittävät vetää Sapelia 
matalaksi, se on tuossa 50 m päässä edessä 
suoraan. Matalaksi nyt nopeasti. Konepis
toolisarja tuli ennenkuin Sapeli oli keren
nyt mitään tekemään. Siihen päättyi Sape
lin elämän lanka. Majuri Myntti ja ·Miek
kavaara olivat hyviä ystäviä ja Myntti lähti 
järjestämään Miekkavaaran ruumiin kulje
tusta rantaan moottoriveneelle. Saivatkin 
Miekkavaaran moottoriveneeseen, kun tuli 
päälle maataistelukoneet ja pudottivat pom
mia. Moottorivene hajosi pirstaleiksi ja si
ru pommista vei Myntiltä pääkuoren. Niin 
siinä meni molemmat majurit samalla ker
taa. Tämän jälkeen ei saarelle tullut ainut
takaan moottorivenettä. Uimalla tulivat 
pois ne harvat Teikarin puolustajat, jotka 
osasivat ja jaksoivat pelastautua. Olihan 
mantereelle pitkä matka uida. Kiusana oli-

VAASA SAMPOTALO 
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vat lisäksi ne maataistelukoneet. - I Ran
nikkodivisionaan kuului viestipataljoona. 2 
linjanrakennuskomppania ja keskuskomp
pania. Tähän keskuskomppianiaan kuului
vat kaikki Divisionan radioasemat, keskuk
set kaukokirjoittimet lennättimet jne. Mi
nut määrättiin ensin joukkueenjohtajaksi 
kyseiseen viestikomppaniaan ja muutaman 
kuukauden kuluttua komppanian päälli
köksi Arvi Rajamäen saatua siirron Maa
rianhaminaan. 

Viestiporukat olivat sijoitettuna Säkki
järvellä maalaistaloihin. Asuin Arvi Raja
mäen kanssa yhdessä kahteenpoikaan erääs
sä talon kamareista. Naapurihuoneessa oli 
komppanian toimisto ja siinä asui komp
panian vääpeli ja tsto-aliupseeri. Oli siinä 
vielä suuri pirttikin jne. Oli meillä pihara
kennuksessa talli ja siellä kaksi hyvää he
vosta, joita käytimme tarpeen mukaan. 
Talossa oli ennen meitä ollut vienankarja
laisista kokoonpantu Saksalainen esikunta. 
Nämä oli siirretty muualle tai hajotettu. 
Naapuritaloon oli majoitettu heidän nai
sensa, jotka kulkivat pyykkäreiden tittelin 
alla. Vienankarjalaisia hekin ja jopa kau
niita tyttösiä. Iloista porukkaa olivat olleet, 
sillä tanssitilaisuuksia oli järjestetty usiasti 
läheisellä lavalla. Pataljoonan suuruinen 
oli tämä Vienan-Karjalaisten porukka ollut 
ja heidän vastuullaan oli ollut rannikko 
Säkkijärven Vilaniemen seuduilla mm. 
Alueet tulivat sitten I RD:n hoteisiin. Ke
sän kuluessa läheisen kylän asukkaatkin 
saivat luvan palata koteihinsa ja aloittaa 
työt pelloillaan. Heillä vain ei ollut hevo
sia ja niinpä he tulivatkin pian kyselemään 
josko voisin auttaa. Koska minulla oli sekä 
hevosia että miehiä annoin apua ja he puo
lestaan ruokkivat sekä pojat että hevoset. 

•• 

Kenelläkään ei ollut mitään tätä järjestelyä 
vastaan. Pojat jotka olivat maalaispoikia, 
tekivät mielellään tuttuja töitä ja hevoset
kin tulivat käytetyiksi hyödyllisesti. Syk
syllä olimme Vielä perunan nostossa ja vil
jan korjuussa. Sotatoimia ei meillä ollut 
eivätkä edes maataistelukoneet ahdistelleet 
enää. 

Kalevin hukkuminen 
Rtr 2:n viestikeskuksen lähettinä toimi

nut Kalevi, jonka lähetin Koivistolta S/ S 
Arandan mukana Kotkaan ja sieltä edel
leen Vaasaan hukkui 5/ 8. 44. Vääpelini 
toi minulle eräänä päivänä Vaasalehden ja 
sanoi : Siinä on järkyttävä kahden nuoren 
pojan hukkumisonnettomuus. Toisella po
jalla on sama sukunimi kuin luutnantilla. 
Onkohan sukulaisia? - Joo, Kalevihan se 
oli. Oli ollut yli 6 bf. tuuli ja nämä pojat 
olivat lähteneet saareen Kalevin kanootilla, 
joka oli yhden hengen omatekoinen kanoot
ti. He olivat ottaneet Trallin pohjasta pois ja 
heillä oli sotilasreput selässään ja siellä ve
sipulloja, räiskäletaikinapulloja. Pannu ja 
kattiloita. Raskaat kantamukset. Kanootti 
oli täyttynyt vedellä ja kaatunut, eikä po
jat olleet päässeet kanootista pois, vaan 
olivat jääneet loukkuun. Kalevi oli hyvä 
uimari, joten Hän olisi pystynyt uimaan 
rantaan. Tapauksen oli nähnyt eräs huvi
lanomistaja. Otin ratsun ja ajoin Pataljoo
nan Esikuntaan. Näytin Komentajalle leh
teä ja tiedustelin josko olisi mahdollista 
päästä hautaamaan poikaa. Saatte minun 
autoni, ajakaa sillä Haminaan ja sieltä ju
naan. Vääpeli kirjoittaa litterat. Saatte 10 
vrk. lomaa. Niin pääsin lähtemään Vaa
saan. 

Kotiin saavuttuani oli Kalevin ruumis 

SEINAJOEN 
•• 

KENKATEHDAS OY 
YRITT ÄJÄNTI E 7 
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juuri löydetty, pesty ja asetettu arkkuun. 
Naapurin rouva oli hoitanut kaiken, sillä 
oma vaimoni makasi sängyssä, huuti jatku
vasti Kalevia ja tolkku oli pois koko ihmi
seltä. Tummassa tukassa oli sm. paksuinen 
valkea hilsekerros. J ärjestin hautajaiset ja 
vein Vaimoni Jämsään sisarensa hoiviin, 
niinkuin nuoremman poikanikin. 

Palasin jälleen Säkkijärvelle. Neuvottelut 
rauhasta olivat jo käynnissä. Pataljoonan 
Esikunnasta soitti kapt. Onni ääni kiireise
nä. Sinulle on järjestetty raskas vetokalus
to. Joudut heti lähtemään reisuun. Sinun 
tulee hakea se suuri Tutka-asema ja se on 
vietävä ja luovutettava Kymenlinnassa va
rastoon. Sinä johdat ja vastaat kuljetuk
sesta. Paneppa toimeksi. Asialla on kiire. 

Kuljetus sujui hyvin, vaikka vaikeuksia 
olikin korkeitten mäkien päälle pääsemises
sä. Kuljetus oli raskas ja yli leveä. Tutka
asema oli suuri ja raskas ja siihen kului 
myös oma varavoima-asema joka sekin oli 
suuri ja raskas. Helpotuksesta kuitenkin 
huokasin, kun sain paperit kouraani, että 
luovutus oli tapahtunut, eikä muistuttamis
ta ollut. Pelättiin, että se saattaisi joutua 

Hyvä tietää varusmiehenkin 

eli 
Viinan varoituksia 

vuodelta 1644 
Enämbi viina saattaa ihmisen tompelixi, 

wiisaat willidze ja hullut teke vielä hullum
max, turmele taidon, sytyttä hecuman, 
saattaa capinan ja punaiset silmät: teke 
köyhäxi ja kiwuloiseksi, ilmoitta salaisuu
det, kehoitta Jumalan wihan ja saatta ca
dotuxen. 

Sentähden ei yxikän pidä juoman enä 
cuin tarpeexi ja terweydexi. Juoda myös 
ilo picarit, eli iloxi ystäwällises cocouxis ei 
ole kielty cosca ylönpaltisus estetyxi tule, 
ja taito, tieto ja ymmärrys talles on ja 
wircans töihin sowelias. 

Pitä siis waari otettaman, ettei yxikän 
määrä mital ja ylönpaltisudel pacota ja yl
lytä toistans (erinomaisesti nuorucaisia ja 
waimo wäke, ja ei yhtäkän) ylidze sen Ju
malisen tahdon, woiman, terweyden ja 
cunniallisuuden. 

J.W. 
30 

vääriin käsiin ellei kuljetus onnistuisi. Väli
rauha näet astui voimaan seuraavana päi
vänä. 

Venäläiset valvojat saapuivat sitten Pa
taljoonan portaaseen ja sitä suurempiin yk
siköihin seuraamaan vetäytymistä uudelle 
rajalle. Sekin oli jo katsottu valmiiksi. 
Nopeasti siis kaikki alkoi tapahtumaan. 
He ihmettelivät meidän huonoa sotilasku
ria. Pojat kun eivät käyttäytyneet järin so
tilaallisesti. Meillä ammuttaisi tuollaiset 
tyypit, he sanoivat. Oli siinä eroa meillä ja 
heillä. 

Siirryimme sitten päivämarssein uudelle 
rajalle määräysten mukaan. Pysähdyimme 
ja pidimmepä Kenr. Järviselle pienen pa
raadin ohimarsseineen ennen Haminaan 
saapumista. 

Porkkalaan 
Yön olimme maastossa Haminassa ja 

valmistauduimme siirtymään junaan. Siinä 
olikin hommaa, koska meillä oli paljon 
kalustoa. Aamulla aikainen herätys ja sit-
ten vain kamat ja miehet junaan. · 

sinä 
voit 

auttaa 
luovuta 
verta 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

Oppilas Jyrki Jokinen: 
II jaos tykkilinja 

AUK OPPILAAN SILMIN 
Yritin epätoivoisesti tunkea varusteitani 

kaikkiin mahdollisiin laukkuihin ja rep
puun. Tein päiväpeitosta valtavan nyytin 
ja kasasin siihen sellaisen varustemäärän, 
että itseänikin hirvitti. Kiskaisin repun sel
kääni, kahmaisin nyytin kainalooni, kasa
sin kaikki pussit toiseen käteeni ja ryntäsin 
matkaan. Selkä katkeamispisteessä ja kaik
ki vaatteet läpimärkinä kuusikymmentä kä
velevää "varustevarastoa" lähestyi jyhkeää 
tiilitaloa. Olimme tulleet Vaasan Rannik
kopatteriston aliupseerikouluun. 

