
/)~{:/{}}}):{}):~{{:}}}~{/i:\/):):):):):'.:):}):}}}}}}):\:):):~{{:):}/}~:!:~{:):}/}~{:(:~/}):):):):~{/{:}}}~:\/}i )(i ·-:-:-: ~~~~-~!!u,.~~~-.u-~Eii~~u&i~~~•(:/ 

·.·.·.· . ·.·.·.·., 

.·i!.i!.i!.i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:i:!:i:i:i:i:!:i:i:i:i:i:i:~:i:!:i:!:~:!:!:i:!:i:!:i:!:!:!:!:i:!:!:!:~:!:!:~:!:~:!:i:!:!:!:!:!:!:!:!:!:i: : . .·. ::i:i:i:::::::::::::::::::::::::::::::::i:i:::::~:::i:i:~:i:~:~:~:~:;:;:;:~:~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:~!i 

;;;;;:;:;;:: : ;:;:: ;;:;x n ~:;;: ::::; 1

1 

kilta 111 /@ -:-::-:-:-

···· esittäytyy esittäytyy (:) 
. . . i::~::::: . .... ~~ 

:-;.;.:-: ... ~~ 

1(:::::: I! 

i SIVU 7 .... SIVU 14 i SIVU 16 , 
-~:~:~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::~:~:~:~:::::::::::::::;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::):(::~:::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~:i:~:~:~:!:~:i:~:~:!:~:~:~:~:!:~:!:~:~:i:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~ . 



KUN YRIT 
~ , TOIMITI -

KYSY 

Vakioviihdettä. 

VEIKKAUS 

ESI ETSII 
RUST.A, 

ILTA! 

■ ~, r~ KAUPPIAITTEN r ~ KAUPPAOPPILAITOS 
'-~ VANTAAN AMMATTIKORKEAKOULLi 

AIKUISKOULUTUSOSASTO 

Martinlaaksontie 36 
01620 VANTAA 
puh. 878 4011 
fax 878 6278 

oRRASy p p Vaasan Rannikkopatteriston Us 
ki11!~

1
j~eJ~~~~~~~~nA, 1~erenk~rkun -
1 

iupseerikoulun 

,-----------o-p.p1 askunnan yhteinen julkaisu 

SISÄLTÖ 
Toimitus 
PL 61, 65101 Vaasa 

Päätoimittaja 
Kapteeni Jukka Ranta 

Toimituskunta 
Everstiluutnantti Kai Tynkk 
Kapteeni Jukka Ranta ynen 

Kersantti Mika Könnölä 
Opp Koivisto 
Opp Miettinen 
Opp Rautakorpi 
Opp Valovirta 

Paino paikka 
HELO-SEfOY 
VAASA 1993 

1 

3 

Komentajan palsta ....................... 4 

Päiväkäsky N:o l •••••••••••••••••••••••••. 5 

Sotilaskoti............... 6 ...................... 
Merenkurkunkilta esittä t y yy ....... 7 

Vaasan Korjaamo •••••••••••••••••••••.•.. 8 

Kaukalopallomestaruuskilpailut .. 9 

VMTK, Papin palsta ................... 10 

Kurssi 111 joh~jan palsta .•..•..•••• 11 

Kurssin 111 tapahtumi a ••••••••••••••• 12 

Lohtajan Reserviläisleiri .............. 13 

Turun leiri •••...••••••••...•••..••..••..•.•••• 14 

Kouluttajat .................................... 15 

AUK 111 ....................................... 16 

Tulenjohtolinja ••.••.....•••••••.•••........ 18 

Keskiölinja........................... 20 ........ 
Viestilinja........................... 22 .......... 
Tykkilinja........................... 24 .......... 

Yökronikat ............••.......•..•••••.•••.. 26 



Komentajan palsta 

KOVAA PELIÄ 

Paueriston toimintaa on jo runsaan 
vuoden ajan varjostanut siirron tai lakkautuksen 
uhka. Näihin spekulointeihin liittyneet 
selvitystyöt ja toisaalta uhan torjunta ovat 
työllistäneet kohtuuttomasti joukko-osaston 
johtoa. Lakkauttamisuhan muodollisena syynä 
on tietenkin valtiontalouden supistamisvaateet. 
joista johtuu menojen supistamisvelvoitteet 
myös puolustusballinnolle. Vaasan varuskunta 
valittiin puolustushallinnon virkamiesten 
toimesta lopetettavaksi kohteeksi, koska se on 
pieni ja sijaitsee keskellä kaupunkia, eikä sillä 
ole laajenemismahdollisuuksia 

Vaasan varuskunnan ja Vaasan 
Rannikkopatteriston lakkauttaminen merkitsisi 
suoranaisesti noin 170 työpaikan menetystä 
Vaasassa ja seurannaisvaikutuksineen runsaasti 
yli kahtasataa työpaikkaa. Vaasan Yliopiston 
puitteissa toimiva Länsi-Suomen Taloudellinen 
Tutkimuslaitos teki aiheesta kattavan ja 
objektiivisen selvityksen. Sen mukaan 
lakkautuksella saavutetaan koko valtion 
hallinnon kannalta viiden ensimmäisen vuoden 
aikana alle 2 . Mmk säästö vuodessa Siis 
kyseessä on mitätön säästö aiheutettuihin 
vahinkoihin verrattuna. Pelkästään 
puolustushallinnon kannalta saavutettaisiin toki 
kymmenen miljoonan säästö. 

Koska puolustushallinnon virkamiehet 
tarkastelevat ja voivat vaikuttaa vain oman 
hallinnonbaaransa menoihin, on selvää, että 
vastuu on niillä henkilöillä, jotka voivat 
vaikuttaa koko valtion- ja kansantalouteen. 
Tämän vuoksi poliittisia päättäjiä on informoitu 
useaan kertaan, painottaen taloudellisia ja 
työllisyyspoliittisia seikkoja, unohtamatta 
kuitenkaan sotilaallista näkökantaa. 
Tilanne tätä kirjoittaessa (17.5.1993) näyttää 
siltä, että Vaasan Rannikkopatteriston osalta 
välitön uhka on ohi. 

Kuitenkin Pohjanmaan 
Sotilassoittokunta on edelleen pikaisten 
toimenpiteiden uhan alaisena. Pitkän päälle 
häilyvänkin uhan alaisena olo aiheuttaa 
tuntuvaa vahinkoa. Vaikutukset ovat henkisiä 
sekä materiaalisia, koska kehitys pysähtyy ja 
välttämättömiäkään järjestelmiä ei hankita. 
Esimerkkinä olkoon vaikkapa varuskunnan 
ATK-verkko. 

Markoista ja työpaikoista puhuttaessa 
useimmiten unohtuu se, minkä vuoksi Vaasan 
Rannikkopatteristo on olemassa. Patteriston 
tärkein tehtävä on tuottaa rannikkotykistö
paueristojen henkilöstö. Tähän joukkotuotanto
tehtävään kuuluvat varusmiesten, reserviläisten 
sekä palkatun henkilökunnan koulutus. Tätä 
tuotantotehtävää ei Suomessa tee mikään muu 
joukko-osasto, eikä siihen ole muilla 
ammattitaitoakaan. 

Kaikki runsaan vuoden aikana esitetyt 
vaihtoehdot merkitsisivät rannikkopuolustuksen 
kannalta laadullista tason laskua ja eräässä 
vaihtoehdossa myös määrän alentamista. 
Kaikkein vaarallisinta rannikkotykistö
paueristojen tuotannon kannalta on vaihtoehto 
"Dragsvik". Siinä saapumiserä jäisi niin 
pieneksi, että joukkoyksikkö ei enää voisi 
harjoitella patteristokokoonpanossa. Tämä 
merkitsisi lopputuotteen laadussa radikaalia 
huononemista. Kriisitilanteessa eivät perustetut 
paueristot kykenisi selviytymään niille 
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suunnitelluista tehtävistä, koska niiden 
henkilöstö ei olisi harjaantunut niihin rauhan 
ajan harjoituksissa. 

Itsenäisellä Suomella ja sen 
puolustusvoimilla on oltava varaa säilyttää ja 
kehittää rannikkopuolustustaan myös 
juhlavuotenaan. Panostuotossuhteella arvioiden 
se tapahtuu edullisimmin Vaasassa. 

Everstiluutnantti Kai Tynkkynen 

Puolustusvoimain komentajan Päiväkäsky N:o 1 

Helsingissä 27. päivänä huhtikuuta 1993 

Maamme rakentaminen on kestänyt 
vuosisatoja. Kansamme voimana on ollut oma 
kulttuuri ja sivistys, rajamaan sitkeys, oman 
yhteiskunnan kehittäminen ja viimein ponnistus 
vieraan vallan alta itsenäisyyteen. 

Suomen itsenäisyystaistelu alkoi 
Pohjanmaalta ja Karjalasta sekä päättyi Inon 
linnakkeelle venäläisten joukkojen poistuessa 
maasta. Sota syttyi vapaussotana, mutta muuttui 
myös kansallissodaksi. Vapaussodan 
kiistattomassa sankaruudessa on katkera juonne, 
joka vaatii meitä aina huolehtimaan kansamme 
yhtenäisyydestä. 

Talvisodan suomalaiset nousivat yhdessä 
torjumaan ulkoisen hyökkäyksen. Suomi taisteli 
yksin ja selviytyi. Apunamme oli kansojen 
myötätunto. Maailma oppi tuntemaan pohjoisen 
maan, jonka kylmyydessä ihmisen tahto patosi 
väkivallan. 

Suomalaisen mieli ei taipunut pakon 
edessä. Jatkosota koettiin vääryyden oikaisuksi; 
hyvityssotaa käytiin niin pitkälle kuin 
sotilaallisesti oli tarpeen. Uuvuttavan 
asemasodan jälkeen Suomeen kohdistui jälleen 
suurhyökkäys, jonka tavoitteena oli koko maan 
valtaaminen. V aio hyökkäyksen pysäyttäminen 
teki mahdolliseksi aselevon ja tulevan rauhan. 

Lapin sodassa puolustusvoimat täytti 
valtion johdon sille asettaman uuden tehtävän ja 
osoitti maamme tinkimättä noudattavan 
sopimiaan ehtoja. 

Nuorten asevelvollisten kamppailu 
Lapin erämaassa muistuttaa meitä 
kuuliaisuudesta esivallan ratkaisuja kohtaan. 

