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JÄÄHYVÄISET ASEILLE 

Patteriston kannalta taaksejääneen kesän merkittävimpiä tapahtumia olivat: Lippujuhlapäivän 

paraati Hämeenlinnassa, hyvätuloksinen rannikkotykistön kilpa-ammuntaleiri Lohtajalla sekä 

systemaattinen valmistautuminen kesäkuussa palvelukseen tulleiden varusmiesten kanssa syksyn 
päätapahtumaan kenttätykistön leiriin Rovajärvellä. Kaiken työn touhun tai lomien ja jopa 
pakkolomienkin aikana vilahteli palkatun henkiöstön ajatuksissa jo pitkään niitä rasittanut 

mörkö: Vaasan varuskunnan lakkauttaminen ja patteriston pirstoaminen. 

Tätä kirjoittaessani on Rovajärven tykistö leiri jo loppuvaiheessaan. Vaasan Rannikkopatteristol
laja sen perinteisellä Harjoituspatteristo 6:lla on takanaan menestyksekäs viikko. Viikko alkoi 

sillä, että puolustusministeri Elisabeth Rehn teki päätöksen.jonka mukaan Vaasan varuskunta 

siirrettiin säilytettävien joukkoon. Koko viikon jatkunut hyvien säiden suosima tasaisen varma 

tykistöharjoittelu ja nopea ampumatoiminta huipentui 18.9 tapahtuneeseen tulenaloituskil

pailuun. Harjoituspatteristo 6:n selkeän voiton avaimina olivat: 

- Kaikkien osa-alueiden lähes virheetön suoritus 
- Nopea ja hyvärytminen ampumatoiminta, joka antoi mahdollisuuden tulen 

koossaolon tarkistamiseen aikarajojen puitteissa 
- Tarkka tuli, etenkin tulensiirrossa,jossa maalialueelle (100m x 140m) osui 71 % 

ammutuista laukauksista 

Siirtyessäni 1.10.93 reserviin, voin tehdä sen hyvillä mielin: Patteristo jatkaa arvokasta työtään 

itsenäisenä tykistöjoukko-osastona. Se joutuu tosin saneerauksen kohteeksi, mutta vahvalle 

rungolle on hyvä rakentaa aikojen parantuessa. Lisäksi Nenosen kilpailun tykki on Vaasassa, 

ainakin vuoden. 

Komentaja.kauteni Vaasassa, vaikka olikin lyhyt. jää mieleeni sotilasurani yhdeksi kohokohdaksi. 
Näin siksi, että Vaasan Rannikkopatteristolla on: 

- Ammattitaitoinen ja hyvähenkinen palkattu henkilöstö, joka on kyennyt 
motivoimaan myös koulutettavat varusmiehet mittaviin suorituksiin 

- Selkeä sodan ajan joukkojen tuotantotehtävä 
- Hyvät suhteet sekä Vaasan kaupunkiin että Pohjalaiseen yhteiskuntaan. Tämä 

tuki osoittautui tärkeäksi patteriston ollessa uhattuna 

Lopuksi haluan kiittää patteriston koko henkilöstöäystävyydestäja hyvästä palvelushengestä 

sekä kaikkia yhteistyökumppaneita patteristolle osoittamastanne voimakkaasta tuesta. 

Eversti luutnantti 

4 

Kai Tynkkynen 

MAXI-RA VINTOLA 
Espoo 

puh. 90-517779 

KOMENTAJAN VAIHDOS 

Joukko-osasto seisoo ryhdikkäänä sulkeiskentällä. Kapteeni komentaa" eteen-vie!- Ilmoitan 

Vaasan Rannikkopatte riston komentajalle. - Huomio!- Katse oikeaan-päin". Kaksi komentajaa, 

uusija vanha tarkastavat alaisensa toinen viimeistä ja toinen ensimmäistä kertaa. "Luovutan 

Vaasan Rannikkopatte riston komentajan tehtävät- Otan vastaan Vaasan Rannikkopatteriston 

komentajan tehtävät". Patteristolla on uusi komentaja. 

"TYNKKYNEN RESERVIIN, LUUKKONEN OHJAKSIIN" 

Kovaa taistelua VaaRPston olemassaolosta käynyt Everstiluutnantti Kai Tynkkynen siirtyi 

30.9.1993 reserviin . Joukko-osasto sai uudeksi komentajakseen "oman miehen" Majuri Hannu 

Luukkosen,joka 21 vuotta sitten astui Vaasan rannikkopatteriston palvelukseen. Tämä patteriston 

1 ) .komentaja on viettänyt suuren osan sotilasurastaan Vaasassa, ensin kouluttajanaja sittemmin 
soti lasläänin esikunnassa. 
Eversti luutnantti Tynkkynen lähtee syystäkin tyytyväisin mielin eläkkeelle, saatuaan ikäänkuin 

läksiäislahjana tiedon varuskunnan säilymisestä. Sekä pisteenä i :n päälle Tynkkynen sai 
vastaanottaa ensimmäisenä komentajana koko varuskunnan historiassa Nenosen tulenavaus
ki lpailun voiton merkin pronssisen kanuunan. 
Majuri Hannu Luukkonen sai johtoonsa huippuyksikön ja ottaakin toiveikkaana tehtävät vas
taan :"Näytämme lippua maakunnassa vala yms. tilaisuuksissa niin usein kuin varatjapolttoaine 
sai Ii vat". 

AJATUSPAJA 
Tiilitie5A3 
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YHDESSÄ ETEENPÄIN 

Olen tätä kirjoittaessani saanut olla 29 päivää tämän korkeatasoisen rannikkotykistöjoukko
osaston, Vaasan rannikkopatteriston komentajana. "High tech" on tänä päivänä joukko-osastossa 
avainsana- kuten erään Kratzin ovessa sattuvasti jokin aika sitten luki . 

Edeltäjäni ovat tehneet hyvää työtä. Kiitos siitä heille! 

Tykistöleirillä saavutettu voitto kenttätykistön tulenavauskilpailussa samoin kuin päätös 
varuskunnan sisällyttämisestä säilytettäviin varuskuntiin, kantavat meitä pitkälle, mutta se ei 
pelkästään riitä. Vaasan rannikkopatteriston ja Vaasan varuskunnan on nyt osoitettava, että ne 
ovat osoitetun luottamuksen arvoisia ja kykenevät hyviin tuloksiin myös jatkossa. 
Säästötoimenpi teistäkin huolimatta. 

Tämä, samoin kuin tulos johtamiseen siirtyminen, tulevat vaatimaan kaikilta henkiiöstöryhmiltä 
entistä kiinteämpää yhteistoimintaa ja tarvittaessa eri toimialojen ennakkoluulotonta kehittämistä. 
Ei jäädä makaamaan tuleen, niin kuin vanha sanonta kuuluu! 

Olemme myös kiitoksen velkaa monille ulkopuolisille tahoille saamastamme tuesta. Ristiriitaiseksi 
tilanteen tekee se, että vaikka halua olisikin, resurssit eivät tunnu riittävän edes kaikkeen 
siihenkään tukeen, mitä muun muassa eri maanpuolustusjärjestötovat tottuneet vuosien saatossa 
patteristolta saamaan.Yritämme parhaarnrne, sillä ilman ympäröivän yhteiskunnan ja erityisesti 
maanpuolustushenkisen Pohjanmaan tukea olisi vaikea selviytyä jatkossakaan. 

Ensi vuosi tulee olemaan juhlavuosi V aasan rannikkopatteriston historiassa. Onhan silloin 
kulunut 30 vuotta siitä, kun patteristo siirtyi Suomen linnasta nimikkokaupunkiinsa Vaasaan. 

Olen vakuuttunut siitä, että me kaikki osaarnrne antaa suuren arvon sille, että saamme viettää 
juhlavuotta juuri Vaasassa. Sillä olisihan se ollut traagista, mikälijuhlavuodesta olisikin tullut 
siirto tai lakkauttamisvuosi. 

Toivotan kaikille porrastuksen lukijoille Rauhallista Joulua ja Menestyksekästä Uutta Vuotta!! 

Patteriston komentaja 
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Majuri Hannu Luukkonen 

TOYOTA 
RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 

TERVAJOKI 

VaaRPsto KESÄTAPAHTUMAN 
TUKIKOHTANA 

Rannikon puolustajien jokavuotinen kesätapahtuma Vaasassa 14-15. elokuuta keräsi toistasataa 
kiltaveljeäja kiltasisarta viettämään kaksipäiväistä juhlaa. Isäntänä toimi tällä kertaa Merenkurun 
Kilta. Pääjuhla patteriston auditoriumissa oli lähes täynnä innostunutta väkeä. 
Ennen pääjuhlaa kauempaa saapuneet kotkalaiset, helsinkiläiset ja turkulaiset muonitettiin 
varuskunnan ruokalassa maittavalla sotilasaterialla. 
Juhla aloitti korsu-kuoro,joka sai loppuhuipennuksessa kaikki mukaan. Kuoro ja yleisö, hteensä 
toista sataa rannikon puolustajaa, lauloivat Maammelaulun . Kuoro koostuu sotaveteraaneista, 
joiden keski-ikä on yli 75 vuotta. Into ja ääni olivat tallella kuin silloin ennen, kun he eivät jättäneet 
kaveriaan. 
Tervehdyksen Vaasan Sotilasläänin puolesta esitti komentaja eversti Olavi Simola. Samalla hän 
esitti näkemyksiä tänä vuonna voimaan astuneesta puolustusvoimien organisaatiomuutoksesta. 
Pääesikunnasta everstiluutnantti Ossi Kettunen juhlapuheessaan aiheesta "Ran
nikonpuolustuksen liikkuvan tulivoiman kehitysnäkymät", toi selkeästi esiin VaaRPston 
tarpeellisuuden. Vaasa on aonoa paikka puolustusvoimissa, missä koulutetaan moottoroitua 
rannikkotykistöä. Esitelmää kuunnellessa emme vielä tienneet, että VaaRPsto kuukautta 
myöhemmin voitti Rovajärven leirillä tykistökilpailun tänä vuonna. Tätä taustaa vasten olisi 
ollut perin omituista, jos VaaRPsto oli saanut lakkauttamispäätöksen. 

Musiikkimajuri Leo Tuuli fanfaareineen ennen seppeleen laskua perinnemuurille 

OMG 
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Juhlan päätteeksi Rannikon puolustajien kiltojen puheenjohtajatlaskivatseppeleetperinnemuurille. 
Juhlaa kunnioitti vaimoineen myös eläkkeelle siirtynyt rannikkotykistötarkastajaJuhani Niska, 
Turun Rannikkotykistörykmentin komentaja eversti Juhani Haapala, VaaRPston komentaja 
everstiluutnantti Kai Tynkkynen, evl evp Pentti Väyrynen ja evl evp Matti Vähäjärvi. Kaikki 
VaaRPston entisiä komentajia paitsi eversti Niska. 
Majuri Hannu Luukkonen oli niinikään mukana juhlimassa ja hakemassa uutta kosketusta 
uuteen komentajan tehtävään. Hänet on nimitetty VaaRPston uudeksi komentajaksi} .lokakuuta 
1993 lähtien. Hän tuntee talon varsin hyvin jo entuudestaan varusmiesajoiltaan. Me kiltalaiset 
toivotamme hänelle menestyksellistä komentajan uraa. 
Päiväjatkui merimatkalla Vaasan ainutlaatuiseen saaristoon,ja Vaasan kaupunki esitteli illalla 
kauniin ja historiallisen kaupungintalon. Talo on toiminut Valkoisen Suomen ensimmäisenä 
päämajana itsenäisyytemme alkuaikoina. Vaasan vaakunassa on sen tähden vapauden risti. 
Päällepäätteeksi saimme vielä nauttia mahtavan coktailin maukkaine purtarnineen. Ilta jatkui 
vielä tanssin ja seurustelun merkeissä molemmilla kerhoilla yömyöhälle. 
Sunnuntaiaamun herätys Kiltatalolla tapahtui torventörähdykselläja lipunnostolla,jota seurasi 
yhteislauluna "Siniristilippumme" musiikkimajuri Leo Tuulen johdolla. Oli kaunis kesäaamuja 
meri välkehti leppoisasti Kiltatalon rannassa. Tunnelma alkoi taas nousta edellisen päivän 
koettelemusten jälkeen. Siihen saimme hyvät eväät nauttiessamme silliaamiaista,jonka Vaasan 
sotilaskoti oli meille taidolla valmistanut. 
Päivät onnistuivat hyvinja toi vatoman panoksensa yhteishenkeen tulevia pyrkimyksiä ajatellen. 
Me vaasalaiset, Merenkurkun killan jäsenet, olemme iloisia siitä, että saimme järjestää päivät ja 
toivotamme runsasta osanottoa seuraaville päiville ensi kesänä Turussa. 