Ensimmäinen viikko vierähti nopeasti, 
kun totuttelimme talon tavoille. Piti ope
tella, missä esimerkiksi on tuliasemalinjan 
luokka, koska se on oma luokkani. Piti 
myös oppia tuntemaan uudet esimiehet. 
Kaikki oli uutta ja vähän jännittävää. Op
pitunteja oli koulussa paljon, ja kirjojakin 
jaettiin kurssin alussa runsaasti. Opetus al
koi vauhdilla heti tulomme jälkeisenä päi
vänä. 

Jouduin ensimmäisellä viikolla aluepal
velijaksi. Homma ei meinannut oikein luis
taa, kun emme kavereitten kanssa tunte
neet paikkoja, ja niin "pönttöilimme" vä
hän väliä. Välillä olivat kaikki harjat käy
tössä, mutta rätit olivat kadonneet. Vähitel
len meistä kuitenkin tuli harjaantuneita 
siivoojia ja paikat loistivat. Myös aamu- ja 
iltatoimet olivat tärisyttäviä. Ensimmäisinä 
AUK:n aamuina tuntui, ettemme ehtineet 
saada aikaan yhtään mitään. Vuoteen teke
misessä hikoili moni ja joku tuskaili pelti
paidan nappien kanssa. Iltatoimissa pinkat 

Kortesjärven 
Pelti- ja Putkirakenne Oy 

62420 Kortesjärvi, puh. 964/82 233 

Farm Film Oy 
Envallintie 14, 01900 Nurmijärvi 
Puh. 90 - 209 416, 90 - 209 391 

Casino 
Kasinokuja 1, 04400 Järvenpää 

puh. (90) 280 711 

olivat usein "räjähtäneitä" ja yöpuvutkin 
sujahtivat ylle useimmiten nurinpäin. Nä
mä ja kaikki muutkin kommellukset nau
rattavat varmasti myöhemmin, mutta eivät 
varmaan juuri sillä kokemishetkellä. 

Eriytyvässä koulutuksessa eli linjakohtai
sessa koulutuksessa koin, kuinka oman lin
jan miehet alkoivat puhaltaa yhteen hiileen. 
Oma tupa on melkein pyhää aluetta. Yh
teishenki kasvoi varsinkin silloin, kun työn
nettiin kahdeksan tonnin tykkiä ja iltava
paalle piti päästä. Aikaa oli viisi minuuttia, 
mutta tykki tuli paikalleen. Oman linjan 
miehistä tuli nopeasti mukavia kavereita. 

Meitä on koulutettu maastossa ja luo
kassa. On hikoiltu kokeissa ja niihin val
mistauduttaessa. On ammuttu uudenvuoden 
onnittelut vaasalaisille 130 mm:n tykeillä. 
On harjoiteltu erilaisten aseitten käsittelyä. 
Ja koulutus jatkuu ... 

Vaasan Rannikkopatteriston aliupseeri
koulu on ollut minulle ja varmasti mo
nelle muullekin oppilaalle pelkästään posi
tiivinen kokemus. Vaikka välillä on oltu 
kovilla ja joskus on tuntunut, että tästä ei 
tule mitään, niin kaikista vaikeuksista on 
selvitty. Kovilla oleminen näet kasvattaa. 
AUK:ssa koulutetaan sellaisia ryhmänjoh
tajia, jotka pystyvät saamaan ryhmänsä 
liikkeelle vaikeassakin tilanteessa ja jotka 
ovat ryhmällensä oivana esimerkkinä. Tätä 
samaa koulutuslinjaa Vaasan Rannikkopat
teriston aliupseerikoulu jatkaa varmasti tu
levaisuudessakin. 

Kurikan Kino Ky 
Puh. 964 - 502 427 

Kustannusliike Kolmio-Kirja 
PL 246, 90100 Oulu 10 

Puh. 90 - 640 761 tai 981 - 333 411 

Kaukokiito Oy 

Soitinkorjaaja P. Ahlberg 
Tolarintie 11 R, 00400 Helsinki 40 

Puh. 90 - 578 937 
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POMMI AMPUNUT 
Vaasan Rannikkopatteriston tavanomainen talvitoimintaleiri ~ide~tii~ Lohtaj~lla .. 2~. 

1.-29. 1. 1982. Leiri oli kahdessakin suhteessa erikoinen, jopa h1stor1allmen. _Ens1~makin 
leiri pidettiin poikkeuksellisen kovassa pakkasessa j~ t~iseks~ tu~iasem~lask~_n. e_h ~ 
suoritti neitsytleirimatkansa. Näistäkin huolimatta kaikki mem va1keuks1tta lapa Ja lemn 
voidaan sanoa onnistuneen erittäin hyvin. 

Vaasan Rannikkopatteristo suorittaa 
vuosittain kolme omaa kovapanosammun
taleiriä eli yksi kullekin saapumiserälle. 
25. 1.-29. 1. pidettiin tavanomainen nor
maaliin koulutukseen kuuluva talvitoimin
taleiri Lohtajalla. Siihen osallistui lähes 
koko patteristo: mukana oli kaikkiaan 30 
ajoneuvoa ja 330 henkilöä VaaRPsto:sta. 
Osalle tämä oli ensimmäinen armeija-ajan 
leirikokemus, mutta osalle se oli todellinen 
loppusota, sillä leirin päätyttyä heillä ei ol
lut kuin kolme aamua enää jäljellä. 

Ensimmäinen ja ainut todellinen viholli
nen minkä leiriläiset saivat kohdata, oli 
kov~ pakkanen. Se oli lähes koko leirin 
ajan alle -20 astetta ja toimi VaaRPsto:n 
päävastustajana. Leirin päätöspuheessa 
everstiluutnantti Väyrynen mainitsikin, että 
leiriläiset saivat kokea poikkeuksellisen kyl
män leirin, jollaista ei ole aikoihin koettu. 
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Pakkasen ei kuitenkaan annettu leirin kul
kua häiritä missään vaiheessa, vaan kaikki 
ammunnat ja muut toiminnat suoritettiin 
täysimittaisina läpi. Samalla testattiin va
rusmiesten selviytymistä kovasta pakkases
ta kuittaamallaan varustuksella. Ja hyvin 
näyttävät vaatteet riittävän, sillä leirin ai
kana ei tullut kuin kaksi lievää paleltumaa. 
Lämpöhaalari on ainut mitä varusmiehet 
jäivät kaipaamaan. 

Lohtajan talvitoimintaleirin tarkoitukse
na oli paitsi tarkistaa, mitä varusmiehet 
ovat oppineet, myös antaa lisäopetusta ja 
käytännön kokemusta erilaisissa koulutu~
kohteissa. Tällaisia olivat mm. mootton
marssi ja sen suojaaminen, asemaanajo ja 
ampumakuntoon saattaminen, taisteluase
mien tiedustelu ja valmistelu sekä tärkeim
pinä maa-ammunnat ja RAL:i:i eli tulia_se
malaskimen käyttöönottokoketlut. Uusma 

Aliupseerikoulu ja oppilaskunta 
Alokasajan alku on aikaa, jolloin monet 

asiat tuntuvat oudoilta ja tämä aiheuttaa 
hämmennystä sekä epätietoisuutta. J okai
nen joutuu pohtimaan kysymystä: 11 vai 8 
kuukautta? Selvästi on havaittavissa kahtia 
jako: AuK:hon haluavat ja tätä vaihtoeh
toa karttavat. Onhan tuttu sanonta: 11 in
tissä vikaa vintissä! Mutta onko asia sit
tenkään näin? 

ja hieman erikoisempina koulutuskohteina 
olivat piilo- ja sissitulenjohto, maahanlas
kutorjuntataistelu ja sen tukeminen sekä 
viivytystaistelun tulenkäyttö. 

Leirin teki historialliseksi tuliasemalaskin 
eli RAL, joka oli ensimmäistä kertaa mu
kana varsinaisissa ammunnoissa. Näin tes
tattiin armeijan henkilöstön ja suomalais
ten tietokoneinsinöörien monen vuoden ai
kana kehittämät tietokoneohjelmat. Odo
tettiin jännityksellä toimivatko ohjelmat 
lainkaan, mutta nyt ensimmäisen leirin jäl
keen voidaan sanoa, että RAL täytti kaikki 
sille asetetut vaatimukset. RAL on taval
laan vielä prototyyppi, joka on VaaRPsto:n 
koekäytössä. Sitä kehitetään jatkuvasti, sil
lä puutteet ja viat korjataan 1-2 vuoden 
kokeilukäytön jälkeen. Historian kirjoihin 
pääsi myös luutnantti Kari Jokiaho toimi
essaan VaaRPsto:n ensimmäisenä laskinup-

Palvelusaikana miehiä koulutetaan tehtä
viin, joita painotetaan tulevaisuudessa työ
markkinoille hakeuduttaessa. Sotilaallinen 
johtajakoulutus on erittäin painava kriteeri 
yhteiskunnan vaativimmissa työtehtävissä. 
Tällaisia ovat mm. korkeampaa johtaja
koulutusta vaativat ammatit. Henkilökoh
taisesti olen kokenut AuK:n kehittävänä ja 
rationaalisempana ajanjaksona kuin aio-

seerina. 
Koulutus- ja järjestelytoimiston päällikön 

kapteeni Matti Pääkkösen mukaan Vaa · 
RPsto:n talvitoimintaleiri Lohtajalla meni 
hienosti ja koulutustavoitteet voidaan kat
soa saavutetun. Kaikki kolme tulipatteria 
pelasivat hyvin yhteen ja muodostivat yh
tenäisen kokonaisuuden. Ammuksia leirin 
aikana käytettiin kaikkiaan 600 kappaletta. 
Niiden lisäksi suoritettiin 400 jäämiinan 
näytösräjäytys. Lisää leirikokemusta varus
miehille ja RAL:lle annetaan taasen touko
kesäkuun vaihteessa pidettävällä kesäleirillä, 
aina parillisina vuosina VaaRPsto:n muka
na ollessa Rovajärven leirillä sekä syys
lokakuussa olevalla syysleirillä. Tuolloin 
saadaan kokeiluun mukaan myös meriam
muntaohjelmat. 

Oppilas Jyrki Kivelä 
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kasajan. Vaasan Rannikkopatteriston ali
upseerikoulu on erittäin positiivinen paikka 
palvella, sillä patterin henkilökunta on am
mattitaitoista, mutta samalla patterilla on 
inhimillinen henki. Kaikki liiallinen ryy
näys on poissa, mikä sopiikin hyvin moot
toroituun rannikkotykistöpatteristoon -
ainoa laatuaan Suomessa - sillä aselaji on 
varsin "tekninen". Kokeita koulussa on 
paljon ja lukemaan joutuu yölläkin, mutta 
kokeistahan selviää. 

