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Vaasa 31.4.1994 

MUUTOSTEN 
JA 

KEHITTÄMISEN AIKAA 

On hanget korkeat nietokset, ja kerrankin Vaasassa on vielä maaliskuun lopulla 

talvinen sää. Tänä talvt:na on voitu pitkästä aikaa harjoitella toimintaa lumisissa 
olosuhteissa myös täällä Merenkurkun tienoilla. 

Almanakan mukaan on kuitenkin siirrytty jo kesäaikaan ,joten on aika luoda pieni 

katsaus menneeseen ,ja kurkistaa hieman myös lähitulevaisuuteen . Kulunut vuosi oli 
patteristolle näyttämisen vuosi. Ja näyttöjä tuli ! Tulenavauskilpailun voitto 

kesäleirillä , rannikkotykistön kilpailuammuntojen maa-ammuntojen voitto ja ko

konaiskilpailun toinen sija olivat varmaankin osa niistä syistä , joiden perusteella 

Vaasan Rannikkopatteristo nimitettiin Vuoden 1993 Rannikkopuolustajaksi . 

Oikeutettu taistelu V aaRPston säilyttämisen puolesta päättyi syksyllä kokonais
maanpuolustuksen kannalta järkevään ratkaisuun. 

Juuri palvelukseen astunut saapumiserä tulee olemaan ensimmäinen varusmies

ikäluokka, jolle annetaan ammatinohjausta ja mahdollisuus kehittää ja kouluttaa 

itseään siviiliopinnoissa myös varusmiespalvelusaikanaan. Yhteistoiminnassa 

Vaasan kaupungin kanssa toimeenpantava kokeilu antaa varusmiehille mahdolli 

suuden vapaa-aikansa nykyistä tarkoituksenmukaisempaan hyödyntämiseen. 
Tavoitteena on varusmiespalvelusajan kokonaisvaltainen kehittäminen ja palvelus

motivaation lisääminen . Tosin varusmiehen päiväpalvelusohjelmiin kokeilu ei 

juurikaan tuo muutoksia. Täällä Vaasassa toimeenpantava koulutus on täysin il

maista varusmiehille, esimerkkeinä mainittakoon valmennuskurssit eriasteisiin 
oppilaitoksiin, arvosanojen korotukset tai vaikka ammatinvalinnan ohjaus. 

VaaRPston henkilökunnalle tarjoutuu myös, pientä korvausta vastaan, mahdol
lisuus kohentaa vaikkapa englannin kielen taitojaan. 

CITY - KIOSKI 
Kauppapulstikko 37 
65100 VAASA 
puh 31211 46 

DATA INFO 
Kauppapulstikko 20 
65100 VAASA 
puh 170 522 

Muunlainenkin yhteistoiminta Vaasan kaupungin kanssa on jatkuvan kehittämisen 

alla. Etsimme yhteisiä toimintamuotoja, joiden avulla voisimme tukea toinen 

toistamme, ja näin edelleenkin lujittaa Vaasan varuskunnan ja Vaasan Rannikko

patteriston asemaa " erityisosaamiskeskuksena ", osana Vaasaa ja koko ympäröi

vää maakuntaa. 

Alkanut vuosi on myös juhlavuosi ! Tuleehan elokuussa kuluneeksi 30 vuotta siitä, 

kun patteristo siirtyi Suomenlinnasta nimikkokaupunkiinsa Vaasaan. 

Tapahtumaa tulemme juhlistamaan asiaankuuluvin menoin. Patteristo tulee lisäksi " 

näyttämään lippuaan" maakunnassakin mm. erilaisilla messuilla , musiikkijuhlilla 

ja ' Isonkyrön asemies' - tapahtumassa heinäkuun loppupuolella. 

Nuorekkaassa joukko - osastossamme on tapahtumassa parhaillaan monia toimin

nallisia muutoksia. Kaikkien näiden muutosten tarkoituksena on sotilaskoulutuksen 

säilyttäminen Vaasassa korkealla tasolla, myös jatkossa, joko nykyisessä laajuu

dessa tai sitä vielä laajentaen. Sotilaselämä ja varuskunta ovat olleet ja tulevat 

olemaan kiinteä osa ympäröivää yhteiskuntaa, joka puolustaa omaa paikkaansa 

maanpuolustushenkisellä Pohjanmaalla suhdannevaihteluista riippumatta. 

Kiitän kaikkia patteristolaisia myönteisestä asennoitumisesta meneillään oleviin 

muutoksiin. Muutostenkin keskellä muistakaamme kuitenkin, että tärkein voima

varamme on kaikesta huolimatta aina ihminen. 

Katseet eteenpäin ! Kevääseen, kesään ja valoisampaan tulevaisuuteen ! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Hannu Luukkonen 

artek 
marimekko anntmarl oy 
- ~nna~nkatu l 
lllf 1 04430 Jär18f\OOO 
ir Puh. (90) 271 5271 -

Hiushoitola Irmeli Träskbäck Ilmajoen KESKUSOPTIIKKA 
Erämiehenkatu 6 Liikekeskus 
65370 VAASA 60800 ILMAJOKI 
puh 315 15 19 puh 964 - 424 74 50 
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ARMEIJAN 
JA LINTUTEITEILIJÖITTEN 
YHTEISTYÖ ALKOI 
NORRSKÄRILLÄ 

Norrskär sijaitsee keskellä Merenkurkkua ja se koostuu useasta pienestä luodosta 
sekä kahdesta isommasta saaresta. Näistä kahdesta itäisempi eli Östra Norrskär 
on isompi ja huomattavasti rehevämpi kasvustoltaan kuin karu läntisempi saari. 
Tällä läntisellä eli Västra Norrskärillä sijaitsee useita kalastajien, merenkulku
hallituksen ja armeijan rakennuksia. Myös yksi Suomen valovoimaisimmista 
majakoista on tällä saarella. 
Norrskärillä on havainnoitu lintuja melko säännöllisesti jo yli 25 vuotta. Luonto
illasta tuttu dosentti Seppo Vuolanto teki lintulaskentoja Norrskärillä 60-luvun 
loppupuolella. 
Ainaisena ongelmana Norrskärillä on ollut majoitustilojen puute. Tähän ongel
maan löytyi ratkaisu, kun armeija vuokrasi käyttöömme vanhan kasarmiraken -
nuksen keväällä 1993. 