Merenkurkun Killan puheenjohtaja 

Erkki Salmi 

~------. 
KANNUSTAW -

Asematie 17, 69100 KANNUS, puh. 968-717 50 
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Rannikon puolustuksen 
liikkuvan tuli voiman 
kehitysnäkymiä 

Lyhennelmä juhaesitelmästä 
Rannikon puolustajien päivillä 
14. elokuuta 1993 
Esitelmöitsijä 
Everstiltn Ossi Kettunen 

"Tarkasteltaessa rannikkoty kistöpatteristojen 
kehittämistarpeita on nähtävissä, että vihol
liskuvassaon tapahtunut huomattavia muutok
sia aivan viime vuosina. Tällaisia haasteita 
ovat esimerkiksi maalien nopeuden kasvu il
matyynyalusten ja helikoptereiden tullessa 
hyökkääjän asearsenaalin vakiokalustoksi 
sekä maahanlaskujoukkojen määrän kasvu. 
Maahanlaskut ovat kuuluneet jo kauan 
sotatoimiin, mutta maahanlaskettavien 
joukkojen suhteelline osuus on kasvanut 1/3 
:sta 3/4:aan ensi portaan joukoista. 
Meriammuntojen maalit ovat muuttuneet. 
Muutamia vuosia sitten maaleiksi laskettiin 
pääasiassa " pehmeät" alusmaalit, mutta 
nykyään alukset on kehitetty siten, että ne 
sietävät entistä paremmin sirpalei taja osumia. 
Lisäksi uusinamaalityyppeinäovatuivatpans
saroidut ajoneuvot, jotka maaleina ovat eri
tyisen pieniä ja kestävät hyvin asevaikutusta. 
Kun rannikkotykistöpatteristojen tehtäviin on 
lisäksi laskettu kuuluvan myös vastaty
kistötoiminnan, toimivathan ne myös kenttä
tykistön tapaan, kohdistuu tuliyksiköiden, am
pumatarvikkeiden, tulenjohtovälineidenja or
ganisaation kehittämiseen varsin mittavia o
sittain ristiriitaisiakin haasteita. 
Pelkästään tulen tiheyden kasvattaminen ei riitä, 
vaan rannikkotykistön on oltava varsin vahvasti 
mukana myös yleisessä ampumatarvikkeiden 
kehitysvirrassaja panostettava kehitystyöhön. 
N ä htävissä on, että nykyaikaisten ampuma
tarvikkeiden kehitystyössä tulee erottumaan 
ainakin kolme kehityssuuntaa: 

- kehitetään edelleen tehokasta ja pienen 
hajonnan omaavaa merimaalikranaattia 
- kehitetään maaliin itsestään hakeutuvaa 
ampumatarviketta sekä 
- hankitaan kuorma-ammuksia 

Ampumatarvikkeiden kehittämiseen liittyy 

oleellisesti myös sytyttimien valint2mahdol
lisuuksien parantaminen. 
Herätesytyttimien kehitys mahdolistaa au
tomaattisesti suunnattavien tykkien käytön 
myös matalalla ja hitaasti lentävien ilmamaalien 
torjuntaan sekä sirpalekranaattien tehokkaan 
käytön maa-arnrnunnoissa. Herätesytyttimien 
kehitystyössä on aivan viime aikoina edistytty 
Suomessa hyvin lupaavasti. 
Kuten edellä on käynyt ilmi, aselaji on. ke
hittämässä monella alueella kalustollista 
valmiuttaan ja niiden vaikutus ulottuu myös 
moottoroitujen rannikkopatteristojen hyväksi. 
Käyttömahdollisuuksiltaan monipuolisena 
rannikkotykistöpatteristot säilyvät rannik
kopuolustuksen asejärjestelmänä hyvin kauan. 
Sitä ei korvata myöskään ohjausasejär
jestelmillä, vaan patteristoilla on sodanajan 
käytössä erittäin merkittävä perustehtävä. 
Voidaan vain todeta, että muuttuvassakaan 
sodan kuvassa ei tykistöasejärjestelmää voida 
helposti korvata sen hinta - hyötysuhteen 
edullisuuden vuoksi. Onkin nähtävissä, että 
rannikkopuolustuksen tarpeisiin joudutaan 
hakemaan uutta kalustotyyppiä, jonka tulee 
olla kantamaltaan ja ampumatarvikeva
riaatioltaan sekä maa- että meriammuntoihin 
soveltuvaa. Aselaji tähyileekinjo mahdollisia 
malleja ja tyyppejä yli 155 mm:stä kalustosta 
ja jopa telalavettisista ratkaisuista. 
Meritorjunaohjukset ovat olleet jo muutaman 
vuoden palveluskäytössä. Asejärjestelmäksi 
valittu ruotsalainen RBS 15 ohjus, sekä ohjuksen 
lavettiratkaisut ovat olleet onnistuneita ja 
käyttökokemukset ovat pelkästään positiivisia. 
Ase j ärjestelmällä voidaankin arvioida olevan 
pitkän elinkaaren,josta syystä ohjusten modi
fikaatioihin on varauduttava vuosien kuluessa. 
Meritorjuntaohjusjärjestelmien kehittämisen on 
nähty kohdistuvan kantamaan, ohjuksen 
mahdolliseen nopeuden lisäämiseen, ohjuksen 
hakupään eri hakeutumismenetelmien kehit
tärniseenjahäirinnän sietoon. Lisäksi ohjuksen 
havaittavuutta pyritään pienentämään vähen
tämällä savunmuodostusta sekä päällys
temateriaalin valinnoin vaikeuttamaan sen 
tutkahavaitavuutta. Samalla pyritään kehit
tämään ohjuksen lentoradan reittivalinnan 
vaihtoehtoja. Aikaa myöten on myös luon
nollista, että myös lavettiajoneuvot tulevat 
kehittämisen tai vaihdon piiriin. 
Lyhyemmän kantaman omaavilla, yli 1 O 
km:iin yltävi llä rannikko-ohjuksilla luodaan 
maihinnousu-uralle tulenkäytön painopiste ja 
muodostetaan syvyyttä torjunnalle. 
Ohjustulella voidaan suojata myös 

JÄRVENPÄÄN PUTKI- JA METALLITYÖ 
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miinoitteita. Pienenä ja helposti siirrettävänä 
asejärjestelmänä ohjusjoukkue voi liikkua 
saaristossa ja tulta voidaan siirtää alueille, 
joilla tykistöasejärjestelmien tulenkäyttöön 
ei ole mahdollisuuksia tai ei o l la 
valmistauduttu. Rannikko-ohjusjärjestelmällä 
on tarkkuutensa ja hyvän häirinnän
sietokykynsä vuoksi erittäin suuri torjuntateho 
pieniin ja keskisuuriin, ns . puolikoviin 
maaleihin . Tällaisen ohjusjärjestelmän 
hankinta valmius on varsin pitkällä ja odottaa 
käytännöllisesti katsoen vain rahoituksen 
järjestymistä. 
Rannikkomiina on suhteellisen uusi ase
arsenaaliimme tullut väline. Miina on mahdol
lista varustaa joko herätesytyttimellä tai se 
voidaan laukaista tähysteisesti. Miinakentän 
ylitse voidaan näin ollen ajaa omilla aluksilla 
turvallisesti. Miinat ovat helppoja käsitellä ja 
ne voidaan liittää tulenkäytön johtamis
järjestelmään,jolloi se on osa rannikon tulen
käyttöä. Uusien räjähdysaineiden käyttöönotto 
lisää entisestään miinan tehoa ja koska se on 
halpa ja sillä on pitkäkäyttöikäjasen elinkaaren 
ennustetaan olevan erittäin taloudellisen. 
Maahanlaskujen torjunnan tukeminen edel
lyttää nopeaa tulenavausta ja patteristo tulen 
käyttöä tarvittaessa samanaikaisesti useaan 
maaliin. Tämä on mahdollista uuden patte
ri laskimen avulla, jossa ampuma-arvojen las
kenta tapahtuu lähes reaaliajassa tietokoneiden 
avulla. Uusi patterilaskinjärjestelmä on 
hankintavaiheessa ja tulee myös rannikko
tykistöpatteristoihin palveluskäyttöön aivan 
lähi vuosina. Koska laskimet ovat hajautettuna 
yksiköihin paranee joukon taistelukestävyysja 
meriammunnat on mahdollista ampua myös 
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pattereittain saman aikaisesti useisiin saman 
maaliosaston maaleihin. 
Tulenjohtokaluston kehittäminen edellyttää 
uuden tutkakaluston hankintaa,jossa parhaillaan 
on menossa perusselvitysvaihe ja jossa otetaan 
huomioon myös liikkuvien tuliyksiköiden 
muodostama tarve. 
Rinnan tutkakaluston kehittämisen kanssa 
meidän tulee kehittää myös uutta laser-suunti
menjatkajaa. Tulenjohto-jamittausvälineiden 
pimeätoimintakykyä parannetaan liittämällä 
uuden sukupolven laser-ja televisiotekniikkaan 
lämpökamera. Tällaista laitetta onjo kokeiltu 
tulenjohdossa ja merivalvonnassa kokeilut 
käynnistyvät ensi vuonna. 
Rannikkotykistöpatteristojen kalustojen 
muuttaminen kauttaaltaan 130 mm:ksi on 
toteutettu ja uuden tykkivetäjäkaluston 
hankinnasta neuvotellaan parhaillaan. 
Lopuksi uskon tulkitsevani koko rannikko
puolustusväkemme tuntoja todetessani, että 
rannikkotykistö edustaa korkeaa ammattitaitoa 
ja tekniikkaa ja sen erikoistuminen maa-, 
meri- ja ilmaelementissä tapahtuvaan 
torjuntaan muodostaa oloihimme nähden 
kansantaloudellisesti edullisimman mah
dollisen puolustusjärjestelmän,jokaon helppo 
integroida muiden aselajien ja puolus
tushaarojen joukkojen toimintaan eteläisen 
rantamaamme, Suomen ydinalueen puolus
tamiseksi. Samalla kun kiitän omalta puoleltani 
rannikkotykistöä tukeneita yhteisöjä ja yk
sityisiä ihmisiä, toivotan koko rannik
kopuolustuksen väelle ja sen tukijoille me
nestystäja sitkeyttä ponnisteluissamme isän
maamme hyväksi." 