Kaikki koulun oppilaat ovat oppilaskun
nan jäseniä, joista valitaan oppilaskunnalle 
hallitus. Hallitukselle kuuluu oppilaskuntaa 
koskevien asioiden päättäminen ja kaiken
lainen järjestely. Oppilaskunnalla on oma 
talous, jonka puitteissa pyritään toteutta
maan jäsenten tavoitteita, toisaalta toimin
tamme pyrkii kohentamaan talouttamme, 
jotta oppilaiden odotukset toteutuisivat pa
remmin. 

Oppilaskunnan tehtäväkenttään kuuluu 
mm. kurssijuhlan järjestäminen. Se on 
kurssin kohokohta, jonne pyritään organi
soimaan ohjelmaa, jonka viihdyttämänä 
kutsuvieraat (komentaja, koulun henkilö
kunta, apukouluttajat . . . ) ja oppilaat 
voivat viettää yhteisen unohtumattoman il
lan. Muita asioita ovat kurssimatkaan ja 
-esineeseen liittyvät järjestelyt sekä lisäksi 
on koko joukko juoksevia asioita. Talou
temme rakentuu pääasiassa Porrastus 
-lehteen hankittujen mainosten tuotosta, 
josta meille myönnetään osa. Toinen tu
lonlähde on limsa-automaatti, sillä limsan 
kulutus on kova 4. patterilla. 

Puheenjohtajan tehtävä on mielenkiin
toinen, mutta se vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
aikaa. Hänen tulisi olla aktiivinen ja to-
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King Burger 
Kustaalantie, Vaasa, puh. 213 916 

Oy Leinolat Ab 
Tapionkatu 7, 65230 Vaasa 23 

Puh. 961 · 211 166 

Salon Merinell 
Maininkitie 21, Kivenlahti, 

puh. 90 - 8017612 

Postipankki 
Ylätori 4, 65007 Vaasa 7 

puh. 961 - 121 722 

siaankin hoitaa työnsä kunnolla. Itsevar
muutta tulee olla silloin kun tehtävät ka
sautuvat ja henkilökunta vaatii selvitystä 
samanaikaisesti, mutta onneksi delegointi 
joillekin oppilaille helpottaa kiireisinä ai
koina. Päätehtävänä on toimenpiteiden 
suunnittelu ja ideointi. Puheenjohtaja on 
yhdyshenkilö. Hänellä tulee olla kaikista 
vaiheista hyvä kokonaiskuva ja eri osa
hommien koordinointi tulee hoitaa var
muudella. Tietenkin rutiininomaisia töitä 
on useita: kokousten kokoonkutsu ja nii
den pitäminen sekä yhteyden pitäminen 
oppilaskunnan kuraattorin ja patterin pääl
likköön. Kantahenkilökunnan kanssa jou
tuu olemaan tekemisissä aika paljon ja 
tällöin tulisi antaa oppilaskunnasta myön
teinen kuva ulospäin käyttäytymällä hyvin. 
Luottamustehtävänä se ei vaadi liikaa aikaa, 
sillä kokeisiin ehtii valmistautua aivan riit
tävästi. Mielestäni oppilaskunnan puheen
johtajuus on yhtä tavoiteltava kuin koulu
tuksessa monesti motiivina käytetyt Ran
nikkotykistökoulun legendaariset paikat. 
. Oppilaskunta kiittää niitä monia tahoja, 
Jotka ovat avustaneet ja tukeneet ·toimin
taamme. Parhaat kiitokset ymmärtäväiselle 
patterin henkilökunnalle, erikoisesti oppi
laskunnan kuraattorille luutnantti Kari Mä
kiselle. Kiitokset ansaitsevat Porrastus-leh
den asioita hoitaneet everstiluutnantti P. 
Väyrynen, ylivääpeli K. Uuro ja vääpeli 
S. Poti. Oppilaskunta kiittää myös Soti
laskotiyhdistystä ja Merenkurkun Kiltaa 
sekä erityisesti kaikkia Porrastus -lehdessä 
mainostaneita. 

Aliupseerikoulun kurssi 79:n 
oppilaskunnan puheenjohtaja 
Oppilas Matti Laamanen 

Kuljetusliike S Prosi 
Lapväärtti puh. 962 - 21045, 21622 

Näsijärvi Oy 
Rantatie 17-21, 33250 Tampere 25 

Tampereen Hammaskeskus 
Kauppakatu 3 B, 931 - 337812 

Neule-Lassila Ky 
Tel. 931 - 442655 

Autokoulu Ajotaito Oy 
Porthaninkatu 9, 00530 Helsinki 53 

Puh. 713 442 

ONKO OTILLE MENIJÖITÄ? 
Vaasan varuskuntasairaala on hyvin tärkeä osa varusmiehen jokapäiväisestä palvelusta. 

Sen tärkeyttä kuvaa jo sekin, että vastaanotolla eli otilla käy päivittäin keskimäärin n. 13 
varusmiestä. Heidän yleisimpiä vaivojaan ovat nuhakuume, vatsavaivat ja jalka- ym. 
kivut. Osa joutuu lähtemään tai saa lähteä (ihan miten vaan) vastaanotolta saaden "kep
piä" eli KP:tä, mutta osa otetaan sairaalaan sisäänkin. 

Vaasan varuskunnan kasarmirakennukset 
ovat ahtaita ja niissä on paljon varusmie
hiä, näin ollen erilaisten tartuntatautien 
leviäminen on hyvin yleistä ja usein myös 
nopeaa. Taudit liikkuvat usein tuvittain eli 
jos yksikin mies on saanut tartunnan, niin 
harvemmin hän sairastaa sitä yksin vaan 
tauti leviää tuvassa miehestä toiseen. Viime 
vuonna lähes kaikki Suomessa liikkuneet 
epidemiat käytiin läpi myös Vaasassa. Täl
laisten epidemioiden iskettyä varusmiehiin 
on Vaasan 20 paikkainen varuskuntasairaa
la tupaten täynnä. 

Ensimmäinen kysymys mikä varusmiehil
le aamuisin tehdään on: "Onko otille me
nijöitä ja onko kenelläkään vapautuksia?" 
Yleisimmät syyt minkä vuoksi vastaanotol
la käydään ovat nuhakuume, angiina, vat
savaivat ja jalka ym. kivut sekä erilaiset 
ihottumat. Vuonna 1981 vastaanotoilla kä
vi kaikkiaan 3435 eli noin 13 varusmiestä 
per vastaanottokerta. Yliv. Junnolan mu
kaan vastaanotolla kävijämäärät vaihtele
vat viikonpäivien mukaan. Maanantaisin 
potilaita on huomattavasti enemmän kuin 
perjantaisin: maanantaina niitä saattaa olla 
yli 30 kun taas perjantaisin vastaanotolla 
käy vain 5-6 potilasta. Vaikuttaako tst-

Ylihärmän kunta 
62375 Ylihärmä 

Anni Sinisalo 
Votinmäentie 9, Helsinki 97 

puh . 322 418 

Autokoulu E. Nelskylä 
Fredrikinkatu 61, Helsinki 10 

Puh. 6943657 

Mr Aukia Oy 
Vaasa • Seinäjoki 

Valtola Oy 
Lemminkäisenkatu 10, 

20520 Turku 52, puh. 921/12313 

harjoitukset, leirit tai marssit potilasmää
rään? Siihen yliv. Junnola ei halua puut
tua, vaan sen voi jokainen miettiä itse 
omalta kohdaltaan. 

Aina ei vastaanotolta selviä pelkillä va
pautuksilla tai KP:llä, vaan joskus on po
tilas määrättävä jäämään sairaalaan sisään. 
Näin kävi viime vuonna 871 potilaalle. 
Tuossa luvussa on mukana myös KSS 1 :ssä 
eli Tilkassa olleet potilaat. Harmittavilta 
loukkaantumisilta vältyttiin viime vuonna 
melko hyvin eikä paleltumisiakaan ollut 
kuin kolme. 

Jotta tautien leviämisiltä ja pahenemisil
ta vältyttäisiin, on kaikkien syytä muistaa, 
ettei sairautta saa koskaan salata. Jos tun
tee olonsa sairaaksi on aina parempi käydä 
tutkittavana kuin tartuttaa sitä muihin ja 
antaa sen vain pahentua. Siksi asennoitu
mista KP:tä kohtaan olisi hiukan tarkis
tettava, sillä pelko KP:n saamisesta vain 
lisää sairauden salaamista. On väärin ran
gaista henkilöä joka on saanut KP:tä an
tamalla hänelle siitä jokin ylimääräinen 
huki, sillä eihän kukaan voi tietää vaikka 
olisikin sairas KP:stä huolimatta. 

Oppilas Kivelä 

Kytöhongan Kirja Oy 
Yrjönkatu 8, 28100 Pori 10 

Puh. 939 - 16053 

Galmet Oy 
62375 Ylihärmä 

Reikälevy Oy 
62375 Ylihärmä 

Labtronic Oy 
PL 34, 01661 Vantaa 66, 

puh. 90 - 843 502 
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Eräs AUK:n keskiviikkopäivä 

00.00- Yö kulkee normaalia rataansa. 
5.50 Vain apupäivystäjät valvovat, on 

hiljaista, lukuunottamatta tupa 
2:sta kuuluvaa kuorsausta. Aamu
yöllä joku käy tarpeillaan muuta 
liikettä ei ole. 

5.40 Kolmas apupäivystäjä herättää lin
janvanhimmat, tupien esimiehet, 
oppilasvääpelin ja apukouluttajat. 

5.55 Oppilaat alkavat heräillä ja liikus
kella tuvissa; joku hakee peseyty
misvälineensä valmiiksi joku taas 
laittaa kumitossut jalkaansa ja 
valmistelee punkkaansa. Kaikki 
tämä tapahtuu tietysti luvatta ja 
salaa. 

6.00 PATTERILLA HERÄTYS! Ovet 
singahtavat auki ja oppilaat ryn
täävät toiseen kerrokseen hake
maan vaatteensa. Y öpuku vaihde
taan nopeasti palvelushousuihin ja 
peseytymisvälineet haetaan kaapis
ta. Sitten lähdetäänkin jo pesulle, 
sillä kuuluu komento "tuvat 1 ja 
4 tupiin parijonoon järjesty." Tu
pa 1 :ssä pientä sähellystä ja siksi 
kuuluu "Tupa 1 kestää, kestää. 
Jakkaroille mars." Tupa istahtaa 
ja samantien "Tupaan parijonoon 
järjesty." Nyt onnistui ja tupa 
lähti pesulle. Siellä ei viivytä kauan 
vaan tuvat 2 ja 3 lähtevät vuorol
laan. Kun kaikki ovat käyneet pe
sulla, kello soi ja liike pysähtyy. 
"Kuka siellä pyörii", joku huutaa 
ja jatkaa, "valmistautukaa aamu
palalle lähtöön aikaa 2 min, jatka
kaa." Oppilaat pukevat ja tekevät 
punkkansa kutakuinkin valmiiksi, 
sitten kello taas soi ja komenne
taan "Tupiin parijonoon järjesty" 
ja sitten "ulos jaoksittain neliri
viin". 

