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Aselajimme kehittäminen on jatkuvasti ajankohtainen asia. 
Vaasan Rannikkopatteriston kannalta ajankohtaisuus ko
rostuu, sillä siirtyyhän aselajimme kehittämisen painopiste 
liikkuviin järjestelmiin lähi vuosina. Tämän vuoksi meidän 
tulee jatkuvasti niin esikunnassa kuin yksiköissäkin seurata 
aseteknoligian ja taistelukentän kuvan muuttumista ja en
nakoida niiden asettamia vaatimuksia moottoroidulle ran
nikkotykistölle. Taistelutekniikkamme ja -taktiikkamme 
tulee kehittyä uhkakuvan mukaisesti. Suunnittelussa tämän 
näkökulman tulee ulottua useita vuosia eteenpäin. 

Meidän tulee kyetä tekemään omaperäisiä ratkaisuja ja 
samalla kyetä hyödyntämään mm. kiinteän rannikkotykis
tön ja kenttäyksikön kehittämiä ratkaisuja. Kehittämistyö 
on vaativien koulutustehtävien ohessa melkoinen voiman
koetus pienelle henkilökunnallemme. Tämän takia me tar
vitsemme koko patteristomme henkilökunnan mukaan tä
hän työhön. Keskustelu, aloitteet ja kokeilut muodostavat 
pohjan asioiden kehittämiselle. Samalla tällainen pohtiva 
asennoituminen edistää tykistöllistä ammattitaitoamme ja 
kehittää suunnittelukykyämme kaikilla tasoilla. 

Ryhmän johtajat 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin suorittamisen johdosta. 
Ryhmän johtajat, Te olette tärkeä osa patteristomme 

henkilöstöä. Erikoisesti peruskoulutusvaiheessa Teille an
netaan paljon vastuuta. Se miten Te siinä onnistutte, vai
kuttaa merkittävästi alokkaiden saamaan kuvaan patteris
tostamme ja koko puolustusvoimista. Toivon, että kasvatte 
tehtävien myötä ja Teistä tulee vuorollanne rehtejä ja in
nostavia sekä joukostaan ylpeitä ryhmän johtajia. 

Patteriston komentaja 
Majuri 
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Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1985 

Puolustusvoimain komentajan 

Päiväkäsky N:o 1 

Sotilaat, 

Tänä keväänä on kulunut 40 vuotta siitä, · 
kun Toinen maailmansota myös Suomen 
osalta päättyi. Sodasta lähtien olemme saa
neet rakentaa isänmaatamme rauhan olois
sa. Tunnemme kiitollisuutta ja kunnioitusta 
niitä miehiä ja naisia kohtaan, joiden osaksi 
tuli antaa henkensä Isänmaan puolesta tai 
saada elämänikäinen vamma sodassa. 
Kunnioitamme myös sitä veteraanipolvea, 
joka sodat kestettyään vielä jaksoi jälleen
rakentaa Suomen ehyeksi ja hyväksi maaksi. 
Veteraani on kansallisen työn ja kunnian 
käsite. Se ansaitsee olla arvonimistämme en
simmäinen. 

Tunnemme myös suurta arvonantoa niitä 
valtiomiehiämme kohtaan, jotka rakensivat 
uuden asemamme kansojen joukossa ja loi
vat Suomen nykyisen turvallisuuspoliittisen 
linjan. Linjan lujuus ja uskottavuus perus
tuu siihen, että se turvaa omat kansalliset 
sekä valtiolliset perusetumme ja ottaa vii
saalla tavalla huomioon naapureidemme 
turvallisuusedut. Suomen turvallisuuspoli
tiikka on olennainen osa Pohjolan vakaata 
rauhaa. Se on myös siten merkittävä tekijä 
inhimillisen elämän korkealle tasolle ja laa
dulle maassamme. 

Puolustusvoimat toteutti sodissamme uskol
lisesti valtiovallan antamat tehtävät. Kulu
neiden 40:n vuoden aikana puolustusvoi
mat on niinikään pyrkinyt parhaan kykynsä 
mukaan hoitamaan osuutensa turvalli
suuspolitiikassamme. Tehtävien täyttämi
seksi saamamme voimavarat ovat olleet 
jatkuvasti niukat, mutta kaikkien kansalais
piirien tuki ja sotilaittemme palvelustahto 
ovat edesauttaneet tyydyttävien tulosten 
saavuttamisessa. Emme voi esiintyä moit
teettomana mallikappaleena, mutta puolus
tusjärjestelmämme on toimiva. Olemme 
kansamme ja valtiovaltamme uskottava 
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väline sen politiikan tukena, jolla maamme 
pyritään pitämään kansainvälisten selk
kausten ulkopuolella, estetään tarvittaessa 
alueemme käyttö sodan tarkoituksiin ja täy
tetään kansainvälisten sopimustemme aset
tamat tehtävät. 

Olemme jo vuosikymmenien ajan olleet 
myös näkyvä osa kansainvälistä rauhan
turvaamistoimintaa. Yhdistyneiden Kansa
kuntien tehtävissä suomalaiset sotilaat ovat 
jatkuvasti osoittaneet sovittelun taitoa ja 
rohkeutta. He ovat hankkineet maallemme 
runsaasti kansainvälistä arvostusta sekä 
osoittaneet käytännössä, miten puolustus
voimat tukevat ulkopolitiikkaa. 

Tänään lippujuhlapäivänämme voimme 
tuntea tyydytystä ja omanarvontuntoa siitä, 
että puolustusvoimien asema sekä turvalli
suuspolitiikkamme että yhteiskuntamme 
osana on hyväksytty ja tunnustettu. Tästä 
on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Annan vilpittömän tunnustukseni ja kiitok
seni puolustusvoimien palkatulle ja asevel
volliselle henkilöstölle puolustusvoimien 
sekä isänmaan turvallisuuden hyväksi teh
dystä työstä. Toivotan kaikille hyvää kesää. 

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali 

J. Valtanen 

Merenkurkun kilta 20 vuotta 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi k·aksikym
mentä vuotta siitä, kun joukko vaasalaisia 
rannikonpuolustajia perusti Rannikonpuo
lustajien killan Vaasan osaston. Sittemmin 
on nimi muuttunut Merenkurkun killaksi. 

Mitä sitten ovat nämä ns. killat? Yritän 
seuraavassa vastata tähän kysymykseen. 
Maanpuolustuksen piirissä on toiminut koko 
itsenäisyytemme ajan useitakin erilaisia yh
distyksiä. Useimmat yhdistykset perustuvat 
tiettyyn arvoon tai asemaan. Niinpä upsee
reilla on omansa, aliupseereilla omansa jne. 
Jotta kaikki maanpuolustuksen ystävät voi
sivat toimia samassa yhdistyksessä, alettiin 
perustaa maanpuolustuskiltoja. 

Rannikonpuolustajien kilta oli ensimmäis
ten joukossa. Perustettiin pääkilta ja sille 
alaosastot rannikkotykistöjoukkojen sijain
tipaikoille. Vaasaan perustettiin osasto noin 
vuosi VaaRPston Vaasaan tulon jälkeen 
(1965). Tämä osasto on nyt kasvanut vajaan 
200:n jäsenen muodostavaksi, itsenäiseksi ja 
toimivaksi "Merenkurkun Killaksi". 

Merenkurkun Kilta on kaikkien rannikon
puolustuksen parissa toimineiden tai toimi
vien sekä rannikkomme puolustamisesta 
kiinnostuneiden miesten ja naisten yhdistys. 
Se ei tunnusta mitään poliittista väriä, eikä 
myöskään torju minkään mielipidesuunnan 
edustajia. Ainoa pääsyvaatimus kiltaan on, 
että pyrkijä on maanpuolustuksen ystävä, 
joka ymmärtää, että tätä maata kannattaa 
puolustaa ja että sitä tullaan puolustamaan. 

Miten sitten kilta toimii? Monellakin ta
valla. Kokoukset, yhteiset juhlat, kilpailut, 
erilaiset retket ja yhteistoiminta muiden 
maanpuolustusjärjestöjen kanssa ovat eräitä 
toimintamuotoja. Tulevasta toiminnasta voi
si mainita seuraavat jo toimintasuunnitel
miin hyväksytyt tilaisuudet: 
- Retki Lohtajalle 10-12. 9. 85, jossa tu

tustuminen VaaRPston leiriin (kilpailu
ammunnat) ym. 

- Killan 20-vuotisjuhla lokakuussa 1985, 
jonka yhteydessä vihitään killalle oma 
lippu ja 

- Rovajärven retki v. 1986 (VaaRPsto lei
rillä) 

Tietysti t01mmtaa on pienemm1ssa puit
teissa muutakin, mutta edellä päätapahtu
mat. 

Miten kiltaan liitytään? Parhaiten se käy 
tiistaisin klo 17 .00-18 .00 varuskunnan hir
sisaunalla. Tällöin kilta saunoo joukolla. 
Sihteeri Eikka Lauren (puh. 110179) antaa 
myös tietoja asiasta ja ottaa vastaan jäsenek
si ilmoittautumisia. 

Lopuksi voisi vielä todeta, että killan pie
neen jäsenmaksuun (30 mk/v) sisältyy kah
den lehden saaminen kotiin. Nimittäin 
"Rannikon Puolustajan" ja tämän oman 
"Porrastuksemme". 

Toivotan lopuksi patteristolle, kiltalaisille 
ja toivon mukaan tuleville kiltalaisille oikein 
hyvää kesän jatkoa! 

Merenkurkun Killan puheenjohtaja 

Pentti Väyrynen 

• 
Merenkurkun 
Kilta 
TIEDOTE 

1. Vaasan Rannikkopatteriston leiritoi
mintaan tutustuminen Lohtajalla 10-11. 9. 
85, jossa ammuntojen seuraamista ym. sekä 
majoitus, muonitus ja saunominen. Mikäli 
riittävä määrä lähtijöitä ilmaantuu, järjeste
tään yhteiskuljetus linja-autolla. Siht. Eino 
Lauren antaa tietoja ja ottaa ilmoittautumi
sia vastaan puh. 110179. Ilmoittautumiset 1. 
9. 85 mennessä. 

2. Killan 20-vuotisjuhla lipun naulauksi
neen pidetään lauantaina 5. 10. 85. Tästä ja 
edellisestä lähemmin seuraavassa tiedottees
sa. 

3. Seuraava tiedote ilmestyy elokuussa. 
Johtokunta 
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Hai kuule, tämä on tosiii! 

Vanha Toloffin Mantan Einari, entinen 
ruatukampraattini, tuli eilleen mua vastahan 
Niipan ahtehella ja rupes heti toimittamha 
jotta 

- Hai kuule, kyllä nämä ravikilivanajot 
on kun kaliavelliä verrattuna entishin tosi 
hevoosaikoohin. Silloon kun sai allensa vi
riän kolomastalven, s'oli het ku hokmannia. 
Tämä on tosiii. 