Yhteiskuntaa voidaan rakentaa vain 
rauhan oloissa. Rauhaa emme kuitenkaan voi 
valita mihin hintaan hyvänsä. Olemme 
oppineet. että väkivallan torjumiseksi on oltava 
vaimis tarttumaan aseisiin - rauhan työlle on 
suotava tilaisuus. 

Sotiemme veteraanit: Vapaussoturit, 
vakaumuksenne puolesta taistelleet, Talvisodan, 
Jatkosodan ja Lapin sodan sankarit, miehet ja 
naiset! Te olette halunneet kehittää ja turvata 
omaa maatanne ja jättää sen lapsillenne 
parempana kuin sen itse saitte. Olette taistelleet 
voidaksenne rakentaa. 

Jälkipolvet ovat Teille kiitollisia. 

Täyttäessään 75 vuotta puolustusvoimat 
osoittaa kunnioitusta veteraaneilleen. Te olette 
puolustaneet oikeutta ja suomalaista 
yhteiskuntaa. Tänään, kansallisena 
veteraanipäivänä, toivotan Teille monia 
turvauttuja vuosia yhteisessä isänmaassamme. 

Puolustusvoimain komentaja 
Amiraali Jan Klenberg 

SJLJALIM 
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Ajankohtaista Sotilaskotiasiaa 

Kuluva vuosi on sotilaskotityön 75-
vuotisjuhlavuosi. Ensi vuoden helmikuussa 
myös Vaasan Sotilaskotiyhdistys viettää 75-
vuotisjuhliaan. Yhdistykseemme kuuluu n. 100 
jäsentä, joista suurin osa on aktiivisia. toimivia 
sisaria. Sotilaskotityössä jokaisen työ on 
tärkeää. Sotilaskotia pyritään pitämään avoinna 
vapaaehtoisin sisarvounm varsinkin 
viikonloppuisin ja näin on saatu kauppa 
kannattavaksi. 

Sotilaskodin laajan tuotevalikoiman ja 
edulliset hinnat jokainen voi käydä itse 
toteamassa. Sotilaskodin nykyiset aukioloajat 
ovat: arkisin 9-10, 11-15.30 ja 17.30-20.30, 
lauantaisin 14.00-17.30 ja pyhäpäivänä 12.00-
15.30. Sotilaskodissa voi myös tavata vieraita 
arkisin klo 18.00 alkaen ja lauantaisin sekä 
pyhäisin aukioloaikoina. 

Sotilaskodissa myydään puhelinkortteja. 
joiden hinta on 30, 50 tai lOOmk. Soitettaessa 
laite kertoo, paljonko kortilla on vielä rahaa. 
Puhelinkortin hyviä puolia on mm. se, että sen 
käyttäjällä on aina sopiva raha mukanaan. 

Sotilaskodin kirjasto on avoinna 
talviaikaan tiistaisin ja torstaisin 18.30-20.00, 
kesäaikana tiistaisin. Kirjastoon on hankittu 
kirjoja vuosittain n. 3000mk arvosta. Niiden 
hankintaan on useimmiten saatu viime vuosina 
avustusta Sotilaskotiliitolta. Kirjoja on saatu 
myös lahjoituksina. Varusmiesten toivomukset 
otetaan huomioon kirjahankinnoissa. Joka vuosi 
pyritään ostamaan uutuuskirjoja. Kirjastossa on 
yli 2000 kirjaa. luettavaa joka makuun. 
Kirjastojaostossa toimii useita sisaria. jotka 
toivovat lisää lainauksia. 

Lehtiä tilattiin sotilaskotiin viime vuonna 
yli 6000mk:n arvosta. Tilausmaksut ovat melko 
kalliita, joten tilauksia on jouduttu myös 
karsimaan. Sotilaskotiin on pyritty tilaamaan 
tärkeimmät päivälehdet sekä edustava valikoima 
aikakauslehtiä. Joitakin lehtiä tulee myös 
lahjoituksina. Varusmiesten toivomukset 
otetaan tässäkin huomioon siten, että jos 
samalta paikkakunnalta tai lähiseudulta on n. 
15-20 varusmiestä, paikkakunnan oma 
sanomalehti voidaan tilata. 
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Sotilaskotiyhdistys maksaa myös 
varusmiesten teatterissa käynnit Sotilaskodin 
"pelisalissa" on mahdollisuus pelata biljardia ja 
muita pelejä. Pelejä on uusittu viime aikoina. 

Hengellisen ja sairaalajaoston sisaret 
hoitavat kahvitarjoilun varuskunnan sairaalan 
potilaille keskiviikkoisin. Joulun varuskunnassa 
viettäville varusmiehille tehdään perinteisesti 
pienet lahjapaketit. Jaoston sisaret järjestävät 
myös yhteistyössä sotilaspapin kanssa 
mahdollisuuden rippikoulun käyntiin. 

Liikkuva sotilaskoti lähti viime vuonna 
patteriston tilaamille maastokeikoille 51 kertaa. 
Tänäkin vuonna monet sisaret käyttävät osan 
lomastaan osallistumalla syyskuussa 
järjestettävälle Rovajärven leirille. 

Tarjoilu- ja ohjelmajaostojen sisaret 
järjestivät viime vuonna kaksi alokkaiden 
tulojuhlaa sekä varusmiesten ja sisarten yhteisen 
pikkujoulun. Näihin tilaisuuksiin on aina pyritty 
hankkimaan myös ulkopuolisia esiintyjiä. 
Ilmaistarjoiluun käytettiin viime vuonna yli 9000 
mk, joka oli suurin varusmiesten viihtyvyyteen 
käytetty menoerä. 

Myyjäisjaosto on järjestänyt joka vuosi 
marraskuussa myyjäiset sotilaskotityön hyväksi. 
Monet sisaret osallistuivat eri tavoin myyjäisten 
valmisteluun ja itse myyjäisiin mm. hankkimalla 
ja valmistamalla myyjäistavaroita. käsitöitä, 
kakkuja ja muita leivonnaisia ym. Myyjäisten 
tuotto onkin ollut hyvä. 

Sotilaskodin viihtyisyyttä on pyritty 
lisäämään uusilla verhoilla. pöytäliinoilla ja 
kukilla. Myyntilinjaston pöytätasot uusittiin 
viime vuonna. ja tänä kesänä sotilaskotiin 
saadaan uudet tuolit Sotilaskotiliiton 
myöntämillä avustuksilla. 

Tervetuloa viihtymään sotilaskotiin! 

Eila Hintsa 
Sotilaskotiyhdistyksen 

taloussihteeri 

Killalla edessä vireä toimintavuosi 

Merenkurkun kilta aloitti toiminta
vuotensa suorittamalla perusteellisen remontin 
hallituksessa. Pitkäaikainen puheenjohtaja 
Teuvo Ikonen pyysi eroa puheenjohtajan 
tehtävistä, ja vuosikokous - tosin pitkin 
hampain - sen hänelle soi. 

Kilta kiittää Timmiä monivuotisesta. 
vilpittömän uhrautuvasta ja tuloksellisesta 
työstä yhdistyksen parhaaksi. 

Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Erkki 
Salmi. Muut hallituksen jäsenet ovat: 

1. varapuheenjohtaja Timo Koukku 
2. varapuheenjohtaja/arkistonhoitaja Pauli Kero 
Sihteeri 
Tiedoitussihteeri 
Taloudenhoitaja 
Huvitoimikunnan vetäjä 
Urheilupomot 

J uhlajärjest toimik. vetäjä 
Saunavalvoja 
Muonitusmestari 

Tuula Nyberg 
Pekka Kurvinen 

Salme Kilgast 
Venho Harjula 

Tom Nyberg 
Reijo Toivola 

Eino Lauren 
Risto Österberg 

Reino Sinokki 

RANNIKONPUOLUSTAJAT VAASAAN 

Luvassa on paljon kiintoisaa ohjelmaa. 
Elokuun 14.-15. päivänä kokoontuvat 
rannikonpuolustajat kaikilta aselajin 
toimialueilta viettåmäån kesäpäiviä Vaasaan. 
Väelle esitellään paueristoa sekä vietetään aikaa 
tutustumalla maakunnan historiallisiin ja 
muutoin kiinnostaviin kohteisiin. 

Muita aktiviteetteja ovat saunominen 
Kiltahuoneella joka kuukauden viimeisenä 
lauantaina, tietokilpailu sinibaretteja vastaan 
päällystökerholla joka kuukauden viimeinen 
tiistai sekä lukuisat urheilumittelöt ja 
illan vietot. 

Kilta osallistuu myös Kiltatalon 
sivurakennuksen rakennustalkoisiin, joihin 
mahdollisimman monen jäsenen soisi antavan 
oman työpanoksensa. Ja joka tiistaihan killalla 
on saunavuoro varuskunnan saunassa klo 17-18. 

TULE SINÄKIN MUKAAN! 

Syksyllä käynnistyy vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen sisältyvä 
valmiuskurssi, joka antaa hyödyllistä tietoa 
puolustusvoimista sekä maamme 
turvallisuuspoliittisista kysymyksistä. 

Jäsenmaksu on tänä vuonna 
vaatimattomasti 60 markkaa. Maksulomakkeen 
saat sihteeriltä tai patteristosta kapt. Jorma 
Rantalalta. Hallitus toivoo, että paitsi vanhat 
jäsenet, myös uudet ja etenkin patteriston väki 
tulisivat sankoin joukoin mukaan killan 
toimintaan!!! 

Otapa siis yhteyttä. Lisätietoja saat Erkki 
Salmelta (puh. päivisin 171 899, ilt. 3581212) 
tai Tuula Nybergiltä (161 857, 169 001 ). 

Tapahtumista kerrotaan myös 
Pohjalaisen Maanpuolustus-palstalla tiistaisin ja 
torstaisin. Seurataanpa sitä! 

Kiltaterveisin, 

PALVELEMME 

Tiedoitussihteeri 
Pekka Kurvinen 

n. >-LA111Jb(l ma-to 8.00-17 ~t·· pe 8.00-19 
•• la 8.30-14 

K-Rauta· SYVAOJA ky 
Lapua puh. 4387 201, 4387 064 
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Va~an Rannikkopatteriston Vaasan Korjaamo 

Vaasan Korjaamo on perustettu 
26.6.1964, jolloin se alistettiin VaaRPston 
komentajalle. 1.1.1968 Vaakmo määrättiin 
PobmSIE:n alaisuuteen. Uusien 
organlsaatiotarkastusten myötä tuli jälleen 
siirto VaaRPston alaisuuteen 1.1.1986. 