6.12 Päästään lähtemään juosten kohti 
ruokalaa. Matkaa on ja välillä 
kuuluu "Jyrkät käännökset", 
"Tahtiin toinen jaos", "Ruotu
ojennukset kuntoon" ja ym. 
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N. 6.45 Aamupala syöty ja järjestytään 
taasen ulos neliriviin. Ulkona on 
jo joku vastaanottamassa ja huu
taa ''Ripeästi muotoon ja ojen 
nus". Päivystäjä juoksee viimeise
nä muotoon ja karjaisee "Patteri 
paikalla" , silloin oppilaitten kädet 
laskevat nauhana alas, vaan ei tar
peeksi hyvin, sillä kuuluu komento 
"Ei katko väliltä, siispä käsi uudes
taan ylähä - laskoo." (Komenta
ja on Oulusta päin kotoisin). Sit
ten lähdetään takaisin koululle ja 
matkan aikana samat komennot 
kuin tullessa: RAUK:n pihassa val
vova ryhmänjohtaja käskee häly
tysryhmän siivoamaan ulkoalueet 
ja muut TUVAT JA ALUEET 
ERITTÄIN HYVÄÄN KUNTOON. 

7 .25 Kello soi ja liike lakkaa "Valmis
tautukaa oppitunneille menoon ai
kaa 5 min. Varustus: tykkilinja 
työpuku ja paljon lämmintä alle, 
keskiö menee vaunuun, viestilinja 
ottaa monisteet mukaan ja menee 
omaan luokkaan ja tulenjohto- ja 
mittauslinja menee luokaansa mu
kanaan rnittausvälinepussi ja muis
tiinpanovälineet. Jatkakaa." 
Oppilaat siirtyvät verkkaisesti tun
neille, joita onkin koko aamupäivä. 

10.43 Kello soi "Valmistautukaa käskyn
jakoon ja ruokailuun lähtöön aikaa 
2 min. Jatkakaa." 

10.45 Lyhyen paikanhaun jälkeen oppi
laat ovat muodossa -ja valmiina 

.. 

' 

odottamaan ketkä saivat keskiviik
koillan hukeja. He ovat pääasiassa 
viime keskiviikkoillan juhlijoita, 
kaappinsa auki jättäneitä ym. tö
töilijöitä. Ilmeet muuttuvat: toisil
la vihaisiksi toisilla taas helpottu
neiksi. 
Sitten järjestytään ulos neliriviin, 
mutta pian kuuluu "järjestyminen 
velttoa, siispä oikealta ja vasem
malta tupiin takaisin mars. '' Op
pilaat juoksevat takaisin ylös ja 
samantien alas. Sitten voidaankin 
lähteä ruokailemaan. 

n. 11.30 Kurssi palaa ruokailusta ja taas 
hälytysryhmä toimii ja muut "TU
VAT JA ALUEET ERITTÄIN 
HYVÄÄN KUNTOON eikä ku
kaan mene sotkuun ennenkuin ne 
ovat kunnossa.'' 

12.55 Kello soi: "Valmistautukaa oppi
tunnille menoon aikaa 5 min, va
rustus sama kuin aamupäivällä." 
Oppitunteja pidetään tälläkertaa 
kaksi peräkkäin. 

14.55 Kello soi taas: "Kuka siellä pyö
rii? Valmistautukaa liikuntakoulu
tukseen lähtöön, aikaa 5 min. Va
rustus lenkkeilyvarustus. Jatkakaa". 
Silläaikaa, kun terveet oppilaat ovat 
lenkillä vempulat siivoavat alueita. 
Lenkin jälkeen suihkuhuoneessa on 
valtava jono, mutta hyvällä sovulla 
kaikki ehtivät käydä suihkussa. 

16.30 On ruokailuun lähdön aika ja jär
jestytään ulos neliriviin. Tälläker
taa se meni hyvin ja päästään heti 
lähtemään. 

n. 17 .15 Kurssi on ruokaillut ja palannut 
RAUK:n pihaan ja taas komenne
taan: "Hälytysryhmä tarkistaa ul
koalueet ja TUVAT JA ALUEET 

18.35 

20.20 

21.00 
21.10 

ERITTÄIN HYVÄÄN KUNTOON 
ilmoitukset valvovalle ryhmänjoh
tajalle ja likaisia alueita on turha 
tulla ilmoittamaan. Kukaan ei läh
de sotkuun tai YK:lle ennenkuin 
ne ovat menneet läpi. " 
Siivous alkaa ja ensimmäinen tar
kastus pidetään 17.45. Ei kelpaa. 
Siivous jatkuu ja toinen tarkastus 
pidetään 18.35. Tälläkertaa tarkas
tus meni läpi, joten YK:sta ei ole 
mennyt vasta kuin puoli tuntia siis 
ihmeen vähän. 
Kello soi: "Sotkuun ja YK:lle saa 
ilmoittautua." Yleinen hässäkkä ja 
hetkessä päivystäjän pöydän edessä 
on pitkä jono YK:lle ilmoittautu
jia. Kaikki eivät lähde kuitenkaan 
vielä nyt, vaan hiukan ennen 20.30, 
jotta välttyisivät siivoukselta ja il
tatoimilta. 
Kello soi: "Hälytysryhmä päivys
täjän pöydän luo ja TUVAT JA 
ALUEET ERITTÄIN HYVÄÄN 
KUNTOON, jatkakaa. 
Hälytysryhmä juoksee paikalleen 
ja suoritetaan tarkastus ja määrä
tään kokeilumielessä tulipalovarus
tus. Se oli valmis jo 5:ssä min tai 
ainakin melkein valmis, sillä tar
kastuksessa todettiin, että yhdellä 
oppilaalla oli lusikkahaarukka vää
rässä taskussa. 
Pidetään vahvuustarkastus. 
Vahvuustarkastus ohi ja komenne
taan: "Tupiin - lepo - tupiin 
mars." Kello soi: "Valmistautukaa 
iltatoimiin, aikaa 2 min, jatkakaa." 
Kiire alkaa: kaapista henkari ja 
peseytymisvälineet, vaatteet pois 
ja yöpuvun housut jalkaan. Sitten 
kello jo soikin: ' 'Iltatoimet jatka-
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Tulenjohto- ja mittauslinja 
Tulenjohto- ja mittauslinja oli kurssilla 

79 niin kuin aikaisemminkin RAUK:n ku
ninkaallinen herrasmieslinja. Sen koulutus 
on monipuolista ja melko vaihtelevaa. Op
pilaat oppivat kurssin aikana välineistön 
hallinnan ja käytön, maa- ja meriammun
tojen tulenjohdon ja tietysti sotilaallista 
käyttäytymistä. Valitettavasti vain koulutus 
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kaa." Nyt lähdetään tuvittain pe
sulle ja kun toiset ovat pesulla toi
set tekevät pinkkaa päiväpeitosta. 
Kun kaikki ovat käyneet pesulla, 
kello soi taa: "Valmistautukaa 
yleistarkastukseen, aikaa 2 min. 
Jatkakaa." Silloin oppilaat syök
syvät toiseen kerrokseen mukanaan 
palveluspukuhenkari ja saappaat, 
sitten äkkiä takaisin ylös ja pinkat 
kuntoon. Aika loppui kesken, kel
lo soi: "Yleistarkastus joka mies 
tarkastuksen edellyttämään paik
kaan. No niin, ei räpistellä enää." 
Oppilaat menevät paikoilleen sa
malla joku astuu tupaan, rintama
suunta kääntyy ja joku rientää te
kemään tupailmoitusta. Sitten suo
ritetaan tarkastus, ja jonkun on
nettoman pinkka on vielä kesken 

on myös hyvin teoriapitoista. Siksi luke
mista riitti koko kurssin ajaksi. Kurssin 
pieni, mutta piruhinen päätöksensä pitävä 
ja töitä karttava oppilas KESKITALO viet
ti lukulomilla monet yöt, joskus jopa kello 
03 .00:een. Opp. SANDVIK, joka on huk- . 
kaamisen mestari; hukkasi mm. kellonsa, 
otti kirjansa ja painui kotiinsa lukemaan. 

ja kaapin päältä löytyi pölyä, siis
pä: "Tupapalvelija verryttelyasu 
päälle ja siivoamaan ja muut pin
kat - lepo - pinkat kattoon. ' ' 
Uudestaan pinkat kuntoon. 

21.40- Yleistarkastus on ohi ja lähes kaik-
ki paikalla olevat ilmoittautuvat 

22.00 lukulomille, sillä TV:stä tulee Dal

22.00 
22.00 
24.00 

las ja perjantaina on kokeet. 
Patterilla hiljaisuus. 
Iltalomalaisia palaa lomilt~an pit
kin iltaa. Tietysti valvova ryhmän
johtaja on vastaanottamassa viimei-
simpiä ja tarkistaa ettei kukaan ole 
juhlinut liikaa ja että kaikki pa
laavat ajoissa. 

Tämä oli vain yksi RAUK:n päivä ja jo
kainen päivähän on erilainen, joten mielen
kiintoa riittää palvelusaikana. Mitähän on 
huomenna luvassa? 

' . 

.. 

Luvut auttoivat, sillä molemmat pakkasivat 
reppunsa ja lähtivät Santahaminaan. 

Pelkät lukulomat ja iltavapaat eivät aina 
riittäneet, vaan harjoitusvapaita käytettiin 
useimmin lukemiseen kuin harjoitteluun. 
Oppilasvääpelin tehtävät vakavasti ottanut 
opp. "PK" MALKAMÄKI, mies joka nai
lasi riketaulun heti kurssin alussa, ei lähte
nyt yhdellekään harjoitusvapaalleen ilman 
kirjoja, vaan meni kotiinsa rauhassa luke
maan itsensä RTK:hon. Usein olivat kirjat 
harjoitusvapailla myös amerikkalaista jal
kapalloa pelaavalla opp. BERGHOLMIL
LA, jonka punkka ei aina aamuisin ehtinyt 
valmiiksi sekä tavallisella jalkapalloilijalla 
opp. KUISMALLA, joka oli itse rauhalli
suus, mutta kiersi töitä menemällä harjoi
tuksiin. Asia erikseen on se, lukivatko po
jat siellä vai olivatko he vain pois iltatoi
mista. 