Reisuusti, kun olimma Kalajojella marki
nareisulla, siihen pasahti se raharikas Teen
forssin patruuna ja kuulutti jotta 

- Tulukaappas kiliparattastuksehe joka 
noukka, tulukaa! Tästä kaffilan pääryltä 
lährethä ja tuala kilomeeterin pääs näjettå 
tuan transformaattoritornin. Jokahinen saa 
ajaa suaraa oijeti ja väärähänkin, mutta 
torni on kiärrettävä, siälä on vahti. Ja tähän 
on takaasi tultava. Ja kaks reirua palkintua 
vaan annan. Voittaja saa tuhannen markkaa 
ja toiseksi tullu viis saturaasta. . 

No, niinkus tiärät, silloon oli raha her
rantähre rahaa eikä mitään elukanruokaa. 
Ja meit'oli siinä koos minä ja velii-Pertti ja 
Santra mukuloonensa ja Santerin Alinta, se 
flikanpriuhnales, jok'oli aina kun tuli tappu
ratukus. Ja mulla sitte heti tosi kirmakka 
tamma, Murroon alaa äireen pualelta. Niin 
mä päästin hevoosen puista, nakkasin suittet 
Alintalle ja huikkasin jotta 

- V errempää kasakkaa ei löyry, hyppää 
pukillen! 

Niin taivahanalla se patruuna hosumha 
jotta 

- Ei naisia, ei mihinään nimes, siinä 
halakee paikat, kun ei satulaakaan oo. 

Mutta Alinta pritkaasi tamman selekähän 
takaapäin ja kiliaasi jotta 

- Ei helevetis halakkeekkaan! Hai kuule 
hospunti, on mulla niin heijaavat liniaarit 
ja tivis imukuppi ahteris, n'ottei sivuulle 
luiskahtele! J onset usko, niin saat vaikka 
pruuvata! Ja tämä on tosiii! 

Ja siinä samas se patruuna ampua prät
kääsi ilimaha rivollilla ja niin ne lähti kun 
tuulenkoinaajat, kymmenkunta oli kilipaa-

6 

lijaa. Ja oli se jumalantähre kavionflais
ketta, het menua eikä meinaamista. 

Ja jotta se Alinta oli päältäotettu tekijä 
ja peijakkahan kiärä, kiärä. Satakunta 
meeteriä lennätti sakin följys, mutta siinä 
joki nakkas vinkkelin. Ja hei poijat, eipäs 
Alinta lähtenykkään mutkaa kiärtämhä, 
hai mankuta maanaa, ei lähteny, ei, ei, sehän 
flikka kiskaasi vasemmalle jotta 

- Antaa leikata, hai jorpakkoho vaan! 
Oli pirun juanikas. Ja johan siinä pitkä 

musta tukka tuules hulmahteli, kun se raak
kules sukellutti suaraa törmältä alaha jokhe 
ja humpsis plumpsis ylitte, ylitte ja kapisti 
vastarantaa ylähä viivana. Tämä on tosiii. 

Voi rakas isä taivahan, se oli temppujen 
temppu ja sillä kurin Alinta pääsi rennosti 
keulillen, kiärti jo sen torninki ja oli tulos 
takaasippäin täyttä hyppyä. Mutta äläs 
viälä, oli läsnä lämminleipä, voi hyvä isä 
viätävä. 

Nii-in, herra pyhkikhön, kun se tamma oli 
salatiines eikä me sitä tietty, kun olin se hi
lian vaihtanu Kristiinan markinoolla hoija
kalla. Niin se raukkaparka kuule Lillpakan 
Kustun riihenleuvan alla otti ja piaraasi 
varsan. Ja viälä niin likellä, n'otta saran 
meeterin pääs maalista ja toisekkin oli jo 
tulos. Tämä on tosii. 

Voi, m' olimma tukehtua, kun huurimma 
kurkut suarina jotta 

- Alinta, Alinta, rakas Alinta, koita 
kaikkes! Vaikka menis viimmeeset saunan
kiuvaskivekkin, niin anna kavion laulaa! · 
Voi anna, rakas hyväänen! 

Ja vilahros vaan, kun se flikanhepsakka 
hyppäs kaharenreisin säkän päälle ja lenti 
flinkisti kun koirasteeri ja het jumalatoonta 
hatkanpotkaa, sitte justihin enkä trossaa. 

Ja selvän teki helkatti. Ensi palkinto tuli, 
n'otta heilahti. Ja varsa sai toisen ... Hai 
kuule, älä naura, tämä on tosiii! 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kehittyvä moottoroitu 

rannikko tykistö 
••••••••••••••••••••••••••••••• 

JOHDANTO 
Viime vuosina ja vuosikymmeninä tapah

tunut teknologian kehitys erityisesti elektro
niikan, tietokonetekniikan ja optroniikan 
alueilla on mahdollistanut rannikkotykistö
aselajinkin radikaalin kehittämisen. 1970-
luku on ollut kiinteän rannikkotykistön vuo
sikymmen, mutta nyt on ryhdytty kehittä
mään myös liikkuvia asejärjestelmiä. 

Vaasan Rannikkopatteristossa onkin run
sas vuosi sitten voimaperäisesti ryhdytty tut
kimaan kuinka (moottoroidun) rannikkoty
kistöpatteriston toimintaperiaatteita ja toi
minnan edellyttämää välineistöä voitaisiin 
parantaa. 

Nykyaikaisen, monipuolisen järjestelmän 
kehittämisen tiedetään kestävän noin 10 
vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että me nyt 
suunnittelemme minkälaisen 1990-luvun 
moottoroidun rannikkotykistöpatteriston tu
lisi olla. 

Lähtökohdan suunnittelulle antaa se ym
päristö, missä patteristo tulee toimimaan eli 
uhkakuva sekä joukolle määritetty suorite
vaatimus - tehtävä. 

TEHTÄVÄ 

Vaasan Rannikkopatteristo kouluttaa mie
hiä moottoroidun rannikkotykistön reserviin 
- ainoana joukko-osastona Suomessa. 

Moottoroitu rannikkotykistöpatteristo tai 
rannikkotykistöpatteristo kuten nimi ny
kyään kuuluu on ylijohdon tykistöä. Tämä 
tarkoittaa sitä, että rannikkotykistöpatteris
to suunnataan sinne missä tulta eniten tarvi
taan, oli kyseessä sitten taistelut rannikolla 
tai sisämaassa. Joukon päätehtävä on kui
tenkin osallistuminen rannikkopuolustuk
seen - meriammunnat. 

Toimiminen ylijohdon tykistönä edellyttää 
patteristolta kykyä nopeasti siirty~ valtakun
nan osasta toiseen - ei niinkään liikkumista 
teitten ulkopuolella jalkaväkeä seuraten. 
Maalien nopeus edellyttää suurta hetkellistä 

tulen tiheyttä ja patteriston käyttöperiaatteet 
pitkää kantamaa, jopa aluevesirajan tuntu
maan. 

Mutta rannikkotykistöpatteriston on kyet
tävä elämään toiminta-alueellaan; jatka
maan taistelua ensimmäisen tulenavauksen 
jälkeenkin. Taistelukestävyyden lisäämiseen 
on nähty kaksi vaihtoehtoa 
- jatkuvat asemanvaihdot siten, että jokai

sen tulitehtävän jälkeen tykkien paikkoja 
siirretään 1-2 km 

- tykkien tehokas hajaryhmittäminen ja 
linnoittaminen. Hajaryhmittäminen si
ten, että patteriston jokainen tykki muo
dostaa oman maalinsa ja linnoittaminen 
siten, että toimintakyky säilyy rynnäköin
nin tai keskityksen jälkeenkin. 

Jälkimmäinen vaihtoehto on saamassa 
kannatusta myös kenttätykistön piirissä -
moottoroidussa rannikkotykistössähän haja
ryhmittäminen on ollut tosiasia jo vuosikym
meniä. Linnoittamiseen meidän kuitenkin 
tulee kiinnittää aikaisempaa suurempi huo
mio. 

MAALIN HAVAITSEMINEN 
JATULENJOHTO 

Merialueen valvonnasta vastaa ensisijai
sesti kiinteän rannikkotykistön toimeenpane
ma ja ylläpitämä merivalvontaverkko. Sen 
toiminnan runkona on juuri modernisoitu 
'tietokonepohjainen, tehokas tutkajärjestel
mä. Rannikkotykistöpatteristo saa yleensä 
maalinosoituksen juuri merivalvonnan hank
kimien tietojen perusteella. 

Maalinosoituksen jälkeen on patteriston 
pystyttävä paikantamaan maali omin väli
nein. Tämä edellyttää ns. multis.ensoritulen
johtojärjestelmää, joka perustuu moneen 
erilaiseen tähystys- ja paikantamisvälinee
seen siten, ettei yhden poisjäänti häirinnän 
tai jonkin muun syyn takia tee koko tulen
johtojärjestelmää toimintakyvyttömäksi. 

Periaatteessa ihanteellinen tulenjohtoväli-
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ne on tutka. Voidaanhan sillä näkyvyysolo
suhteista riippumatta maali paikantaa nope
asti ja tarkasti. Se on kuitenkin viimeistään 
toimiessaan paikkansa paljastava ja ainakin 
antennirakennelmiensa osalta helposti tuhot
tavissa. Kuitenkin moderni, häirintää sietävä 
tulenjohtotutka on merkittävä osa meritu
lenjohtojärjestelmää. Tavoitteemme on saa
da tällainen tutka jo tämän vuosikymmenen 
puolella. Nykyisin käytössämme olevat tut
kat ovat muunnoksia merenkulkututkista ja 
sopivat parhaiten rauhanajan kovapanos
ammuntoja palvelevaan merialueen valvon
taan. 

Eräs nopeimmin laboratoriosta kenttä
käyttöön saatu taisteluväline on laseretäi
syysmittari. Sillä pystytään maalin paikka 
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määrittämään tarkasti ja lisäksi se on erin
omainen apuväline tulenjohdossa. Laser
etäisyysmittari on saatava sekä meri- että 
maatulenjohtajan vakiovarusteeksi. 

Laseretäisyysmittarin heikkoutena on kui
tenkin ollut sen käytön rajoittuminen ainoas
taan optiseen näkyvyyteen. Tulenjohtajan 
pimeätoimintakyvyn parantamiseen on kiin
nitettävä huomiota. 

Äskettäin käyttöön saaduilla valonvahvis
timilla voidaan pimeässä mies havaita kilo
metrin, panssarivaunu kolmen ja alus kym
menen kilometrin etäisyydeltä. Kun valon
vahvistin ja laseretäisyysmittari saadaan ni
vellettyä yhteen on pimeätoiminnassa astuttu 
merkittävä askel eteenpäin. 

TYKIT 

Vaikka telatykkiä on sanottu ajanmukai
seksi ja myös tulevaisuuden tykiksi on maail
malla kehitetty uusia hinattaviakin kenttä
tykkejä , sellaisia jotka soveltuisivat mootto
roidun rannikkotykistön aseiksi. Näitä ovat 
mm. 
- FH 70 (Italia, Iso-Britannia, Länsi-Saksa) 
- FH 77 (Ruotsi) 
- 155 K 74 (Suomi) 

Kahdessa ensinmainitussa tykissä on apu
moottori, joka mahdollistaa muutaman sa
dan metrin asemanvaihdon tykin omin voi
min. Kaikkien kaliiperi on 155 mm ja kanta
ma 22-24 km, erikoisampumatarvikkeilla 
yli 30 km. 