Västra No"skärin majakka ja ympäröivät rakennukset . Asuintilamme eli 
vanha kasarmirakennus kuvassa oikealla . 

IISAKKI JÄRVENPÄÄ OY 
62200 KAUHAVA 
puh 964 - 434 01 35 
fax ~-4340919 

KAUHAJOEN KUNNALLISLEHTI 
Pl 5 

61801 KAUHAJOKI 

Suomen ensimmäinen ja ainoa rubiinisatakieli havaittiin Västra 
Norrskärillä 15.10.1991 

orrskärillä on havaittu tähän mennessä 246 eri lintulajia. Harvinaisimmat lajit, 
joita ei ole tavattu missään muualla Suomessa, ovat valkosiipikiuru ja rubiinisata
kieli . Edellisen havaitsi Seppo Vuolanto 9.6. 1971 ja jälkimmäisen mm. allekir
joittanut 15.10. 1991. Molemmat lajit ovat kotoisin hyvin kaukaa; Venäjän taigalta 
ja Keski-Aasiasta! 
Vuonna 1993 Havaittiin 143 eri lintulajia. Myös useita harvinaisuuksia kuten 
iso- ja taigakirvinen, isovesipääsky, tunturihaukka, harjalintu, mustapääsky ym. 
Norrskärin valovoimainen majakka kerää yöllä muutamia lintuja magneetin tavoin 
ja useina aamuina majakan juurella on ollut sekä kuolleita että siipirikkoja lintuja, 
jotka ovat törmänneet majakan laseihin. 4 .10. 1984 löysivät vaasalaiset lintumie
het majakan juurelta lähes 1000 kuollutta lintua! 
Kaikki saarella tehdyt havainnot julkaistaan vuosittain Merenkurkun Lintutie
teellisen Yhdistyksen lehdessä, Siipipeilissä. 
Kiitämme Vaasan Rannikkopatteristoa, sekä erityisesti yliluutnantti Seppo 
Kivelää käytännön järjestelyistä. 

Kaikkien saarella käyneiden lintuharrastajien puolesta 

Jouni Riihimäki 
Pirkanmaan ja Merenkurkun Lintutieteellinen yhdistys ry. 
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Kiire on kivaa 

11 No terve, mitä kuuluu? Olen tässä juuri kiireellä 
menossa, mutta oli kuule hauska tavata. Katsotaan, 
jos vaikka soiteltais joku päivä, niin keksitään jotain. 
Mennään vaikka kahville tai jotain ... 11 

Tuttu tilanne? Kun tapasit tuttavasi - kenties pitkästä 
aikaa - minne olit menossa? 

On hauskaa kun on tekemistä. On kivaa, kun koemme olevamme tärkeitä. 
Suorastaan rakastamme kiirettä ja stressaavaa elämää. Nykyäänhän ei voi sanoa 
elävänsä täysipainoisesti, jos vain seisoo paikallaan. Vähemmästäkin ihminen 
leimataan. Hyväksytyksi tulemisen tarveajaameitä työhön taloudellisten näkökoh
tien ohessa. Mielenrauhamme säilyy, kun voimme todeta olevamme sentään 
aikamoi.siaepeleitä,kukinomalla sarallamme. Kiireilemisessä on tosin negatiivisiakin 
puolia : hektinen töytäily lamaannuttaa ajatustoiminnan. 

Ihmisellä on ihmisen tarpeet, ja jotenkin ne on pyrittävä täyttämään, vaikka sitten 
sen uhalla, että upottaudumme liiaksi mieltä vaivaaviin pikkuasioihin, ja 
unohdamme suuremmat linjaukset,jotkaeivätaivanheti hetkahda suuntaan eivätkä 
toiseen. Mieltämme myllertää ja se ahdistuu, aiheuttaen henkistä pahoinvointia. 

Jos tarkastelemme edes hetken aikaa itseämme, huomaamme kuinka usein pakenem
me lähimmäisemme kohtaamista omiin , tärkeämmiltä tuntuvien asioiden pariin , 
jopa aivan arkipäiväisissä tilanteissa. Väistämme helposti vastuumme tois
ten tukena ja pitäydymme omissa turvallisentuntuisissa ympyröissämme. 

Armeija on kiireen luvattu valtakunta. Kninka onnistuneesti osaammekaan täällä 
tehdä kärpäsestä härkäsen. Koulutuksen nopeatempoisuus ja siihen liittyvä 
paineensietokyvyn kasvattaminen ( lue : pinnan kiristyminen ) on monille liikaa. 
Palveluksen mielekkyyttä on hankala havaita kun luulee olevansa vain esimiesten
sä leikkikalu ; " taakse poistu " ja mies juoksee. Mutta miksi. sitten ylipäätänsä 
olemme täällä? Hakemassa vakavasti otettavia oppeja kriisitilanteiden varalle, ja 
ne opit menevät paremmin perille pienen hionnan kautta. Ja kuitenkin kiroamme 
kun päätä pakottaa. Kuka lohduttaisi Nyytiä? 

Varusmiespappi 
Kokelas Timo Helenius 

KELLO-KULTA - JA OPTIIKKALIIKE 
THöLIX KY 
Pltkäkatu 41 
65100 VAASA puh 317 20 30 

r, 

HYVÄT KURSSIKAVERIT 

Näin kurssin puolivälissä on mukava kirjoittaa kurssijulkaisuumme pieni muis
telma, ehkä palvelusaikamrne mukavimmasta, mutta silti vaativasta vaiheesta. 
Pernskoulutusjakson aikana oli saapumiserässämme huomattavissa ns. 11 siviili -
kierrettä " ja jotkut päättivät luovuttaa. Kahdestasadasta miehestä löytyi kui
tenkin 52:n miehen joukko, joukko jolla oli halua yrittää loppuun saakka. 
Kurssillemme oli ominaista erittäin hyvä yhteishenki, joka auttoi kaikkia 
suoriutumaan annetuista tehtävistä. 