Koulutuksesta kurssilla huoelhti linjan 
leikkimielinen, mutta hommansa hallitseva 
kouluttaja luutnantti MÄKINEN, joka pi
tää moottorikelkkailusta ja mäkihypyistä. 
Hänen apunaan toimivat linjan pitämä ko
kelas HAVINEN, joka oli useimmin iltaisin 
kotonaan lapsensa kanssa kuin koululla 
oppilaiden kanssa, eikä koskaan nukkunut 
omassa punkassaan sekä aina hymyilevä 
ja rahapulainen alik. SILTANEN. Myös 
oppilaat toimivat toistensa apuna. Jo kurs
sin alussa kokelaaksi kutsuttu ja usein pu
helimesta löytyvä oppilas KELLOKOSKI, 
oli linjan turva epäselvissä asioissa, mutta 
kilpailun kiristyessä avustushalu väheni. 
Kellokoski lähti Santahaminaan, mutta toi 
sin kävi kovasta yrityksestä huolimatta aral
le oppilas MÄKELÄLLE, jonka apua linja 
myös käytti hyväkseen. 

Vaikka koulutus oli tiivistä ja eteenpäin 
menevää, niin silti linjalla riitti hupia. Sen 
varsinaisia mestareita olivat pohjalaanen 
oppilas ISOSAARI Ylistaron Untamalasta, 
joka huvitti linjaa murteellaan ja jutuillaan 
sekä aina yhtä iloinen ja suulas oppilas 

Koneliike P. Taipale 
Ylistaro, 61440 Untamala 

964/731853 

ISKU OY 

Lahden Invalidien Työkeskus 
Ase- ja konekorjaamo 
Laatikkotehtaankatu 7 

15240 Lahti 24, 918 - 514 401 

KURKI, jonka lattialle tipahtanut säärikar
va oli aiheuttaa hankaluuksia. Kurssin mal
lisotilaan, oppilas KOSKEN, sanaselven
nykset pitivät nekin linjan mielen virkeänä. 
Ei linjan hitaimman oppilas ISOTALON
kaan jutut niitä vakavimpia olleet, vain 
hänen työhaluttomuus joskus muita vihas
tutti. 

Tulenjohto- ja mittauslinjan tupa oli 
usein patterin siistein. Tosin sen siivoami
sessa etenkin siivojien löytämisessä oli hiu
kan vaikeuksia. Siivoamisesta lusmuamisen 
taidon kehitti huippuunsa oppilas KALLIO 
A, joka kuitenkin otti johtamistehtäviä 
mielellään vastaan. Ei oppilas KIVELÄ
kään, jonka hymy ja parran kasvu oli tuot
taa vaikeuksia, kovin mielellään siivonnut 
vaan ei se RTK:hon menoa estänyt. Toisin 
oli aina, jopa tunnillakin, nukkuvan ja lu
kemista karttavan oppilas KINNUSEN 
kanssa: hän siivosi, kun se tehtävä hänelle 
annettiin. Kihlatustaan huolehtiva oppilas 
KOPONEN pelasti muutaman kiperän tilan
teen antautumalla vapaaehtoiseksi siivoo
jaksi. 

Ikäjakauma linjalla oli melko pieni, mut
ta laidat tietysti erottautuivat. Maitopoika 
oppilas "Veta" KAIVOLA, joka usein 
tunsi olevansa helteessä, oli linjan oma 
vauva. Tuvan pappa, oppilas KALLIO V-P 
piti linjasta hyvää huolta, mutta meteliä 
hän ei sietänyt. Vanhimmasta päästä oli 
myös apukouluttajien limsankantaja oppi
las IJÄS, jonka äänekäs valitus kuului kaik
kialle. Nuoruuden huumassa eli vielä alus
sa sairastellut, mutta siitä huolimatta lähes 
kärkeen ja RTK:hon menijöiden joukkoon 
sijoittunut hiihtäjä-suunnistaja oppilas HAU
TAMÄKI. 

Linja oppilaat asuivat ympäri Suomea. 
Heitä oli Helsingistä, Keski-Suomesta sekä 
Vaasasta ja muualta Pohjanmaalta. Mutta 
missä asuu hiljainen ja piilossa pysyvä op
pilas ROININEN? No, Uu-majassa tietysti. 

Oy Suomen Bofors Ab 
Vasaratie 2, 65350 Vaasa 35 
Puh. (961) 251 599, 251 195 

Joni-Pukine 
35300 Orivesi 

Puh. 935 - 2385 

Jalosepät Oy 
Seinäjoki 964/22888 
Kurikka 964/502295 
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Vaasan 79. aliupseerikurssin viestilinja 

Tämän juhlavan ja komealta kalskahta
van tittelin taakse kätkeytyi 12 oppilasta. 
Opimme tuntemaan toistemme luonteen
piirteet viimeistään Lohtajan tykistöampu
maleirillä kurssin toiseksi viimeisellä viikol
la. Huolimatta siitä, että meidät ulkoisesti 
työnnettiin samaan harmaaseen muottiin, 
löytyi joukostamme hyvinkin erilaisia per
soonallisuuksia. 

Viestilinjan koulutus oli pääasiallisesti 
tutustumista eri viestivälineisiin ja niiden 
käyttöön. Koulutuksestamme vastasi vii
meiseen henkäykseen asti todellinen viesti
mies vääpeli KARHULA sekä apukoulut
tajana alik. DITS. 

Opetus oli siis pätevää. Entä tulokset? 
Jokainen, joka Lohtajan leirillä oli, voi si
simmässään miettiä ja muistaa, kuinka hy
vin viestiyhteydet leirillä pelasivat. 

Meidät viestilinjan oppilaat saattoi erot
taa jo kaukaa: Köyryselkä kelan kantami
sesta ja pitkät kädet ("kädet pois saap
paista") raskaiden varusteiden kantamises
ta. Aina, kun tarvittiin miehiä raskaisiin 
kantotehtäviin, kuului kaiku kautta 4. pat
terin ''Viestilinja''. Eniten kantotehtävistä 
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sai kärsiä opp. SALO, joka ryhmän kova
kuntoisimpana sai aina raskaimman taa
kan. Salo ei kuitenkaan tästä lannistunut, 
jutut eivät koskaan päässeet loppumaan 
tältä kurssin kuopukselta . 

Normaali päivämme alkoi n. 5.45 jolloin 
opp. JUNKKILA aloitti punkkansa teon. 
Junkkila tunnettiin miehenä, jonka siviili
lokerona toimi tyynynalusta. Kello kuudel
ta soi meille niin tuttu kello ja päivystäjä 
karjaisi "Patterilla herätys" siitä alkoi 
hurja sählääminen, jossa patterin hitain 
mies opp. L. ISOTALO nytti kyntensä. 
Punkasta tuli aina tuvan paras ja mies oli 
aina ensimmäisenä valmis. Tässä vaiheessa 
herätti hilpeyttä opp. IMMONEN etsimäl
lä piilolinssejään. Immosen paras ystävä 
opp. PELTONEN sen sijaan ei turhia hä
täillyt. Tämän tiukan linjanvanhimman 
tunnuksena oli "No panic boys". Vihdoin 
kun kaikki muut olivat valmiita, löytyi vie
lä opp. VUORINEN kaapilta etsimästä 
lakkiaan. Hoputuksiin hän vastasi aina yh
tä tyynesti "Joo, joo" 

Ruokailuun selvisimme mitä erilaisimpi
en vaiheiden jälkeen viimeistään 6.30. Pois 
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Pyhän Barbaran suojatit 
18 oppilasta RAUK kurssilta N:o 79 
Turvallisin mielin ja itsetuntoa uhkuen 

astuimme me 18 oppilasta eräänä alkutal
ven aamuna RAUK:n ovesta sisään ja ma
joituimme omaan tupaamme. Heti alusta 

lähteminen sujui sen sijaan vanhan rutiinin 
mukaan: kaikki odottivat linjan suursyö
märiä opp. Korjaa. Päivä sujuikin sitten 
suhteellisen (kaikki on suhteellista) rauhal
lisesti aina klo 17 .00 asti. Tällöin tuvan 
urheilijat opp. TÖRMÄ, joka tunsi olevan
sa allerginen intille ja opp. Salo lähtivät 
liukkaasti harjoitusvapaalle. Muilla alkoi 
ruokailun jälkeen armoton siivoaminen: il
tavapaalle oli päästävä. Innokkaimmat sii
voojat olivat tuvan iloisin mies opp. SAUK
KO, joka ei oikein tiennyt asuuko Jyväs
kylässä vai Helsingissä ja opp. Vuorinen, 
jotka siivosivat 4 viikkoa. Kellon lähesty
essä kuutta alkoi Immosen suunnalta kuu
lua valitus: "Eikö täältä pääse koskaan 
YK:lle." 

Iltatoimet olivat koko päivän kohokoh
ta. Niistä luisti aina opp. Korja jollain 
konstilla, ellei muulla, niin valokuvaamal
la. Sen sijaan opp. TURUNEN ei niitä väl
tellyt. Turunen kehitti kehoaan ohjatuin 

alkaen oli selvää mikä tupa tulisi olemaan 
kurssin paras, nopein ja kaunein. Tykki
linjan tupa tietenkin ja mitä tykkimies ei 
osaa tehdä, sitä ei armeijassa tarvitsekaan 

etunojapunnerruksin ja harjoitteli innok
kaasti kavahtamista alik. KORHOSEN joh
dolla. 

Hiljaisuuden koittaessa klo 22.00 ei tu
vasta löytynyt ristin sielua. Lukulomat vie
hättivät myös viestilinjaa. Kiihokkeena oli 
kaksi RTK-paikkaa, joista kilpailu oli ko
va. Paikat valtasivat kovan taiston jälkeen 
oppilaat Turunen ja Anttonen, joka itse 
jaksoi vähätellä mahdollisuuksiaan loppuun 
asti. Sen sijaan opp. SALMI ei liikoja pai
neita ottanut. Kun muut lukivat pää höy
ryten erikoiskoulutusta tai johtamistaitoa, 
luki "Eppu" kaikessa rauhassa mopmleh
tiään. 

Aliupseerikurssin suorittivat hyväksytysti 
kaikki 12 oppilasta, joten linjalta löytyy 12 
tulevaa viestiupseeria ja aliupseeria. Tähän 
vaativaan tehtävään saimme 4-patterilla hy
vät lähtökohdat, voi vain toivoa, että työ 
kantaisi hedelmää. 
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osata. 
Kouluttajamme vääpeli HÖLSÖ johti 

johti linjaa tiukan taidokkaasti ja apukou
luttajat kokelas POHTOLA ja alikersantti 
VIERTOLA olivat malliesimerkki tykkilin
jan sotilaasta; osasivat kaiken. 