Oleellista uusille tykeille on myös suuri 
hetkittäinen tulinopeus. Esim. Tampellan 
155 K 74 pystyy ampumaan 10 ls/min. Täl
lainen tulinopeus näin raskailta tykeiltä edel
lyttää latauksen jonkinasteista automatisoin
tia. 

Nämä tykit ovat modernin asesuunnittelun 
huipputuotteita. Niissä käytetty tietämys 
meidänkin on osattava hyödyntää. 

Uuden tykin rakentaminen on kuitenkin 
kallista. Lehtitietojen mukaan ruotsalainen 
FH 77 maksaa n. 3 MKr. Tämän takia suur
vallatkin ovat osaksi valinneet halvemman 
tavan; vanhojen tykkien modernisoinnin. 
Tässä me voimme ottaa esimerkkiä suurval
loista ja kehittää vanhimpien tykkiemme 
maantieliikkuvuutta ja tulen tehoa. 

LASKENTA 

Meritulenjohtajan välineet, erityisesti la
sersuunnin antavat mahdollisuuden ja ny
kyaikaisten maalien nopeus edellyttää ampu-

ma-arvojen laskennan automatisointia. 
VaaRPstossa on nyt ampuma-arvojen laskin 
kokemusten hankkimiseksi ja tulevan suun
nittelutyön helpottamiseksi. 

Laskennan ytimenä uudessa järjestelmäs
sämme on prosessitietokone eli laskin, jolle 
syötetään lasersuuntimelta tai vanhalla mit
tauskalustolla varustetulta tulenjohtopaikal
ta tulevat maalin mittaustiedot. Lasersuunti
melta voidaan suunta- ja etäisyysarvot mo
demlaitteita käyttäen välittää suoraan laski
melle siten, että laitteet 'keskustelevat' kes
kenään. Näin nopeutetaan ja tarkennetaan 
toimintaa verrattuna aikaisempaan järjestel
mään, jossa sisäkantamittarilta etäisyysarvot 
ja suuntimelta suunta luettiin puhelimitse 
keskiöön. Keskiössä tarvittiin lähes 20 miestä 
muuttamaan tulenjohtajan mittausarvot ty
keille sopiviksi ampuma-arvoiksi. 

Laskin käsittelee nyt saamansa mittaustie
dot ja laskee ampuma-arvot patteriston jo
kaiselle tykille samanaikaisesti. 

Vanha keskiövaunu on säilytetty toistai
seksi paikkana, josta ampuma-arvot tykeille 
välitetään ja jossa ampuma-arvot myös voi
daan laskea jos laskin syystä tai toisesta jää 
pois toiminnasta. Meidän tulee kuitenkin sel
vittää onko tarkoituksenmukaista säilyttää 
keskiö varalaskentapaikkana nykyisessä 
muodossaan vai voidaanko ampuma-arvot 
- varamenetelmän luonne muistaen - mää
rittää pienemmällä miesmäärällä. 

Tehtävämme on suunnitella juuri rannik
kotykistöpatteriston tarpeita vastaava las
kentajärjestelmä. Vaivattomimmin se käy te
kemällä tarvittavat muutokset kokeilukäy
tössämme olevaan laskimeen. Onhan toisen 
työtä helpompi korjata kuin suunnitella itse 
täysin uutta. 

JOHTAMINEN 

Jos ampumatoiminta ei rauhanajan !'!ar
joituksissa onnistu syytä tavallise:;u, monasti 
aiheettakin etsitään viestitoiminnasta. 

Sodan aikana yhteyksien saamista tulee 
vielä vaikeuttamaan vihollinen elektronisella 

häirinnällään . 
Tehokkaimman tavan viestin perille saa

miseksi tarjonnee datatekniikka. Tieto koo
taan lähetysasemassa, josta se lähetetään 
vastaanottajalle 'purskeena'. Lyhyt viestity
saika pienentää paljastumisvaaraa ja vai
keuttaa häirinnän suorittamista. 

Tulenjohtajalla on jo nyt käytössään sano
malaite, johon tulikomento näppäillään ja 
lähetetään lyhyeen muotoon pakattuna tulia
semaan. Viestivälineenä voidaan käyttää jo
ko radiota, linkkiä tai johdinyhteyttä. 

Viestivälineitä kehitettäessä on kuitenkin 
muistettava yhteistoiminnan asettamat vaati
mukset niin kiinteään rannikkotykistöön 
kuin muihinkin maavoimien joukkoihin sekä 
myös merivoimiin. 

LOPUKSI 

Tulenjohdon ja ampuma-arvojen lasken
nan tarkentuminen sekä tykkien tulinopeu
den nouseminen voi antaa, erityisesti meri
ammunnoissa, mahdollisuuden toisenlai
seenkin tulenkäyttöön kuin ohjesäännöt nyt 
edellyttävät. Eräs tällainen muutos saattaisi 
olla tulittaminen aikaisempaa useammin yh
dellä patterilla. Säästettäisiinhän näin ampu
matarvikkeita, eikä tarpeettomasti paljastet
taisi kaikkien tykkien sijaintia samanaikai
sesti. Kun olemme loppuunsuorittaneet kehi
tystyön meillä on 1990-luvun patteristo 
- jonka operatiivinen liikkuvuus on kor

keaa luokkaa 
- joka pystyy nopeaan ja tarkkaan tulen

avaukseen ja suureen hetkelliseen tulino
peuteen 

- joka on taistelukestävämpi liikkuvuuten
sa, hajaryhmityksensä ja linnoittamisensa 
ansiosta ja 

- joka pystyy toimimaan myös vihollisen 
elektronisen häirinnän alaisena. 

Kuitenkin meidän on kaikessa toiminnas
sa, kaiken elektroniikan keskellä muistettava 
yksinkertaisten, käytännöllisten ja maanlä
heisten varamenetelmien tarve. 

Majuri H. Strang 
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Tulikomentoja lähdössä. 

RAPORTTI REILASTA 
Rannikkotykistötoiminta on yhteispeliä, 

johon ei käy vertailukohdaksi mikä tahansa 
tavanomainen joukkueurheilu. Esim. jalka
pallossa koko joukkue harjoittelee alusta as
ti yhdessä kuvioitaan, ja tosipaikan tullen ol
laan ainakin jotakuinkin selvillä siitä, miten 
valmiiksi ne ovat hioutuneet. 

Rannikkotykistö taasen kootaan - aina
kin varusmiehen näkökulmasta katsottuna 
- nopeassa tempossa ensin osiltaan jonki
nasteiseen valmiuteen: tulenjohto, keskiö, 
viesti ja tykkilinjoilla käydään tiiviisti läpi 
oman osuuden perusasiat. Muiden linjojen 
salaisuuksista ei oikeastaan tiedetä, ja vasta 
leirillä palapelin osat loksautetaan yhteen. 
Vasta silloin hahmottuu tykistön kokonai
suus konkreettisesti, nähdään, tuliko jouk
kueesta valmis, vai jäivätkö palat rujosti 
poskelleen. 

Niinpä leiri Reilassa, Rauman kupeessa 
onkin varsin kutkuttava aliupseerikurssin 
huipennus. Varmasti lähes jokainen tunsi 
joutuvansa vaativaan tilanteeseen vähän kyl-
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miltään. Siviilioloissa olisi vastaavan hom
man moni kypsytellyt pitemmällä tähtäimel
lä. Mutta intissä aika on kallista: siitä vaan 
Juuri korvaan, kiikari käteen, kynä ja pää te
räväksi ja joka mies paikalleen . . . yllätyk
sekseen usein sai huomata, ettei se nyt välttä
mättä niin vaikeata ollutkaan. 

Tosin oli myös asioita, jotka jäivät mys
teereiksi. Tällainen oli mm. tulenjohdon 
etäisyysmittauksessa käytettävä nelimetrinen 
stereoetäisyysmittari. Parin päivän ajan sillä 
mittausta yrittäneet tosin kokivat silmiensä 
olevan pian kuin neljän metrin päässä toisis
taan, mutta virhemarginaalit eivät parista sa
dasta metristä pienemmäksi kutistuneet. 
Laitteen käytöstä oli viimein luovuttava. 

Tj-paikan siirryttyä kilometrin päähän 
Rihtniemeen saatiinkin käyttöön kunnon !a
su, jonka kanssa pelailu jo oli tuloksekkaam
paa, ainakin siihen saakka, kun kaunis au
rinkoinen ilma muuttui äkkiä läpipääsemät
tömäksi räntäsateeksi tai sumuksi. Kun !asua 
voitiin käyttää, oli se jännittävää. lskemien 

Kratz - vahva tykinvetäjä. 

metsästys oli kuin konsanaan avaruuspelin 
pelaamista, yhtä vikkelyyttä vaativaa. 

Tulenjohtotornissa työskentely on koko
naisuuden hahmottamisen kannalta antoisin
ta, mutta myös kylmää puuhaa. Lähes kaik
keen mukana olevaan vaateparteen oli top
pauduttava pystyäkseen pitämään vettävuo
tavan silmänsä ja kohmeiset sormensa mit
tauslaitteissa kiinni. Tosin myös tykeillä vali
teltiin kylmyyttä . Ammusväijystä selvisi op
pilas Nymankin vain tunkemalla takkinsa 
täyteen styroksia. 

Mutta kukapa nyt hukeja rakastaisi, oli 
sää mikä hyvänsä. 

Aika Reilan leirillä jaksottui kiireisen toi
minnan ja levon välillä niin, että oli oikeas
taan vaikea sanoa, oliko leiri 'löysä' vai 
'tiukka'. Tykistöhälytyksen tullessa kyllä 
juostiin, sielläkin, missä aika oli muuten 
enimmäkseen odottelua. Tykkilinjan miehis
tä huomasi selvimmin eron: silloin kun put
kissa oli kovaa tavaraa, olivat miehet myös
kin terästä, muulloin taas tavallisia kuolevai
sia. 

Tavallisia kuolevaisia oltiin nimenomaan 
väijy- ja kipinähukien suhteen, niistä puheen 
ollen. Keskiölinjalla tuli tunnetuksi eräänä 
aamuna juostu ns. Keon lenkki, joka suori
tettiin viimeisellä vuorolla nukahtaneen kipi
nän kunniaksi . Kipinä itse ei osallistunut 
lenkkiin. Tykkilinjalla taasen yhdellä jos toi
sella oli vaikeuksia komentoteltan tuliterän 
ja huipputehokkaan kaminan säätelyssä, 
muissa teltoissa taas lämmön ylläpitämisessä 
ylipäätään. Omalaatuisimmaksi hukiksi 
muodostui puolestaan oppilas Virtasen huki
listan kirjoitus: kaksi tuntia. 