HARMAA 
O n toi v o n väri 
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TEKNILLINEN KORKEAKOULU 

OTAKAARI 1 
02150 ESPOO 

VMT K :N PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

': aru~miestoimikunnan tarkoitus on opastaa ja neuvoa varusmiehiä erilaisissa työ-jaopintoasioihin 

h_~t~vtss~ ~ysy_myksissä sek~ parantaa varuskunnan sosiaalisia oloja. VMTK huolehtii myös 
s11ta, etta Jokaisella varusmtehellä on mahdollisuus tuoda esille häntä askarruttavia asioita. 

Tähän kaikkeen VMTK:n toimisto tarjoaa runsaasti erilaista materiaali aja aineistoa. Perinteisesti 
varusmiehet ovat tulleet hoitamaan asioitaan toimiston kautta sekä kotiutuville on annettu tietoa 
palveluksen jälkeisestä ajastaj a mahdollisuuksista. 

Tärkeä osuus on myös vapaa-ajan toimintojen kehittämisellä. Kulunut syyskausi on runsaiden 

le~ril?äivien vuoksi ollut hajanainen, mikä on omalta osaltaan vaikuttanut myös V MTK:n 
to1rmntaan. Säännöllistäkerhotoimintaaei ole voitu järjestää vaikkakin pienimuotoista toimintaa 

on ollut. Erityisen suosituiksi ovatosoittautuneetjokaviikkoiset elokuvanäytökset koulutustalolla. 
Näin loppusyksystä on myös varusmiesten liikuntakerhon toiminta alkanut virkistyä. Viikoittaisille 

sali vuoroille on löytynyt aktii vistakäyttöä sählynpeluun merkeissä ja naapurikoulun pihalla on 

käyty pelaamassa " katukorista" . Lisäksi kuusi huimapäätä osallistui laskuvarjohyppykurssille. 
Myös jatkossa VLK:n toiminta tulee jatkumaan vilkkaana. Seuraavien alokkaiden saavuttua alkaa 

valmistautuminen keväällä pidettäviin SOTU L:n kaukalopallomestaruuskilpailuihin. Perusteilla 
on myös pari uutta liikuntakerhoa. 

Toimintajatkuuja lisääntyy kevättä kohti eli aivan uudet haasteet odottavat tulevaa seuraajaani. 
Omalta osaltani toivotan kaikille intoa ja menestystä tulevalle vuodelle. 

Alik Jaakko Rautakorpi 

OY LIIKENNE AB 
PITKÄSENTIE 2 

VANTAA 

PERINTEET. 
PERHEESSÄ 
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AUK -

12 

KURSSI 112 

METSÄKONEURAKOINTI 
V . KOSKI YLISTARO 

949-660517 

HYVÄT 
KURSSIKA VERIT ! 

Läpi tykkimies-ja alokaskauden kilpailu 
Auk-paikoista oli kovaa . Mukaan 
pääsivät vain parhaat - AUKl 12 oli 
varmasti yksi tasokkaimmisl:å Au
kursseista mitä koskaan on ollut ... olemme 
varmasti varusmiesjohtajinakin aivan 
ykkösiä, eri särmiä. · 

Paitsi laatu, kurssille leimaavaa oli myös 
kiire. KT-asioiden opettelussa tahti oli 
kova, mutta niin myös tuloksetkin. Lapin 
leiri ja Nenosen tulenavauskilpailun 
voitto nostivat RT-hengen äärimmilleen. 
Vahinko ettei tuo heijastunut kasarmi
elä määmme. Eri linjojen välinen 
kanssakäyminen jäi vähäiseksi, monet 
eivät tunteneet toisiaan edes nimeltä. 
Ehkä tämä vielä korjaantuu kokelas/RJ -
aikana. 

Oppilaskunta työ oli kurssin ajan vaikeaa 
-jos ei ollut kiire leirien takia, niin 1 ukuisa t 
kokeet karkottivat oppilaat kirjojen pariin. 
Onnittelenkin seuraajaani korpr Vaini
onpäätä ja kurssijulkaisuvastaavaa korpr 
Vehkaojaa, jos kunnianhimoiset tavoitteet 
tämän lehden suhteen toteutuivat, vai 
oliko Auk II:nkin aikana liikaa muita 
asioita. Hyötyäkin kiireestä toki oli kun 
sulkeisharjoituksia peruttiin, "YES"
huutojen kaikuessa patterilla . 

Päätän kirjoitukseni, kuten pitkähkön 
kurssijuhlapuheeni "Ei jäykistellä, vaan 
nautitaan elämästä myös intin aikana". 

TUORILAN AUTOPALVELU OY 
NESTE TUORILA 

939-513286 

uo Packalen 
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AUK:N KURSSI 112 
JOHTAJAN KIRJOITUS 

Auk:n kurssi 112 oli palvelusjaksot
telultaan poikkeava. Kurssi jouduttiin kent
tätykistön syysleirin takia aloittamaan noin 
2 viikkoa suunniteltua aikaisemmin. 

11/93 saapumiserässä oli aliupseerikurs
sille halukkaita enemmän kuin kurssille 
pystyttiin ottamaan. Vapaaehtoisuus ja 
palvelualttius onkin heijastunut oppilaista 
koko kurssin ajan. 

Kolmen ensimmäisen kurssi viikon aikana 
runnottiin läpi yhtenäiskoulutuksen ja 
yleissotilaallisen koulutuksen asiat 
yhdessä maa-ammuntojen perusteiden 
kanssa. Tiukasta aikataulusta huolimatta 
asiat omaksuttiin ja oppilaat omalta 
osaltaan olivat valmiita lähtemään 
lapin leirille. 

Oppilaiden tiedot ja taidot joutuivat 
ensimmäisen kerran todelliselle koetuk
selle Lapin karuissa olosuhteissa. Pääsin 
itse seuraamaan oppilaiden toimintaa 
kovapanosammuntojen aikana tulenjoh
topaikalta. Tulenjohtolinjan oppilaiden 
keskuudessa henki tuntui olevan hyvä ja 
motivaatio korkealla. Sama asenne tuntui 
vai litsevan muidenkin linjojen oppilailla, 
samoin kuin koko tuliportaalla, sillä "tu
lenjumalien" tilaamat rauta-annokset 
tulivat maaliin tarkasti ja nopeasti. Kaikki 
saamani palaute oppilaista ja heidän 
toiminnastaan leirillä on ollut positiivistä, 
näinpitääollakin. 

Lapinleirin jälkeen kurssilla oli noin 2 
viikkoa aikaa omaksua meriammuntojen 
perusteet. Ilman kurssin hyvää henkeä ja 
oikeaa asennetta tavoitetta meriam
muntojen osalta ei olisi saavutettu. 

Valinnat eri kursseille pystyttiin tekemään 
annettujen opinnäytteiden pohjalta 
oikeudenmukaisesti. Auk II jaksolle 
VaaRPstoonjääneet oppilaat täydensivät 
meriammuntaopintoj aan kovapanos
ammuntaleirilläLohtajalla. 

Kurssin asenne palvelustehtäviin on ollut 
kiitettävää, eikä kurssia ole tarvinnut 
johtaa kurinpidollisin keinoin. Perus
rakenne esimiestehtäviin on terve ja oikean 
suuntainen. Nyt sitten katsotaan miten 
"oma siipi kantaa". 

Kiitän kurssia hyvästä yhteistyöstä ja 
toivotan kaikille yhteisesti hyvää me
nestystä palvelusajan loppuosalle ja ai
kanaan reservissä. 

Kiitän kurssin vääpeliä, kouluttajia ja apu
kouluttajia hyvin hoidetusta työstä. 

Toivotan omasta ja porrastuslehden toi
mituksen puolesta kaikille HYVÄÄ 
JOULUA. 

Koulunjohtaja 

Ylil Heikki Lamminen 
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ABB STRÖMBERG POWER 

ABBRELAYS 

VALTAKUNNAN 
''NAKKIKINGIT'' 

Korpr Mikko ''Tiltti'' Tillander 

Johti nakkimarkkinoita asiallisella 
otteella, eikä antanut oppilaille mitään 
aihetta purnaukseenhugeista. Rauhallinen 
poitsu, joka ei hermostunut koskaan. 

HYVÄN MIELEN MAKU 
FöRGODSMAK 

Tkm Terho "Porstua" Kuisti 

Tuli kirjuriksi vasta kurssin loppupuolella, 
mutta Tiltin kanssa hoiteli hommansa 
erinomaisesti. Seuraava kurssi tulee 
saamaanhyvänhugittajan. 

Oy Snellman Ab 
Pietarsaari/] ako bstad 

® 967-7866 111 

K-KAUPPAJA MYYMÄLÄAUTO 
J.RAPARANT A KY 15 

HUHMARKOSKI 



KOULUTTAJAT 
ESITTÄYTYVÄT 

Ylil Heikki "Hessu" Lamminen 

Ylil David Prosi 
Kysyi miesten mielipidettä aina ennen kuin 
komensi. Kasvatti miesten motivaatiota tykin 
nysväykseen . 
Motto "Miehet onko ehdotuksia vai 

Tiukka, mutta oikeudenmukainen päällikkö. mennäänkö sodeen?" 
San Francisco 49 ' ers - lippis ja Sportin 
verkkarit palvelusasuksi ! Pianko 
kapteeniksi?? 
Motto "Katse etEEEN ... Päin" 

Ylil Erkki "Merkki" Hölsö 
Patterin "Äiti" . Ehkä pelätyin mies. 
Häröimmätkin miehet "vapisivat" miehen 
toimistossa. Jutuillaan kuitenkin osoitti, että 
jossain siellä syvällä piilee huumorintaju. 
Motto "Asnto - Lepo, Asnto - Lepo" 

Korsholmanpuistikko 17 
Varusmiehille Smk:n alennus tai limsa! 

Puh. 3123 877 

Ltn Markku Lehtimäki 
TJ-linjan tiukka kouluttaja. Väänteli naa
maansa aina tilaisuuden salliessa. 

Ltn Pertti "Pepe" Naapuri 
Keskiön inhimillisellä kouluttajalla oli 
käsissään kurssin huonoin linja, mutta silti 
Pepen hermot pitivät joka tilanteessa. Jakeli 
avokätisesti sodetaukojaja oli aina oppilaiden 
puolella. 
Motto "Voitte mennä sotilaskotiin ... olkaa 
luokassa takaisin tossa tunnin päästä" 

16 
ALAJÄRVEN OSUUSPANKKI 

ALAJÄRVI - SOINI 

Ltn Kai Saarnisto Vääp Markku Hölsö 
Toimi viestin kouluttajana alkuvaiheessa. 
Kova jannu, mutta osasi hommansa erittäin 
hyvin. Käytti myös hyvin tasaiseen tahtiin 

sanontaa "aivan" 

Tuli Viestilinjan kouluttajaksi vasta loppu
puolella, mutta osoitti porukalle olevansa mies 
oikealla paikalla. Ei turhan pinko, vaan 
oikealla tavalla rento. 

Vääp Sainio 

WIGWAMKY 
Kuntokuja 3, 01280 VANTAA 

90 - 392 2200 

Armoton, mutta oikeudenmukainen mies,joka 
opetti miehet ampumaan tykillä nenosvoiton 
arvoisesti. 
Motto "Tota noin .. . no niin" 

ESKOPUU 

RAKENNUSPUUSEPÄNTEHDAS 

69150 ESKOLA 

PUH. (968) 72 612 

LAHDENMAAN RADIO JA TV 
66400 LAIHIA KK 

961-4 77 0443 
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VIES TILIN JA 

Kers Marko U u ro 

Yksi Auk:n parhaimmista apukouluttajista. 
Osasi opettaa oikealla tavalla ja jaksoi kär
sivällisesti kaikkia linjamme häröjä. 