Autohalli ja korjaamorakennus ovat 
valmistuneet vuonna 1939. Rakennuksessa on 
toiminut postiautojen korjaamo, varusvarasto, 
muonavarasto ja asevarasto. Ajoneuvojen 
korjausta on suoritettu autohallin perällä 
olevassa tilassa Vuonna -64 suoritettiin 
saneeraus, jonka jälkeen korjaamo on 
nykyisessä "muodossaan". 

V aaKmon henkilöstö muodostuu 
VaaRPston toimenpitein pysyvästi 
komennetusta kantahenkilökunnasta (2), 
värvätystä (1), siviilitoimenhaltijoista (11) sekä 
koulutussuhde- laskelmien mukaisista 
varusmiehistä ikäluokkaansa kohden (1+2). 

Vaasan Korjaamo muodostuu seuraavista 
osastoista: 

-toimisto 
-varasto 
-tväl-osasto(KT- ja aseosastot) 
-auto-osasto 
-puutyöosasto 
-viestiosasto(akkulataamo) 

Vaasan Korjaamo toimii varuskuntakor
jaamona ja sen tehtävänä on ensisijassa 
suorittaa korjaus- ja huoltotyöt VaaRPston 
koulutuskalustolle, PohmSIE:n määräämät työt 
teknillisen korjaussuunnitelman mukaisesti sekä 
PE:n määräämät mahdolliset muut työt. 

Vaasan Korjaamon hallinnassa olevat 
tilat ovat nykyiset korjaustarpeet huomioiden 
täysin riittämättömät. Ajoneuvojen korjauksessa 
olemme joutuneet turvautumaan ulkopuoliseen 
apuun - Postiautovarikko ja TVL, mikä on 
helpottanut korjaamolla olevaa tilan tarvetta. 

Suoritamme ampumakuntoisuuden 
tarkistuksia KT, RT, N ja 1T kalustoille 
V aaRPstolle ja V aaSLE:lle. Kevyille 
koulutusaseille suoritamme pieniä 
vikakorjauksia sekä varastoaseille huoltoja n. 
5000 - 6000 kpVv. 

Toivomme saavamme lisää tilaa 
korjaamolle; näin parannamme korjaamo
palvelun suorituskykyämme. 

Pentti Martinvuo 

'.;J-:.>JJ1-i.dJ.!J.:.d-J-:.> J:.1 
-~ '.J'J .. .:.l~-=1iri.r.!J~ 

'12M 
~NESTE 

HANNU SAARIAHO 
62630 K■rvala L■ppajllrvl 
puh. 966 • 63 038, 63 321 

LAPPAJÄRVI 
SAARIAHO KY 62630 KARVALA - Puh. (966) 63 038 

8 

SOTULin kaukalopallomestaruuskilpailut 

Ankara taistelumieli vallitsi VaaRPston 
varusmiesten kaukallopallojoukkueessa kun 
lähdettiin ratkomaan varuskuntien välistä 
paremmuutta. 

Ensimmäiseen otteluun lähdettiin 
itseluottamusta ja intoa puhkuen. Kajaanin 
kovatasoinen joukkue kaatuikin 
näytösluontoisesti 6-2, vääpeli Marttilan 
luotsatessa hurmioitunutta tiimiä. Kun toinen 
ottelu Kauhavaa vastaan voitettiin puhtaasti 5-0 
alkoi pelaajien silmissä kiiltää kultaiset mitalit 
ja kuntoisuuslomat. Vaikka Tuusulaa vastaan 
tasapelikin oli tuskien takana, lahkovoitto oli 
selvä 

Cup-kierrokselle lähdettiin lievänä 
ennakkosuosikkina Hämeenlinnaa vastaan 
mutta toisin kävi: tiukka ottelu hävittiin 3-1, ja 
jouduimme laulukuoroon. Huonoimmille ei 
suinkaan hävitty, sillä Hämeenlinna sijoittui 
loppujen lopuksi hopealle heti Säkylän 
joukkueen jälkeen. Pronssia sai Tampere. 

Alkusarjan sarjatiianne 
Våasa 3 2 1 0 15-6 5 
Kajaani 3 2 0 1 17-7 4 
Tuusula 3 1 1 1 11-17 3 
Kauhava 3 0 0 0 5-18 0 

HOVIOIKEUDENP. 16 HOVRÄTTSESPL. 
VAASA 65100 VASA 

PUH. /TEL. 961-122144 
9, ~ ,,2 1[(5 

Yhdeksän kymmenestä 
vakuuttaa meillä. 
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Varusmiestoimikunnan tervehdys 

Vaasan Rannikkopatteriston varusmies
toimikunnan pyrkimyksen on ollut kehittää 

varusmiesten palveluja ja sosiaalisia oloja. 
edistää varusmiesten vapaa-ajan toimintaa ja 
viihtyvyyttä heidän omilla ehdoillaan. 

Toimikunta ei kuitenkaan ole py.rkinyt 

tietoisesti lisäämään toimintoja. vaan sen sijaan 

kehittämään olemassa olevaa toimintaa. 
Toimikunta on ollut puheenjohtajuus

kautenani paljon hajallaan suurten leirien takia 

joten säännöllisyyttä ei ole ollut juurikaan 

havaittavissa. Tämä on osaltaan vaikeuttanut 

kauteni päätökseen viemistä, mutta kun yritystä 

löytyy niin ei mikään ole mahdotonta. 
Toimikunta koostuu puheenjohtajasta. 

joka on kokopäiväinen, sihteeristä, TOS

asiamiehestä. työsuojeluvaltuutetusta sekä 

vapaa-ajanasiamiehestä. 

Vapaa-ajanasiamies on myös toiminut 

VLK:n edustajana. Lisäksi jokaisessa yksikössä 
on oma yksikköedustajansa 

Puheenjohtaja on ollut miesten 

tavattavissa virka-aikana VMTK:n toimistossa. 

tai siellä missä mies liikkuu. Muut edustajat 

ovat toimineet vapaa-ajallaan miesten hyväksi. 

Tällä hetkellä VMTK:ssa ainakin 

puheenjohtaja odottelee innolla kesän tuloa. 

tehtävien luovuttamista seuraajalleni sekä 

tietysti kohta ajankohtaiseksi tulevaa reserviin 

astumista. 

Kiittäen, 
Alik.M. man 
VMTK:n puh.joht. 

Siis mieti ... 

"Ystäväni, sisarkulta. veli hopea aivan varmaan 

osaan olla sulle kopea vaikka tiedät, että 
rakastan sinua se vaikea on sanoa.usko minua!" 

... näin laulaa Tarvo Laakso, eikä ihan 

väärässä olekaan. Etenkin meille miespuolisille 

tuntuu olevan työlästä tuo tunteiden 

ilmaiseminen, siis niiden positiivisten. 

Pilkkakirveen heilutus kyllä sujuu jokaiselta 

niin hyvin, että parempi olisikin puhua 

pilkkamoottorisahasta tai -monitoimikoneesta. 

Tämän "miesten maailman" huono puoli 

on siinä, että se kovettaa usein luonnetta 

itsekeskeisemmäksi, aivan toisin kuin on 

tarkoitus. Syy tähän on omamme: sen sijaan, 

että hoitaisimme aina tehtävämme kunnolla ja 

kuuntelisimme kaveria iloissa ja suruissa. me 

toimimmekin liian usein juuri päinvastoin. 
Työhommissa odotamme, että joku muu 

hoitaa ne, ja henkisen puolen kanssakäyminen 

klikkaa siksi, että annamme kovin harvoin tilaa 

vakavammalle keskustelulle sen herjanheiton 

keskeltä 

10 

On syytä huolestua. jos emme enää 

kykene erottamaan lähimmäisestämme sitä. 

milloin hän on tosissaan. Erotammeko sitä aina 

enää itsestämmekään? 
Herja lensi myös aikoinaan kun Jeesusta 

oltiin ristiinnaulitsemassa Ei tosin mennyt 

montaakaan tuntia kun hymy jo hyytyi. 

Opetuslasten (joita ei alunperinkään 

naurattanut) murhe sen sijaan muuttui iloksi 

sunnuntaiaamuna (ks. Raamattu), ja sitä iloa 

riittää yhä tänäkin päivänä. Jumala oli valmis 

kärsimään, että meillä olisi toivo ja taattu 

tulevaisuus. Tähän uskovalla on syytäkin 

hymyillä! Etsivä löytää Elämän, ja tiedä vaikka 

sieltä ristin juurelta löytyisi ytyä klikkaavaan 

lähimmäisen kohtaamiseenkin ... 

V arusmiespappi 
kok. Risto Palomäki 

Aliupseerikurssi 111 johtajan kirjoitus 

Aliupseerikurssi 111 oppilasvalinnat 
olivat varsin visaiset. Yksinkertaisesti liian 
moni hyvin alokasajan pärjännyt mies ilmoitti 
ettei halua aliupseerikoulutukseen. Niinpä 
halukkaiden ja kelvollisten valinnan jälkeen 

jouduttiin muutama mies vasten tahtoaan 

nimeämään kurssille. Onneksi tämä ei ole 

vaikuttanut negatiivisesti kurssin suoritukseen. 

Kaikki kurssille komennetut suorittivat!

jakson hyväksytysti. Kirjallisten kokeiden 

tulokset jäivät hivenen keskitason alapuolelle, 

mutta käytännön osaaminen korvaa pitkälti 

kirjaviisauden. Jokainen teistä on näyttänyt 

kyntensä rannikkotykkimiehen monimuotoisella 
saralla. Olette kolunneet läpi Lohtajan hiekat ja 

Saaristomeren rannat näyttäen mihin 
rannikkotykistöpatteristo kykenee. 

Runsaalla leiriajalla; olihan kurssistanne 

n. 25% leirejä, olette kyenneet hankkimaan 

valtaisan rutiinin tykistöllisissä tehtävissä. 

Toivottavasti kykenette hyödyntämään tämän 

tulevissa tehtävissänne. Kuitenkin teidän on 

muistettava. että kouliintumisenne 

sotilasjohtajaksi on alkutaipaleellaan. 