Ja sitten suojeluspyhimyksemme varsi
naiset sujatit: opp. LEPP ÄKORPI, tuvan 
varsinainen konstamies, isähahmo joka ei 
paljon hitsannut vaan otti rennosti ja livis
ti joka ilta klo 17 .00 harjoitusvapaalle vai
mon ja tyttären luokse kotiin. Myös ala
punkan mies opp. MOBERG osasi ottaa 
rennosti, joskus jopa niin rennosti, että 
myös ylemmissä piireissä huomattiin mie
hen rento olemus ja päätettiin ylentää op
pilas korpraaliksi. Korpraalin natsat sai 
myös oppilas AUVINEN. Kaksimetrinen 
koripalloilija Hesasta, joka johti kurssia 
todellisella ''korpraali-kurilla'' oppilasvää
pelinä ollessaan. Mµuten aina myöhässä tai 
luumuilemassa kun jotain olisi pitänyt teh
dä. Yritystä taas löytyi opp. HAUTALA 
M:ltä, teoria vaan tuntui olevan paremmin 
hanskassa kuin käytännön työ ja välillä jo 
joku kersanttikin tahtoi hermostua kun 
homma ei aivan sujunutkaan. Käytännön 
työt sujuivat sitten kyllä tuvan toiselta 
HAUTALALTA. Opp. Rasmus H. harras
taa riistan hoitoa ja tähtäsi RTK:hon. 
Ammunnoissa tähtäsi lähinnä metsäkukkia, 
kun ei kerennytkään korottamaan ammun
nan valioita. Toimi apukouluttajien hovi
räätälinä. Opp. JOKINEN oli tuvan toinen 
vaasalainen opp. Leppäkorven rinnalla. 
Rauhallinen ja reilu mies, joka teki työnsä 
enempiä valittamatta. Valitus ja mussutus 
sen sijaan kantautui korviin aina sieltä mis
sä opp. MÄKELÄ liikkui. Tylytti oppilaa
na paitsi tovereitaan myös apukouluttajia. 
Viipyi opp. Auvisen kanssa lukulomilla jo
pa 03.00 asti lukiessaan itselleen RTK
paikkaa. Opp. MÄKIRINT ALA ei turhia 
paineita kokeissa menstymisestä ottanut ja 
siltikin keräsi hyvät pisteet. Tuvan ainainen 
optimisti, joka hymyili jatkuvasti "kesto
pepsodenttihymyään". Tulevana auto au:na 
levittää hyvätahtoisuuttaan jatkossa E-pat-
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VARATTU 

Oy Partek Ab 
Multilift-myynti 

RAISIO 

Luonnon ravinto 
Pitkäkatu 38, puh. 961-114493 

terilla. Ja kaksin aina kaunihimpi opp. 
SUOKKO, toinen tuleva auto au ja hymy 
on lähes samaa luokkaa kuin Mäkirintalal
la. Sportin pelaajana oli melkein enemmän 
lomilla kuin patterilla. Opp. REMAHL oli 
myös yksi ahkerimmista harjoitusvapaiden 
käyttäjistä linjalla. Jätti kaapinhoidon sik
seen ensimmaisen kaappitarkastuksen jäl
keen ja tuloksena oli linjan vapaamuotoi
sin kaappijärjestys. Opp. SIEKKINEN Kok
kolasta piti kaappinsa järjestyksessä ja oli 
vahvana ehdokkaana RTK:hon. Herkisteli 
ylempiään konstakersantista jopa luutnant
tiin , kun sille päälle sattui. Kuului tuvan 
"källintekoremmiin" opp. REMAHLIN, 
KALERVON ja LAPPALAINEN J.A:n 
kanssa. Opp. KALERVO olikin tuvan var
sinainen ''källimestari' '. Stadilaisena omasi 
sopivasti muotoutuneen mielikuvituksen 
kehitelläkseen erilaisia temppuja muille tu
palaisille. Kuopion poika opp. J .A. LAP
p ALAINEN oli opp. Kalervon oikea käsi, 
kun he yhdessä kehittelivät temppujaan. 
Vilkas luonne, omasi kantavan lauluäänen 
sekä omituisen tavan tanssia "can-Can:ia" 
iltatoimissa. Ja kun Kuopion Lappalainen 
tanssi oli säestäjänä opp. H. LAPPALAI
NEN Helsingistä. Toimi kurssin aikana 
myös paitsi rennon oppilaan tukipylväänä 
myös rennon kapteenin autonkuljettajana. 
Helsinkiläisten vahvaa panosta linjalla täy
densi opp. SINISALO, joka keräsi mah
tavan määrän toipumislomapäiviä tilkasta 
sairastettuaan angiinan. Toinen toipilas lin
jalla oli opp. VUORINEN, joka hukkasi 
leirillä välillä paitsi tavaroitaan myös pal
lonsa. Linjan varsinainen pallohukka olikin 
sitten opp. WIKBERG jonka kuolematto
miin ajatuksiin kuului mm. ajatus siitä, 
ettei tykin putkeen voi mahtua kolmea am
musta kerrallaan. Opp. SYSIAHOlla oli 
pallo kyllä tallessa, vaikka häntä välillä jo 
uhattiinkin diplornitykkimiehen uralla. Mies 
selvitti tilanteen kuitenkin kylmän rauhalli
sesti, mikä rauhallisuus puuttui taas tyystin 
opp. KNUT ARilta. Mies hitsasi aina ja 
kaikkialla. Voitto hitsipokaali-kilpailussa 
oli näin selviö. 

ERIKOISLIIKE FANTOY 
Puh. 122 088 VAASA 

Vaasan Peilihiomo 
Meijerikatu 5, 65100 Vaasa 10 

Puh . 122 533 
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Keskiö-linja 
Harvinaisen viisas ja tehokas oli kurssi 

n:o 79:n 14 oppilaan keskiö-linja. Tähän 
ylenpalttiseen viisauteen oli linjaa luotsaa
massa köulun paras "hengen" luoja ja pe
dagogi vääpeli Kuusinen. Vääpelimme lähti 
kuitenkin heti RAuK:mme jälkeen lutt
nantti-kurssille, eikä ollut sitten enää RJ
kurssin vetäjänä. Apuna vääpelillämme oli 
hilpeä mies Oulusta, alik. Korhonen, josta 
saamme myös kiittää hyvästä yhteistyöstä 
ja asiantuntevasta koulutuksesta. 

Kurssin keskiön koulutus alkoi nopea
tempoisella ja tehokkaalla teoriajaksolla, 
joka oli tyrmätä uudet oppilaat. Toipumi
nen hämmästyksestä oli kuitenkin nopea ja 
lukurytmiin päästiin käsiksi. Opit jäivät 
päähän niin hyvin, että keskiön kolme (3) 
parasta olivat myös kurssi 79:n parhaita. 
Priimus tittelin sai kovan sisäisen "taiste
lun" jälkeen opp. LAAMANEN Jvualta. 
Sama mies toimi oppilaskunnan puh.johta
jana ja sen varjolla oli moni homma hel
potettavissa. Muut olivat opp. "Double 
Idiot" HELISTÖ Helsingistä, ulkomuo
doiltaankin tutkijan perikuva. Sekä kolmas 
opp. MUJE Hyvinkäältä, josta on sanotta
va, että mies oli kai viissas vaikkei siltä 
näyttänyt. 

Teoria kun ei kaikkea opeta, oli vuoros-

sa perehtyminen laitteisiin opitun pohjalta. 
Laitteisiin tutustuminen aloitettiin päälli
sinpuolisilla katsauksilla, jonka jälkeen 
opettelivat kaikki toimimaan jokaisella lait
teella. Kyseinen jakso kattoikin lähes koko 
loppupuolen RAuK:n kurssista. Tavoittee
nahan oli rutiinin lisääminen ja se lisään
tyikin suuressamäärin Lohtajalla pidetyssä 
tyikin suuressamäärin Lohtajalla pidetyllä 
talvileirillä. Leirin aikana linjanvanhimpa
na toimi opp. "Jamppa" MANNERMAA, 
Liminkalainen hiihtäjä, joka tahtoi tuskas
tua ainaiseen tavaroista huolehtimiseen; si
tä kun riitti. Leiri toi esille niin kaverin 
hyvät kuin huonotkin puolet ja tietenkin 
taidot. Tason johtajan virkaa hoito kun
nialla opp. SÄRÖ, joka oli kotoisin Hel
singistä ja otti, ikävä kyllä, kovin helposti 
"nokkiinsa" toisten sanomisista. Vähän 
samanlainen mies oli opp. LEHTONEN, 
sillä erotuksella, että hän oli keskiön suuri
suisin valittaja ja "hitsaaja". Hän toimi 
lähinnä koron lukijana. 

Kehittyminen laitteiden hallinnassa vii
kon aikana oli huomattava. Varmuutta ot
teisiin saatiin jo parissa päivässä ja siten I 
tulipatterin, jonka muodostimme, ammun
ta alkoi olla melko hyvin kohdallaan. Yh
tenä osana toiminnassa on kellomies, jona 
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toimi opp. TALLGREN Torniosta. Hänet 
nimitettiin heti kurssin alussa "J änkhä" 
11:ksi sekä sai nimityksen vuosikymmenen 
kellomieheksi . Hänen kauttaan kulki tar
vittava tieto tulenjohtoportaasta keskiöup
seerille ja toisinpäin. Tasolla, jonka toi
minta on erittäin tärkeä, toimi onnistu
neesti myös opp. HÄMÄLÄINEN, tarkka 
ja urheilullinen mies Vaasasta. Ennen kuin 
tason suunta ja etäisyys annetaan laitteille, 
on ensin saatava ballistisen valmistelun 
arvot niille. Tästä eteenpäin huolehtivat 
tykkien toiminnasta suuntalaite- ja matka
laiteryhmät. Suuntalaitteen experteiksi opet
telivat oppilaat AIROLA, mies jossa oli 
hymyä koko Hyvinkään puolesta, sekä 
PALMUNEN, naantalilainen nuorukainen 
joka helposti suuttui itseään koskevissa asi
oissa. Matkalaitteen kimpussa ahersivat 
useimmin oppilaat SAARINEN, NIEME
LÄ, "Jee Jee". LAPPALAINEN sekä 
ROPPONEN. Opp. Saarinen oli luonteel
taan "luumu" ja yritti yhtenään saada opp. 