Kuuden päivän ampumaleiri Lohtajalla keskimäärin -25 asteen pakk~essa oli 
hyinen kokemus, mutta myös hyvä osoitus oppilaiden pystyvyydestä. Ammun
toihin liittyvät tehtävät hoidettiin pääasiassa oppilaiden voimin, ja leiri oli, näin 
jälkikäteen ajatellen, erittäin mukava kokemus. 
Kurssimme ensimmäisen jakson kruunasi puolikurssijuhla päällystökerholla. 
Tuskin on koskaan kerhon tiloissa ollut niin lämmin ja hyvä tunnelma kuin 
tuona iltana ( tosin aamutmmclmat eivät olleet aivan yhtä hyvät ). 
Toivotan koko kurssin puolesta kouluttajille ja apukouluttajille, ja omasta 
puolestani myös oppilastovereilleni menestystä tuleville päiville. 

Oppilaskunnan ent. puheenjohtaja 

Upseerioppilas Jyrki Vainionpää 

VESillUOLTOALAN AMMATTILAINEN 

$' [:)Jun~jj~ OJ 
Paalulie ~ <i08llO Ilmajoki 
PIIIL (961) 4241700 Telefax (964) 424 8180 

- Tuoretta leivinhiivaa -

Tehtaat: 

05200 Rajamäki 15210 Lahti 

.. 

Lärnn1itä 
sähköllä 
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Varusmiestoimikunnan 
puheenjohtajan tervehdys 

Vaasan Rannikkopatteriston varusmies! Tervetuloa 
palvelemaan Vaasan "rantapyssyyn ", jossa tulet 
palvelemaanjaoppimaanuusiajatarpeellisiaasioita. 
Alussa kaikki voi tuntua uudelta ja oudolta, mutta 
opittuasi perusasiat huomaat, että Sinulle jää vielä 
vapaa-aikaakin. Silloin kannattaa huomata, että 
Vaasan Rannikkopatteristossa toimii aktiivinen 
VMfKeli varusmiestoimikunta,jokaon varusmiesten 
vaikutuskanava ja jonka kautta voit itse vaikuttaa 
asioihisi. 
V arusmiestoimikunta tekee aloitteita varusmiesten 
taloudellisista, sosiaalisista ja palveluja koskevista 
asioista joukko-osaston komentajalle. VMTK:N 
puheenjohtajalla on joukko-osaston komentajaan 
suora yhteys ja aloitteiden esittelyoikeus. Tätä tärkeää 
vaikutuskanavaa varusmiesten kannattaa käyttää 
hyväksi ja tehdä rakentavia ehdotuksia heitä 
koskevissa asioissa. 
Lisäksi toimikunnalla om merkittävä osuus harras
tus- ja viihdetoiminnan järjestämisessä. 
V arusmiestoimikunta järjestää varusmiehille 
toimintaa ja tapahtumia, joita varusmiehet haluavat. 
Viikottaiset videokuvaesi tykset ja urheiluvälineiden 
hankinta harrastuksiiin ja urheiluun ovat esimerkkejä 
VMTK:n suosituista toimintamuodoista. 

VMTK:n toimiston kautta miehet voivat hoitaa 
opiskelu- ja työnhakuasioitaan. Tähän VMTK:n 
toimisto tarjoaa runsaasti materiaalia ja aineistoa. 
Näissä asioissa voit kääntyä yksikköedustajasi ja 
työ-, opinto ja sosiaaliasiamiehen puoleen, mutta 
omatoimisuus näissäkin omien asioiden hoidossa on 
syytä muistaa. 
Varusmiestoimikunnan yhteydessä toimii VLK eli 
Varusmiesten vapaa-ajan liikuntakerho, jonka jäsen 
Sinäkin oletpalvelukseen astuttuasi. VLKjärjestää 
yhdessä Varuskunnan urheilijoiden kanssa erilaisia 
urheilutapahtumia ja turnauksia. Perinteiset 
liikuntalajit kaukalopallo, sähly ,jalkapallo, pesäpallo 
ja suunnistus ovat suosittuja liikuntamuotoja ja näissä 
lajeissa järjestetään myös joukkuekilpailu ja. lisäksi 
monet muut enemmän tai vähemmän hikeä irrottavat 
harrastukset ovat mahdollisia varus-kunnassa. 
Yksiköistä löytyy pingispöydät, tikkataulut ja tv:t ja 
videot. Sotilaskodissaeli Sodessa"voitpelata erilaisia 
pelejä tai vaikka kuunnellamusiikkiajalukealehtiä. 
Mahdollisuuksia harrastaa ja liikkua kyllä löytyy, 
os innostusta riittää . 
Toivon että joukostanne löytyy innokkaita jatkajia 
Varusmiestoimikunnan toimintaan, sillä on syytä 
muistaa, että varusmiehet itse voivat parhaiten 
vaikuttaa omalla toiminnallaan palvelusolo
suhteisiinsa 

VMTK ON SINUN ASIALLASI! 

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 
Alik J Varis 
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LOS LOHTAJA 27.1. - 1.2. -94 

Varhain torstaiaamuna kävi kuhina patteriston 
sulkeiskentällä. Linjojen valmistelupartiot läh
tivät kohti Lohtajan kuuluisia hiekkasärkkiä ja 
muut oppilaat olivat myös ensi kerran valmiina 
tositoimiin. Vihdoin noin neljän tunnin moot
torimarssin jälkeen oli aika vyöryä ulos 
makuupusseista valmistelemaan kolmatta tuli
patteria ampumakuntoon, mutta vasta noin kol
men tunnin paikallaanjäkittelynjälkeen. Varsin
kin tykkilinjan oppilaan alkoivat niin sanotusti 
"hajota atomeiksi ". Koska tekniset ongelmat 
olivat ylitsepääsemättömät, jouduttiin tykillä 
odotte lemaan yli -20 asteen saassä 
ampumakomentoa, jota ei kuitenkaan enää 
sinä päivänä tullut. 
Niin koitti perjantaipäivä tuulisen yön jälkeen 
ja aloitettiin uusi päivä uusin kujein. 
Tykkilinja pääsi vihdoin ampumaan ensim -

12 

mäistä kertaa 130:sellä , viestilinja vietti päivän 
teltassa nukkkuen, tulenjohto oli täysin sokea 
lumisateesta johtuen ja keskiön neideillä oli 
sukkahousuista päässyt silmä karkaamaan. 