Pulttitie 1 
SF-00880 Helsinki 

1!' (90) 759 2166 
Fax (90) 759 2188 

()Y 

-----,~.\-

11 

Olette nähneet erilaisia johtamistyylejä ja 
johtajapersoonia Omaksukaa näiltä mielestänne 
hyviä vaikutteita ja soveltakaa ne omaan 
johtamistyy liinne. 

Kurssin yhtenä tavoitteena on opettaa 

teidät itse etsimään tietoa asioista, joita joudutte 

opettamaan. On olemassa lukuisia ohjesääntöjä, 
joista tietoa on saatavissa, mutta älkää epäilkö 

. kysyä neuvoa tarvittaessa kouluttajiltanne. Vain 

tinkimättömällä ennakkovalmentautumisella 

pääsette sinuiksi opetettavien asioiden kanssa. 

Sitten voitte kokea mielihyvää asioiden 

osaamisesta ja tuntea arvovaltanne kohoaminen 
alaistenne silmissä. 

Kiitän kurssia hyvästä yhteistyöstä ja 
toivotan menestystä tuleviin vaativiin tehtäviin. 

Muistakaa, että vastuuntunto, rehellisyys ja 

yhteistyö ne tulokset takaa. Kurssin kouluttajia 

ja vääpeliä kiitän hyvin hoidetusta 
koulutustehtävästä 

Aurinkoista ja lämmintä kesää lukijoille 

kurssin ja porrastuslehden puolesta toivottaen 

Kapteeni Jukka Ranta 

KAIKKI TIET TUOVAT 
MUSTAAN PÖRSSIIN 

Kauppakeskus 
lsomyyri 
Liesitori 1 
01600 VANTAA 
p. 5666880 

Viirintori 
01800 KLAUKKALA 
p. 8794119 

PS. Terveisiä. Sijoita Pörssissä. 



18.3 

19.3 

22.3 

23.3 
24.3 

25.3 

27.3 

30.3 
31.3 

2.4 
5.4 
6.4 
7.4 

13.4 
14.4-
15.4 

16.4 

Kurssin 111 tapahtumia 

Kurssi alkoi 57 oppilaan voimin, kun 
1.ptrilaiset ja jälkiaukkilaiset siirtyivät 
3. ptrille. Oppilaat harjoittelivat 
ahkerasti ompelua. 
Tulopubuttelu sekä yleisiä 
palvelusasioita koskevia oppitunteja 
Lähdimme velville valmistautumaan 
tuleviin koitoksiin. 
Viikko alkoi sulkeisilla jatkuen 
oppitunneilla. 
Perustettiin oppilaskunta. 
Pääsimme ensimmäistä kertaa 
komentamaan sulkeisissa. 
Råpiköimme kilpaa uimaballissa. 

17.4 

18.4-
22.4 
22.4 

24.4-
25.4 
28.4 
29.4 
3.5 

4.5 

koksut saapuivat 
TST-koulutusta Kivijärvellä. 

5.5 -
Osa 11.5 

12.5 onnellisista velville, lopuilla gines. 
YL.SOT-koulutyö sekä valokuvaus. 
Pääsimme aloittamaan linjakohtaisen 
koulutuksen. 
Johtamistaidon koulutyö,lomille lomps! 
RT:n koulutyö 
Pääsiäiskirkko 
Koulutustaidon koulutyö. Lomille 
valmistautumaan tulevaan 17 päivän 
ginekseen. 
Jälleen rivissä valmiina palvelukseen. 
Asemaanajoharjoitus Puustellin 
kankaalla ja Rajavuoressa. samoin 
kehysharjoittelua 
Valmistautuminen tulevaan leiriin 
Lohtajalla. 

• Laadukkaat 
LAPUA 

Patruunat 

13.5 

Lähtö Lohtajan leirille, jonne saavuttiin 
puolilta päivin. 
Ressuleirillä, jossa saimme myös 
soveltaa käytännössä opittuja asioita 
Lopulta saavuimme Vaasaan ryytyneinä 
mutta onnellisina. 
Ginesviikonloppu, nyt testattiin miehen 
hermoja, mutta kestibän ne. 
Ase- ja ampumakoulutusta Kivijärvellä. 
Viimeinkin gines ohi ja vappulomille. 
Vappu ohi ja valmistautuminen Turun 
leirille. 
Turkuun RT:n yhteisleirille, paitsi 
keskiö, joka jäi Vaasaan. 
Leirillä Turussa, keskiö patterilla ja 
velvillä viikonloppuna 
Paluu leiriltä ja nopea valmistautuminen 
kurssijuhlaan. Paljastettiin pitkän 
odotuksen jälkeen RT-kouluun ja 
erikois-AUKiin lähtijät. 
Illalla koitti odotettu kurssijubla ja 
yölomalla juhlat jatkuivat 
Aamulla ei herätys tuntunut 
kiinnostavan. Ikimuistoiset sulkeiset 
ennen AUK I:n päätöstilaisuutta. 
Palkittiin parhaat ja osalle myönneettin 
Rannikkoristi. Noin puolet saivat ekat 
natsansa. 
RT-kouluun ja erikois-AUKiin lähtijät 
pakkasivat kamansa ja lähtivät. Kurssi 
jatkuu 33 oppilaan voimin odotellen 
alokkaiden tuloa. 

LVI-työt 
Olli Hakola 

1-tticI•tlf Savenvalajantie 16 67100 KOKKOLA 

Puh. 968-1?376 

Lisätietoja: Patruunatehdas Lapua Oy, PL 5 
62101 Lapua, p. 964-4310 111 
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Ressuleiri 19.-22.4.-93 Lohtajalla 

Kurssi no: 11 l:ta oli käyty nelisen 

viikkoa kun suuntasimme Jurvan 
Pustellinkankaalle, asemiin. Vielä samana 
päivänä ajoimme asemiin Laihian Rajavuoreen, 
jossa yövyimme. Aamulla harjoittelimme 
kehystä tulevaa Lohtajan leiriä varten, ettei 
tosiammuntoihin tarvitsisi aivan kylmiltään 

lähteä. 
Lauantaina 17.4. aamupalan ja osaston 

ilmoittamisen jälkeen nousimme autojen 

lavoille ja kuuden päivän matka alkoi 8.00. 

Lohtajalle saavuimme hieman ennen 12:ta 

räntäsateeseen ja merituulen tervehtimänä. 

Ruuan jälkeen asemaanajo ja ampumavalmius 
saavutettiin n. 22.00. Ensimmäisen päivän sää 

ei todellakaan rohkaissut urheita V aaRPston 
poikia saatika ressuja. Jatkossa sää onneksi 
muuttui suosiollisemmaksi. 

Sunnuntaina iltapäivällä kajabtivat 

ensimmäiset laukaukset, joissa keskiön tilalla 

käytettiin patterilaskinta. Keskiö veti samaan 
aikaan omaa kehysbarjoitustaan. Lopulta 

kehysharjoittelu sai hauskojakin piirteitä, kun 

keskiö harjoitteli pimeäammuntaa ilman 

tykkejä. 
Maanantaina iltapäivällä tuli ajoon

komento, jolloin suuntasimme Kalsonnokkaan 
jossa tuulta todellakin riitti. Tiistaina alkoivat 
maa-ammunnat, joihin keskiökin pääsi mukaan. 
Tiistai-iltana vaihdoimme kolmansiin asemiin, 

nyt Hakuntiin, jälleen meren rannalle. 

Maa-ammunnat jatkuivat keskiviikkona, 
jolloin ammuttiin illalla pimeän ammunnat. 
Samana päivänä 3. tulipatterin nyrkki harjoitteli 
omia aikojaan pienten sekoilujen jälkeen, mutta 
tulipa harjoiteltua. 

Illalla räntäsade alkoi jälleen, jolloin 
miehet alkoivat olla hiljalleen valmiita Vaasaan 

lähtöön. Torstaiaamuna ajoon-komennon 
tullessa räntäsade kasteli läpimäräksi jokaisen 

kotimatkaa odottaneen taistelijan. 
Kun siniristilippu oli laskettu, joukot 

ilmoitettu leirin komentajalle ja VaaRPston 

komentaja everstiluutnantti Tynkkynen oli 
lausunut leirin päätössanat, saattoi kotimatka 

alkaa klo 13.00. Vaasaan väsyneet, mutta 
onnelliset soturit saapuivat kauniin 
kevätauringon vastaanottamana n. 18.00. 

Leiri oli oppilaan kannalta katsoen upea 

kokemus. Viimeinkiin saatiin kokea 

todellisuudessa. millaista on ampua tykillä. 

Oman värinsä leiriin antoivat reserviläiset, 
joilta välittyi monenlaista elämänkokemusta 

oppilaille. Leiriläisten yhteishenki oli 

everstiluutnantti Tynkkysenkin mukaan hyvä. 

Jokainen mies hoiti oman vastuunsa. Ja 

ammunnatkin onnistuivat AUK:lta hyvin. 

Ammunnan johtaja totesi viimeisten 
ammuntojen olleen suurta tykistön juhlaa 

Opp. Koivisto (keskiölinja) 
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Rautama,österberg,Kurhela,Koivisto,Juuti,Huhta,Lappalainen,Hannila,Ahlekog,Vaieal ,Ojaniemi,Ihamäki,Sihvo,Hakola 
Ilomäki,Tiainen,Koski,Kuhmonen,Meriläinen,Savioja,Hotanen,Jauhiainen,Haavieto,Miectinen,Uuro,Kuismin,Korkeamäki 
Rautakorpi,Leppälä,Mäkinen M,Isomäki,Nykänen,Haahti,Valovirta,Nihtilä,Grönroos,Lemmetyinen,Saariaho,Mäki-Filppula, 
Laurinen,Santaniemi 
Niemi,Koskela,Salo,Huttu,Mäntymaa,Kananen,Mäkinen R,Hyvärinen,Kaipia,Pelkkala,Mäkipää,Starck,Tillander 
Rikalainen,Kause,Hölsö M,Lehtimäki,Prosi,Ranta,Hölsö E,Naapuri,Sainio,Mikkola,Leppänen,Linteri 
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Kurssi 111 

18. maaliskuuta me, kurssi 111, 
aloitimme vaativan taipaleen kohti edessä 
häämöttäviä vastuullisia tehtäviä. Moni oli 
valinnut tämän tien omasta tahdostaan, osalle 
valinta AUK.iin ei kuitenkaan ollut mieluinen. 
Tämän aiheutti tykkimiesten palvelusajan 
lyhentäminen 285 vrk:sta 240:een aiheuttaen 90 
ylimääräistä vuorokautta hai:maissa. 