Yhdelle ampumaleirille kerätty tekniikka 
on todella monenkirjavaa: suomalainen piir-

Uisko 

re, jota ei sovi moittia, kun kokonaisuus kui
tenkin toimii. Yhtä kaikki, moderneinkin, 
kymmenien tuhansien markkojen laite saat
taa osoittautua jossain tilanteessa hyödyttö
mäksi, kun taas jossain käänteessä kunnon 
häiriöhalko pelastaa tilanteen. Tämän tietää 
erityisen hyvin varmasti sotilasmestari Tuo
mikoski, joka jälkimmäistä kapinetta käytte
li tykeillä tuloksekkaasti. 

Tykki levossa. 
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Mittaustoimintaa 

Tärkeintä on, että kaikki lopulta toimii ja 
onnistuu. Ja niin kävi. Lasu ja muut mittarit 
antoivat suunta- ja etäisyysarvojaan, tornis
ta lähtivät tulikomennot viestimiesten raken
tamia linjaa myöten keskiöön, jossa kello
mies kumppaneineen piti vaununtäyteistä 
pulinaansa. 76-milliset saivat maalin hallil
leen ja osoittivat kelvokkuutensa jyräyttä
mällä kranaatit ilmaan kiitettävällä tarkkuu
della. Muutaman ammunnan tulos sai jo 
kapteeni Aholan ja yliluutnantti Saarimäen
kin tj -tornissa myhäilemään tyytyväisesti, 
olihan moinen osoitus siitä, että koulutus oli 
tuottanut tulosta ja joukkue hitsautunut yh
teen. 

Konkreettisessa tilanteessa otteisiin alkoi 
hiipiä jo osaamisen makua vastapainoksi te
oriakauden sormi suussa ihmettelyille. Yksit
täiset toiminnot saivat uutta mielekkyyttä ja 
sitä kautta sulavuutta. Tykkilinjan miehet 
mainitsivat jo nauttivansa jonkinasteista 
luottamusta esimiesten taholta. Keskiössä 
muutamat kokivat olonsa suorastaan 'hel
poksi', varsinkin tasomiehet pikamenetel
mien aikana. Viestillä taas on asioita, jotka 
eivät koskaan muutu: ne kun taitaa, menee 

Keskiövaunun väki pelästyy vieraita. 
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Kipinä epätoivon rajoilla. 

hyvin, eikä vikapartionkaan tarvitse turhia 
itseään vaivata. Ja tulenjohtotornista on hy
vä katsella kaikkea, kun on iso rinki osaavia 
ihmisiä ympärillään, eikä menestys riipu 
enää muusta kuin luonnonvoimien suosiolli
suudestä. 

Kaiken edellä hieman maalaillen kerrotun 
voi todeta myös sotilaallisen lakonisesti ylil. · 
Saarimäen tapaan: " Alkaa näyttää tykistöl
tä." 

K.T. 

Viimanpurema väijymies 

•• 
KURSSI ESITTA YTYY 

Kurssi numero 89 oli tarkoin valikoitua 
joukkoa; peruspatterien henkilökunta joutui 
miettimään toisenkin kerran, ketä nelospat
terille lähetetään. Muutamat lähtivät "sar
vista vetäen", mutta saattoi lopulta käydä 
niin, että vauhti riitti RTK:uun saakka. 

Yhtä kaikki, paras tapahan kaikenlaisten 
ennakkoluulojen ja huhu puheiden ravistami
seksi (tai vahvistamiseksi) on mennä itse kat
somaan. Sittenpä tietää mies, mistä puhuu. 

Ja tässä uljaita poikiamme: 

"Hurja joukko" valmistautumassa maasto• 
ruokailuun. 

"Paikalla seuraavat oppilaat ... " tällä käy
tävällä on seisty toinenkin tovi. Seinä on on
neksi lähellä , jos sattuu pyörryttämään. 

Tärkeimmät asiat elämässä jäävät usein 
tyystin huomaamatta. Kuitenkin moniin sel
laisiin kulutamme kymmeniä kertoja enem
män aikaa kuin niihin usein turhanpäiväisiin 
huvituksiin, joita pidämme normaalisti päi
viemme kohokohtina. Kukapa voisi laskea 
nelospatterin kiviportaista ne miljoonat as
kelet, joita sukupolvet ovat niihin kulutta
neet ylös ja alas kipaistessaan. Ja kuka voi 
arvata niiden merkityksen itse kunkin soti
laskunnon kehittymiselle ... ? 

Pesulle vauhdilla ... 

ja samantien pois. 
1 3 



Ähellystä kaapeilla. Sekuntikello mittaa ai
kaa, miten sopu antaa sijaa. 

Palkkasotureita kauko-idässä? Ei, vaan Suo
men poikia Maalahdessa. 

Kypärät ovat oikeilla omistajillaan. Posee
raamassa "Iso-potta" ja "Munapää". 
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Asemat on vallattu. Voitonriemua. ''Vihol
linen" juhlii omalla tahollaan. 

Paukkumajalla opeteltiin monenlaisten asei
den, mm. kevytsingon käyttöä. Oikea am
puma-asento varmistaa, että housut pysyvät 
vaaleina. Harjoitusammus läpäisee pahvisen 
panssarivaunun kevyesti, oikea ontelokra
naatti ja kaikki tunnetut panssarit. 

Ja taas syödään. Evähistä näköö, mistä miäs 
on kotoosin. VaaRPston eväät riittävät ris
kinkin miehen tarpeisiin. 

Kokelas Ikonen Alik . Harju Alik. Dolmatoff Alik. Seppälä 

Viestilinja 

Heinola: Tosi Mies Teuvalta, 
joka piti tuvan jatkuvassa 
kaasuvaroituksessa. Huumo
rin kukkanen kukoisti missä 
mies sitten tavattiinkin. Lähti 
vapaaehtoisena Nakki-auk
kiin. Todettiin porukalla ihan 
mukavaksi mieheksi. Motto: Ennakointi on 
hyve! 

Masalin: Painaja Stadista, tu
van ehdoton gigolo - aina
kin puheiden perusteella. Tai
si oppitunnin pidon, tylytti 
tosissaan. Grilliruoka-spesia
listi. Loi värikkyyttä viestilin
jan kielenkäyttöön. Motto: 
Lounaslautanen on ihan jees. 

Hirsimäki: Tylyttäjä Meri
karvialta. Toimi linjan oma
natuntona. Yritti epätoivoi
sesti heittäytyä lopulla - kui
tenkaan onnistumatta. Mus
supokaalin menetys katke
ro1tt1, tämä huomattiinkin 
yleisesti heittäytymisyritysten lomassa. Mot
to: Mitä miehet mussuttaa! 

Koivukorpi: Nippanappa- ja 
lomaspesialisti Merikarvialta. 
Levyttämisen asiantuntija. 
Anomusten ahkera laatija. 
Harrasti YK:ta todella ahke
rasti. Piti linjan mainetta 
kunniakkaasti yllä, kurssin 
ehdottomasti huomatuin (huomautetuin) 
henkilö. Toimi kurssin "rento-reinona". 
Motto: Loma tj . . . 

Korpinen: Hiljainen mies ja 
rateko-raketti Vantaalta. 
Hoiti kaiken tyylikkäästi. Ei 
saanut tylyjä mistään. Motto: 
Älkää pojat ny viittikö. 

Levisalo: Harjavallan "oma 
poika" Koivukorven hyvä ka
veri. Toi Jomilta aina erikoi
sia uutisia. Kirosi kuin turkki
lainen tilanteesta riippumat
ta. Vauhtiin päästessään 
miestä ei pysäyttänyt mikään. 
Diggasi Modern Talkingia aina nauhan veny
miseen saakka. Erikoistui happoihin - va
paallakin. Motto: Pubiin - mars! 
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Palmu: Hard-rockin innokas 
kannattaja Hesasta. Mies, jo
ka hitsasi harvoin. Tuskin 
huomattiin ennenkuin kurssin 
lopuilla. Grönblomin kaveri. 
Ylitti itsensä TST-harjoituk
sissa. Motto: Noniiiin pojat! 

Peltola: Kurssin PP-au Kala
joelta. Herkkä mies hitsaa
maan kun sille päälle sattui. 
Miehellä jatkuvasti varusteet 
hukassa varsinkin pyykin
vaihdon jälkeen. Linjan huki 
magneetti. Jaksoi hymyillä 
ahkerasti PP-varastolla, palasi aina myrskyn 
merkkinä. Motto: Taas huki! 

Pulkkinen: Whiskybasso 
Kokkolasta, joka nukkui 
VK:t. Omisti järkyttävimmän 
siviililokeron. Nopea kään
teissään. Osasi olla huomaa
maton kouluttajien silmissä, 
tuvassa taas täysi pelle. Kil
paili viimeiseen asti lääkintä-aukin paikasta 
- ja lähtikin tukka putkella. Linjan ainut 
poikamies. Motto: Saabi se olla pitää. 

OY RAHKOLA AB 
PL 30,65101 Vaasa, puh. 961-119 600 

POHJANMAAN LIHA 
Sepänkyläntie 7,65100 Vaasa 10 

VAASAN TAVARA-AITTA OY 
Pitkäkatu 63-65, 65100 Vaasa 10 

PARTURILIIKE RAILI MANNER 
Pitkäkatu 41 , Vaasa. Puh. 11 7 705 

HOTELLI WASA HOTEL 
651 00 Vaasa - Vasa. Puh. (961) 123 353 
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DESIGN TUOTE OY 
PL 140, puh. 968-23333 

OY KEPPO AB 
66830 Oravaisten tehdas 

HYVINKÄÄN PESUAINE OY 
Koulukatu 12 , puh. 914-15 661 

VIHERKOLMIO, avoin yhtiö 
Tavaratie 2 , Pori , puh. 33694 

Virkkala: Hiljainen mies 
Kokkolasta, linjan priimus. 
Miellyttävä mies kiireestä 
kantapäähän. Taisteli epätoi
voisesti RTK:a vastaan aivan 
viime hetkiin asti. Halusi lää
kintä-aukkiin. Pulkkisen pa
hin kilpailija. RTK vaati kuitenkin omansa. 
Motto: Mennäkkö vai eikö mennä. 

Vuolle: Välkky hitsi Helsin
gistä. Palkituin mies otilla 
kautta aikojen - ikivempula. 
Lysti veikko VK:lta saapues
saan. Iski naisia ahkerasti. 
Tylytti niin sisällä kuin puu
tarhassakin, missä asennossa 
tahansa. Epäili aina siivoushukien oikeelli
suutta. Motto: Vempulat vapaat! 