Lauantaina oli vuorossa asemien vaihto. "A
joon"- huuto kaikui pitkin Lohtajaa , ja jostain 
teltan syövereistä kuului samaan aikaan epä
määräinen mutina "hajoon ". Silti pääsimme 
onnellisesti uusiin asemiin . 
Sunnuntai oli huoltopäivä , miehet saivat levätä 
ja kalusto huollettiin,jonka jälkeen vierailimme 
sodessa ja saunassa. Tietenkin toiminnan tahti 
vaihteli sunnuntaipäivästä riippumatta esim. 
joidenkin lähtiessä illan sodekeikan jälkeen 
tetsaamaan toiset kinastelivat luuri-, ammus-ja 
kipinäväijyhugeista , muiden tyytyväi sinä 

"elbaillessa". 
Maanantaiaamu nousi aurinkoisena tuoden 
mukanaan uuden asemanvaihdon. Jälleen oli 
täysi tohina päällä: kannuskuoppia kaivettiin , 
linjoja vedettiin, telttoja pystytettiin ja tunnit 
kuluivat kuin siivillä. Kohta olikin ilta ja 
huomasimme jälleen olevamme kaikki jou
kolla sodejonossa. Tällä kertaa viimeinen ilta 
"rantalomastamme" Lohtajalla oli käsillä. 

Tiistaiaamu alkoi puuklapin rummutuksella 
kamiinan kylkeen "leiri tj nolla!!" joku hihkaisi. 
Niin alkoi viimeinen ajoonlaitto ja pian olimme 
kaikki hampaat kalisten, ahtaasti ja huonossa 
asennossa proton lavalla valmiina lähtemään 
kohti Vaasaa. 

MUOVISERRES OY 
61850 KAUHAJOKI as 

puh 963 -232 14 21 
fax 963 - 232 14 29 

Leiri oli tosi mahtava kokemus,vaikka tulen
johtolinja ryytyikin sodessa istumiseen, tykki
linja kannuskuoppien kaivamiseen toista metriä 
syvään routakerrokseen, keskiölinja teltassa 
makaamiseen ja väijymiseen, sekä viestilinja 
parin tunnin tiukkaan tetsaus- ja lähipuolustus
harjoitukseen. Silti kokonaisuudessaan leiri oli 
oppimistavoitteiden kannalta menestys ja sen 
jälkeen oli mahtava saapua takaisin kasarmille, 

joka tuntui kodilta kuuden Lohtajalla vietetyn 
"talvisota päivän" jälkeen. 

Linjojen leirimuistoista koonnut: 
Opp Kytölä 

TOYOTA 
Rinta - Joupin Autoliike 

TERVAJOKI 
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PALVELUKSEEN ASTU!!! 

29.03 1994 Tapahtuu!! 

Palvelukseen astuu 1/94 saapumiserä ja taas 
riittää Kasarmialueella vilskettä. Tätä päivää 
on jokainen 1.11 -93 palveluksensa aloittanut 
mies odottanut kuin kuntoisuuslomaa konsa
naan siitä lähtien, kun itse ensi kertaa porttien 
sisäpuoleelle astui . Tervetuloa vaan mosulit ! ! ! 
Uusien alokkaiden tulopäivä siintää silmis
sämme ilon ja riemun päivänä, mutta täytyy 
muistaa, että ·uudet ovat myös omat tehtä
vämme tuosta päivästä lukien. Ja nämä uudet 
tehtävät tuovat mukanaan myös rutosti vas
tuuta. Kun silloin joskus kauan sitten ajanlas
kumme alussa astuimme palvelukseen , tuntui 
vat ryhmänjohtajamme , tuoreet korpraalit to
dellisilta tietäjiltä ja taitajilta . Nuo suuret 
sotaherrat opettivat meille jokaisen suomalai
sen sotilaan perustaidot ja kuten tähän 
mennessä on varmasti selvinnyt on saa
pumiserämme omaksunut kyseiset taidot esi
merkillisesti. Nyt olisi siis tehtävämme toimia 
näiden uusien alokkaiden oppi-isinä ja saavut
taa heidän kunnioituksensa niinkuin 
edeltäjämme aikanaan saavuttivat meidän (huh 
huh.). 
Päivittäin kuulee käytävällä puhuttavan kuinka 
al.okas sitten juoksee,kuinka mortti sitä ja 
mortti tätä, mutta kuinka kauan tämä poika
mainen innostus kestää? Kuinka pian 
juoksettamisesta ja tylyttämisestä tulee vain 
tavanomaista rutiinia? 
Alokkaiden tuleminen on kuin 18-vuotispäivä. 
Mukanaan se tuo täysin uusia mahdollisuuk
sia, joista kyllä riittää riemua, mutta samalla 
myös alkaa huoleton nuoruus olla ohi ja alkaa 
olla aika kohdata aikuisten maailman ongel
mat. Tulemme kyllä varmasti nauttimaan 
ensimmäisistä päivistämme ryhmänjohtajina 
täysin siemauksin,mutta voidaanko enää puhua 
nautinnosta, kun pidät Kivijärvellä sille 
seitsemännelle alokasryhmälle kessirastia tuu
lessa ja räntäsateessa?? 
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Kun tätä tekstiä aikanaan Porrastus-lehdestä 
tavaillaan ,on kaikki josta kirjoitteli n jo taakse 
jäänyttä elämää. Toivottavasti se on ollut 
elämää , jota kannattaa muistella vielä armeija
ajan jälkeenkin. 

Summa summarum 

Ne sitten tuli . Niin uudet alokkaat astuivat 
kaikki palvelukseen määräaikaan mennessä . 
Tosin ensimmäiset ehtivät lomille jo parin 
tunnin palveluksen jälkeen palatakseen taas 
reilun viikon päästä ruotuun. Kaksi viikkkoa 
on takana ja alokkaille on tankattu tietoa lähes 
yötä päivää, eikä meille nuoremmille rj : lie 
vielä ole kissanpäivät koittaneet. Hommia on 
siis paiskittu oikein kunnolla . Ensim
mäisen viikon saimmme painaa syke kahdessa
sadassa; pitihän alokkaiden ennen lomille 
pääsyä omaksua sotilaallinen käytös, sekä 
varustus tuli olla kunnossa. Verta hioten 
hommasta selvittiin ja toisella viikolla 
päästiinkin kunnolla koulutuksen kimppuun . 
Toinen viikko pulkassa ja ensimmäinen 
metsäyökin on kaikkine kommelluksineen 
takana ja homma alkaa pikkuhiljaa toimia . 
Valvonta on tarpeen, mutta rautalankaa ei 
tarvitse enää esiin kaivaa asioiden selvittämi
seksi . 
Kaiken kaikkiaan , hyvät uudet alokkaat, teistä 
on ollut meille rj :lle mittaamattomasti iloa . 
Otitte paikkamme patterin hugikoneina ja 
mikä tärkeintä meillä ei ole enää patteristossa 
eniten aamuja ! ! 