Vastoin odotuksia kurssimme miehet 
·saavuttivat jopa everstiluutnantti Tynkkysenkin 
mielestä hyvän yhteishengen. Opetettavat asiat 
iskeytyivät tajuntaan kouluttajien ja 
apukouluttajien toimesta, vaikka kurssin 
aikataulu olikin Lohtajan KH-leirin ja Turun 
RT-yhteistoimintaleirin johdosta kireä. 
Jokaisella riitti "tsemppiä" ja oppilastovereiden 
tukea. Kaveria ei jätetty. 

Jo mainituksi tulleet leirit olivat 
kurssimme suola ja niiden tarjoama käytännön 
harjoitus lisäsi omalta merkittävältä osaltaan 
oppilaittemme ammattitaitoa Leirillä kiteytyi 
myös tiukka yhteenkuuluvaisuuden tunne ja 
ryhmähenki, ensin linjoittain ja sitten koko 
kurssin kesken. Lohtajan hiekka-aavikko ja 
kaunis Turun saaristo syöpyivät lähtemättömästi 
oppilaidemme muistoihin. 

Lähes unohtumattomaksi jäi myös 
kurssijuhlamme, joka järjestettiin 
toimiupseerikerholla. Kiitos juhlien 
onnistumisesta kuuluu toimiupseerikerhon 
henkilökunnalle, juhlavastaaville, arvoisille 
kutsuvieraillemme sekä tietysti koko kurssille. 

Kokonaisuutena kurssi 111 antoi sen 
jäsenille kaikkea sitä mitä AUK:lta juuri 
odotetaankin, eli vankat perusteet johtamiselle 
ja kouluttamiselle, sekä lisää itseluottamusta ja 
vastuuntuntoa tulevien tehtävien varalle. 
Oppilaskunta kiittää tästä antoisasta ja rikkaasta 
ajasta koulun johtajaa kapteeni J. Rantaa, 3. 
patterin vääpeliä yliluutnantti E. Hölsöä, koulun 
koulutusupseeria yliluutnantti D. Prosia sekä 
kouluttajia ja apukouluttajia 
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Oppilaskunnan puolesta 
opp. Valovirta 



Yhteisleiri Turussa 4.-12.5.1993 

AUK:in kurssi 111 oli ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan hyvin monipuolinen. 
Kurssin aikana oli mahdollista harjoitella sekä 
maa- että meriammuntoja aluksi Lohtajalla ja 
nyt sitten Turun saaristossa. 

Leiriä odotettiin kovalla innolla. sillä sen 
ohjelmaan oli suunniteltu monenlaista 
toimintaa. Toisaalta taas joitakin hieman 
arvelutti leirin pituus. Ensimmäinen päivä 
taittui kuitenkin yli 500km p1tmsessa 
moottorimarssissa. Perillä Korppoossa Gyltön 
linnakkeella oltiin illansuussa. 
Tulenjohtoporukka jatkoi matkaa vielä veneellä 
erilliselle saarelle, missä he toimivat 
omavaraisesti sissimuonilla ensimmäiset kolme 
päivää. 

Näiden kolmen päivän aikana 
joukkomme harjoitteli päivittäin sekä 
kehysharjoittelua että varsinaisin ammunnoin 
örön osuutta varten. Samalla kurssi perehtyi 
ensimmäistä kertaa oikein kunnolla 
meriammuntoihin. 

Viimeisenä aamuna pidetyssä patteriston 
sisäisessä suora-ammuntakilpailujen 
karsinnoissa AUK:n tykkiryhmät saivat 
kolmoisvoiton. 

Perjantaina 7.5. patteristo siirtyi 
Yhteisharjoituksen pääsaarelle örön 
linnakkeelle. Örössä olikin tulitoiminta vilkasta. 
Milloin saaren toisesta päästä kuului kun 130 
mm tykit lauloivat tai kun naapuriasemissa 
olleet 152 mm rannikkokanuunat jyskyttivät 
niin että tukka hulmusi. Tunnelma yleensäkin 
örössä oli hieno. Asemissa kiertäneille 
tarkastajille osoittimme ettemme me vaasalaiset 
mitään turhaa joukkoa ole. Tämän näytimme 
myös perinteisissä suora-ammuntakilpailussa 
missä AUKin tykkiryhmä sijoittui 
varusmiesjoukkueista ensimmäiseksi ja 
kokonaiskilpailussa kolmanneksi. 
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Äitienpäivä sunnuntaina 9.5. oli 
varmasti odotettu ja koko leirin kohokohta. YH 
keskeytetiin lähes 500 äidin ja omaisen tehdessä 
maihinnousun saarelle. Sunnuntaille oli 
yhdistetty 3 suurta juhlaa: äitienpäivä, 
rannikkopuolustuksen 75v juhla ja 
Korppoströmmin taistelun 250v juhla. Juhlan 
ohjelmakin oli sen mukainen. Suomen 
kärkitaiteilijat viihdyttivät 2000 ihmisen 
joukkoa lähes 3 tunnin ajan. Ja varmasti 
jokaisen vaarpstolaisen mieleen jäi Aira 
Samulinin "notkeat" tanssitytöt, jotka 
suorastaan kylpivät raikuvissa aplodeissa ja 
suosionosoituksissa. 

Juhlan päätyttyä palattiin taas 

normaalitilanteeseen. Koko leirin ajan vallitsi 
sotaharjoitustilanne, jonka kehittymisestä meitä 
informoitiin joka päivä. Dragsvikistä tulleet 
rannikkojääkärit lyhensivät omalta osaltaan 
yöuntamme pitämällä meidät valppaana ja 
yrittämällä hyökätä asemiimme. Yhteisharjoiws 
huipentui tiistaiaamuna pidettyihin 
ammuntoihin, joissa maalilautat kiersivät saarta 

ja jokainen rannikkotykistöosasto ampui niihin 
vuorollaan. Kaikkiaan lerille osallistui lähes 
1300 miestä. Loppuparaatissa leirin johtaja 
eversti Juhani Haapala kiitteli leiriä korostaen 
rannikkotykistön merkitystä 
maanpuolustuksessa 

Puolustusvoimien komentaja amiraali 
Jan Klenbergin tarkastettua joukot hän kehui 
onnistunutta yhteistoimintaa maa-, meri-, ja 
ilmavoimien kesken. Paraatin jälkeen aloitettiin 
paluumatka Vaasaan. 

YHT-93 oli hieno kokemus kaikille. 
Suuremmilta haavereilta vältyttiin ja varsinkin 
säät suosivat leiriläisiä. Naamat ruskettuneina 
Vaasaan saapumisen jälkeen aloitettiin 
valmistautuminen suureen koitokseen 
kurssijuhlaan! 

.Kapteeni RANTA 
Koulun johtaja. Luotsasi oppilasparat läpi 
AUK:n karikkoisten väylien omia 
hyväksitoteamiaan merikortteja käyttäen. Hymy 
on herkässä, varsinkin kuultuaan oppilaitten 
toilailuista. Antoi palautetta mielellään - niin 
hyvää kuin huonoa. Motto: "Olkoon tämän 
kerran". 

Yliluutnantti HÖLSÖ 
Koulun vääpeli. Mies, jonka toimistosta ei 
tylyttä selvinnyt. Oli kuitenkin todella 
oikeudenmukainen mies, joka piti oppilaistaan 
huolta kuten patterin "äidin" kuuluikin. Motto: 
"Terve!" 

Yliluutnantti PROSI 
Koulutusupseeri ja varapäälikkö.Tämän miehen 
oppitunneilla ei tarvitse pelätä nukahtamista. 
nauruhermot ovat nimittäin erittäin kovalla 
koetuksella. Opetti erityisen hyvin tykistön 
yläkulmat. Kurssijuhlan trubaduuri jolla on 
keltainen rokkimobiili ja kiva koira Mottol: 
"Heps kukkuu patteri!". Motto2: " ... ja tällä 
hetkellä pistin iskeytyy vihollisen maksaan". 

Sotilasmestari NAAPURI 
Todella hyvä kouluttaja. joka oli huolissaan 
poikien taukojen riittävyydestä. Omasi 
luontaista auktoriteettia eikä sitä tarvinut 
korostaa juoksuttamalla. Motto: "Jos ette 
ymmärrä, näyttäkää edes siltä kuin 
ymmärtäisitte." 

Ky Black Cat Records Kb 
Rewell Center 206 

66100 VAASA 
(961) 170199 

Vääpeli SAINIO 
Tykkilinjan tiukka kouluttaja, joka ei sietänyt 
sluibailua. ei edes ajatuksissa. Kaikesta 
huolimatta reilu mies, toisinaan varsinainen 
vitsinvääntäjäkin, jolla mottoja riitti.Motto!: 
"Taakse poistu!". Motto2: "Korkeamäki, 
Jauhiainen ... ". 

Vääpeli HÖLSÖ 
Viestilinjan rauhallinen, mutta naseva 
kouluttaja. jonka tunneilla melkein unohti 
olevansa aitojen tällä puolellaMotto: "Joo ... no 
hr_vä". 

Ylivääpeli LEHTIMÄKI 
Tulenjohtolinjan 1. kouluttuja. Opetuksessa 
tasaisen nopea tahti, missä vain sprintterit 
pysyvät mukana. Kysymykset tunneilla saivat 
kaikkien päät pyörälle. Onneksi kuitenkin 
"pitkillä" sodetauoilla päätiin rentoutumaan. 
Motto: "Ei sitten mitään bordello Crossoa". 

Ylivääpeli RISTIMÄKI 
Tulenjohtolinjan 2. kouluttaja. "Junnu" toimi 
opaskoirana leireillä ja hyvin homman hoitikin. 
Päivän päätteeksi heitetyt vitsit piristivät 
sopivasti väsyneitä oppilaita. Motto: 
"Päivystäkää nyt tässä kun minä otan aurinkoa". 

ERICA GRILLI 
KAUPPAPUISTIKKO 34 

PUH. 120610 MA-SU 16.00-03.00 
VARUSlMIEHET 

Iso Lounaslautanen 20,-
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Kuisrnin,österberg,Huhta,Vaisalo,Koski 
Mäkinen R,Mäki-Filppula,Grönroos,Mäkinen M,Mikkola 
Mäntyrnaa,Leppälä,Rautakorpi,Lehtirnäki 

TULENJOHTOLINJA 

Pitkästä aikaa ensimmäinen 
tulenjohtoryhmä, joka hallitsi asiansa kuin 
luonnostaan. Särmyys herätti huomiota koko 
PSTOssa. TJ-miehet olivat aina viimeisiä 
järjestyttäessä, ensimmäisiä IV:llä. 