Kok Joun i Nyk ä nen 

Tuli linjamme apukouluttajaksi aika yllättäen. 
Mukava jannu, jolta juttu irtosi. Ei turhaan 
pingottanut, mutta hommansa hoiti . 

111~~~·$~'5ill 
~TeleRing 

MOBICENTER 0lb 

vas. Huovari, Marjamäki, L ippon e n ,Joe nsuu, 
Kuusisto, Yliv Saarnista, Kok N ykänen , 
Ranta, Rajamäki, Lehtinen, P ackale n , 

Nieminen, Mäkinen 

Kari-P ekka "Rainman" Huovari 

Hyvin uninen mies , nukkui u sein myös 
kipinävuoroissaan ilman minkään laisia 
tunnontuskia. 

Motto "Mihinä pihrit" 

H e ikki "Varastohitti,Little Mac" Joensuu 

Linjahugikone. Toimi linjan kalustovastaavana 
leirilläjuosten Mäkimau nu ksen asioilla pitkin 
yötä. Toimi särmästija el-au :ksi. 
Jokojäkitti tai siristeli silmiään. 

Harri "Dirty H a rry" K uusisto 

Tupailmoitusten perusteella sopisi u u tisten 
lukijaksi. Särmä mies, mutta silmän väittäessä 
yksi.tuvan sluibimmista jannuista. 

20 
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HAAPA TIE 30, 63400 ALAVUS AS 
965-20540 

1 

Juha "Liptoni" Lipponen 

Mies, joka osasi ottaa kaiken irti iltavapaista. 
L iptoni lla oli myös aina oma sanansa 
sanotta vana joka asiaan. 

Mikko "Mardu" Marjamäki 

Linjan p ienin mutta pippurisin. Mies joka 
rakasti kissoja, mutta vihasi "lakuja"(KKK). 
Mardulla oli tapana muuttaa öisin Espanjaan 
Marduvalojen saattelemana. 

Jari "Gines" Mäkinen 

L inja n g ine skone, a ina viikonloput kiinni 
vaikka a noi vapaita. Kova futari . 

Marko "Nirrinen" Nieminen 

Pakkasi leireille lähdettäessä yöt pitkät 
varmistae n mukana olevat tavarat. Linjan 
lukutoukka ja pakkausintoilija 

VAASAN K-RAUTA -
RAUTAKESKON 

TEOLLISUUSMYYNTI 
YLIVOIMAISET YHDESSÄ! 

Mikko ''Vaihekone'' Packalen 

Mies, joka oli aina vaiheessa, joko punkka oli 
kesken tai vaatteet huonosti päällä. 
Motto "Ei pojat vielä mennä" 

Marko Rajamäki 

Mies, joka puhui paljon, mutta ei asiaa.Lin
. jan "isähahmo". 

Timo "Nandi" Ranta 
Sai vaikutteita ylivääpeli Saamistolta pu
hetapaansa. Linjan p itkä ilopilleri ja Sei
n äjoen gigolo. 
Motto "Aivan" 

Tero "Keskusneiti" Lehtinen 

Studiou, heh,heh,heh, studiou. Särmä jätkä, 
joka onnistui aina sluibaamaan pahimmista 
nakeista. Intohimoina tyttöystävä ja autot. 
Motto "Olin viikonloppuna Saijan p ... " 

K-RAUTA SEPÄNKYLÄNTIE 4 
Puh. 31 71 544 

TEOLLISUUSMYYNTI 
Puh. 31 77 356 

Night Club 

Wednesdays Free Entrance 

1 T :MI FRANSGLADER 21 
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Saapumi serLi II / 93 o n saanut olla s iinä mie
k ssLi --onnellise ssa·· asemassa. että metsä
päiviä o n kertynyt harvinaise n run saas ti . 
Kaiken huippuna osaa miehi stä .. piristänyt"· 
kenttätykistön syys leiri Rova_j ärve ll ä 8-25 .9. 
1 7 v u o ro kautta metsässä. Tieto täs tä aatiinjo 
a lo kkaana ja jo s illoin se aihautti väristyksiä 
meille koke matto mille alokkaille . Metsä-

Va/111istava leiri LoJ,taja/la 

Heriity_s puoli Yiidl;':ltLi. aamiai se ksi lautasel 
linen puuroa_ja tihkos"adelCa hannaide n pilYien 
peittLimiiltii taiYaalta ... · 
Tiilliiisissa merk..:issii k:iynnistyi m aanantai 
2J.8.9J._jo lloin patteristomme lii hti ampum.1-
lci ri lie Lohtaja lie . Varusteet L)li pakattu _jo 
edellisYiikolla. _joten ennen li ikkeelle liihtöii 
SUL)rite ltiin Yain pikainen vahvuustarkastus . 
h:.,) ltnen tunnin kyyti:i kuorma-auton ahtaalla 

e lämän harj oi ttelul e irit R aja-v uoressa . 
Puuste llinka nkaalla ja Lohtaj a lla lisäsivät 
runsaine satei neen pelkoa tulevasta . 
minkäla ista · o n v ie ttää lähes 3 viikkoa. 1/ 20 
vuos i metsässä.jossa lähes ainoa s ivisty k sestä 
mui s tuttava tuli s i olemaan oma ladattava 
Phi li shave ? 

l.n-al la ei -t·oi lyhyestä rauosta.k:aan huolin1atta 
luonne htia jiirin mukavaksi . Perillä sen s ijaan 
odott i mielui sa yll iit y s: sadepilvet o livat 
kaikonneet matkan varrella eikä paikkakaan 
o llut aivan sellainen hiekkaerämaa.jollai se ksi 
monet vanhemmat varus miehet sitä ku•,a.ilivat. 
Sopivan paikan etsittyiimme purim1ne tavarat 
autosta_ja laitoimme välineet toiminta.k:uncoon . 
Tiillii e n s immiiise lHi kerralla se vei vie! Li 

SL"O~lE :-- ~ESTLE OY ,, 

melkoisesti aikaa, mutta leirin kuluessa opim
me suoriutumaan tuostakin toimenpiteestä 
varsin joutuisasti. Loppupäivä kuluikin sitten 
pokaa vetäessä ja illan kruunasi palveluk
seenastumiserärnrne ihka ensimmäinen kova
panosammunta. 
Seuraavat kaksi päivää kuluivat yllättävän 
nopeasti. Kumpanakin aamuna nousimme hy
vin varhain, keräsimme varusteet, lastasimme 
ne autoon ja siirryimme hurjaa vauhtia uusiin 
tuliasemiin . Laatikoiden ronttaaminen ym
päriinsä kävi kyllä työstä, mutta onneksi va
paata aikaakin löytyi verrattain paljon , 
varsinkin keskiölinjalla,jolla leiri sai milteinpä 
rantaloman piirteitä; vain armotta puhaltava 
hyinen tuuli pilasi idyllin . Myös vierailut 
sotilaskodissa olivat omiaan nostamaan mie
lialaa ja tarjosivat samalla mahdollisuuden 
täyttää sen " onton kohdan", joka ruokailujen 
jäljiltä jäi . 
Toki leirillä oli myös ikävät puolensa, ilma oli 
päivisinkin yllättävän viileä ja lisäks i monet 
meistä kärs ivät todella sitkeästä flun ssas ta . 
Onneks i kaikilla oli sentään mukanaan läm
pöiset vaatteet. Toinen leiri- innostusta lati s tanut 

seikka oli tietysti iänikuiset vartiovuorot,joiden 
vuoksi uni velkaa kertyi toisinaan melkoisesti. 
Väsymys alkoikin leirin loppuvaiheilla näkyä 
porukan käyttäytymisessä (muutenkin kuin 
päivä torkkujen muodossa). 
Torstai - leirin viimeinen päivä - oli sitten 
kaikkein kiireisin. Silloin suoritimme kahteen 
otteeseen "Nenosen testin" . Ensimmäinen 
kerta ei sujunut siten kuin olisi pitänyt 
(myöhästyimme pahan kerran), mutta toinen 
yritys onnistui niin hyvin, että saimme kuin 
saimmekin patteriston komentajan lupaaman 
lomanpidennyksen. Tämän jälkeen vuorossa 
oli vielä kaluston tarkastus ja lastaus ennen 
paluuta Vaasaan. Matka sujui samaan tapaan 
kuin mennessäkin, ja auringonlaskun aikaan 
saavuimme kasarmille , jossa pehmeä punkka 
jo odottelikin omistajaansa- kaluston huolto 
sai jäädä seuraavaan päivään•. 
Kaiken kaikkiaan Lohtajan valmistava leiri 
taisi onnistua yli odotusten . Opimme paljon 
uusia asioita ja kertasimme tehokkaasti 
vanhoja. Olimme kypsiä lähtemään "The Grand 
Happeningiin" eli Rovaj ä rven leirille!! 

HELSINGIN KONELA-AUTO OY 
KONALA, RUOSILANTIE5 HELSINKI 

90-5471400 
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2 1/2 Viikkoa 

Syyskuun alussa VaaRPstossa oli tohinaa; 
varusteita tarkistettiin, käytiin läpi tulipat
tereiden kokoonpanojaja valm.istauduttiin niin 
henkisesti kuin fyysisesti Lapin ruskaretkeen. 
Varsinainen leiritunnelma saatiin 2. tuli
patterin osalta 6.9 ennen aamunkoittoa,jolloin 
vielä unessa miehet täyspakkaukset mukanaan 
marssivat rautatielle - junaa lastaamaan. 
Vasarat heiluivat tosi ripeään tahtiin ja juna 
täyttyikin paljon odotettua nopeammin. 
Kymmenet Masit ja Kratzit vyöryivät tyk
keineen vaunuihin. 
Vuorokausi karjavaunussa 50 karskin 
taistelijan kanssa oli ainutlaaatuinen kokemus 
- ruokailutkin hoidettiin vauhdikkaasti junan 
täristessä ja heiluessa. Monet saivatkin maas
topukuunsa lisää kuvioita hernekeiton yms. 
muodossa. Matkan aikana pidettiin muutamia 
taukoja, joilla miehet pääsivät haukkaamaan 
raitista ilmaa ja . .. . 
Perille saavuttuamme olosuhteet olivat 
täydelliset shokkiin joutumiselle, pureva 
pakkanen tuntui luissa ja ytimissä- edes junan 

purku ei lämmittänyt miesten mieliä eikä 
kehoja. Leiriläisten ajatukset pyörivät jo 
lämpöisissä teltoissa. 
Päästyämme J okilammille, pystytimme kylän 
puolijoukkueteltoista. Oli aika aloittaa lei
nelämä,jonkajokainen aloitti eri tavoin: Kuka 
nukkumalla, kuka miettimällä "MIKSI????", 
kuka heittämällä puisen keihään ihka uudesta 
teltasta läpi. Ensimmäisinä päivinä ei ainakaan 
tahti ollut liian rankka ja Vaasan sotilaat 
pääsivätkin tutustumaan Jokilammin suuriin 
nähtävyyksiin (eritasojärvi, sotilaskoti). Aikaa 
riitti jopa leirikylän muuttamiseksi kasar
mialueeksi (lue: joka ikinen käpy haravoitiin 
pois ja poltettiin; kytevästä tuhkakasasta 
muodostuikin oiva tetsausrata uskalikoille). Illat 
vietimme luontevasti hotelliksi muodostuneessa 
sotkussajuoden päivän 17. kahvikupit. 
Kahden ja puolen viikon aikana käytiin runsaasti 
puolustustaistelujajahyökkäsimmemuutaman 
päivän. Teoriassa niin vaikeilta tuntuneet asiat 
osoittautuivat käytännössä helpommiksi: 
Lähialueen turvallisuus oli välillajopa oppi
laiden käsissä heidän päästessä ensimmäistä 
kertaa ihan yksin johtamaan tulta, eikä 
ainakaan vielä ole kuulunut, että pahoja 
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PARTURI-KAMPAAMO HEITUKKA OUTI TUOMISTO 