Oppilaskunnan uusi puhjoht 
Alik Toni Ranta 

AUK 113 
PUOLIKURSSIJUHLA 
2.3. -94 

TOIMIUPSEERIKERHOLLA 

AUK 113:n erikoistittelin saajat (vas): Oppilaat Jaatinen "Härö", Fränti "Nipo", 
Kytölä "Mussu", Myllymäki "Luumu" ja Partanen "Hitsi" 

Vihdoin koitti ilta, jolloin 52 oppilasta kerääntyi 
kohti toimiupseerikerhoa viettämään iltaa ,jonka he 
muistavat koko ikänsä. 
Juhla alkoi opp V ainionpään tervetuliaispuheella , 
jossa hän toivotti kaikki tervetulleiksi. Ruokailun 
jälkeen Komentaja Everstiluutnantti Hannu 
Luukkkonen piti puheen, jossa hän muistutti meitä 
kaikkia, että AUK:n läpivienti vaatii pitkä
jännitteisyyttä,ahkeruuttajahivenenhuumoria,jota 
meiltä kaikilta 52:lta oli löytynyt. Komentaja muis
tutti myös, että haastavin vaihe on nyt vasta edessä 
kun alokkaat saapuvat. "Silloin otetaan miehestä 
mittaa", hän totesi.Puheen jälkeen alkoi juhlan epä
virallinen osuus. 
Opp Kemppainenjulisti aluksiAUK:n 113 "Tittelit" 
eli kurssin: 

Luumu: opp Myllymäki 
Hitsi: opp Partanen 
Nipo: opp Fränti 

Mussu: opp Kytölä 
Härö: opp Jaatinen 

Linjakohtaiset ohjelmat aloitti TJ-Mittauslinja. 
Limbous-, tanssi- ja tamppauskilpailulla jossa opp 
Orenius kahmaisi voiton. 

Viesti heitti lakunsyönti- kilpailun kehiin ja innok
kaimmatlakunsyöjätolival Yli -Piipari+ Kokkonen. 
Tämän jälkeen oli juhlan ehdottomasti paras juttu 
jonka esitti laskinlinja. Tarina laskinlinjasta sai 
räjähdysmäisetnaurut,Fontanan etsintä, maksuval
mius, yhteiskulaus jne ... Viimeisen ohjelman esitti 
Tykkilinja. Heidän AUK 113 paras "älämölö" kil
pailu sai melkein kerhon seinät halkeilemaan. Paras 
älämölö löytyi TJ - linjan opp Korvelta • jonka 
kers Lehtisen imitointi oli todella osuva . 

Klo: 22:00 koko kurssi siirtyi jatkoille kaupungin 
ravitsemusliikkeihin viettämään vauhdikasta iltaa. 
Torstaiaamu koittikerasulkeisten,jotkaolivatjokai
selle pieni järkytys. Vääp Sainio poistutteli hieman 
kuutamolla olevia oppilaita ehkä liiankin innok
kaasti . Puolikurssijuhla oli täten ohi ja oli taas aika 
palata varusmiehen arkeen!!! 

Opp Kytölä 15 



OPPILASKUNTA AUK 113 

Oppilaat (vas): 