Kokelas MIKKOLA 
Tulenjohtolinja ensimmäinen apukouluttaja, 
särmä ja asiallinen teekkari. Ei päivää ilman 
leveää hymyä. Leireillä vaati aina päästä 
nukkumaan Pippolan viereen. .. Motto: 
"Aivan!". 

Alikersantti PIPPOLA 
Maailman unisin alikessu, joka pystyi 
puhumaan vaikka tulitikusta koko päivän -
välillä hengästymättä. Leireillä keitteli mitä 
ibmeeliisimmät menut, muiden syödessä 
hernekeittoa. Motto: "käytännössä kyllä, mutta 
teoriassa ... " 
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JAN "mitä,missä,milloin" ÖSTERBERG 
Mies, joka höpötti olemattomia eikä edes 
ymmärtänyt mitä. "Nollat taulussa" tyyppi joka 
taisteli itsensä hienosti kurssista läpi. Mikään 
asia ei ollut koskaan selvä. Motto: "Hei, koska 
me päästään sodeen?". 

TOMI "kirjuri" KOSKI 
Yleensä rauhallinen, mutta joskus otti 
armottomat pultit. Taisteli itsensä kurssin läpi. 
Punttisalin ahkera käyttäjä ja sen kyllä miehestä 
huomasi. Turkuun ei kiinnostanut lähteä. 
Motto: "Voi ei, taasko hylsy, ei voi olla". 

NIKO "ylihärö" GRÖNROOS 
Naps, naps, naps ... kaikkien kuittaajien äiti. 
Linjan bäröin tyyppi, jolle ei mikään napannut. 
Omasi AUK:n kuuluisimman naurun. Motto: 
"Ähä, ähä, ähä". 

JUHA "Easyboy" HUIIT A 
Mies, joka ei turhia valittele vaikka ... tutus on 
huipussaan. Rauhallinen, tyyni mies oli Ratekon 
ainesta mutta kieltäytyi moisesta ryynäämisestä. 
Motto: "Hub, hub ei todellakaan". 

VILLE "boxeri" MÄNTYMAA 
Linjan priimus. Tuvan "Tyson" jonka huomasi 
ripeistä liikkeistä ja jylhästä olemuksesta. Tosi 
vaibekone joka suorastaan potkittiin Ratekoon. 

JAAKKO"Omankylänpoika" RAUTAKORPI 
Peruspohojalaane Lapualta. Luisti Lohtajalta ja 
menetti toivon Ratekoon. Turussa nukkui 
väijyssä kuin väijyssä, muuten viihtyi 
leireillä.Motto: "Hankitteko te niitä 
ilimootuksia ?". 

TEEMU "valhesalo" V AISALO 
Mies, joka osaa kaiken omasta mielestään. 
Kaikkien spennarien äiti. TJ-linjan nälkäisin 
mutta hitain. Innostui joskus luennoimaan niin 
ettei itsekään ymmärtänyt puoliakaan mistä 
puhui. Motto: "virtuaalitodellisuudessamme". 

PETRI "Pjotr" KUISMIN 
AUK:n parhaimmat leijat tuntuivat seuraavan 
miestä joka paikkaan. Lieneekö tuo johtuneen 
äidin lähettämistä simpukoista, 
sammakonreisistä, viiriäisenmunista ym. 
Nukkuessaan käpertyi mitä ibmeellisempiin 
siköasentoihin. Motto: "Mitäköhän nyt söis?". 

JARNO "Patu" LEPPÄLÄ 
Mies Stadista. Hukit eivät juuri napanneet, silti 
AUK:n pahin hukittelija. Löysi aina jotain 
valittamisen aihetta. Häröili itsensä Ratekoon. 
Motto: "Lainelautailu is my life!". 

VILLE "filtti" MÄKI-FILPPULA 
Linjan never-gines tyyppi Kauhajoelta. Mibellä 
riitti mottoja vaikka muille jakaa. Mottol: 
"Hajoo siihen mopo". Motto2:"Eikö tuo ny oo 
vähän lapsellista" . Motto3:"Oliko tuo ny 
asiallista?". 

MARKO "tulenjohtaja" MÄKINEN 
Näytti Lohtajalla kuinka tulta korjataan: 
"Vasempi, eiku, öh tota ... " Osottautui myös 
oivaksi parturiksi, joka saksi tukan kuin tukan 
yläpäästä alapäähän. Pääsi kuin pääsikin 
lääkintä AU:ksi. 

REIMA MÄKINEN 
Hoiti hommat kotiin kuin mies. Lehtimeäen 
kommentti miehestä: "Armonlaukaus niskaan". 
Piti koko tupaa hereillä öisillä kertomuksilla. 
Viihtyi hyvin ikkunassa maisemia katsomassa ... 
Motto: "Olipas siinä tytöllä taas ... " 
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Rautama,Koivisto,Lappalainen,Ahlskog,Miettinen 
Leppänen,Santaniemi,Valovirta,Isomäki,Laurinen 
Naapuri,Salo,Hyvärinen,Koskela 
(kuvasta puuttuu Pisilä) 

KESKIÖ LINJA 

Linjalle kehittyi uskomaton yhteishenki Ja 
homma hoitui(paitsi torstaiaamut). Linja, 
jolta 4:n kiintiöllä 5 lähti RUKiin. Turun leiri 
hoidettiin pelaamalla ultimatea ja 
lomailemalla. IV-iltoina heräsi jokainen, 
muttei välttämättä aamulla. Linjan oppilas 
jatkoi perinnettä polttamalla 57 kuntsaria. 
Linjan mainiot kouluttajat sotilasmestari 
Naapuri ja hänen apulaisensa kokelas 
Leppänen takoivat asiat ymmärrettävästi 
oppilaiden tajuntaan. 

Kokelas LEPPÄNEN 
Keskiölinjan apukouluttaja. Porin mies, joka on 
ylpeä siitä. Aluksi pelotti särmyydellään, mutta 
menihän se pokka lopulta. Jopa kurssijuhlan 
jälkeen jaksoi pitää pinkka- ja 
punkkatarkastuksen. Motto 1: "Homma hoituu ja 
peitto heiluu". Motto2: "Mä läben Turkkiin". 
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JYRKI "hukka" LAURINEN 
Keravalainen suunnistaja. Planet Funfunin 
työntekijä on niin uskomaton säätäjä, että 
luulimme planeetan vaikuttaneen hänen 
virtapiiriinsä. Punkassa oli 26 ruudun 
siviilikierteitä. Aina valmis hauskanpitoon. 
Motto: "V ... mä oon hukas". 

LEIF "Majuri" AIIl,SKOG 
Mies, jolla oli aina asiaa komentajalle ja 
toisinpäin ja löysikin tiensä RUKiin, mutta 
valitettavasti Dragsvik kutsuu RUKin jälkeen. 
Alokkaat saavat tehdä mitä vain kunhan eivät 
kiusaa häntä. Oli PlRin nopein lomapuvun 
pukija. jolla oli IV lähes joka ilta syyllä millä 
hyvänsä. Motto: "Ei mutta lepo vaan". 

ANSSI "No llmlt" HYVÄRINEN 
Keravan omalaatuinen teknohöpöttäjä, joka 
kiukutteli iltaisin kun ei saanut kuunnella 
teknoa. Mies, joka stressasi hiusten takia. 
Haihtui. laibtui, hajoaako? Motto: "Hei onx letti 
hyvin?" 

SIMO "750" ISOMÄKI 
Caius Juliuksen isobroidi Hesasta. Todella 
särmä linjan vanhin, joka komenteli jätkiä, ylös, 
alas. Sijoittaa varansa lomilla naisiin ja 
uhkapeliin. Hokee samoja kokemuksia monesti 
peräkkäin. Motto: "Se oli sen arvosta". 

TERO "täystuhokessu" KOIVISTO 
Varsinainen kansanparantaja. jonka kuitti 
tuottaa joillekin pahan olon. Naamanväännön 
mestari, joka asuu tilanteesta riippuen Vaasassa 
tai Kauhajoella. Pitää huolta Miettisestä IV:llä, 
on kuitenkin itse enemmän hukassa Mottol: 
"Voi kuinkahan mun käy?". Motto2: "Loma-TJ 
403h". 

JP "skela" KOSKELA 
Futari Kokkolasta. joka pelkää että kaapin alla 
asuu joku. Mies, joka opetti spollit pelaamaan 
pingistä. Sluiba linjan vanhin, joka osaa 
delegoinnin jalon taidon ja jolle uni on 
hunajata.Motto: "Homma hoituu ja auto heiluu". 

NIKO "luurl" LAPPALAINEN 
Yhdistetty kylähullu, omituinen höpöttäjä, 
Herra 47, vilauttelija sekä koripalloilija. joka 
saapui iloksemme Turusta. Kommentoi 
kaikkeen, vastaa kaikkeen. Lähes kaksimetrinen 
ympäristön piristäjä, jota jotkut kutsuvat 
Hitlerin pojanpojaksi. V anba ja väsynyt, omaa 
myös parturintaidot. Painiskeli Pisilän kanssa, 
ei tosin huomannut sitä. Lohtajalla kiö-vaunu 
oli in. Motto: "3-cowboyta ratsastaa .. " 

SAMI "kokardi" MIEITINEN 
Mies, jolle mikään lakki ei sopinut, aina ne oli 
väärinpäin. Kiön hymypoika. jolta pokka ei 
petä. Paini Koiviston kanssa metsäkeikoilla ja 
IV:llä? Tykkäs oikoa! Motto: "No niin ... " 

VELI-MAITI "Turtles" PISILÄ 
Mies, jolle ei koskaan ole tapahtumatta. PSTOn 
pienin mies, joka voisi kuulua nanoli-heimoon. 
Ihmettelee, miksi miehet hymyilee eikä kukaan 
tee mitään. Löysi pääsiäisenä isin baarikaapin ja 
sääti sen jälkeen stereoita. Jäipä joskus 
sämpylätkin ylimääräiselle lomalle ja piilarit oli 
joskus junassa vaikka Pisilä oli patterilla. Vappu 
oli kuitenkin rauhallinen. Mottol: "Ottakaa hei 
joku toi!". Motto2: "Nyt on kaikki hyvin". 