HANKKIJA 
VAASA 

KELLO & KULTA GRANLUND 
Kauppap. 23, Vaasa 10, puh. 112 999 

OULUN RAKENNUS OY 
Torikatu 23, 90100 Oulu 1 O 

Puh. (981) 223 588 

MAAKUNNAN PALA-AITTA 
Kokkola 968-12751 

Pietarsaari 96 7 -30064 

KESKI-POHJANMAAN 
OSUUSKAUPPA 

Kokkola 

KODINKONE V. HAARALA 
Tehtaankatu 8 , 67100 Kokkola, 

968-14630 

VANHAN VAASAN 
PARTURI-KAMPAAMO 

SOLARIUM 
Kauppiaankatu 5, puh. 267 922 
Kauppiaankatu 5, puh. 267 933 

SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY 
Ylätori 2, 65100 Vaasa 

Puh. 961-121 511 

KALKUTTAAN SAHA JA HÖYLÄ 
Esa Llutala, 29900 Merikarvia 

puh. 939-511 940 

Tulenjohto- ja mittauslinja 
Koskinen. Yleisurheilija Vaa
sasta, joka joutui valitsemaan 
naisen ja RTK:n välillä. Reip
paana partiolaisena Jarmo 
pakkasi reppunsa ja lähti Ra
tekoon. 

Hylkilä: Tj-linjan huohottaja 
humppaveikko Toholammel
ta. Sai vettä polveensa liian 
vauhdikkaista aamu- ja ilta
hommista. Raamit kaulassa 
auk:iin, nasta laudassa RTK: 
uun. 

Kalliokoski: Varsinainen ku
minaama Oravaisista. Kävi 
Palosaaren naistentansseissa 
"viihdyttämässä" yleisöä kii
hottavilla suuteluliikkeillään. 
Nopea jaloistaan. Kautta ran
tain selittämisessä patteriston 
lyömätön mestari. 

Anttila: Hiljainen poromies 
Oulusta, joka jännitti itsensä 
"sissään" RTK:hon. Puhui 
kolmatta kotimaista oululai
sittain. Jalustamiehenä juoksi 
ees-taas. 

Harro: Oppilas Harro Tu
rust, jolla "tyrä rytkyi" ja 
ratkesi, ja mies lähti 'maito
junalla 1. Patterille. Leirillä 
valvontajänne käsitti 10 000 
muurahaista. 

Antila: Risto Ryti-silmälasien 
takana pätevä mies, ainakin 
mitä tulee oppituntien pitoon. 
Tyttöjen ihailema. 

Grönblom: Luonnonlapsi Tu
rust, jonka hyväntuulisuus 
tarttui toisiinkin. Pinnan alta 
paljastui kuitenkin todellinen 
tylyttäjä, hurja mies. Silmien 
siristys lannistaa mopon kuin 
mopon. 

Laakkonen: Tj-linjan saap
paantuhooja. Lihaksissa hie
man liikaa rytmisoluja aliup
seeriksi. Pärjää pitkällä pin
nallaan. 

Ala-Seppälä: Niskanvääntäjä 
Vaasasta joka käytti hyväk
seen kaikki mahdolliset har
joitusvapaat. Motto: Älä 
jännitä! 
Viljelee purevia letkauksia. 

Geisor: Tj-linjan ruotsalais
vahvistus Vaasasta, joka 
käytti ahkerasti tennismailaa, 
kameraa ja luutaa. Patterin 
kiltein mies, ei tylyttäisi kär
pästäkään. Omistaa palapeli
palveluspuseron. Motto: 
"Hups", "He". 

Matsinen: Hyväntahtoinen ja 
rauhallinen, ei vähästä hitsaa. 
Mies, jolla intti tuntuu suju
van suuremmitta ongelmitta 
Paasikiven linjaa noudattaen, 
mistä nykyinen hiusmuoti, 
tuuman pysty. Hyräilee mu
siikkia, mieluiten Bruce Springsteeniä. 

Suominen: Leppoisaa turku
laista manu-tyyppiä. Vajosi 
transsiin korvalappujen kera. 
Taiteellisen silmän omaava 
"fundeeraaja". Soitteli kase
tilta itse säveltämäänsä urku
funkya. Pehmeiden arvojen 
kannattaja. Motto: "Päässä surisee." 

Ruosteenoja: Super-surffaa
ja, bemaridiggari Nousiaisis
ta. Suunnitteli autonhaku
matkaa lähi-itään. Tempaisi 
lihaskuntotestissä huippupis
teet. Ei itse uskonut rateko
mahdollisuuksiinsa, mutta 
toisin kävi. Motto: "mitäs porukka ajattelee 
siit sit et .. . " 
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Luoto: Ehdotonta priimus
luokkaa, useammin kuin ku
kaan muu vilkuilemassa 
kaappinsa suojassa oppikir
joihin. Seuraus: sukkana ra
tekoon. Tuvan hymypoika ja 
ilopilleri. Santikseen lähties
sään vaihtoi huolettoman playboy-kampauk
sen sotilaallisempaan pystytukkaan. 

Ruoho: Johtajatyyppiä, jolla 
on kuitenkin taipumusta vel
muiluun. Osaa pitää puolen
sa. Selostaa öisin uniaan ää
neen. Kipinässä olo tuottaa 
ongelmia. 
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FREDRIKINTORIN APTEEKKI 
Punavuorenkatu 1, 00120 Helsinki 

Puh. 90-639 928 

tuontilaa
duissa • läm

pö- ja dieselöljyis
sä on hyvin • alhai

set rikkipitoisuudet Siksi 
ne • ovatkin erittäin • lai

te- ja ympäristöystävällisiä • 
Oman tutkimuksen ja laborato

rion työn lähtökohtana ovat juuri 
Suomen paikalliset • käyttöolo
suhteet • Siksi Teboilin kaikki 
voitelua ineet ja autokemikaalit 

sopivat • parhaiten juuri 
suomalaisille. • Valitse 

siis laatutuotteet 
Teboilista. 

Tommila: Teologian "tohto
rimme", joka useimmiten eli 
muille tajug_omien kirjojen 
kanssa. Pitää silloin tällöin 
herätellä tähän maailmaan. 
Kuuntelee muiden valituksia 
ymmärtäväisesti. Motto: 
"Arbait bai nait maht Frai" . 

PARTURI-KAMPAAMO 
CUTRINETTE 

Palosaarentie 14. Puh. 123 022 

ARNE BERG 
Lentokentäntie 

JAKELUASEMA HANS LEHTONEN 
Alatori , Vaasa. Puh. 117987 

KUPEN-AUTO K. Mäki-Valtari 
61550 Orismala. Puh . 724 661 

O.H:n EDUSTUS/MARKKINOINTI 
64700 Teuva. Puh. 962-72312 

K-VALINT A SESAM 
Koulu katu 5 7-61 , Vaasa 

ROXET 
Vaasanpuistikko 14, Vaasa 1 O. 

Puh. 961 -1 22 865 

RAUTARUUKKI OY 
Kiilakiventie 1, 90100 Oulu. 

Puh. (981) 327 711 

LÄNSIVARAOSA KY 
29900 Merikarvia. Puh. 939-511 400 

MERIKARVIAN LEIPOMO 
29900 Merikarvia. Puh. 939-511 681 

EH-KALUSTE 
66320 Hakko. Puh . 961-637 231 

JURVAN OSUUSPANKKI 
66300 Jurva. Puh. 961-631 503 

JURVAN SÄÄSTÖPANKKI 
66300 Jurva. Puh. 961-631 002 

TEUVAN SÄÄSTÖPANKKI 
KP 1, 64 700 Teuva 

Tykkilinja 
Nyman: Mies sotilaspiiristä ja 
motto kuuluikin "meillä soti
laspiirissä" . Osasi myös eng
lantilaisen tykkirasvan salai
sen kaavan, jota varjeli tupa
kavereiltaan. Harrastus ka
lastus. Motto n:o 2 " kun pää
sis· edes kattoon veneitä". 

Perälampi: Kokkolan poikia 
eli mies mehtien takaa. Sai 
murultaan kirjeen tai kaksi 
päivässä. Kävi Salon kanssa 
pizzalla kun ei iltavapaalla 
muuta keksinyt. 

Ranne: Porista eli "Dingon 
kaupungista". Autohallien 
kasvatti ja tavattiin myös jos
kus patterilta, (ruoka-aikoi
na). Rauhallinen ja hymyilevä 
mies. 

Rauhala: Isonkyrön "Anssi" 
perunapellon omistaja ym. 
Armoton luumu ei tehnyt mi
tään, eikä sitäkään. Oli myös 
kova mussuttamaan ja sai 
häirikköpokaalin. Löytyi ai
na autohalleilta, kävi joskus 
tupa "kuudessa" vierailulla. 

Salminen: "Sande" Helsin
gin poika, lähistöltä. Muistut
ti vaasalaisia Saamen kulttuu
rista. Varmisti RTK:n paik
kansa alusta alkaen, syy kult
sin viikkorahat kului posti
maksuihin, VR:n historian 
suurimpien namupakettien kuljetuskuluihin. 

Salo: Hiihtäjä - suunnistaja 
Kokkolasta. Oli harjoitusva
paalla komennuksilla ym . .. 
aina. Mehtien miehelle ei tä
mäkään riittänyt, joten mies 
harjoitteli vielä yölläkin eli 
juoksi unissaan pitkin tupaa. 

Sahrman: "Vinski" poika 
Vaasasta, jonka suuri toive 
oli päästä RTK:hon, mutta 
jäi harmittavat yksi pistettä 
ja sen myös muut oppilaat 
huomasivat. Oli synnynnäi
nen ryhmänjohtaja, sillä käs
kytti aina muita oppilaita. Vietti vapaa-ai
kansa iltalomalla tai salaisessa kopissa (2 . 
tupakaappi) johon vain "Vinskillä" oli 
avain. 
Tuominen: "Tötö" mies Hy
vinkäältä ja piti Vaasaa pie
nenä pohjoisen kylänä. Totte
li myös nimeä "Tunde", oli 
oikea suursyömäri, mutta hä
nellä ei ollut koskaan rahaa, 
onneksi oli hyviä tupakaverei
ta. Nimi "Tötö" tuli Poka
harjoituksissa sekoilusta. 

Virtanen: Voimanostaja Kris
tiinasta ja punnersi kuin pun
nersikin itsensä RTK:uun. 
Armoton mussuttaja ja sai 
myös mussu-pokaalin. Iltava
paalta tullessaan herätti aina 
toiset tupakaverit kovalla me
telillä. 

Alanko: Puoluepoliitikko ja 
oppilaskunnan puh.joht. 
Vaasasta. Kurssijuhlan skarp
pi isäntä, pääsi parempiensa 
kanssa samaan pöytään. 
Omasi patterin luumupokaa
lin ja sai arvonimen "marssi
kuningas. Motto: "Mä meen otille." 

Hautala: Jalkapalloilija Vaa
sasta, jonka haaveet RTK:n 
pääsystä romahtivat kaverei
den "painostuksesta". Tupa 
5 suuri komentelija. Motto: 
"Hiljempaa se mankka." 

Lappalainen: Jälleen suuri 
jalkapalloilija Vaasasta, joka 
steppasi huki-illat harjoitus
vapaalla vaimonsa kanssa. 
Motto: "Ei kun mulla on 
treenivapaa.'' 
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Lehtiö: Lomilla tapahtui aina 
ja lomat käytettiin tarkasti 
loppuun. Villitsi tupa 5 irs
tailla jutuillaan. Motto: 
"Taasko mä oon hukissa." 