HIRVISENTIE 14,60200SEINÄJOKI 
964-4123312 

harhalaukauksia olisi sattunut. Tosin 
rajoitinlappujen viejät olivat keskiöllä 
melkoisessa koetuksessa, kun vähän väliä he 
saivat viedä rajoittimen asentoja tuulen 
nopeudella tykeille . Keskiön pojatsaivatmyös 
viestittää tulikomennot tykeille luurien 
välityksellä, eikä ainakaan 2.tulipatteri ker
taakaan ampunut väärillä tulikomennoilla. 
Tykkilinjan oppilaat saivat myös toteuttaa 
itseään ja komennella toisia oppilaita ja 
tykkimiehiä 3 .tuli patterissa toimimalla 
tykinjohtajina. Paria pientä kämmäystä lukuun 
ottamatta 3. tulipatterin tykit olivatkin kautta 
leirin kaikkein tarkimpia. Viestilinjan 
puhelinryhmä sai tutustua Lapin jänkhään 
oikein toden teolla vetäessään "lakua" 
kymmeniä ja taas kymmeniä kilometrejä. 
Tehtävä ei ollut kovinkaan kadehdittu. Ja jos 
hommat eivät sujuneet oikealla tai odotetulla 
tavalla, oli vuorossa viestiupseeri Ylil 
McMunauksen tylytystä, heilumista, 
hösäämistä tai huutoa ellei sitten viestimestari 
Yliv Saarniston piinaavaa hiljaisuutta. Viime 
mainittua saivat kokea etenkin psto-vaunulla 
hyörineet radioryhmien oppilaat, joiden 
henkinen kestävyys olikin kovilla rajuissa 
tylytysmyrskyissä. 

Loppusota 

Leirin viimeiset neljä päivää harjoiteltiin 
sotimaan "tositilannetta vastaavissa oloissa". 
SH- vaihe oli se mitä oli kauhulla odotettu ja 
rankaksi se osoittautuikin. Yhtenäkään yönä 
ei nukuttu kunnolla, sillä asemien vaihdot 
tapahtuivat mukavasti illan pimettyä. Var
sinkin tykeillä olivat hermot tiukoilla ikuiselta 
tuntuvan odotuksen vuoksi ja tuskaa vielä 
lisäsivät käytössä olleet 130mm:n kanuunat. 

JORMA KIIKAN URAKOINTI KY 
HEIKKOLANTIE 58, 61400 YLISTARO 

964-473 1462 
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Eikä .. sodan" aikana luonnollisesti sotilaskoti 
ollut lähettyvillä (hyökkäysuhan vuoksi). 
Leirin kaksi viimestä päivää oli jotain sellaista 
mitä paatuneimmatkaan pessimistit eivät 
olleet pystyneet kuvittelemaan; lunta, räntää, 
vettä, pakkasta ja loputonta odottamista. 
Tietoisuus leiri tuntien määrästä oli ainut asia, 
joka piti miehet sekä psyykkisesti että 
fyysisesti koossa. Kovalla koetuksella olivat 
myös tykit, jotka viimeisessä ammunnassa, 
ns.Ioppunäytöksessä ampuivat 2 iskua samalle 
maalialuelle, korkea- arvoisten kenttätykistö 
tarkastajien ja patteristojen komentajien 
seuratessa iskemien maahantuloa. 
Vihdoin tortaina 24.9 2 1/2 viikon odotuksen 
jälkeen kuului viimeisen kerran AJOON, 
jolloin joka mies purki kiukkunsa, tuskansa, 
mielettömän ilonsa tykkien, keskiöteltan ja 
muiden varusteiden kuljetuskuntoon lait
tamiseen; se olikin varmasti ripein ajoonläh
tö koko leirillä, kuten oli myös junan lastaus. 
Tarkastajan silmien alla 2.tulipatteri pisti 
todella vasarat heilumaan ja juna olikin läh
tövalmiina ennätysnopeasti. Tästä heltynenä 
tuli patterin päälystö lupasikin koko patterille 
yhden ylimääräisen kuntoisuusloman, joka 
tosin on ilmeisesti kadonnut jälkijuhlien hu
mussa. 
Junamatka takaisin kului nopeasti leirin 
aiheuttamia univelkoja poisnukkuessa. Vaa
saan saavuttuamme oli meitä vastassa kau
punginjohtaja, soittokunta, TV ja lehdistö. 
Väsyneet, mutta onnelliset miehet saattoivat 
hyvillä mielin palata patteri lie valmistautumaan 
ansaitulle lomalle lähtöön. 

Leiri koettiin kokonaisuudessaan yllättävän 
yllätyksettömäksi. Luultiin, että leirin jälkeen 
olisi paljonmuisteltavaajakerrottavaa. Tokihan 
muistoja jäi, mutta .. hurjia" kommelluksia ei 
sattunut lukuunottamatta viime keväältä 
VaaRPstolle tuttua .. oho, aisa katkesi" -
karjaisua psto-vaunun vetäjän lavalta viimeisen 
asemaanajon aikana. Ehkä hurjien muistojen 
vähyys kielii leirin onnistuneisuudesta. Nenosen 
tulenavauskilpailun voittoakaan olisi tuskin 
saavutettu, jos linkkimaston kaatumiset, 
vikapartiot, laskimen tilttaukset ja RK :n 
katoamiset olisivat olleet osa leirin arkea. 

NENOSEN 
TULENA VAUSKILPAILU 

Tykistökenraali V .P.Nenonen sai 70-
vuotispäivänään 6.3.1953 upseeriliitolta, 
Suomen reserviupseeriliitolta, Kadetti
kunnalta ja Suomen fotogrammetriseltä 
seuralta yhteisenä lahjana pronssisen pie
noistykin. Tämän, malliltaan 1 700-luvun 
haupitsin , hän luovutti kenttätykistölle kier
topalkinnoksi. Kiertopalkinnon saaja rat
kaistaan vuosittain ampumalla,jossaampuvan 
patteristonjokaisen elimen toiminta vaikuttaa 
tulokseen . 

Taitavuuttajanopeuttamittaavakilpailu alkaa 
maalin määrittämisestäjapäättyy kranaattien 
iskeytymiseen maalialueelle. Kilpailussa 
kaikki patteristotkäyttävät 76 mm kanuunoita 
vuosimallia 1936. 

VOITTO VAASAAN 

Lauantaina 18 .9.1993 järjestetyn 
tulenavauskilpailun voitti ensimmäisen kerran 
kilpailun lähes 40-vuotisen historian aikana 
kenttätykistöaselajin ulkopuolinen joukko
osasto: VAASAN RANNIKKOPAT
TERISTO. 
Voittaja osoitti paremmuutensa lähes 
jokaisessa mitatussa osa-alueessa. Vain 
ensimmäisen ampumatehtävän kranaattien 
osumatarkkuudessa oli toivomisen varaa. 
Syysleirin johtajalle, kenttätykistön tar
kastajalle, eversti Pasi Raittilalle Ran
nikkotykistöpatteriston voitto oli yllätys, mut
ta mieluinen sellainen. Eversti Raittila kehui 
moottoroidun Rannikkopatteriston tarkkuutta, 
nopeutta ja rohkeutta. 
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TYKISTÖKENRAALI V P NENOSEN 
TULENAVAUSKILPAILUN TULOKSET 

Tehtävä HarjPsto 1 HarjPsto 2 

TULIASEMAMITT AUS 44 84 

TULENJOHTOMITT AUS 100 10 

1. AMPUMATEHTÄ V Ä 
- Maalin tarkkuus 100 50 

- Aika 100 40 

- Tulen osuvuus 100 140 

2. AMPUMATEHTÄV Ä 

- Aika 75 100 

- Tulen osuvuus 0 50 

VIESTIYHTEYDET 100 100 

AMPUMA VALMIUS 100 95 

VÄHENNYKSET 
- Radioiden käyttö 

- Virheellinen suoritus - I 5 

LOPPUTULOS 729 654 

SIJOITUS II III 

Leirielämää-jutun koostivat 
oppt Kokkonen, Miettinen, Packalen , 

Vainionpää ja Vehkaoja 

HarjPsto 3 

100 

70 

80 

32 

10 

100 

10 

100 

100 

602 

IV 

HAMMASLÄÄKÄRI RAIMO EINO LA 
TELE-TALO 

61800KAUHAJOKI 

HarjPsto 6 

100 

100 

65 

100 

20 

100 

170 

100 

100 

855 

I 

2'i 



KESKIÖLINJA 
Kers Tero "Pikkupepe" Koivisto 

Jäkitti aluksi, mutta oppi pian linjan tavoille. 
Yritti musertaa oppilaita tiukilla kuittikysy
myksillä, siinä kuitenkaan onnistumatta. O sasi 
asiansa ja saikin ansaitusti kessun natsat. 
Motto " Minä vuonna Koskinen täytti 
kaheksan" 

Kok Simo "Sikamäki" Isomäki 

Vietti koko Rovan leirin laskimen äärellä ja 
omituisissa leikeissään. Tetsasi kaappien pääl
lä TKS :ssa, eikä päässyt ilman Koiviston 
apua pois . 
Motto 1- 15 "Meillä Ratekossa .. " 
Motto 16 "Ja ne neljä onnellista, jotka ... " 

LINJAN OPPILAAT 

Sami "Väijy" Aapro 

Ei viihtynyt palveluksessa,joten olikin puolet 
ajasta veksissä tai väijymässä, puhuikin väijyn 
anomisesta jatkuvana. Tämä stadin rokkari 

vas . Ltn Naapuri, kok Isomäki ,- Kokkonen, 
Yli-Piipari, Uotila, Määttänen, Aapro, Koski, 
Koskinen , Piippanen, Vehkaoja, Alik 
Koivisto, vas.alh. Varis, Hudd, Äikiä, 
Vainionpää, Kuni 

oli .ehdottomasti tupamme Mr.Olympia. 
Mottol-7 "V .. taas väijyyn" 
Motto8 "Toivottavasti ei nappaa väijy" 

Nicklas "Robin" Hudd 

Mies tuli Niinisalosta suoraan oppilas
vääpeliksi ja sen kyllä huomasi. Vekoset 
todella maistuivat tälle Vaasan omalle kas
vatille ... tyttö odotti... 
Motto "Nyt on väbä, 220" 

Tuomas "Stressikone" Kokkonen 

Tämä Järvenpään superjäkittäjä nukkuikin 
asennossa. Ihmetteli otetaanko kenkäharja 
Lohtajalle mukaan ... yllättäen Ratekoon . 
Ennen rovaa iski Kasvio-Look. Hajoili tämän 
tästä, otti stressiä joka asiasta ja luki koulu
tustalon penkit puhki. 
Motto) "Totta - oot aikeessa" 
Motto2 "Hei - ihan oikeesti, älkää ny viittikö" 
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MAU ALAN LEIPOMO 

Eero "Komennus" Koski 

Ollut vähemmän patterilla kuin 111/93 . 
Suunnisti itsensä kurssin parhaaksi urhei
lijaksi , vaikka housut repesivätkin sulkeis
kentällä asennon leveyttä mitatessa. Mototon 
mies, ku ei olla pahemmin miestä nähty. "Se 
on vissiin joku kiharatukkanen???" 