Kaihdinaitta Ky 
Pitkäkatu 70, 65100 Vaasa 10 

961 · 117849 

Tallgrenia puhumaan "suomea", mies oli 
kotoisin Helsingistä. Vaasan mies Niemelä 
oli leppoisa "irvailija" ja " Jee Jee" Tuu
sulasta oli aina ollut niinkkään varma siitä 
mitä teki tai oli tekevinään. Viimeinen mat
kalaitteen jäsen, opp. Ropponen Ylivies
kasta, oli lähinnä "vaitelias kolmas mies" . 

Koko 14 miehen linja parani koko ajan 
leirin kuluessa ja samainen ryhmä osallistui 
VaaRPston kaikkien aikojen ensimmäisiin 
laskinjärjestelyllä suoritettuihin ammuntoi
hin, tämä tapahtui myös Lohtajan leirin 
aikana. Ammunnat laskimella sujuivat al
kukangertelun jälkeen kitkattomasti. Alku 
oli vaikea koska kurssimme oli ensimmäis
tä kertaa kosketuksissa laskimeen. 

" Alku aina hankala, lopussa kiitos sei
soo" - on sanonta, joka sopii tähän yh
teyteen kuin nakutettu. Keskiö-linjan teorian 
omaksuminen oli melko mutkikasta ja vai
keaa, mutta leirillä sen käytäntöön sovel
taminen tapahtui todella mallikkaasti. 

K-Valinta Palmu 
Karhuntie 15, 65350 Vaasa 35 

Puh. 961 - 252 160 

r----------------------------------Tilaan Porrastus-lehden vuodeksi 
eteenpäin käsittäen 3 numeroa. 
Tilaushinnan 10 mk maksan laskun 
saatuani. 
Tilaukseni alkaa numerosta __ / __ 

Sukunimi Etunimi 

Jakeluosoite Osoitetoimipaikka 

Porrastus-lehden 
TILAUSILMOITUS 
Tilausosoite: 
Porrastus-lehti/ 
VaaRPsto 
Pl 61 , Vaasa 

~ - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - J 
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Lasitusliike Sadeoja Oy 
Ratakatu 11-13, Helsinki 12, puh. 90 - 664 027 

ovKREUToAs 
Vattuni-emenkatu 12, 00210 Helsinki 21, 

puh. 90 · 692 4115 

YLI 
40 vuotta 
yksilöllistä 
teknisen 
ortopedian 
palvelua 

.. SUOMEN PUNAINEN RISTI 
PROTEESIPAJAT 

HELSINKI • TURKU • TAMPERE 
• KUOPIO • SEINÄJOKI 
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tmwtiJI 
Porthaninkatu 5 
Helsinki 
puh. 753 5556 

RUOASTAAN KUULU 
KORTTELI RAVINTOLA 

Kokkolan kaupunki 
esittää alkuvuoden 
terveiset kaikille 
lehden lukijoille 
toivottaen oikein 
menestyksekästä 
vuotta 1982. 

KOKKOLAN 
KAUPUNKI 

ASEA-SKANDIA OY 
Sähkötukkuliike 

Elgrossist 

.. 

Maamme vanhimpiin kuuluva vartioim1sliike tarjoa~ 
mieskohtaista 1a teknista vartiointia eri tyyppisille yri 
tyksille , laitoksille seka yksityishenkilbille . 

Teknisten turvalhsuusla1tte1den myynti. vuokraus. 
asennus Ja huolto. 

~.11jÄ
0nus 

" INBROTTSALARM 
- murtohälytyslaitteet ~ 
- kulkuvalvontalaiu eet .. , 
- TV -valvontalaitteet 
- robonipuhelimet 

- myymälänsuojaus• 
järjestelmät 

- LVl -hilyty"j iirjestelmät 

Oma ympanvuo1okauune 
halytyspa1vystyskeskus 

Arvokuljetuksia 

f 
t 

Oy Rahkola Ab 
PL 30 

65101 VAASA 10 

T■ras 

on suuri valta
kunnallinen 

rautakauppa. 
Tule Teräkseen kun rakennat, 

sisustat tai maalaat. 
Teräs palvelee 

25 paikkakunnalla. 

ILKO OY 
ILMAJOKI 

p. 964-54 7600 
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Tietysti ostat 
kotimaisia 
Varaxin ja 
Lappwoodin 
puutarha
kalusteita. 

Naturligtvis köper 
du Varax2 och 
Lappwoods 
inhemska 
trädgårdsmöbler. 

Oy Varax Ab 
68820 ÄHTÄVÄ - ESSE 
Puh. 967 - 62055 Tel. 

OSTAMME 
KIRJOJA JA LEVYJÄ 
Uusia ja vanhoja, tavallisia ja 
harvinaisia! 

IB®ITDfilUlcoo 
KESKUS OY 

Helsinki: 
Kalevankatu 40 puh. 642093 
Mannerheimintie 33 puh.414788 
Runeberginkatu 37 puh. 499930 
Kerava: 
Tuusulantie 2 puh. 245725 

Avoinna ark.10-18 la. 9-14 

TILAA 
SINÄKIN 

UUDISTUVA 
APU! 
~ 

~ti~~ 
Fennia Vakuutus 

Kauppapuist. 15, 65100 Vaasa 10 
Puh. 121 633 

Askartelukeskus Oy 
00100 Helsinki 10, Mikonk. 8 

Puh. 661 956 

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 

1 Tervetuloa 1 
i - hyvälle aterialle t'BI i 
~ - kahville 'W ~ 
§ Erikoisuutenamme kasvisruoka-annokset ' ; -1 1 § 

! ~~~'-!)~:~:i1~:;a::•::,a Airola 8 ~ 1 
= Hämeenk. 13-17 HYVINKÄÄ ~ = 
§ auki: ma-pe 9-22, la 9-23 § 

;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 

Autokeskus Atomo 
Auto-Haro 
Auto-Man 
Hankkija 
Keskipohjanmaan Auto 
Kokkoauto· 

Labor 
Autoliike Nystedt 
Scan-Auto 
Autovaakuna 
Suomen Autoteollisuus 
Veho 

Keskipohjanmaa n Autoalan Liikkeiden yhdistys ry. 

PORIN TYKE-TUOTE ~ 
KIRJANSIDONTA - SITOMO • OMPELU • VAIHETYÖ JA METALLIOSASTOT ~ 

LAATUA JA PALVELUA 

SEINÄJOEN BETONI OY 

NYKYAIKAISTA VALMISBETONITEKNIIKKAA 

Seinäjoen Betoni Oy Yrittäjäntie 19 
60100 SEINÄJOKI 10 

puhelin 
964 · 141 400 
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Säästöpankin varmat lainat. 
18-34-vuotiaille Myös yli 35-vuotiaille Kaikille 

•i ~Q.~~9 7~~o/.o sq~ 
palkkio tili Tasaerätili Tasaerätili 

TURUN SlJ(?,M~AINEN SÄÄSTÖPANKKI 
TURUN SAASTÖPANKKI 
TURUN TYÖVÄEN SÄÄSTÖPANKKI 

Marimekko-osastoltamme marivaatteet 
koko perheelle myös Sinulle nuori mies! 

marimekkÖ 

miesten 
maripaidat alk. 130,-

TEKSTIILITAVARATALO 

einc-Kc1-pikcJk1 
Seinäjoki, Kauppak. 6, puh. 21073 

TERVETULOA NUUTAJÄRVEN 
LASIKYLÅÅN 

LASIKAUPPA · KAHVILA · MUSEO 

➔·-
AVOINNA JOKA PÄIVÄ 

9-18 
KESÄ-HEINÄ-ELOKUUSSA 

9-20 WÄRTSJLJl FINLAND 

JUVAN 
KUNTA 
puh. (955) 51900 

SÄÄSTÖPANKIN 
KULTAREUNAISET 

11 % 
Tuotto kaikki kotönpäin! 

~ L~!.HL\N 
~ SAASTOPANKKI 

HOTEL 

\\\\Sl(li\ 
• • • • VAASA VASA 

TALOUSTARVIKE
KAUPPA OY 
VAASA, MEIJERIKATU 5 
PUH. TUKKUMYYNTI 
961-112 026, 114 758 

KELLOT 
KORUT JA 
KIHLAT 
ASIANTUNTIJALTA 

KELLO· JA KULTA• 

VAASA, YLÄTORI , SISÄPIHA 
961 · 112 880 

~LAIHIAN 
~OSUUSKAUPPA 

PUH. (961) 770 400 
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(@ OMAN 
PITÄJÄN 

Hyvinkään KAUPPAA 
JO 70 VUOTTA 

KORTESJÄRVEN Sanomat 
l•l-illl§~•l~~ 

\7 Jyllinkosken 
Sähkö Oy Oy Lindeman Ab 
61300 Kurikka VAASA 

Puh. 502 400 

VARATTU VARATTU 

Jeans is our business! 
VARATTU 

G-corner 
Alholmink. 6, Pietarsaari 
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JIINIIUUIRI UT 
~ 62375 YLIHÅRMÅ • PUH. 964 - 46400 

rn PERHON 
TALOUSKAUPPA 
MÖTTÖNEN 

PUH. (968) 632121 
632103 

RAUTA 632286 

Edullinen ostopaikka PERHOSSA 

MARTINPAINO 
Nopeaa painopalvelua 

Pälkäneentie 17, 00510 Helsinki 51 
Puh . 90/716 944 

KEII. JA VALKOPESULA IIEIJERIKATU 3 VAASA 

PELLONPAJA OY 
62375 YLIHÄRMÄ kp 2 

Puh. 964-46 140 

T-LÄHIPALVELUA 
Tule ja tutustu tarjouksiimme 

Valinta Kellokoski 
69950 Perho Puh. 968/631130 

VARATTU 

Invalidien apuvälineitä 
Alihankintatöitä 

Rauman Tyke-tuote 
Valajantie 5, 26820 RAUMA 82 

Puh . 938-221 522 
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Reipasta palvelumieltä! 

Koivuhakan 
Palvelukeskus Oy 

KOKKOLA 

Union-huolto 
L. -Helsing 

Karhuntie 81 , 65350 Vaasa 35 
Puh. 961/252 161 

Korkeamäellä sijaitseva 
kauppa sinua varten. 

Puh. 251 646 

Parhain päin. 

lsohella. 
YLISTARO 

Ruostumattomia pesupöydän 
kansia edullisesti : 
Kaksi allasta: 100 cm 450:-, 
120 cm 464:-, 150 cm 495:-. 
Muut mitat ja mallit samassa 
suhteessa. 

Syväoja 
K-RAUTAKAUPPA 

Lapua - Puh. 964-387201 

ILMOITUSMYYNNIN AMMATTILAINEN 

~ ~AIIAMJ~~lffll~ ~~ 
HÄMEENTIE. 62. C . 35 00500 HELSINKI 50 

O 766192 ja 766523 

vahva 
uutis
lehti 
joka 

päivä 
AAMULEHTI 

TllEJREllBEKSI 

[J IHILIIHHD ~~~ 
PERHO -

Leijona Pastirol. Iso, täytteellin 
ja poskettoman hyvä. 