Hahto, Vainionpää, Ranta,Kemppainen, Pitkänen, Wiklund, Vähätalo,Fränti,Kytölä 

RESTAURANT•BAR c~ 

~~~ <!11!!1~~ 

SOKOS O HOTEL 
VAAKUNA 
Rewell Center 1 O 1. 65100 Vaasa 

15:~--------------------------____J 

Aliupseerikurssin aloitti 10 . 01 . 1994 
52 oppilasta, joista kaikki eivät olleet 
halukkaita.jotkut opiskelu-, toiset hen
kilökohtaisista syistä. Joka tapauksc sa 
alkuun päästiin. 

Kurssin aikana pidettiin useita kokeita. 
Koemenestys oli pääsääntöisesti hyvä, 
joskin joitakin epäonnistumisia mahtui 
joukkoon . Muihin , aikaisempiin kurs
seihin verrattuna "lukupaineet" eivät 
olleet niitä korkeimpia, mutta kurssin 
sotilaallinen kuri ja järjestys voittaa 
monet edeltävät kurssit. Tuvat jäivät 
kuntoon ja patterin vääpeliltäkin herui 
kehuja, ja se on paljon se. 

Mielestäni oppilaiden joukossa henki oli 
hyvä. Harjoituksissa ja kaikessa arki -
rutiinissa riitti pilkettä silmäkulmaan. 
Tämän todistaa se, että oppilasesi -
miehinä toimineet hoitivat tehtävänsä 
tunnollisesti ja oikealla asenteella. 

OPASTEMESTARIT OY/ 
EXPRESSMERKINTÅ 

Pälkäneentie 15-17 
00510 HELSINKI 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin suo -
rittamise ta ja toivotan teille kaikille 
onnea ja menestystä sotilas urallanne ja 
reservissä. Teidän tulee kuitenkin muis
taa että tämä oli vasta johtajauranne 
ensimmäinen ohitettu virstanpylvå 
ja niitä ohitettavia pylväitä tulee riittä
mään koko elämänne ajan; jatkakaa 
ponnistelujanne. 

Parhaimmat kiitokseni kurs in apukou
luttajille ja kouluttajille. 
Toivotan kaikille hyvää kevättä ja alka
vaa kesää. 

Kurssin Johtaja 
Yliluutnantti Heikki Lamminen 

NESTE CITY 
Leif Paulamäki 

Hietasaarenkatu 19 
65100 VAASA 

17 



18 

AIIK - KIIRSSI 113 

Vas. ylh. Oppilaat: Råback,Sillanpää,Jaatinen,Salovaara,Puhakka,Niemi,Luoma , 

Kaura ,Pitkänen, Wikl und,N ierni ,Ruokokoski ,Myllymäki ,Partanen.Rajantie 

Rinta-Rahko.Kauppila , Vähä mäki, V ainionpää,Harj ula,Lundqvist,Hahto, Oreni us, 

tkm Kauppila ,alik Yli-Piipari,Isoaho,opp Suokas,Laurila,Huhta,Virtanen, 

kok Soosalu,Kokkonen,Packalen,vääp Hölsö, ltn Naapuri, ylil Hölsö, 

Kaustinen,Vähätalo, Fränti, Korpi, Aro, Kytölä, Laurio 

Saastamoinen, Mannila,Jutila ,Collin,Salokangas,Brandt ,Hautala 

Kemppainen.Ranta ,Viro,Hyvärinen ,Nitovuori,Aulin,Kotiranta 

Lähdesmäki,Nuotio,Järvenpää, alik Lehtinen ,Luoma ,tkm.Kuisti 

ylil Lamminen,ylil Prosi,ltn Lehtonen,vääp. Sainio,kok Lampinen,alik Ojala 
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AUK 113:n kouluttajat 

Ylil Heikki Lamminen 
Patterin Päällikkö sekä 
Kurssin Johtaja. 

Viii Erkki Hölsö 
Patterin vääpeli . 

Viii David Prosi 
Koulutusupseeri. 

Ltn Y-J Lehtonen 
Koul utusupseeri 
Tulen johto-ja Mittauslinja. 

Ltn Markku Lehtimäki 
Tulenjohto-ja Mittauslinja. 

Ltn PPrtti Naapuri 
Laslaru rnja. 

Vääp Sakari Sainio 

Tykkilinja. 

"TOIMISTOROTAT" 

Tkm Terho"Porstua"Kuisti 
sekii 

Tkm Pasi"Gonakirjuri"Kauppila 

SOHO-SEX 
Tammipiha, Pitkäkatu 28-30 

65100 Vaasa 
puh 317 35 51 

Apukouluttajien tervehdys 

Apukouluttaja: valtaa.arvostusta ja paljon velvoit
teita . Patteristommeparhaatalikersantitjamyöhem
min myös kokeiaat valittiin kaitsemaan kurssia 113 
suurin odotuksin. 
Kurssi poikkesi varsin paljon edeltäjästään.Leirejä 
oli vähemmän , mistä johtuen käytännön osaaminen 
jäi nyt hieman vaatimattomammalle tasolle. Oppilai
den motivaatiokaan ei kurssin alkaessa ollut aina
kaan liian korkea, ja tämä näkyi mm. laiskahkona 
kokeisiin valmistautumisena .. Kiitoksen haluamme 
kuitenkin antaa oppilaille siitä, että heidän käytök
sensä oli koko kurssin ajan mallikelpoista. Vanhan 
mieltä lämmittivät erityisesti kurssin I vaiheen 
rik.keettömyys ja siitä ansaittu kuntoisuusloma. 

Vääp Markku Hölsö 
Viestilinja. 

KUN RAKENNAT 
REMONTOtT
SISUSTAT 

ON HARTMAN 
S1NUA 

TOIMIVAN LÄHELLÄ! 

Asiantuntevat kouluttajat olivat nopeasti tukemassa 
epävarmuuden hetkinämme. Säästötoimista johtuen 
kouluttajat joutuivat luovuttamaan apukouluttajille 
myös vaativia opetustehtäviä, mikä pakotti meidät 
joskus valmistautumaan koulutukseen jopa vapaa
ajallamme. 
Erikoiskoulutukseen oli mukava lähteä, sillä vii
mein pääsimme paitsi kokeilemaan opetustaitojamme 
myös näyttämään oppimiamme erikoistietoja Ja 
-taitoja. Tehtäviä riitti kokeiden korjaamisesta 
rastien ja sulkeisten valvomiseen. 

Aamukalenterista viimeisiä pyöritellen , 
kurssin 113 apukouluttajat 
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TULEN JOHTO 

Kok Ilari Soosalu 
Vanhempi heppu , joka rauhallisesti 
kautta asiallisesti ohjasi linjaansa 
aamuisin kautta iltaisin jopt lattian 
kautta. 
Motto: " Jatkakaa ... eikä kiroilla " 

Kers J-P " Pappa " lsoaho 
Jyväskylän "juoksuvalmentaja", 
joka ilmoitteli innokkaasti pston 
komentajalle ja vähän muillekin. 