Kinnunen: Itse rauhallisuus, 
joka oli aina valmis autta
maan kaikkia. Tykkilinjan 
näkymätön mies, jota ei kos
kaan näkynyt tykillä. Motto: 
"Orta vähä mä autan." 

Niemelä: Hymypoika Vaasas
ta, joka suorastaan singahti 
Ratekoon. Tylytti kurssikave
reitaan oppilasvääpelinä ol
lessaan, ja vähän muutenkin. 
Uranuurtaja oppilasvääpeli
nä. Motto: "Kuka siellä hä
röilee." 

Jussila: Kurssin priimus, jota 
ei lukulomilla kirja kädessä 
paljoa nähty. Luonnonlah
jakkuus, joka oppi helposti. 
Tupa 5 uteliain mies. Motto: 
"Kuka? Mitä? Missä?" 

Bergman: Mies Närpiöstä, jo
ka pani sulkeisissa kaverit 
juoksemaan tupa 5 armoton 
levyttäjä, levytti itsensä RTK: 
uun kaikkien yllätykseksi. 
Motto: "Eikä V ••• pätkää- , 
kään." 

Juurikka: Ammattiveistelijä 
Vaasasta, joka oli ylpeä pu
naisesta Opelistaan, vaikka ei 
sitä itse kyennytkään aina 
ajamaan. Piti 2. patteria pa
rempana paikkana ja siirtyi
kin sinne kesken kurssin. 
Motto: "Mä jään kipinään." 

Keskiö linja 
Hautamäki: Hitsailija-nau
reskelija Kärsämäeltä. Taisi 
parhaiten tupailmoituksen 
teon. Oli vilpittömän ilois
saan alikessunjämistä. Piris
tyi raikkaasti tylyttelemään 
kurssitovereitaan. Aamu- ja 
iltatoimien pitäjänä kuin kala vedessä. Mot
to: "Mitä miehet mussuttaa." 

Grönroos: ;'Meleko mukava 
jätkä" Merikarvialta. Piti 
saksofoniaan sängyn alla 
mutta ei paljastanut muille 
kykyjään. Herrasmies, joka 
nopeana punkantekijänä aut
toi hitaampia. Lahjakkuutta 
monenlaiseen, vaikkei pitänyt paljon melua 
itsestään. Ratekoon kuitenkin lähti "obe
lix". 

Hirvonen: Tunnollisin kaikis
ta, pyrki pitämään tavaransa 
aina järjestyksessä. Mussutta
ja, jota esimiehet eivät ole 
keksineet. 
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Nyström, "Nykke", toimi 
." Jailhousen" ykköstylyttäjä
nä ja puhui paremmin Kul
laan kieltä kuin Kullaan ku
ningas itse. Toimi nelostuvan 
poikamaisten jekkujen ryh
mänjohtajana. Upseeri ja 
herrasmies, joka nautti "We are the worl
din" noin kolmesti puolessa tunnissa. Sai 
rakkauskirjeitä ja hävyttömiä kortteja. Tu
pa nelosen Eddie Murphy, joka rakasti isän
maallisia marsseja. Onnistui katkaisemaan 
mielettömässä nälässään haarukan. Tylytti 
juoppoja pitkän vk:n päätteeksi nakkikios
killa. Hirmuinen rytmitanssija. Makko-nyk
ke rakasti ammattikoulun hankkija-lippik
siä. "George Newstoem" ehdotti motok
seen: mä alan ny lukemaan. 

Laurila, ''Marriagebreaker'', 
sai rakkauskirjeitä espanjalai
selta vaimolta. Tuvan ehdo
ton gigolo. Hiki irtosi yhdestä 
taakse poistulähtöaskeleesta. 
Iski naisia junassa, bussissa, 
kadulla, oliversissa ja joka 
paikassa. 

Sarpola, "nestehukka", tyy
dytti nestevajauksensa ja tyh
jensi limuautomaatin päivit
täin. Tupa nelosen levyttäjä. 
Dr. J ekyll ja mr Hyde, eli ko
tona heavymies ja tupa nelo
sessa John Travolta. "Täri-
nä-tanno" yritti leirillä ratsastaa kanilla. 
Reilassa kulutti vapaahetkensä savukkeiden 
parissa tyyliin 3 askia päivässä, ja lähti her
mosavujen nauttimisen jälkeen RTK:uun. 
Motto: "No niin" "solid", "on hauskaa". 

Majava, "Major Beaver", 
ajoi partansa kaapin takana 
piilossa ehkä noin 9 kertaa 
päivässä. Patterin ähkeejä. 
Räpelsi koko päivän punk
kaansa siistimmäksi. Tuvan 
toinen nestevajaus. Fakiiri, 
joka levytti lattialla. Siivosi )<aikkien alueet 
kun oli kiire vaimon hoitoon. Ikuinen alo
kas. Motto: "Tykit! Missä kolmonen? Mikä 
neljäs? HÖHHÖH." 

Nyby, "Hessu", toimi jekku
ryhmän jäsenenä kunniak
kaasti ja hitsasi siivoushukeis
ta aina ja poikkeuksetta. Fu
tismatsin jälkeen hilpeänä. 
Pelkäsi diplomitykkiyttä, 
nakki-aukkia ja esikuntapat
teria. 

Keko, "Miuru McBralling", 
jekkuryhmän kruunaamaton 
keisari. Ei hylsyt painaneet 
saati ahdistaneet ainaista 
musiikinkuuntelijaa. Diggaa 
intin kuteita siviilissä. Tuvan 
DJ. Ollin maalitaulu. Varus-
tus: intiaanipäähine, tuohivirsut + lipas. 
Motto: "Ei hitsata"; "No onko ikkuna nyt 
salvattu." 

Pääkkö, "Piäkkö", toi Niva
lasta mielenkiintoisen loppu
sointupuheen, jossa paino on 
sanojen lopussa. Käytti rek
sonaa. Ase- ja erälehden tes
tivoittaja, erätaidon taitaja. 
Tanssi Piäkön valssia kuin 
unelma. Motto: "Laakausja vaenaa." 

AKKU-ALANKO 
Kellosepänkatu 5,65100 Vaasa 

Puh. 111 355 

Lahtinen, "Jailhouse", ai
heutti näppärillä vastauksilla 
harmaantuneita aivosoluja 
ystävilleen. "Reverend" 
omisti kurssin kuuluisimman 
ja matkituimman ja kadehdi
tuimman puheaksentin. 
"Jailhousen" säilytti punkassaan mielen
kiintoisen väkivaltaisia viherpetoja. Hill
billy veikko, joka piti kameralaukkua tupa
kaapissa tuvan vastustuksesta huolimatta. 
Väänsi taidokkaasti naamallaan rillejä ylös. 
Hyräili Bruce Springsteenin lauluja. Kutsui 
itseään radiolla saamatta yhteyttä. 

Lillqvist, "Pfallen", oli tu
van rattopoika Kokkolasta. 
Ajoittaisia masennuksia. 
Vietti vk:t sängyssä kasarmil
la. Motto: "Nykke juoksee 
ilman housuja." 

Lahtinen K, limsa-automaa
tin hoitaja, joka hitsasi kuin 
eläin limsa-automaatin vaih
torahojen merkeissä. Sekosi 
sekoilussaan kun selitti tai 
yritti, mutta ei osannut selit
tää mitä tarkoitti tai ei tiennyt 
mitä selitti ja sekosi taas. Kristiinan unitak
sen potkupalloilija sekoili harjoitusvapaa
anomusten kanssa naama punasena. Saalisti 
epätoivoisesti pokaaleja. Keitti leirillä her
mojaan hukilistan ansiosta. Motto: "Ei se 
ny mun tehtävä oo vaihtaa rahaa.'' 

Liljeroos, "Asterix", "Joka 
aamu otille ja Junnolalta lilje
roosia." Leirin mussu ja taso
ryhmän hukimies. Motto: 
"Miks mä, miksei joku 
muu?" "Minäkö?" 

Kankaanpää. Hitsailija
naureskelija Kärsämäeltä. 
Taisi parhaiten tupailmoituk
sen teon. Oli vilpittömän 
iloissaan alikessun jämistä. 
Piristyi raikkaasti tylyttele
maan kurssi tovereitaan. 
Aamu- ja iltatoimien pitäjänä kuin kala ve
dessä. Motto: "Mitä miehet mussuttaa." 

HANDELSLAGET WESTBOTNIA 
OSUUSKAUPPA 

64200 Närpes, 962-42431 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kolmen sotilasläänin 

ampumamestaruuskilpailut 
10-11.7. 1985 Vaasassa 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
YLEISMESTARUUS 
1) Karjalan Jääkäripataljoona 170 pist. , 2) 

Keski-Suomen Viestipataljoona 60 pist., 3) 
Asekoulu 46 pist., 4) Keski-Suomen Pio
neeri pataljoona 41 pist., 5) Pohjois-Karja
lan Patteristo 39 pist., 6) Asevarikko 7 
27 pist., 7) Vaasan Sotilaspiirin Esikunta 
25 pist., 8) Keskussääasema 19 pist. , 9) Kok
kolan Sotilaspiirin Esikunta 10 pist., 10) 
Asevarikko 9 9 pist., 11) Asevarikko 1 
5 pist., 12) Asevarikko 3 5 pist., 13) Viesti
varikko 5 pist., 14) Lääkintävarikko 4 pist., 
15) Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunta 
2 pist., 16) Vaasan Rannikkopatteristo 
1 pist. 

Ammunnan yleismestaruuskiertopalkin
non voitti omakseen (kolme peräkkäistä 
voittoa) Karjalan Jääkäripataljoona. 

Paras varusmiesampuja: Alokas J etsonen 
M Karjalan Jääkäripataljoona. 

Paras yleisen sarjan ampuja: Vääpeli 
Salo K Asevarikko 7. 

Paras yli 45-vuotias ampuja: Everstiluut
nantti Lehtonen M Kokkolan Sotilaspiirin 
Esikunta. 

Paras esikunta tai laitos: Asevarikko 7. 

ISO,ISTOOLI, 30 + 30 LS, YLI 45 v. 
1) Evl Lehtonen M KokSpE 279 + 285 = 564 

2) V-ylik Pippuri O KarJP 282+280=562, 
3) Talkapt Fält E LääkV 280 + 280 = 560, 
4) Ev Nieminen E PohmSIE 268 + 271 = 539, 
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5) Evl Iisakkala A-i PohmSIE 258 + 270 
= 528,6) V-alik Saarinen U VV 263 + 257 
=520. 

Yleismestaruuspisteet: KokSpE 3. pist., 
Kar JP 2 pist., Lääk V 1 pist. 