Ville "Runo" Koskinen 

Äänenkäyttö pelästytti skapparitkin, huusi 
nimittäin alokkaanakin kovempaa kuin ryh
mänjohtajat yhteensä. Pääsi Ratekoon lu
kuisten kieltäytymisten johdosta, mutta puhui 
jo ennen lä htöä milkkiksestä. 
Motto 1 "Milkkis ... Milkkis ... " 

Harri "HV" Kuni 

S-kiekon luottopakki vietti kaiken aikansa 
harjoitusvapaalla, mistä Isomäki olikin erittäin 
katkera. Kokeisiin lukeminen jäi vähiin, ja 
hylsyjä tulikin sen mukaan. Koetteli Määttäsen 
hermoja mitä ihmeellisimmillä keinoilla ja 
olikin saada saappaasta pari kertaa. 
Mottol "Mul" on hoovee" 
Motto2 "V .. . u taas hävittiin" 

Jussi "Lelukunkku" Määttänen 

Mies höyrysi itsensä kurssin priimukseksi. 
Yritti hallita tupaa voimakeinoin siinä kui
tenkaan onnistumatta. Kurssin aggressiivisin 
ja helposti hermostuvin. Ratekoon, vaikka 
armoton säheltäjä ja aina vaiheessa. 
Motto 1 "Pidä sinä se suus kiinni" 
Motto2 "Lukeminen on lahjattomia varten" 
(luki RT-psto-opasta 7 tuntia päivässä) 

Tomi "Huuhaa" Piipponen 

Kaikkien puhujien äiti. Jäi epäselväksi, onko 
mies mykkä. Suoraan nakkisuojastaRatekoon. 
Leireillä AJOON-komento tarkoitti kuuluisaa 
katoa alle sekunnissa-temppua. Vietti 
kurssijuhlan rattoisasti Aku Ankkaa lukien 
Kokkosen kanssa. 
Mottol " 
Motto2 " ? " 

Teemu "Pervo" Uotila 

Tuvan perverssein jätkä. Mielikuvitusta 
todella riitti. Pitikin usein tupaa hereillä 
kertoilemalla kuumia tarinoita Vainionpään 

ja Vehkaojan kanssa. Tämä S-kiekon molari 
odotti kovasti kentällepääsyä ja ilmeisesti 
odottaa edelleen. 
Mottol "Mullakin on hoovee" 
Motto2 "V .. mua P .... .. aa" 

Janne "Vaikku" Vainionpää 

Mies joka vietti "trampoliinillä" kaiket 
yölomat. Mies saastutti tuvan omilla _hei 
toillaan. Oli varma Ratekoonlähtijä, mutta vek
sissä meditoidessaan valaistui ja ymmärsi 
elämän tarkoituksen ... kieltäytyi. Toden
näköisesti patteriston kaikkien aikojen särmin 
oppilasvääpeli. 
Motto) "Jätäjämä" 
Motto2 "Aku Ankassa oli..." 

Jari "Lintu" Varis 

Tuvan täydellinen taistelija. Se mitä Varikselta 
puuttuu, ei kukaan taistelija voi tarvita. Tyttö 
lähetteli ryntäillä varustettuja kirjeitä 
päivittäin.Päätyi komentajan videoteknikoksi . 
Motto! "Kraa kraa" 
Motto2 "Laif is nevör bee ö seim" 

Henrik ''HIV'' Vehkaoja 

Tätä miestä ei oltu nimellä pilattu . Oli kurss in 
54.paras mikä ei ollut huono saavutus, sillä 
olihan kurssilla peräti 54 oppilasta, tuumi 
Vehkaoja. Ainesta miehessä oli, mutta kukaan 
ei tiedä mihin. 
Motto 1 "No hei. .. älä jäkitä" 
Motto2 "Ei nappaa lukee mä meen sodeen" 

Pekka "YP" Yli-Piipari 

Keilapalloilija Kauhajoelta. Kunin kanssa 
tiukat Suffeli-skabat kokeista . Omasi tuvan 
särmimmän viltittömän punkan . Väsytti 
muutamat tupalaiset hillittömällä Toton 
kuuntelullaan . Puhui hieman leveähkösti 
pohojalaasesti murtaen. 
Motto) "Hei, mulla taitaa olla kuumetta" 
Motto2 "Otteluvapaa" 

Janne "Hei" Äikiä 

Tuvan s urkein ompelija, linjamerkki tuli 
ommeltua ainakin 17 kertaa. Rauhallinen ja 
elegantti keskiön tykkijulli" 
Motto "Hei ... missä mun motto on" 

TASOITE-JAMAALAUSPALVELU 
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vas.alh. Luoma, Lampinen, Malamo, 
Nivukos ki , Onnela, Nieminen , Ti ai nen 

TYKKILINJA 

Kers Hakola 

Särmä mies Kokkolasta. Antoi tuli komentoja 
ja tylytti mie hi ä jopa unissaan.Mies , joka e i 
koskaan kome ntanut kertaa enenpää . 
Motto "En tie dä itkeäkö vai nauraa " 

Kers Hannila 

Kovakurinen mies ,jonka kuri kuite nkin löysty i 
"Kessun natsat" saatuaan . Vahti k a hta tykkiä 
roval Iajuoksem a ll a niiden väliä . U llattaen . 

LINJAN OPPILAAT 

Jani "Moloposki" Alakoski 

Tykki linjan itäsaksalainen perheenäiti, nukkui 
a ina vatsallaan kädet munissa, ilahdutti tupa
kavereitaan vahvoi ll a s uolikaasuillaan . 
Motto "Täh , mitä h hä , aijaa" 

V as .ylh . Y ääp Sainio, alik Hakola, alik 
H a nnil a, Salama, Jääske läi nen , Koski , 
Turtiainen, J a nsson , lnha, Sakari, Alakoski , 
Mäkynen 

Juuso " Pervo " Inha 

Mies ,joka kulutti kaiken aikansa keksimällä 
muista mitä uskomattomampiatarinoita. K äytti 
jatkuvan HY :nsä haui s lihastaan harjoittaen ... 
Fontanassa! 
RTK vei lopulta "hyvän " miehen. H e h heh 
Motto "toi on tyhmäjätkä" 

Martin " Jack Ass " J akas 

H oi ti hommansa tykillä hyvin ja lähti moto
AU:ksi .H oiti li säks i tilaansa 3 päivää viikossa 
saatuaan pa lvelus vapaansa lä pi jatkuvana. Tosin 
m ei n asi h ajota TJ -väijyy n sä 1. paikalla. 
M otto:" Mulla ois PV tänään" 

Tero "tove "Jansson 

Yiestimiesten kauhu . K ä d et taskussa , aina 
äänessäjaennenkaikkea rauhaton. Suuri mie l-
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tymys punkan räjäyttämiseen ja kaapin kään
telyyn ( viestimiesten). Uusimalla AUK läpi , 
alokkaiden kauhuko? 
Motto " Mul on veeämteeällää " 

Juha-Petteri" Poskisauhu "Jääskeläinen 

Haaveili lääke AU:sta ,johonmyöspääsi. Päi
vystäjänä miehen ääni mutta ei miehen elkeet . 
Kovaääninen "tärisevä" tykinjohtaja,jokayritti 
hugi ttaa miehiä siinä kuitenkaan onnistumatta 
Motto " No yllättäen , no niin " 

Pekka " Könttibässe " Lampinen 

Mies ,jokapuhuikokoAUKI :n ajan ratekoon 
lähdöstä .Kuittasi ginesviikonlopun lähtemällä 
poimimaan lokakuun puolessavälissä isänsä 
kanssa omenoita . Tykkilinjan priimus ,jonka 
vapaaillat sujuivat rattoisasti varpaanvälejä 
nyppien. 
Motto "eiksoo siistiä" 

Lassi " Boneface " Luoma 

Siivosi itsensä omaaloitteisesti AUK:kiin. 
Hoiteli hugin kuin hugin. Suomen viidenneksi 
paras kyntäjä, silti vielä neitsyt. 
Motto " Mitä teillä on mua vastaan " 

Markus "Rockabilly "Malamo 

Suklaamies vailla vertaa, söi ravalla noin 6 kg: 
aa . Lähti lihomaan nödeksi, kun ei päässyt 
SPOL AUK:kiin. Ehkä kurssin rumin tukka . 
Tetsasi ravalla lämpimikseen ja muuten vaan 
Motto " Mee itte, mä vaihdan sukat" 

Tomi " Mäkihyppääjä " Mäkynen 

Tykkilinjan paras vessan siivooja. Ei napannu 
herättää päi vystäjää eikä oppilasvääpeliä 
apupässinä. Keskiviikon hugikone. Tykkilinjan 
vaihekone. 
Motto : " Kyl mä kerkeen " 

Janne "Vemppa " Onnela 

Patterin ainoa mies ,joka kihlautui ilman 
vakituista tyttöystävää. Halusi kuunnella 
tupakavereiden rasvaisia juttuja . Piti kihlattuaan 
aina mukanaan ( oikeaa kättään ). 
Motto " Ei mua kiinnosta/ nappaa" 

Juha "Kompassi " Nivukoski 

Ylistaron oma suunnistaja . Mies ,j0ka lähti 
viikok.6i lappiin "tärkeän" AUK 11:n aikana. 
Ravalla lapio heilui apinan raivolla . l .kas
sugines vasta lokakuussa. 
Motto : "Ei mua nappaa mulla on HV" 

Tuomo "Putte" Nieminen 

Lähti Kokkolaan asekouluun karkuun seisova 
pöytä mielessään, oli "korkea" arvoisin 1-len
kilö ravalla .Kurssin ykköspolttaja : 54 KL:ää! 
Motto "HÄ" 

Marko "Planeetta" Koski 

Ei osannut huutaa tahtia oppilasvääpelinä. 
Ammutti tykkejä ufosta saamiensa tuliko
mentojen mukaan . Pihalla asiasta kuin asias
ta :Uskomaton kämmäri .Jotkut eivät tee ai
nuttakaan virhettä - Planeetta ei jätä ainut
takaan tekemättä. Tuleva upseerikokelas. 
Motto "Ookkote lukenu jo kauan ? Kuka, 
mitä ,hä" 

Markku "Kenraali " Salama 

AUK:n "pygmi", joka nousi yllättäen B
miehestä ratekoon . Kävi Ravalla omaa sotaansa 
päästen kuningasammusväijyyn. Hyvä johtaja 
,mutta huono johdettava. Hugitti tupakave
reitaan. 
Motto "Lyökää mua jo kirveellä" 

Jarno "Sakke "Sakari 

Ehkä patteriston ainoa mies ,joka tuhosi vapaa
aikansa peruuttelemalla sulkeiskentällä . Oli 
ylpeä jopa Krazilla ajelemisesta. Oli huo

lissaan, koska juotuu kertaamaan. 
Motto: "Moto-AU ei kipinäväijy" 

Kimmo ''Eskimo '' Tiainen 

Tuli armeijaan suoraan Keravan NY :sta. Kertoi 
uskomattomia naisjuttuja,jotka kaikki tietenkin 
"uskoivat" . Ikuinen optimisti . Kakkasi purkkiin 
ja lähti nöde aukkiin. 
Motto "Mä en oo mistään v ... n Keravalta" 