Linjan isähahmo. 
Motto: 11 No niin runkkarit ... 11 

Klinteistöhuolto K.PUHAKKA 
Klvenhakkaajankuja 1 

02600 ESPOO 
puh 90 -512 28 72 

Kers Antti Ojala 
AUK:n ainut mies, joka veteli 
päivässä askin toisten tupakkeja ... 
Motto: 11 Anna rööki . . . 11 

LINJAN OPPILAAT 

Rami " Kolli " Collin 
HV:llä juosten tyttöystävän luo. 
Laski huolestuneena pisteitään, 
vaikka varma RTK:n lähtijä . 
Linjan priimus. 
Motto: " Mulla on VMfL / HV . " 

Sami "Nöde " Korpi 
Mies, jota ei kiinnostanut mikään. 
Jatkuvat ilmavaivat ilahduttivat 
kurssitovereita . 
Motto: " Ota ny rauhas . " 

OY KONTAKTOR AB 
Myllärlnkatu 26 B 

65100 VAASA 
puh 961 - 317 79 00 

Mika " Kennedy " Lehtonen 
Piiloutui aina polaroidien taakse. 
Pston ainut mies joka lensi VL V: lie 
Motto : 11 Onks kellää litteraa ? 11 

Tomi "Tomppa" Lähdesmäki 
Jaksoi kärsivällisesti odottaa kirjettä 
tyttöystävältään Brasiliasta. Seinä
joen Mauno Ahonen. 
Motto : "Tosin toissa viikon tors
taina ... 11 

Kai " Kaitsu " Pitkänen 
Linjan seniori, joka piti tupaamme 
rautaisessa otteessaan. I / 94 tulee 
saamaan reilun ryhmänjohtajan. 
Motto : 11 Te ette ollu vie lä syntynyt
kään kun mäjo ... " 

Jani "Puhis "Puhakka 
Ei puhunut paljoa, mutta teki sitä
kin vähemmän. Lukulomilla aina 
korvalappustereot. 
Motto : 11 Eikö tätä allergiapeitettä .. 11 

Anssi "Tissivisva " Rinta-Rahko 
Kurlasi TKS:n aikana . Huolehti 
öisin pinkastaan . 
Motto: 11 Krlur klrkurlrlur ... " 

Mika " Miihkali " Sillanpää 
Lätkänpelaaja, joka ei ollut koskaan 
iltavahvarilla ("Mä vaan näytän tä
tä lappua ja ... 11

). 

Motto: " Aika hyvin heitetty sieltä 
takarivistä . 11 

Antti " Gas " Suokas 
Mies, joka lämmitti punkkansa 
piereskelemällä ja hymyili aina 
rasittamiseen asti . 
Motto: 11 Pikku pieru pitää sängyn 
lämpimänä . " 

Jyrki "Vaikku" Vainionpää 
Tuvan ilopilleri , joka jaksoi nau
rattaa kautta itkettää perversseillä 

jutuillaan. 
Motto: 11 Ei -eieieiei - mä en kuun

tele. " 

Pasi " Veltto " Virtanen 
Kivijärven väijykingi. 

Motto: 11 Ei nappaa. " ( Ai ei vai ... ) 

Janne "Tosiväbä "Vähätalo 
Piirteli itsensä apukouluttajien sy

dämiin . Nuohosi tuvan lattiaa ko
keisiin lukiessaan ( mutta nukkui 
sitten lka Lohtajassa lukulomilla ). 

Motto: 11 Öö-öö-öö ... " 

KOVA - KROMI OY 
Hankikuja 2 

01390 VANTAA 
puh 90- 825 07 44 

Kultasepänliike AKI ARO Ky 
PL6 

66400 LAIHIA 
puh 961 - 477 03 24 
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VIES TILIN JA 
Jussi "Piu.a" Aulin: 
Mies joka oli aina äänessä. Yölläkin enempi 
sanottavaa kuin monella miehellä päivällä . 
Vaasan mies joka rakasti vekosia. 
Motto 1: "Ei kyllä oo mun huki." 
Motto 2: "Mä lähden käymään himassa." 

Pekka "Mortti" Huhta: 
Sai järsyttäviä kortteja tyttöystävältään. 
Sportin luottopakki joka osallistui TKS:ään 
viimeksi 1.11 .1993 
Motto 1: "V ad." 
Motto 2: "Hyvä Boklöv." 

Jani "Jammu" Jaatinen 
Keksi muille mitä uskomattomampia 
haukkumanimiä . VaaRPsto:n ennätys 
kadonneissa tavaroissa Lohtajalla. Puhui 
englantia paremmin unissaan kuin hereillä 
(well, well). 
Motto 1: "Tää on jees." 
Motto 2: "Senkin räkätuppo." 

24 

Alexi "Moppi" Järvelä 
Suoritti hukin kuin hukin mitään mukisematta. 
Linjan kuopus. Uitti alik Lehtisen kaljalla. 
Motto: "En kai mää vaan joudu edarille ... " 

Jani "Vaurio " Laurio 
Biljardihai Vantaalta joka kuunteli enemmän 
korvalappustereoita kuin kouluttajia. Päätti 
viime hetkellä olla menemättä elau: ksi 
diplomitykäriksi joutumisen pelosta. 
Motto: "Hajoo aamuihis." 

Harri "Loimu" LuoQl& 
Viestilinjan nestori.joka mielellään hukitti muita. 
Aloitti vaelluksensa aina kellon soidessa. 
Motto 1: "Radio päälle." 
Motto 2: "Vaihtakaa nyt levyä." 

Panu "Hellracer" Nuotio 
Psykopaatti Kera valta joka kirjoitti A UK: n 
sairaimman yökronikan. Vietti vapaa-aikansa 
kauhuleffoja katsellen tai uhkapelien ääressä. 
Motto 1: "Mä olin täyspotissa." 
Motto 2: "Taas mä hävisin." 

Kyrönmaan Sähkö OY 
66440 TERVAJOKI 

puh 478 53 00 fax 478 54 46 

Lari "Skuggan" Rajantie 
Matikkanero Espoosta joka hajosi varpaihin
sa morttileirillä. Kolmostuvan namusetä. 
Motto l : " .... Sit ku mää oon Rukissa ... " 
Motto 2: "By the way, mulla on kuus ällää." 

Sami "Ramppa" Salokangas 
Mies joka erehtyi leikkimään " 10 tikkiä tuopilla 
11 Hullussa Pullossa ja epäonnekseen hävisi . 
Sai elinikäisiä traumoja Rajantien varpaista . 
Vietti aikaa HV:llä enemmän kuin patterilla. 
Motto: "Sanokaa Rambo vaan. 11 

Marko "Sissi" Salonen 
Linjan nopein mies ; katosi jo ensimmäisellä 
viikolla Riihimäelle. Kova poika tetsaamaan 
Mototon mies. 

Kai "Väbä" Vähämäki 
Kantoi kotoaan cd-levynsä tuvan pöydälle 
kaikkien iloksi . Teki katoamistempun aina 
viestivarastolle saavuttaessa. Nukkui vasten 
tahtoaan ilman peittoa. Himoitsi rannikkoristiä. 