ERKKI "gona" RAUTAMA 
Syöksyi jälkiaukkiin saaden 45 YP:tä. Ahlskog 
nimesi aamukasaksi vaikka oli 150 aamua 
vähemmän kuin muilla. Juoksenteli muotoon 
konepelti ylhäällä, mutta tylytti muita siitä. 
V anba ja viisas kiön tukipilari. Motto: "Ei 
todellakaan näin". 

JUSSI "roskis" SALO 
Petolabden kuningasfutari, joka saapui 
pelastamaan Vaasan. Miestä ei löydä susikaan 
siivospalvelun aikana, mutta roskiksen 
tyhjennykseen hän ehtii. Aluesiivoojan huki 
jatkuvana. Hoono soomi paranee pikkuhiljaa. 
Vasabladet korvaa koelukualueen. Motto: "Ei 
voi olla vaiheessa". 

MAITI "Ylpalvo" SANTANIEMI 
Helsinkiläinen lukuhirviö, AUK I:n priimus, 
jätti Vaasan ja suuntasi RTK:uun. Kahdesta ei 
Matti luovu: toinen on Ylpalvo ja toinen 
kauluri. Opetti alikersantille slangia. Omaa 
pinkka- ja punkkatarkastuksessa 
asentolonkkanojauksen. Motto: "Mul tulee 
blodee nenästä". Motto2: "sä voisit tehdä ton". 

SAMI "llghpower" VALOVIRTA 
Tiukkailmeinen kitaristi Vantaalta. Kyselee 
päivän kysymyksiä, saa yleensä vastauksia. 
Mies, joka ei viihdy rivissä, toisinaan yltää 
uskomattomalle vaihetasolle. Kiön 
musiikkimestari. Motto: "Hei jätkät, päivän 
kysymys". 

21 



Savioja,Haavisto,Juuti,Sihvo 
Uuro,Kuhmonen,Nykänen,Rikalainen 
Pelkkala,Huttu,Kananen,Hölsö 

VIES TILIN JA 

AUK I:n aikana olleella kahdella leirillä 
viestilinja näytti Jälleen taitonsa ja suoritti 
yhteyksien rakentamisen. Kuten aina 
aikaisemminkin, lakun vetämisen jälkeen oli 
viestilinjalla hommat lepo muutamaa 
päivystyshukla lukuunottamatta. 

Kersantti RIKALAINEN 
Viestilinjan apukouluttaja. Kaikkien oma 
mussu, hoiti hommat kotiin paremmin teoriassa 

kuin käytännössä. Hoiti linjansa särmästi ilman 
koksua. Motto: "verhot kunnolla". 
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VESA "tupla" MÄKI-JUSSILA 
Tupla-Jussila syö ainakin kahdeksan tuplaa 

päivässä ja juo limsaa mielettömät määrät. 
Kaappi aina pullollaan syömistä. Mies, jolle 
Seinäjoki on maailman keskus(makkaraa ja 
maanviljelijöitä). Motto:"Kato, mitä mä sain 

honeylta!". 

VILLE "Megafon" HAA VISTO 
Viestilinjan rauhallinen 6L:n YO, joka lähti 
RUK:iin. Varmasti vuoden kovaäänisin, jolle ei 
saanut karjua Mottol: "Emmä jaksa, mua 
väsyttää". Motto2: "Katse eteen päääääiin". 

JUSSI "kersantti" HUTIU 
Seinäjokelainen makkara - "itikka" pelle, joka 
suunnitteli siviiliinlähtöä, kun pelkäsi 
diplomitykärin uraa. Selvitti kurssin kuitenkin 
kunnialla ja lähti Nöde AUK:iin. Hutun 2 
vaihtoehtoa: Sivari tai kakkospaikka. Motto: "Ei 
nappaa, kun siitä ei voi tulla tylyjä". 

MIKKO "tilkka" JOUTI 
Stadin jätkä, joka asuu Vantaalla. Linjan 
sössöttäjä, joka komensi kuin Hitler. Tilkka taisi 
olla yhtä tuttu kuin patteri. Juutin 
kädenheilutusta ei voi unohtaa. Motto: 
"Lähtiskö tilkkaan vai patterille?". 

PETER KANANEN 
Viestilinjan toiseksi rauhallisin mies, joka ei 
turhia haasta, mutta kun alkaa v ... tuttaan, niin 
silloin tulee tuutin täydeltä. Uni maistuu aina, 
kun siihen vain on tilaisuus. 

HARRI "Volvo" KUHMONEN 

JOUNI "Kotka" NYKÄNEN 
Mies, joka päivät pitkät todisteli ettei ole sukua 
Matille. Käytti aikansa keksien keinoja 
Kuhmosen pään menoksi samalla uhkaillen 
hakkaavansa kaikki sinisiksi. Motto: "Onx suit 
kysytty jotain?". 

JANI "Dream man" PELKKALA 
Tuvan sluibamies, joka elää unelmissaan 
sotalotan kanssa Istuu myös Kuhmosen kanssa 
ikkunalla katsellen "maisemia"(5-14v). 
Mottol:"Nyt on tosi väiski". Motto2:"Mä 
baluun himaan, loma-TJ 17". 

HEIKKI "Matti" SA VIOJA 
Entinen huippufutari, jonka uran alkoholi 
tuhosi. IV :Itä palatessaan otti pyyhkeen ja 
kommandopipon muuttuen Batmaniksi. 
Pullisteli "lihaksiaan" pinkka- ja 
punkkatarkastuksissa. Motto:" Terve, terve, täs 
on ... ". 

JUHANI "Snus" SIHVO 
Ruotsalaisvahvistus Suomen armeijalle, jolle ei 
nappaa mikään. Ei voi elää ilman etteikö 
huulessa olisi ettania. Motto: "Onks kellään 
nuuskaa?". 

Mies, jolla on juttujensa mukaan enemmän MARKO "Urtsi" UURO 
naisia kuin sukkia. Vahtaa pikkutyttöjä(10-13v) Kova urheilusälli. Valmis RTK:oon, mutta 

ikkunalla ympäri vuorokauden jutellen muija? sano ei. Toimi särmästi oppilasvääpelinä 

mukavia. - alokkaiden kauhuko? Motto: "Älä töni". 

Tuvan konesuuehdokas, joka ajaa partansa 
ilman konetta. Motto: "Mä räjäytän sun 
punkan!". 

23 



Hannila,Hakola,Kurhela , Ojaniemi,Mäkipää 
Ihamäki,Jauhiainen,Hotanen,Tiainen,Sainio,Kause,Linteri 

Kaipia,Saariaho,Meriläinen,Korkeamäki,Ilomäki,Starck,Lemmetyinen,Haahti,Nihtilä 

(kuvasta puuttuvat Panu,Sinerkari,Mäki-Petäjä) 

TYKKILINJA 

Karskien miesten linja, joka näkyy heistä 

itsestään. Vaikka naama ja vaatteet 

likaantuvat, se osoittaa vain sen, että 

tykkilinjan miehet tekevät todellista työtä 

tykeillä aamusta Utaan(yöhön) ja ne yötkin 

kuluvat ammusvartiossa sodesta unelmoiden. 

Kaikista näistä vaikeuksista ja puutteista 

huolimatta tykkilinja pitää lähes yksin koko 

varuskunnan mainetta yllä. Tämähän 

huomattiin Turun leirin suora-

ammuntakilpallussa, kun asiat otettiin omlln 

käsiin eikä muiden linjojen kömmähdykset 

häirinneet. Kurssi 111 tykkilinjan mottona 

onkin ollut: Paskaa käteen ja oikein 

lapiokaupalla. 
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Kokelas KAUSE 
Sähäklcå, totinen pikkupuuhaaja Espoosta. 

Mies, joka ei pelännyt työtä, leirillä linnut 

kiinnostivat enemmän kuin tykit. Tylyttäessään 

menettää yleensä pokkansa. Motto: "Katsokaa -

huomio - haarapääsky". 

Kersantti LINTERI 
Lohjan mies, joka sekoitti ja hämmensi koko 

RT:n yhteisleirin yhdennäköisen veljensä 

kanssa Särmä mies, joka osasi hommansa. 

Myös kersantti voi olla ammusmies! Motto: 

mototon mies. 

TEROHAAHTI 
Nurmijärven mies, joka kävi AUK I:n läpi 

ainoana tavoitteenaan RUK, jonne myös 

heittäen pääsi. 

TIMO "Hannlbal" HANND.,A 
Tykkilinjan priimus Isostakyröstä, jolle ei RUK 

napannut. Oli kurssin paras jäkittäjä. Motto: 

"Jäkitä kunnolla". 

ESA "hv" HOTANEN 
Espoonpojalla oli 240 vrk tavoitteenaan, sai 

kuitenkin 90 YP:tä. Sanoi, nej tack för RUK. 

Motto: "Mul on HV". 

MARKO "Ihis" IHAMÄKI 

MIKA "ei nappaa" KORKEAMÄKI 

Kilpaili Jauhiaisen kanssa AUK.in lusmuimman 

tittelistä. Vemppakone, jonka mottona oli: 

"Tyhmä työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä." 

RISTO "ratekolomat" MERILÄINEN 

Mies, joka oli alusta alkaen päättänyt jäädä 

tykkimieheksi, oli kuitenkin liian särmä 

alokasaikana ja joutui AUK.iin. Puhui RTK:n 

lähdöstä, mutta jäi kuitenkin Vaasaan. 

MARKO SINERKARI 
Keravan Elvis, tosi rokkimies vaikka olikin 

Moto-AU. lossi sotki "harmittavasti" Turun 

leirin. Motto:"hei, missä on mun mankka?". 

Patterin lyhythermoisin mies Lapualta, joka MARKO OJANIEMI 

menetti kymmenen minuutin välein hermot. Särmä seinäjokelainen lätkänpelaaja, joka 

Lähti ase-AUK:iin Kokkolaan. Motto: "Lisää nauroi kovempaa kuin muut yhteensä. 

tenttua!". Oppilaskunnan pj. Motto: "Lukulomille mars." 

TOMI "vaihekone" D.,OMÄKI 
Seinäjoen Kasperista kotoisin oleva pesäpallisti, 

jonka autohalli lahjoitti AUK:lle. Piti tuvassa 

yllä E-planeetan rauhallista toimntatapaa. 