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

.• .. .-· ••··' 
Leijona - pelkkää hyvää . 

K·kauppias 
on 
lähelläsi. 
Palvelemassa. 

ov AETTIO-STAE NOBEAO .-. a 
MERIJAL- SE RES 

Hän ja hänen apulaisensa 
opas lavzt valinnassa ja 
heille voit esi ttää yksitölli • 
set toivomuksesi 

OUlU 

&':ti> 
AUTOL 
~ 

ULEABORC. 

AUTO-WERKE öljy-yhtiön kehittämä lämmitysöljyn lisäaine. 

DESOTHERME OX 
• pienentää öljyn kulutusta 10-20 % (TUV test.) 
• pienentää ympäristöriskejä 
• irroittaa noen ym. palamisjätteet 

OY WASOIL AB 
PITKÄNLAHDENK. 51, 65100 VAASA 10. Puh. 961 - 120 700, 120 981 

VARATTU SUPERERISTEET 

=SMIYC,lltDr 
Sillanpäänkatu 20 - SF - 38700 KANKAANPÄÄ 

Puh. (930) 22 900 
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FORfflA ............... 
tehokas ja turvallinen 

.lastulevymaali 
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Lemminkäinen tekee teitä, 
louhii kallioita ja murskaa kivet. 
Lemminkäinen kattaa myös katot, 
pinnoittaa julkisivut ja tekee 
kokonaiskunnostukset - tekee 

siis pintatöitä. 
Mutta lemminkäiset menevät myös 
pintaa syvemmälle ja tekevät 
työtä, joka on perustavaa laatua. 
Välttämätöntä. 

(i) 
LEMMINKÄINEN OY 
Asemapääll ikönkatu 12 B, 00520 Helsinki 52 
Puh. (90) 140911 , telex 12-715 Lieto SF 

• Päällystysosasto • Kateaineosasto 
• Maanrakennusosasto • Betonituoteosasto 
• Kiviainesosasto • Pinnoitusosasto 
• Eristysosasto • Alavuden tehdas 

Säästö~ 

Pa11k~kiko • 
jo turvallisuuden vuoksi. 

,• h• • $1:◄$0:,1~ 
.. ,.;aJ.ir?.#.dlii JHUM.KH J J•''••· 

Säästöpankin Pankkikortti on aina 
turvallinen tasaraha, kun maksat 
kaupassa tai huoltoasemalla. 

Rahaa saat Pankkikortillasi kaik
kialla Suomessa Säästöpankkien 
1300 toimipaikasta. 

SÄÄSTÖPANKIT (i) skop 
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Tyylikkäät, • 
uudenaikaiset Rit111ot 

Fiat-takuu 2 v. 
ilman km-rajoitusta. 

.-------, Fiat Ritmo-edustaa auto
markkinoiden nykyaikaisinta 
teknologiaa. Uusien linjojen 
ansiosta Ritmo on sisältä erit
täin käytännöllinen ja ti lava 
- 81 % auton korin tilavuudes
ta on matkustajia ja matka
tavaroita varten. Vali ttavana 
10 eri mallivaihtoehtoa lisäksi 
2 Diesel-versiota. 

Myynti, leasing ja huolto: Fiat-verkosto 

DISCD . 
RESTnURnNT 

Ti-la 
Klo 18.30-0.30 

Do The KY 

UAASAN 

Hllcr-11a 
Raastuvank. 31 puh. 961-122316 

Karhuntie 1 - Vöyrink. 15 

:Hermle 
Lahjaksi 
-kotiin 

~~e..i.~, 
\.5l/PITKÄKATU 34 VAASA 
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SUOMEN SOKERI OY 
VAASAN TEHDAS 

sokeri on liikkuvan 
ihmisen energiaa 

PUOLUSTUS LA I TO KS EL LE 
ALI HANKI NTATEHTÄVIÄ 
• OMPELIMO 
• KONEPAJA 
• PAKKAUS- JA VAIHETYÖOSASTO 

TAMPEREEN INVALIDIEN 
TYÖTUKI RY 
TANINKATU 8 - TAMPERE 40 

puhelin 931/444100 

!9ytäsinäkin 
SYP-pankkikorttia 

• SYP-pankkikortilla voit nostaa käteistä 
MINISYP-pankkiautomaateista. 

• SYP-pankkikortilla asioit sujuvasti 
pankissa. 

• SYP-pankkikortti on nykyaikainen tapa 
maksaa päivittäiset ostokset. SYP-pankki
korttijärjestelmään kuuluu tuhansia 
liikkeitä. 

• SYP-pankkikortti on turvallinen. Tule 
Yhdyspankkiin ja tilaa itsellesi SYP
pankkikortti . 

• YHD!~~ANKKI 
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./~~~%\lfäM1}Jt~1tftfi:r::)}f:~i;~~~:tw=ti:Jffi::::(~%:{tt{~~il~~~~~~~Jw;[0;rt~;~\1TI?:~:fili?JI@[~~~JfIJfl~[~~fät 

1982 Saabit ovat tulleet. Ja tuoneet taas lisää järkeä 
ja mukavuutta suomalaiseen autoiluun. Saab Ysiysi, 
Ysisata ja Ysisata Sedan - yhteensä 18 varmaa 
vaihtoehtoa Suomen oloihin. 

SCAN-AUTO SAAB fB ,,_ 0 
JA PIIRIEDUSTAJAT Se.Vanne. Kotimainen. , 

VAASALAINEN PANKKI 

V AASALAISILLE 

[I) VAASANSUOMAIAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

HANKKIJAN 

KASVINSUOJELU LAITOS 

Jo vuodesta 1913 
tutkimustyötä 
Suomen peltojen sadon 
varm i stam i seksi 

#IHANKKIJA 

65 



66 

HANKI VAKIVAHVA 
CATERPILLAR A 

Henkilöautoihin, kuorma-autoihin, 
linja-autoihin, veneisiin , trukkeihin, 
teoll isuuskoneisiin . 

• Nimensä mukaan kehitetty erittäin ras
kaisiin olosuhteisiin. 

• Kovakumikotelo - suojelee tehok
kaasti isku ilta ja värinöiltä. 

• Kansi on epoksiliimattu koteloon. 
• Täysi teho erikoisrakenteen 

ansiosta. 
• Sallii akun kallistumisen jopa 45° 

kulmaan. 
• Suuret levyt - enemmän voimaa. 

[B e&.!~!91~~~~ 
caterp1llar. Cat ja m ovat Caterpillar Tractor Co n 1avaramerkke1a 

---=-- ---=- -_::-~ 
~-------- --

,,~# WIHURI OY 
,,.- WITRAKTOR 

HELSINKI • TAMPERE • OULU • ROVANIEMI 
826311 670200 361344 15271 

Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

VAASAN LEIPÄ 

US-ARMY CENTER 
Munkkisaarenkatu 6 
00150 Helsinki 15 
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VAASAN KAUPUNKI 
VASA STAD 

Juo 

jaffa-janoosi 
Hartwallin ~ jaffa

Suomen suosituin appelsiinijuoma. 

68 

Strömberg on johtava suomalainen sähköko
neiden ja -lai11eiden va lmistaja . Yhtiö on val
mistanut sahkölaittci1a sahkö- ja voi malaitok 
si lle, teollisuudelle ja li ikennevälineille jo yli 90 
vuona . Stromberg on alansa merkittävimpiä 
yrit yksiä Po hjo isma issa . 

S1rö mbcrg 1u1kii ja kehittää . Yhtiömme tuo1-
teet ovat oman kehit ystyö n tulosta ja vuosittai n 
tutkimus- ja kehitys1yö hön kä ytetään kymme
niä miljoonia markkoja . Tavoitteena on sähkön 
yhä 1ehokkaampi hyvä ksi käyttö . 

Esimcrkkina viime aikojen 1uotckchi1ystyös-
1amme on energiaa ja kustannuksia säästävä so
vellutus. jonka avulla oikosulkumoottorin no
peutta voidaan ponaa11omasti sää1ää . Ström
bergin kehittämä sove llutus on alallaan maail 
man johtava . 

Toimintamme perustuu yli 6500 suomalaisen 
sahkön taitoon . Yhä kasvava osa tuo11eis1amme 
toimitetaan vientiin . 

S1römbergillä on 1y1aryhtiö1 Ruotsissa. Nor 
jassa. Saksan Liitto tasavallassa. Englannissa ja 
Argent iinassa sekä edustusto Neuvostoliitossa . 
Yh1iön edus1 usverkos10 kattaa suuren osan 
maailmaa . 

Investoiminen Strömbergin 1ie1oon ja 1ai1oon 
o n järkevä 1apa säästää energiaa . 

ftrömberg 
PL 69, 65101 Vaasa 10 
Puh . (961) 258222 
Teleks 7421 1 s1rv 

RADIOTUKKU OY 
Höyläämöntie 11 Helsinki 38 
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T-kaupan sinivalkoiset- pysyvästi edullset 
T-AFFÄRENS BLA-OCH-VITA ALLTID FöRMANLIGA 

~ 
~ • --- -------- -

hociinaisia ............ SUOdati_n 

lilterPåsa, 
l02i1001<p1 

'/ 
Sinivalkoiset tuotteet ovat paitsi edullisia m 
- kotimaisia 
- tunnettujen, luotettujen valmistajien tuotteita De blå-och-vita varorna år mte bara lörmånllga, de år också 

- inhemska - korkealuokkaisia 
- tarkoilla tuoteselosteilla varustettuja 

- tillförlitliga, valkäride producenters tillverkn1ngar 
- högk1assiga 
- försedda med noggranna varudeklarat1oner - jatkuvan laatutarkkallun alaisia 
- hela tiden underkastade varukontroll 

• 1ähikauppiaat ia marketit 111 

,. ~ 
KIINTEISTÖN 
HUOLTO 
KANNATTAA t ,,-nlKE 1.• ~ QQ"'1, 
ltlämmönsäätö * Vesi kalusteet 
*Öljypoltin 
ltlämmön 

talteenottolaitteet 
ltÖljysäiliön tarkistus 

'-Onninen 0~ 

·, 

,, 

SOPIVA MYÖS SOTILASKÄYTTÖÖ~---

NESTE~[M][p(g) 
Suomessa suomalaisille jalostettua lämmitysöljyä 

Vaasan 
piiri konttori 
puh. 121 141 
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Miesten 
ulkoilutakki 
299,00 

IIIIIIIAS ............ 
HOTEL 
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CORONET * * * VAASA VASA 