STANDARDIKIVÄÄRI 300 M, 3x20 LS, 
YLEINEN 
1) Ylik Eskelinen A Kar JP 192 + 169 + 

177 = 538, 2) Kapt Koskinen O AseK 191 + 
166 + 179 = 536, 3) Ylik Hämäläinen M 
KarJP 186+ 170+ 175=531, 4) Vääp Nuu
tinen A KDääAs 191 + 152 + 185 = 528, 5) 
Vääp Markko A KSPionP 188 + 156 + 182 = 
526,6) Vääp Salonen J KSPionP 189 + 
153 + 182 = 524 (90), 7) V-Alik Karvonen H 
AseV9 192+152+180=524 (88), 8) 
Sotmest Niiranen M PKarPsto 186+ 159+ 
177 = 522, 9) Ltn Saaranen R AseK 187 + 
145 + 172 = 504, 10) Ylil Mäkelä T KSVP 
186+147+170=503. 

Yleismestaruuspisteet: KarJP 20 pist., 
AseK 12 pist., KSPionP 11 pist., KsääAs 
7 pist., AseV 9 4 pist., PKarPsto 3 pist., 
KSVP 1 pist. 

STANDARDIKIVÄÄRI 50 M, 3x20 LS, 
YLEINEN 
1) Vääp Nuutinen A KSääAs 192+ 170+ 

185 = 547, 2) Kapt Seppänen P KarJP 194 + 
167 + 177 = 538, 3) Vääp Salonen J 
KSPionP 186 + 167 + 183 = 536 (23), 4) Vääp 
Markko A KSPionP 179+ 176+ 181 =536 
(18), 5) V-Ylik Nupponen A KarJP 188 + 
172 + 173 = 533 (89), 6) V-Alik Karvonen H 
AseV9 194+163+176=533 (85), 7) Ylik 

Hämäläinen M Kar JP 188 + 170 + 172 = 530, 
8) Ltn Saaranen R AseK 197 + 156 + 176 = 
529 (87) (89) ,9) Ylil Mäkelä T KSVP 186 + 
168 + 175 = 529 (87) (88), 10) Ylik Eskelinen 
A KarJP 187 + 155 + 183 = 525. 

Yleismestaruuspisteet: Kar JP 21 pist., 
KSPionP 15 pist., KSääAs 12 pist., AseV9 
5 pist., AseK 3 pist., KSVP 2 pist. 

RK 10 + 10 LS, YLI 45 v. 
1) Evl Lehtonen M KokSpE 88 + 84 = 172, 

2) Ev Nieminen E PohmSlE 89+60 = 149, 
3) V-Kers Hakkarainen V VaaRPsto 80 + 
62 = 142 

Yleismestaruuspisteet: KokSpE 3 pist. , 
PohmSIE 2 pist., VaaRPsto 1 pist. 

RK 10 + 10 LS, KANTAHENKILÖKUNTA 
1) Ltn Saaranen R AseK 94 + 92 = 186 (11), 

2) Kers Carp B VaaSpE 92+94= 186 (9), 
3) Sotmest Niiranen M PKarPsto 95 + 87 = 
182 (7), 4) V-Vääp Kaartinen K AseV7 86+ 
96 = 182 (6), 5) Sotmest Lehto V AseK 88 + 
93= 181, 6) Yliv Riekkinen E AseVl 91 + 
90= 181 , 7) Ylil Koponen J KarJP 91 + 
90= 181 (6), 8) Vääp Toukola P AseK 93 + 
88 = 181, 9) Vääp Rosenius H Kar JP 94 + 
87 = 181, 10) Kapt Seppänen P Kar JP 88 + 
92= 180. 

Yleismestaruuspisteet: AseK 21 pist., 
VaaSpE 10 pist., PKarPsto 8 pist., AseV7 7 
pist., Kar JP 7 pist., Ase V 1 5 pist. 

ISO PISTOOLI 30 + 30 LS, YLEINEN 
1) Ylil Koponen J Kar JP 292 + 289 = 

581, 2) Vääp Salo K AseV7 282+296= 
578, 3) Sotmest Tiilikainen Y Kar JP 279 + 
288 = 567, 5) Sotmest Niiranen M PKarPsto 
283 + 281 = 564, 6) Puh.as Seppälä L VV 
278 + 285 = 563, 7) Yliv Pappanen T 
KSPionP 283 + 278 = 561, 8) Kapt Lanamäki 
C H VaaSpE 282 + 278 = 560, 9) Yliv Muti
kainen J KSVP 278 + 278 = 556, 10) Ylil Kar
jomaa J PKarPsto 280 + 273 = 554. 

Yleismestaruuspisteet: Kar JP 27 pist., 
AseV7 10 pist., PKarPsto 7 pist., VV 5 pist., 
KSPionP 4 pist., VaaSpE 3 pist., KSVP 2 p. 

PISTOOLIPIKA 30 LS, YLI 45 v. 
Talkapt Fält E LääkV 95 + 95 + 94 = 284, 

2) Evl Lehtonen M KokSpE 95 + 94 + 91 
= 280, 3) V-Ylik Pippuri O KarJP 92 + 94 + 
93 = 279, 4) Ev Nieminen E PohmSIE 92 + 

76 + 85 = 253, 5) Evl Iisakkala A-1 PohmSlE 
86 + 90 + 73 = 249, 6) Yliv Kevari E 
VaaRPsto 80 + 75+80=235, 7) V-Kers 
Hakkarainen E VaaRPsto 86 + 65 + 33 = 184. 

Yleismestaruuspisteet: LääkV 3 pist. , 
KokSpE 2 pist., Kar JP 1 pist. 

PISTOOLIPIKA 30 LS, YLEINEN 
1) Kapt Juslin J-E VaaSpE 98 + 95 + 98 = 

291, 2) Vääp Salo K AseV7 97+94+97 = 
288, 3) Yliv Paappanen T KSPionP 98 + 92 
+ 93 = 283, 4) Sotmest Tiilikainen Y Kar JP 
90+94+95 = 279, 5) Yliv Mutikainen J 
KSVP 97 + 95 + 86 = 278, 6) Teknkapt Ruus
kanen J AeV3 92 + 89 + 91 = 272, 7) Ltn Lyly 
M KarJp 95 + 93 + 82 = 270, 8) Sotmest 
Niiranen M PKarPsto 98 + 95 + 74 = 267, 
9) Sotmest Suvanto J KokSpE 84 + 92 + 90 
= 266, 10) Ylil Karjomaa L PKarPsto 92 + 
90+84=266. 

Yleismestaruuspisteet: VaaSpE 12 pist., 
Kar JP 11 pist. , Ase V7 10 pist. , KSPionP 
8 pist., KSVP 6 pist., AseV3 5 pist., 
PKarPsto 4 pist., KokSpE 2 pist. 

RK 3x5 LS, VARUSMIEHET 
1) Kok Seppänen E KarJP 126, 2) Vm 

Haka-Risku K KSVP 122, 3) Alok Jetsonen 
M KarJP 121, 4) Alik Suoranta A KSPionP 
117, 5) Jääk Luukkonen O KarJP 115 (1,9), 
6) Alik Tuomela A KSVP 115 (1,6), 7) Vm 
Latvala H KSVP 107, 8) Kok Karjalainen E 
KarJP 106, 9) Vm Rinta-Marttila H KSVP 
104, 10) Opp Kansanen H PKarPsto 102. 

Yleismestaruuspisteet: Kar JP 29 pist., 
KSVP 21 pist., KSPionP 7 pist., PKarPsto 
1 pist. 

RK 10 + 10 LS, VARUSMIEHET 
1) Vm Rintamarttila H KSVP 94+92= 

186, 2) Alik Kämäräinen J PKarPsto 89 + 
94= 183, 3) Jääk Luukkonen KarJP 89+94 
= 183, 4) Alik Tuomela A KSVP 92+90= 
182, 5) Vm Haka-Risku K KSVP 91 + 88 = 
179, 6) Alok Jetsonen M KarJP 91+87= 
178, 7) Alok Myller P KarJP 91 + 86= 177, 
8) Opp Hokkanen K KSPionP 84 + 92 = 176, 
9) Opp Kansanen PKarPsto 90 + 85 = 175, 
10) Jääk Vetola R-P KarJP 86+ 88 = 174. 
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Yleismestaruuspisteet: KSVP 25 pist., 
KarJP 18 pist., PKarPsto 12 pist., KSPionP 
3 pist. 

STANDARDIKIVÄÄRI 20 LS MAKUU 
VARUSMIEHET 
1) Alik Balk J Kar JP 96 + 90 = 186, 2) Tkm 

Karjaluoto AseK 88 + 97 = 185, 3) Alok Myl
ler P KarJP 93 + 90 = 183, 4) Alik Aflecht J 
KarJP 90+ 90= 180, 5) Vm Latvala H KSVP 
80+95= 175, 6) Alok Jetsonen M KarJP 
87 + 88 = 17 5, 7) Opp Karell A PKar Psto 
85 + 89 = 174, 8) Alik Tuomela A KSVP 
86 + 86 = 172, 9) Kok Pehkonen R Kar JP 
84 + 87 = 171, 10) Kok Rintala J KSPionP 
88 + 83 = 171., 

Yleismestaruuspisteet: Kar JP 34 pist., 
AseK 10 pist., KSVP 9 pist., PKarPsto 4 
pist., KSPionP 1 piste. 

••••••••••••••• 

Sotilashuumoria 
VAIN muutamaa minuuttia ennen kuin 

viihdytysjoukkojen ohjelman piti alkaa so
tilassairaalassa orkesterin johtaja totesi, 
että piano oli viritykseltään muita soittimia 
matalampi ja käski neljää päivystäjää ha
kemaan paikalle toisen pianon. 

Hiki otsalla miehet raahasivat lavalle 
uuden pianon. Yksi veti taskustaan mitta
nauhan ja mittasi silmä kovana soittimen 
korkeuden. "Älkää vain kertoko hänelle 
mitään - mutta ei tämä ole yhtään sen 
korkeampi kuin se toinen~aan ! " 

ENNEN KUIN ryhtyi hoitamaan vir
kaansa hävittäjän komentajan lähimpänä 
miehenä ystäväni oli läpikäytävä perusteel
linen lääkärintarkastus. Lääkäri ei ollut 
tyytyväinen elektrokardiogrammaan ja lä
hetti sydänspesialistille. 

Jonkin ajan kuluttua ystäväni sai sel
vityksen puhelimitse. Ainoa syy outoon 
elektrogrammaan oli se, että hänen sydä
mensä oli hiukan eri paikassa kuin . ihmi
sillä yleensä. ''Lääketieteellisessä mielessä 
olette terve", lääkäri selitti. "Itse asiassa 
teistä tulee oivallinen ensimmäinen upseeri. 
Teillä ei ole sydän paikallaan." 

on Ykkönen. 
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Fmnairin toiminnan IWMittdu, bildå palwlu 
alba asialdcaista. Hmtä ensimmäinen on soomalaincn 
lcnttrnadcwtaja. 

Häm vanmon ralcmnettu palvdulcaju,jolca 
~ ~ube.ca perilleruloonjajota Jcrhite. 
taan ldio ajan. 