Petri "Turtle Power" Turtiainen 

Säilytti sotavalmiutensa nukkumalla aina 
silmälasit päässä. Hautasi lähes koko sukunsa 
AUK I :n aikana. Osasi välttää joka hugin. 
Hajosi Ravalla kuulemalla komentoja väärin . 
Motto :"Kyllä miesvartalo on kaunis" 
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AUK 112:N 

PlJO ____ ·---· - ·- · 
MENESTYS 

"Baaritiskillä on pitkiä jonoja 
taustalta kuuluu musiikin mäiske 
iloisten nuorten miesten hulvatonta hurinaa 
kaksi tulevaa kokelas ta lukee Aku Ankkaa 
kalsariasuisia miehiä pomppii lavalla 
mieskuoro visertää 

Yllättäen emme olekaan paikallisessa 
yökerhossa emmekä kirjastossa, vaan 
Vaasan varuskunnan upseerikerholla, 
jossa kenraalit katselevat seiniltä 
maailmanrnenoa. A UKl 12:n kurssi juhlat 
ovat hyvässä käynnissä . Pippuripihvit 
on syöty ja komentajan puhe kuunneltu. 
Fiilis on katossa tulevien alikersanttien ja 
kokelaiden keskuudessa." · 

Puolikurssijuhla t, jotka perinteisesti ovat 
ollee t kurssin kohokohta, pidettiin 
13.10.1993. Omalla läsnäolollaan uusi 
komentajamme majuri Luukkonen toi 
juhlaan arvokkuutta. Myös useimmat 
kouluttajista olivat paikalla. Hallituksen 
pj. oppilas Packalen toivotti kutsuvieraat 
ja muut juhlijat tervetulleiksi. Ruokailun 
jälkeen alkoi epävirallinen osuus. 
Tykkilinja ilahdutti tarjoamalla olutta 
kilpailun merkeissä. Linjasarjan voitti ... ?! 
ja henkilökohtaisen kisan opp Lampinen. 
Seuraavaksi tulenjohto järjesti ohjelmaa 
piirtämisen, ääntelyn ja vääntelyn parissa. 
Riehakas keskiö järjesti Mr. AUK
kilpailun kansallis- ja iltapukukier
roksella. Tiukan kisan voitti Tykki Julli, 
mutta Keskiön Neiti kävi vastaan
o ttamassa palkinnon. Väliajalla hehkeä 
balettiesitys Joutsenlammen tahditta
.mana . Vies tipuolen mieskuoroesi tys kärsi 
hi e man äänenmurroksesta , mutta 
säväytti y leisöä . Musikaaliset kelapellet 
pitivä t myös Dance- Machine skaban, 
jonka jaettu y kkössija meni alikersanteille 
Uuro ja Koivisto, vaikka y liluutnantti 
Prosi varas tikin shown villillä 
breakdance-esityksellään. Pikkuhiljaa 
miehet ja lamput sammuivat osan 
lä hti essä kuitenkin jatkamaan tätä 

Vainkerranelämässä-juhlaa. 

Seuraava Aamu ei alkanut iloisissa 
merkeissä. Aukkia vaivasi päänsärky 
sekä vatsatauti, yhden miehen ollessa 
niinkin kipeä, että jäi kotiin polttelemaan 
ku.ntsareita . Väsyneinä ja pelon sekaisin 
tuntein miehet lähtivät juhlasulkeisiin, 
jotka onneksi osoittautuivat odotettua 
kevyemmiksi. 

Varsinainen päätöstilaisuus pidettiin 
ruokalassa, jossa 17 parasta palkittiin 
rannikkoris tillä ja 33 oppilasta nimitettiin 
kopraaleiksi. Myös muutamat 
apukouluttajat ylennettiin kersanteiksi. 
Komean lautasen ja kiikarit sai AUK I:n 
priimus oppilas Määttänen (keskiö). 
Muilta linjoilta parhaina palkittiin tykiltä 
opp Lampinen, tulenjohdosta opp 
Kantola ja Viestiltä opp Packalen. 
Päätöstilaisuuden jälkeen alkoivat 
siirtymiset erikoisaliupsserikursseille ja 
RT-kouluun sekä Vaasaan jäävillä uusien 
alokkaiden odotus. 

Opp Vainionpää 
Opp Vehkaoja 

l K .. 'lYJJr)J.<A'l KYt'CC.J:1'1 CTl AKAA 
NAJ JJ Jl:1A! 
(Tulevat kurssit ottakaa mallia!!) 

tero1rakentelden 1uunnlttelu Ja markkinointi 
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JRT GROUPOY 

PL74 
04401 JÄR VENPÄÄ 

TYKKIMIES 
HYVÄLLÄ 
ASIA LLA 

Esikuntapatterin tkm Kivimäki soittaa 
ovikelloa. Kun ovi avataan , Kivimäki 
tervehtii ja ilmoittaa suorittavansa 
sotainvalidien syyskeräystä. Vaikka 
televisios ta tuleekin juuri Kauniit ja 
rohkeat, on vas taanotto yleensä 
myönteinen. Joka oven takana on maailma 
eri mallilla ,mutta oli kyseessä sitten 
toimitusjohtaja, eläkeläinen, opiskelija tai 
työtön, niin yleensä listaan ilmestyy uusi 
nimi ja s umma. Poikkeuskin tietysti löytyy: 
eräs herra ilmoittaa erittäin selvästi 
kirosanojen säestyksellä, ettei halua 
keräykseen osallistua. Tälläinen tapaus jäi 
kuitenkin Kivimäen kierroksella ainoaksi . 

Karl-Gustav Udd avaa omakotitalonsa 
oven. Kuultuaan, millä asialla Kivimäki 
on, hän alkaa kaivaa lompakkoaan esiin. 
Hänenrhielipiteensäonsamansuuntainen 
kuin useimmilla muillakin keräykseen 
osallistuneilla: 
- Mielestäni sotainvalidien syyskeräys on 
yhteisvastuukeräyksen ohella tar
peellisimpia keräyksiä,hän sanoo.
sotainvalidien ansiosta meillä on 
itsenäisyys . Tämä tulisi muistaa, vaikka 
lama painaakin päälle.On erittäin hienoa, 
että keräyksen suorittavat varusmiehet. 
tämänkaltainen toimintahan hyödyttää 
yhteiskuntaa myös kasarmialueen 
ulkopuolella. 

Murskeen valmlstus 
ja myynti 

Hlenohlekka ja sora 
aekl kalkenlalaet kuljetukset 

KANKAAN SORA @SORA YHTYMÄ 
JA MURSKAUS KANGAS 

'l'llSI AAO ot 11 ,5,0 ltytlftPU 

"" l'M:e,1f310t IMot4tH2 t01 Vanhatie 30. &1•so Kytänpiå {l\(9MJ,l33601 

Tenho Kangas Matti Kangn Jarl Kanga 
auto 949 262 101 auto 949 365 444 auto 949 662 217 
kotW733 606 kotl'fT33 529 kotiV,33 601 

Karl-Gustav Udd kirjoittaa nimensä tkm 
Kivimäen keräyslistaan ja ojentaa tälle 
siihen merkitsemänsä summan. Kivimäki 
kiittää vetämällä lippaan ja jatkaa seu
raavaan taloon . 

Kadulla odottelee tkm Kivimäen opas 
ja"työnjohtaja", Kauko Syren. Hän on 
itsekin sotainvalidi saatuaan jatkosodan 
keskivaiheilla osuman luodista keuh
koonsa . Kauko Syrenin mielestä sota
veteraanien ja -invalidien arvostus 
Suomessa on ajan saatossa muuttunut: 
-Sodan päätyttyä ei veteraaneja liiemmin 
arvostettu, hän sanoo. 
-Viime vuosikymmeninä on kuitenkin 
ymmärretty , että sodan tappioista 
huolimatta Suomi vältti Baltian maiden 
kohtalon.Myös valtiovalta on mielestäni 
ymmärtänyt sotainvalidien merkityksen. 
Tämän vuoksi sotainvallidien asema on 
nykyisin melko hyvä. 

Syren myöntää , e ttä n y k yisn ihmisten 
voi olla vaikea v alita n iin monien 
erilaisten keräysten välillä .Sotainvalidien 
syyskeräys on kuiten kin säilyttänyt 
asemansa yhtenä suosituimmista 
keräyksistä 

Kierros jatkuu ja tkm Kivimäen lista 
täyttyy tasaisen varmasti. Ilta pimenee ja 
taivaalta tulee pient ä tih kua, joka 
muistuttaa että kyseessä on todellinen 
syyskeräys. 

Kun Kivimäki on a lueen sa kerännyt, 
tarjoaa Kauko Syren k a h vit läheisellä 
huoltoasemalla . Keskustelu kahvikupin 
äärellä on vilkasta. Kivimäen mielipiteet 
ovat selvät: 
-Tottakai tähän keräykseen täytyy 
osallistua. Oma paappani oli aikoinaan 
rintamalla, joten senkin vuoksi keräyksellä 
on minulle merkitystä . 

YPRAVINTOLA B LACK DOOR
ISOROO BERTINKATU 1-3 

HELSINKI 
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Varusmiehet eivät kivimäen mukaan 
pahemmin nurisseet keräykseen lähtöä . 
Vaikka keräys suori t e t aan iltaisin 
varsinaisen palvelusajan ulkopuolella, ei 
muutaman VK- vapaan menetys liikoja 
kirpaise . 
-Me varusmiehet voimme osaltamme 
auttaa niitä , jotka ovat joutuneet koke
maan oikean sodan. Olemme sen heille 
velkaa ,Kivimäki sanoo 

Aika kuluu mukavasti sotaveteraanin 
seurassa , ja vähitellen puheet siirtyvät 
keräyksestä muihin aiheisiin. Kauko 
Syreniähymyilyttää,kunKivimäkikertoo 
päivän TJ:n olevan 120. 

yleinen 1 
HÅTÅ-
numero 

112 
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UUDET PALVELUNUMEROT 

118 Numero- ja nimitiedotus 
Kaikki Suomen puhelinnumerot. 

115 
10019 
100 61 
100151 
100 153 
100155 
100157 

Kotimaan koukopuhelutilouk.et 
Vikailmoilu• 

Aika 

Automaattinen puhelinheräty• 
Kä•ivälitteinen puhelinheräty• 

Herätyk•en peruulu• 

Herätyksen tarki•tu• 

-M in ä olin y hteen m enoon palv elukses sa 
neljä vuotta ja seitsemän kuuka utta . 
Monelle e h ti sinä a ikana käyd ä h u onosti, 
ja päiviäkin oli mah doton laskea. O n 
kuitenkin hienoa, että sod assa kärsin eitä 
a u tetaan ,hän sanoo. - Sotainvalid it 
vähenevät vuosi vuodelta ja u usia ei toi
vottavasti koskaan tule. 

Tkm Paalanen, EPtri 

-~YECON 
Korsholmanpuistikko 42, 65100 VAASA 
Puh. (961) 122 622, Fax (961) 127 277 
RAKENNUSALAN MONIPUOLISTA 

OSAAMISTA 
• RN<EtHJTTAJAKONSUl TOINTI 
• LVI-SUUINITTEW 
• TEOLLISWSWt<O

JiO. N.JTOMMTIO 

• AN<ENNESULNIITTELU 
• RN<El'HJSWt<ÖSUJNN. 
• KI.JST.- JiO. MÅÅRÅI..ASK. 
• PROSESSI- JiO. KONETEXN. 