HARRI "Jauhis, Jahvetti" JAUHIAINEN 

AUK.in lusmuin mies jota ei napannut mikään. 

Ajatteli Ratekosta: "Vois'han sitä käydä 

kattoos". - Ja sinne myös lähti. 

KARI "gona on kettu" KURHELA 
Vanha gona, joka hankki itsellensä 45 aamua 

lisää tulemalla jälkiaukkiin. Onnistui telomaan 

sormensa Turun leirillä. 

JARNO "klementti" LEMMETYINEN 

Tykkilinjan juniori, jonka punkassa oli usein 

rankasti siviilikierrettä. Tällä kuningasväijyjällä 

ei ollut puutetta hukeista, ja hallitsi myös 

ojankaivamisen. Motto: "Voi v ... että v ... ttaaa!". 

MARKO "faija sano" KAIPIA 

Helsingin saaristosta kotoisin oleva maJurm 

poika, jonka mielestä isä on aina oikeassa 

Jaksoi kannustaa muita: "Hyvä jätkät, tsemppiä 

hyvin menee!". 

MARKO SAARIAHO 
Lappajärven mies, joka teki leireillä töitä oikein 

olan takaa, ja myös näytti siltä. Ainoa mies, 

joka ampuu komennolla "suuntalinja". 

JUKKA MÄKI-PETÄJÄ 
AUK:in parhaita vemppakoneita. Pärjäsi 

lusmuilussa melkein Korkeamäellekin. 

Vempula Kokkolasta. Motto:"Nyt täytyy kyllä 

lähteä veksiin". 

MIKKO HAKOLA 
Jakoi Lohtajan leirillä tulikomentoja unissaan, 

hauskuttaen kipinää. Tuvan rauhallisin mies. 

Kokkolan lahja jalkapallolle. Motto: "Kyllä se 
tästä.". 

SAMI STARCK 
Siikaisten lomakone. Kaivajien kuningas. 

Motto: "Supernova". 

MIKA TIAINEN 
Väijykone Nurmijärveltä. Joutui Lohtajan leirin 

jälkeen marssille ja kuningasväijyyn. 

Hajoaminen lähellä. Motto:"Taasko hylsy, ei 

helevetti". 
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TOMI MÄKIPÄÄ 
Porin poika joka oppi nukkumaan silmät auki ja 

kuulosuojat korvilla. Ei osannut sanoa ei 

Ratekolle. Motto: "P . .kele, S .. tana, nyt kyllä 

hajoo". 

JARI ''Knightilä'' NIHTD.,Ä 
Mies Nurmijärveltä, joka piti kuorsauksellaan 

koko patteriston hereillä. Motto: "Ei mottoa". 



Leijona lipussa 

Hitaasti se nousee ylös tuuleen. Se on 
kokenut helteet ja pakkaset, sateet ja viimat. 
Useasti tuulettomana päivänä se on roikkunut 
elottoman näköisenä. Niin nytkin, mutta 
poimujen välistä katsoo alas valpas silmä 
väsymättä alla avautuvaa näkymää. Vieressä 
kohoaa kirkontorni, joka kyllä tietää kuinka 
kovaksi voi merituuli pahimmillaan yltyä. 
Toisella puolella avautuu kasarmi 
sulkeiskenttineen ja rakennuksineen. 

Monet kerrat ovat autokuskit peruutelleet 
kentällä ja useasti ovat sulkeisten 
äänekkäimmät komennot kohonneet tänne 
yläilmoihin. Jälleen yksi vartiomies kävelee 
edestakaisin pääportin äärellä. Auto ajaa sisään, 
lupa kunnossa ja puomi aukeaa. Lämmin 
tuulenpuuska heiluttelee siniristiä. Aurinko 
alkaa hiljalleen vajota sinertävään mereen. 
Vaihdonjohtajan kädet hinaavat lipun alas. 
Suomen leijonan työpäivä on jälleen päättynyt 

oppilas Rantama (keskiölinja) 
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Olipa kerran villakoira 

AAH! Tunnen kuinka voimistun hetki 
hetkeltä. Kuin musta aukko kerään energiaa ja 
massaa ympärilläni. Kello lyö 7 .00 ja olen 
elämäni kunnossa. Riemuni on lähes rajatonta 
kun huomaan kaltaisieni yhdentyvän myös 
ympärilläni. 

Kello on 7.05. Olen valtaisa ja 
ainutlaatuinen, koen olevani lähes jumalallinen. 
Mikään mahti maailmassa ei voi kukistaa 
minua. Olen suurin ja harmain. Halveksin 
muita kaltaisiani jotka ovat vielä pieniä, 
heikkoja, vaatimattomia rääpäleitä, itse 
mitättömyyksiä. 

Kello tulee 7.15, jotain tapahtuu! Kuulen 
voimistuvaa kuminaa, kuin maanjäristys olisi 
tulossa! Vavahtelu voimistuu voimistumistaan, 
pakokauhu valtaa mieleni. Jättiläismäiset 
hahmot alkavat piirittää minua ja uhkaavat 
minua. Tunnen kuinka valtavat harmaat piikit 
iskeytyvät minuun ja alkavat kuljettaa 
eteenpäin. Paniikki valtaa joukkomme ja vain 
kaikkein pienimmät selviytyvät Hetkessä kaikki 
on ohi ja lopulta hajoan puuskittaiseen tuleen, 
ikuisiksi ajoiksi. 

oppilas V aisalo (tulenjohtolinja) 

NAKKIV ALLAN VAL TMAT-KUN/NGASKIRJURIT 
Korpraali NIEMI 
Järjesteli hukeja, kunhan pyysi kauniisti . 
"Järjesti" itsensä Lohtajalle, muttei päässyt 
Turkuun. Miehelle loma-anomukset eivät 
kelvanneet sellaisenaan, vaan aina oli 
tylytettävää. Motto 1: "Merkkaa mut 
pidennetylle vk:lle". Motto2: "Ei paljon 
nappaa" . 

Headache Pub 
Pitkäkatu 28-30 

VAASA 

KAIKEN MITÄ 
LIIKUNNALLINEN 

VARUSMIES TARVITSEE 
HANKKII 

VAASANPUISTIKKO 14 65100 VAASA 'B' 961 122 215 

~ ~ Q 4 
O IM:t'~•I V ~ il 

Soitaja tilaa KlrkkopuJ,Wu<-.;-, ~ '-

12 o a a 9 ~·:1~ lrn ~ #iHt ') 
Tuomme myös f-.,.;,,o •·= s-'~~ 
~ assulle ~~ -

~~: Varusmiesalennus 
(.:,:~g Juoma kuuluu hintaan 

Tykkimies TILLANDER 
Hoiteli itsensä pston parhaimmalle paikalle. 
Mies, jonka kaappi on kuin opetusfilmistä. 
Antoi Niemen hoitaa hommat. Motto: "Kuka ois 
tänään valvoja?". 
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HUHTA-SIIVOUS ky 
Karsikkotie 3 

40340 Jyväskylä 
puh. 941-677660 

* TÄHTIPYÖRÄ * MONARK * WHEELER MTB 

t@1~k 
~~~} 
PYÖRÄTARVIKE 

HUOLTO 
Kauppapuistikko 33 

Puh. 171 423 

INTA 
Voimassa koko Suomrssa, kalkllla 
pika-Ja vaklovuoro/1/a. 
Hakdcaa oma Ryh~llppunnr 
Matbhuollon 1/nja•autoasrmafta tai 
matbtolm/stosta. 

Oy Matkahuo/to Ab 



Tämän lehden julkaisemista tukivat: 

Laihian LVI Ky 
puh. (961) 476 1133 

Kone Ja Erä Jokinen Ky 
Kauppapuistikko 31 
65100 Vaasa 
puh. 124 111 

Suomen Yritysjurlstit Oy 
Bemhardinkatu 1 B 
00130 Helsinki 

Haka-Kaluste Oy 
Kehä III 
Varisto 

Maunulan Lukko Oy 
Metsäpurontie 29 
00630 Helsinki 
puh. (90) 794 2133 

Kampaamo Kaija 
Mannilantie 36 
66400 Laihia 
puh.(961)4770032 

Petri Kosonen - Paradix Oy 
Kauppatori 1 
05800 Hyvinkää 
puh. (914) 530 380 

Insinööritoimisto Oy A vecon Ab 
Korsholmanpuistikko 42 
65100 Vaasa 
puh. (961) 122622, fax. (961) 127277 

V ALINTA TALO 

JOH Consulting Oy 
Pitkäjärventie 11 
02720 Espoo 
puh. (90) 509 3012 

NESTE Plrttikylä 
66270 Pirttikylä 

Vlbannesinto Oy 
Oppipojantie 10 
04500 Kellokoski 

Halpa-Halli 
Ostajantie 
Kauhajoki 

Parturlkampaamo Tukkalilga 
Kauppakaari 1 
Kerava 
puh. 294 4314 

SHELL Lentokenttä 
Lentokentän tie 
65380 VAASA 
puh. (961) 356 9060, fax. (961) 356 9051 

As Oy Keravan Marjatantle 10 
Marjatantie 10 
04230 Kerava 

Jouko Valsalo 
Jussilankatu 11 P 127 
05880 Hyvinkää 

Parturl-Kampaamo Marja-Sisko Metsälä 
Lemminkäisensola 5 
Seinäjoki 
puh. 414 1336 

Tekniset Kauppahuone Mikko Oy 
PL 106 
04301 Tuusula 
puh. (90) 255 433 

Grilli-kioski City-Burger 
66400 Laihia 
puh. 4770 325 

City-Kioski 
Kauppapuistikko 37 
65100 Vaasa 
puh. 121 146 

Suomen Lamello Ky 
PL 69 Siltakatu 56 
04401 Järvenpää 
puh. (90) 285 242 

K-Lantbruk Vasa 
Cirkelvägen 11 
tel. 129 117 

Merikarvian T-Meritori 
29900 Merikarvia 

10-Kioski Llstikku 
Kirkkopuistikko 5 
65100 Vaasa 

Ollin Urheilu Ky 
Asematie4 
86800 Pyhäsalmi 

S-rnarket Ruuti 
Tömäväntie 20 
60200 Seinäjoki 

ELLOS Suomi Oy 
PL 157 
04201 Kerava 