Fmnairin crilcoopaJvelua ovat suorat lennot ihnan 
lconecnvaihtti;a. · uaeimmat ihnan välilaslcuja. Se 
sää5lää ma~ja madcwtajan monelta vaivaha. 

Palvelua ovat myös aiomalaiscn madcwtajan 
tarpeisiin suunnitdlut ailcataulut, lcä~t lähdöt aamulla 
ja palwt iDansuussa. 

M - Fmnairinjadcuvasti UU1iuluva lcntolcaluslo 
on~ Uusissa lconcissa on hyvät istuimet, 
enemmän ålaa ja alhainen mdutan Se tda:c Fmnairin 
lennoista mukavan madrustusmuodon. 

Suomalainen on Ykkönen. Se pätee aelcä Finnairiin 
että ICl'I alialdcaisiin. 

Turvallisuutta on 
kokenut lentäjä. 

Sammon matka
vakuutus on kuin koke
nut lentäjä. Sellaisen 
matkassa nautit 
lomasta enemmän. 

~ 
SAMPO-YHTIÖT 

Kauppapu1st1kko 12 
- 65100 Vaasa 

Puh (961) 111055 

;::: 
a, 

@ 

>a. 
0 
0 z 
(/) 
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Le 
Chef 

Turve tuloa Puolimatkalle, 

kun tarvitset asunnon! 

·~ RAKENNUSTOIMISTO 
11• A. PUOLIMATKA OY 

Asuntomyynli 
Humalistonkatu 12, 20100 TURKU 
Puh. (921) 503lll 

11(@)1~~~(frn)(frn)~ 0 IJ~S)_j) 
VAINIO & LUNDSTRÖM 
Fasaaninkatu 2 C 12 65370 Vaasa 37 
PUH. 961-167 295, tit61-221 032 TEL 

26 

kuntohalli/solarium/poreallas 

Erik. hintoja 
varusmiehille! 

Wolffintie 36 
Puh.121740 

kotimainen 
luotettava 
lämpötalo 

JlASPD 
Vaasa Vaskiluoto, 
65170 Vaasa 17, 
p. 961-113282 

CITY KIOSK & ICE CAFE' 
Cafeessa erikois
jäätelöannoksia 
ym. 

'. . .• 
Kioskissa 
elintarvikkeet 
lehdet ym. 

e,ty ice eaie 
KAUPPAPUISTIKKO 37 

"'-· , .. • 
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Valokopiolaitos • Ljuskopleringsanstalt 

S. LAHTINEN & KNI 
Ylätori 4 C 

65100 Vaasa 
Puh. 961-121 334 

MEILTÄ LÖYDÄT KOKO 
PERHEELLE: 
TEKSTIILIT JA KENGÄT 
LISÄKSI: TYÖKALUT, MATOT, 
KEMIKALIOT, PAPERIT, LELUT, 
TALOUSTAVARAT, 
ISTUINSUOJAT. EDULLISESTI! 

AVOINNA: 
ma-to: 9.00-17 .oo 
perj : 9.00-19 .00 

· lauant: 9.00-13.00 

Teuvan 
" utotarvike 

Puh. varaosat 962-71 431 

MUOTIPARTURI 
RAUHANK. 4 VAASA 
puh. 112732 

"' 

'\~ 

LEIPOMO JA KONDlnTORIA 
DAGERI OCH KONDITORI 

Palos.;1.m:nlic 18 Dråndövägcn 
l'uh. 113 Crl7Tcl. 

Kmli;r.~•!1~ J11T~~D 
Kir~~irf M°~~-

LÄNSIRANNIKON oy 
ähl<ötyö 

Vasaratie 1 O, 65350" Vaasa 35, 
puh. 961 • 153 500 

TOYOTA 

POHJANMAAN 
SUURIN AUTOVALIKOIMA! 

Satoja mahdollisuuksia. 

Rinta-Joupin Autolöke 
66440 TERVAJOKI 
PUH. 961-785142 

27 
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Suomessa Suomen koviin olosuhteisiin 
kehitetyt moottoriöljyt. 

Täyssynteettinen Alfa 1 
SAE lOW/30 AP1 SF/CD 

Osasynteettinen Alfa 2 
SAE lOW/40 API SF/CC 

Beta Super, superluokan mineraaliöljy 
SAE l0W/40 AP1 SF/CC 

Gamma. moniastemoottoriöljy 
SAE lOW/30 AP1 SE/CC 

Delta Turbo. osasynteettinen 
dieselmoottoriöljy 
SAE lOW/30 API CD+ 

Sigma 2 T Universal. 
tuhkautumaton 2-tahtiöljy 

NESTE 
voltelu 

Tunnemme autot ja tunnemme öljyt. 

OSTROBOTNIA 
-PÄLS AB• TURICIS at-

VAASA I UUSIKAARLEPYY I HIMANKA I KAUHAVA 
VASA NYKARLEBY 
981-268 800 987-20 488 988-55 220 984-340 704 

~ 
RAKENNUSLIIKE K. E. NYMAN OY 

BYGGNAOSFIRMA K. E. NYMAN AB 

PALVELUKSESSASI 
450 

SHELL· HUOLTAMOA. 
Suomen suurin huoltamoverkko varmis- Palveluksessasi on myös 270 uudistuvaa 

taa, että löydät aina matkasi varrelta luotet- kahviota ja grilliä. 
tavan tankkauspisteen. Shell-myöhäispalvelupisteiden luettelon 

Polttonesteen lisäksi saat Shell-tunnuksen saat lähimmältä Shell-huoltamolta. Se kan-
alta monipuolista huoltopalvelua, auton pe- nattaa pitää aina autossa mukana. 

s~ja kornea~tuisSiiEiLISTÄ.@ 

[LSO] 

--•11•07 *••••r••• a• 
---- Kokkola pub. 968·I8S88 tel Karleby 

VasarakuJa •• - Hammargärd •• 
Mesllän teoWsuusalue 

VARAOSAT EDULLISESTI 
KESKUSTASTA 

VARAOSAPISTEESTÄ 
PITKÄL TÄKADUL TA 

-=- VARAOSA VARMAA PALVELUA =====n•sTE MA-PE 800-1700 -=-r-l1 LAU 9 00-13 00 
~ P1tkakatu 61 puh 110 030 
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961-268700 
VAASA 

TULE NAUTTIMAAN OLOSTASI! 
• Ajanmukainen hotelli VIIHOETT Ä 
• 32 huonetta 

1 6 huonetta omalla ILTAISIN 
saunalla ENEMMÄN KUIN 

• Takkahuone, HOTELLI 
saunaosasto 

• Rauhalliset kokoustilat 

• Ravinto_lasali ~ ~ot,lli i 
11 
• 

260 as1a_kasp. ~ lf y S- e- f 
• Aulabaan -
• Bubi 88500 Nivala 

Puh. 983-42700 

TOIMITAMME NOPEASTI: 
- eristetyt 
- eristämättömät 

liittimet 
- CU kaapelikengät 
- puristustyökalut 

KimalAukt .. ammainost·. enimist_ J)y Ky finn~Crimp Kb 
onso1tu o o 

PL 137. 6.5101 ¼asa10 Rantakatu 16 A . puh. (961) 110 080 PL 16 PB, 65610 SEPÄNKYLX SMEDSBY 

YS 

GIAA 

E-H-eristys Oy 
SIENITIE 36 
00760 HELSINKI 
puh. (90) 385 544 
telex 125228 

KOKKOLAN PANKIT: 
•~ KANSALLIS· 
0 OSAKE-PANKKI 

puh. 1'5-44 

HELSINGIN ~ OSUUS- 6 STS -P •• ~~!.~I 
OSAKEPANKKI '-t' PANKKI 
puh. 1UU puh. 23444 

Kci,S~ 
puh. 1'C11l 
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Puh. 961-222 222 Tel. 

l:market 
El!KINTOl!I 

TEUVA PUH : 72401 , 72402 

Katu Keitti·ö 
Gatu Kök 

Kauppapuistikko 36 
Handelsesplanaden 36 

Meiltä myös elintarvikkeita 
Från oss även livsmedel 

OLYMPIA 

OLYMPIA MASTERTYPE 
länsisaksalaista huippulaa
tua, hiljainen ja tehokas. 
Tule tutustumaan! 

,$ le"ttw1"PisteOy 
PL 306, Yläton 4 C Puh. 1961 1 111 705 
65101 Vaasa 10 Huolto 1961 1 112 BOB 

Q Yrittäjäin-Fennia 

KAUPPAPUISTIKKO 20 
PUH. 124 248 

Lön ger lån 
i Närpes Sparbank 

3 1 
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Suomen Puolustusvoimien 
salainen ase 

kautta vuosisatojen: 

VAASAN LEIPÄ 

~~ 

Meiräft ukulat t••man:.. lbira.at r 

Hyvää 
viUasta 

• Bitumikatteet 
takuutyönä 

• Vanhojen kattojen 
saneeraukset 

• Vedenpaine-
eristykset 

• Kosteuseristykset 

Eristys liike 
V. HIRVONEN 
Siirinpolku 4, 
6561 0 MUSTASAARI 

1'1NTER51' 0111 

LIIKETTÄ 
VAASA! 

[}{{]f@~@Sl'ORT 
Vaasanpuistikko 1 4 

Servicebanken 
är till för dig ! 

E'JHAB 
servicebanken 

NÄRPES 

VAASAN 

KYLMÄKONE OY 
u 116100 päiv.24h/vrk. 

-.wr.. 949/ 362 330 dej_ dygn. 

:d3•iihfäif-► ~e tun~ettu hyvä 

K ING 
Ja edullinen 
ruokapaikka. 

IURGER Den ~~känt ~oda 
"""-"!1911_. och formånllga 
;jjf iHW·-' matstället. 

ltLINTAllVlltlt-la GlllLLlltl081tl 
LIWM&D&U oell G&ILLltlOSlt 
ltetlnata DSIS9H ■••atraad 

,st<AsR,'~t<UPOLVI usA 
UU NIADEIN 

.. 
-

QifV p,PF7 
Ii 

~~ ~~.M\"-~~ 
Hietasaarenkatu 13 

SUOMEN YHDYSPANKKI OY 
FÖRENINGSBANKEN I FINLAND AB 

KONTTORIT: 
Närpiössä, Kristiinankau
pungissa sekä toimipiste 
Metsä Botnia Oy:n 
teollisuusalueella . 

KONTORI : 
Närpes, Kristinestad 
samt cervicepunkt 
på Metsä Botnia Ab:s 
industriområde. 

Nauti MUSTA-PEKKA 
juustosta 
MIEHEN MAKUUN 

TERVETULOA 

LINJA•AUTO 
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MEIJERIOSUUSKUNTA 

MEJERIANDELSLAGET 

Tervetuloa 
P u l la/Leivos 
KAHVILLE 

viihtyisään Konditoriaan ! 

AVOINNA: 7.30-21.30 
su 10.30-21 .30 

Kultaleima 
Konditoria 
Kauppapuistikko 1 3 
VAASA 



GRILLI • ELINTARVIKEKIOSKI 
HIETALAHTI PUH. 111 000 