Palvelunumerot 1 

• 'l'MPÅRISTÖTEKNIIKKA SULNIITTELU 

hyodyk;, 1 □ huv,ks, ympari vuorokauden , 

BACKLUND OY 
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VARASTOTIE 6 
HUONEKALU LIIKE 

65610 MUSTA S AARI Puh. 963-231 3272 KAUHAJOKI 

KOTIPIZZA VETOKANNAS 
PALO SAARENTIE 77 

65200VAAS A 

MIKA SINISALO SOTILAIDEN MAAILMANMEST ARIKSI 

Kersantti Mika Sinisalo voitti sotilaiden kreikkalais-roomalaisen painin 100 kilon sarjan 
maailmanmestaruuden Teheranissa Iranissa. Loppuottelussa Sinisalo kukisti Korean Sung 
Songin pistein 4-2. Esikuntapatterin kahvihuoneessa hiotut pari vyörytystä ja allepano 
ratkaisivat voiton Sinisalolle Korean pojasta, joka mm. edustaa Aasiaa maailmancupissa ja 
on MM-nelonen . 
Tuloksia kesän ja syksyn sotilaskilpailuista 

11-12.5 SotUL:n ampumasuunnistusmestaruuskilpailut Nummi-Pusulassa 
Yleinen : 11 . Kers Mikko Hölsö 

24. Yliv Olli Hyyppä 
62. Ou-opp Markku Nisula 

Vm :t 15. Alik Mike Perämäki 
40. Tkm Carl-Oscar Granberg 

Viesti : 4. VaaVU (M Hölsö, 0 Hyyppä, M Perämäki) yht 36 joukkuetta 

31.5-2.6 LMpa :n ampumamestaruuskilpailut Porin Prikaatissa: 
Rk 3*5 ls, varusmiehet 1. Alik Mike Perämäki 127p 
Stdkiv 3 *20 ls, yleinen 6 . Vääp Juha Haavisto 55 lp 

1.6 Ampumasuunnistuksen Sotilas-Sm-kilpailut Upinniemessä: 
Yleinen 5 . Kers Mikko Hölsö 

16. Yliv Olli Hyyppä 
Varusmiehet 27. Alik Mike Perämäki 

9-11.6 LMpa:n jalkapallomestaruus Hyrylässä: 
1. VaaRPsto 
2 . Porin Prikaati 

Sotilaiden suomenmestaritjalkapallossa v .-93 . Vas.ala. tkm Laitanen, kers Kloo,kok Korg, korpr 
Hakola, tkm Käld,alik Seppänen. Kesk.vas.alok Nyberg, tkm Lehtola, alok Kass, tkm Kan
gasniemi, tkm Bergström. vas.ylh. vääp Kevari, korpr Koskela, alok Granroth, alok Ekman, korpr 
Savioja, yliv Hyyppä 

K-HUHTATORI 
KOSKENALANTIE 5 

60220 SEINÄJOKI 
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14-16.6 Sotilaiden PM-ampumasuunnistus Tanskassa: 
Henkilökohtainen kilp. 10. Kers Mikko Hölsö 
Joukkuekilpailu 1. Suomi (joukkueessa M Hölsö) 

Viesti 2. Suomi 2 (joukkueessa M Hölsö) 

15.6 LMpa:n pesäpallomestaruusloppuottelu Vaasassa: 
VaaRPsto - Tykistöprikaati 5 - 30. TykPr Sotilas-SM-loppusarjaan 

18 .6 Yleisurheilun Sotilas-Sm-kilpailut Turussa: 
Pituushyppy 2 . Alok Tomi Mäkynen 
Keihäänheitto 3 . Alik Jani Jutila 
Kskr:n pituusheitto 10. Alik Jani Jutila 
Ym maastojuoksu 4 km 26. Alik Mike Perämäki 

704cm 
65.78 m 
56.48 m 
13.47 min 

28-30.6 Jalkapallon Sotilas -Sm-kilpailut Rovaniemellä 
1. VaaRPsto 
2 . Porin Prikaati 
3 . Savon Prikaati 
4 . Panssariprikaati 
Loppuottelussa VaaRPsto - Porin Prikaati 2-1 
Turnauksen parhaaksi pelaajaksi valittiin Vaasan kers Cristoffer Kloo ja 
parhaaksi maalivahdiksi Vaasan opp Mikko Hakola 

26.7 Päällystöliiton suunnistusmestaruuskilpailut Niinisalossa: 
Viesti yleinen 1. Vaasa (Markku Hölsö, Olli Hyyppä, Mikko Hölsö) 
H 40 4. Vaasa (Jaakola, Heiskanen, Saarimäki) 
Henk.koht. 21 1. Kers Mikko Hölsö 

27 .7 LMpa:n suunnistusmestaruuskilpailut Niinisalossa: 
Yleinen 1 . Kers Mikko Hölsö 

24. Vääp Markku Hölsö 
Ym 5. Tkm Eero Koski 

7. Tkm Juha Nivukoski 

27-29.7 Ammunnan Sotilas -SM-kilpailut Oulussa: 
Rk 6+6+6 ls Ym: 39. Alik Mikko Juuti 

Yl 

Vakiokiv 201s makuu 

Pien.kiv. 3x5 ls 
Rk 3x5 ls Ym:t 

54. Alik Risto Meriläinen 
28. Vääp Juha Haavisto 
32. Vääp Ulf Mäkinen 
52. Tkm Timo Ranta 
60. Tkm Ari Ketola 
39. Vääp Juha Haavisto 
32. Alik Sami Starck 

158p 
155p 
157p 
155p 
179p 
175p 
548p 

116p 

5 -8 .8 SotUL:n tennismestaruuskilpailut Vierumäellä: 
A- sarja nelinpeli 3. Ylil Markku Laine VaaVU ja evl P Karikoski HämlVU 

24.8 Suunnistuksen Sotilas-Sm-kilpailut Vekarajärvellä: 
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Yleinen 8. Kers Mikko Hölsö 
Ym:t 9. Opp Juha Nivukoski 

27 . Opp Eero Koski 

KANKANPÄÄN KARKKlTUKKU KY 
60510 HYLL YKALLIO 

964-4 12 8026 

14.9 Sotilasurheiluliiton yösuunnistusmestaruuskilpailut Upinniemessä: 
Yleinen 1. kers Mikko Hölsö 

13.10 Sotilasurheiluliton Budomestaruuskilpailut Oulussa: 
Judo ylemmät vyöt -65 kg 1. Maj H Maunula 
Karate -70 kg 4. Opp Jari Varis 

14-15. 10 Sotilasurheiluliiton painimestaruuskilpailut Oulussa: 
Vapaapaini 62 kg 4. Mika Järvinen 

74 kg 4. Heikki Kiikka 
82 kg 1. V -kers Marko Haapamäki 

5. Tony Hast 
+90 kg 1 . Kers Mika Sinisalo 

Seurojen välisissä pisteissä Vaasa oli 2. 
Kr-Roompaini: 62 kg 4. Mika Järvinen 

74 kg 5. Heikki Kiikka 
82 kg 3. V-kers Marko Haapamäki 
+90 kg 1. Kers Mika Sinisalo 

Parhaana palkittiin M Sinisalo 
Sotilaspaini: 65kg 2. Toni Kurunsaari 
Supermatchin sotilaspainin mestari vastaan vapaapainin raskaan sarjan mestari 
voitti M Sinisalo 

Liikuntakasvatus upseeri 
Luutnantti Olli Hyyppä 

Va~sto_n ~ovatkess~t: vas. Mikko Hölsö,jonka saavutuksena-93 mm. ampumasuunnistuksen 
PM-kilpailuissa 1.,2. Ja 1 0.,SOTUL:in yömestaruus, päällystöliiton tuplamestaruus LMPA:n 
mestari . Oik. Mika Sinisalo,jonkameriitteinä mm. sotilaiden MM, SOTUL:n kolmin,kertainen 
mestari ja KR-painin Suomen mestari. 

SPORTIA/PUISTOSPORT KY 
V AASANPUISTIKKO 15,65100 V AASA 

961-171 777 
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SIX IN THE MORNING 
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Patterin kello väkinäisesti pirahtaa 
oppilasvääpeli heti jotain murahtaa 

kukaan ei jaksaisi nousta 
toisinaan olo on kuin heräisi suosta 

miettii selviääkö elämästä 
miehet ryntäävät ovelle 

huudetaan valmistautuminen pesulle 
aikaa pesuun on vähän 

aamujen toivotaan loppuvan tähän! 
punkka tehdään nopeasti 

tarkastus hieman äreästi 
siivouspalvelu hoituu joutuisasti 

muutamat pinnaavat onnistuneesti 
tupien esimiehet täyttävät lappunsa 

niinpä päivystäjä tietää vahvuuden patterinsa 
seu raavaksi on vuoro aamulenkin 

juostessa tuntuu kuin olisi syönyt penkin 
ruokalaan saavu taan läähättäen 

joskus jopa kuin lentäen 
puuro syödään hotkien 

maito äkkiä litkien 
leivästä h a u kataan vain p uolet 
m u istuu mieleen kaikki huo let 

sitte palataan patterille 
nuhai simmat kiirehtivät vastaanoto lle 

p ä ivää o n k ulun ut j o toista tuntia 

opp. P ackalen 

pub 

La Luna 

REWELL-CENTER 

Olut Salonki 

Black Door 
Isoroobertinkatu 1- 3 

00120 HELSINKI 
puh. 90-6802 371 

lähes 100 eri olut-merkkiä 
Klassista musiikkia 

Pikku suolasta syötävää 

ROCK 'lNN HEADACHE 
PITKÄ KATU 28-30, V AASA 65100 

udenmaan 

itsaus Oy 
Timo Tiainen 

Puh. 90-281 607 

Olympiakatu 5-7 
puh. 3170 510 

HYVÄÄN KOMPOSTIN 
~ HOITOONI 

HYVA MULTA I H \ fl 

• ~ .. k,s.;pttelclen selluloosan 
hajoitam...,, 

• nopeuttaa kompostoitumista 
• läyuömiiri: 2.S dl 2 _.,..., set<-.runa. 

riituä kuutiometrille 

KOMPOSTIUREA 

APATIITTI 

• pmnw komposti,, losloripitolswtu ja 

• ~~~~ ~'t:::!:.tnn. 
PUUTARHAN HEVOSVOIMA 

• nkffltettua hafutona hevosenlantaa 
• uyuää,, komposdn a 2()....]0 1 kuudomotrillo 
• nopeuma kompostokumhta 

H~lmulta,Kompostlure,A~tllttlp 
Puutarhan Hevosvolma yhdessä edistävät ~,.::'= ~~==· sel<ä kompostoriin että avokomposdkl. Valn'Mstetta 
Mkoitewn pakkauksen ohjeiden mul<un ku,,;, 
pitteisiin kompostia W'ldessä tai käännettäessä. 

* KEMIRA 
l'WTAAHA 

outol<Umpu 
copper 
PORI 

OY C.J.HARTMAN AB 

- Teollisuusmyynti -

KOKKOLA 

KOLOHONGAN BURGER 
VALKOISEN LÄHTEENTIE 19 

01260 VANTAA 

I HAANPÄÄ KY 
PITKÄKATU 47 65100 VAASA 

KAIEVA TRAVEL AGENCY 
PL 375 

65101 VAASA 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
MEIJERIKATU 15 VAASA 

961-3171 666 

ASEMAN KIOSKI 
RAUTATIEASEMA , VAASA 

K-RUOKATORI WIIKARE 
KAUPPAPUISTIKKO 14 

PARTURI - KAMPAAMO 
IRMA LILJENDAHL KY 

NEILIKKATIE 4 01300 VANTAA 

LIHAJALOSTEMYNTTINEN 
38800JÄMIJÄRVI 

930-71520 
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