Motto: "Ei paljon nappaa." 

Jyrgen "GBK" Wiklund 
Futari, joka sai päivittäin kirjeitä 
tyttöystävältään? Linjan mauttomin 
alusvaatekerta. Juoksi itsensä läpi A UK: n. 
Motto: "Jag har hoovee" 

Li i ketyönantaj ien 
Keskusliitto 

LTK ry 

Eteläranta 10 
00100 HELSINKI 

23 . 2. 1994 Yökronikka 

AUK:ssa nyt olemme, 
yhteisiä hetkiä koemme . 
Ilon aiheita saamme , 
surut ja vaikeudet jaamme. 
Emme aina ole samaa mieltä , 
mutta puhumme samaa kieltä. 
Sopuun aina pyrimme , 
huonot ideat syrjimme . 
Työtä kuin muurahaiset teemme, 
siitä kertoo myös eleemme . 
tyydytyksen meille antavat , 
eteenpäin meitä kantavat . 

Alokkaat kohta saapuvat, 
jotkut jopa kaatuvat, 
kun näkevät "firman" tavat, 
ja toteavat, että ne eivät ole samat. 
Muutos on aika raju , 
melkein lähtee taju. 
Palvelus kestää kuitenkin vam hetken , 
voit verrata sitä metsäretkeen. 

Hyvät lähtöpassit täältä on luvassa, 
mutta taitoja onkin hierretty tuvassa, 
toivotaan että ne pysyvät tallessa , 
eikä pelkästään jutut "Kallesta". 
Tulevaisuus näyttää hyvältä, 
vaikka tahti on vielä syvältä . 
Armeija-aika pysyy aina mielessä , 
vaikka olisinkin joskus kiireessä . 

opp Jyrgen Wiklund 

Kankaanpään K-Rauta 
Maatalous OY 

Rautatienkatu 2 
38700 KANKAANPÄÄ 
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KESKIÖ 
Kok Tuomas " Sluiba " Kokkonen 
Mies, jota ei todellakaan napannut ikinä mi
kään. RTK oli ilmeisesti imenyt miehestä vii
meisetkin" mehut" . Miehellä oli vakioasentonsa, 
joka herättikin hilpeyttä puolikurssijuhlassa. 
alan miehiä. 
Motto 1: " 2 miestä + varaston avain. " 
Motto 2: " Uskomatonta ..... . " 

Kers Pekka " Keila " Yli-Piipari 
Äärimmäisen särmä apukouluttaja, jonka val
vovan silmän alla ei häröinkään mies uskalta
nut päätään kääntää. MTV:n katselu oppitun
nilla ei tietenkään tullut kysymykseenkään. 

!6 

Wasa Sport OY 
Vaasanpulatikko 14 

65100 VAASA 
puh 317 2215 

LINJAN OPPILAAT 

Tommy " Prime Time " Fränti 
Mies särmäsi aivan hulluna, mutta mmstl 
vaihtaa vapaalle aina silloin tällöin, ei tosin 
koskaan palvelusaikana. Yllättäen ratekoon! ! 
Motto: "Ketkä lähtee lomille?" 

Teemu" Valmet" Jutila 
Linjan sluiba + kovin kuittaa ja, väittää olevansa 
10 - ottelija . Aina HV :lla tai lomalla . 
Sii vouspal vel u ei todellakaan napannut . 
Motto: " Fakingin, hugita joku muu ! " 

Timo " Tele " Kaura 
Säilytti viikon ruoka-annokset urheiluväli
nekaapissaan. Piti yhteyksiä ulkomaailmaan 
NMT:llään. Pinna paloi kaiken aikaa, mutta 
hymy säilyi. 
Motto: " Mull on nälkä . " 

Jaro " Kommari " Kotiranta 
Hätä ei lue lakia. Lakto - ovo - vegetanst1. 
Miehen mielestä lihaa syövät ja kaikki talvet 
sisällä nukkuvat ihmi~et ovat riistäjiä ja 
parantumattomia porvareita. Ei syönyt Loh
tajalla mitään viikkoon. 
Motto 1: " Ime mua." 
Motto 2 :" Ranta on porvari." 

Milca " Väsymätön " Nitovuori 
AUK l:n puolivälissä luuli haluavansa 
sukeltajaksi (tilapäinen mielenhäiriö) mutta se
kosi lisää ja lähti ratekoon. Saapumiserämme 
paras tetsaaja. 
Motto: " Mä meen ainakin uimaan." 

Oskari " Antenni " Orenius 
Lähtee jatkuvista uhkauksista huolimatta 
sivariin 26.9.Räjäytti kaappinsa ja punkkansa 
oma -aloitteisesti. Linjan omalaatuisin viihdyt
täjä. 
Motto 1:" Tsekataan ulos." 
Motto 2: "Ei nappaa,mutta e1 oo koskaan 
napannutkaan." 

Toni" Porvari" Ranta' 
Urheiluvälinekaappi oli pullollaan kosmetiik
kaa. Hajosi ensimmäiseen yölomaansa ja eten
kin sitä seuranneeseen aamuun. Mullisti 
maastoruokailun hätkähdyttävällä keksinnöllään 
Motto 1: "En mä oo mikään porvari . " 
Motto 2: " Ite oot porvari. " 

Mikko " V J " Saastamoinen 
Vietti keskiviikot hugissa kokeisiin lukien ja 
perjantaiaamut krapulassa. " Yleni " lukuisten 
väijyjen kautta vaihdonjohtajaksi. Matkusti 
lomille oluen voimalla. 
Motto: " Räysää räpylään elikkäs kakkaa kou
raan." 

Petri " Sokeri " Salovaara 
Joka keskiviikko vietti aikansa " auliisti " 
hugissa. VK:t kiinnostivat keskimääräistä enem
män. Naposteli suklaata ja kuunteli radiomafiaa. 
Motto: " Ihan sama, en mä tiedä." 

TV-MANU 
Kauppapuistikko 30 

65100 VAASA 
puh 317 08 44 

Antti " Falski " Viro 
Ennakkoluulot sikseen, mies on kotoisin Porista. 
Oli mukana palveluksessa aina kun ei soittanut 
kitaraa, nukkunut tai lukenut Jerry Cottoneita. 
(Eli suht' harvoin.) 
Motto 1: "Jätkät tsiigatkaa vosuja! !" 
Motto 2: "Johan mä oon 21 vuotta ollut ilman." 

23.3. 1994 Yökronikka 

Text Mark 700 

Tämänkertaisella ' Apupäivystäjä testaa , -
palstalla käsittelemme ja koeajamme yhtä 
kynäteollisuuden helmeä ,Text Mark700:a. 
Apupäivystäjällä on harvoin mahdollisuus 
saada käteensä tätä , lähinnä päivystäjälle 
suunniteltua , kaunotarta. 
Jos aloitamme käsittelyn teknisistä ominai
suuksista , niin huomaamme ,että tällä japani
laisella ihmetussilla voi raapustaa kaikille 
pinnoille ja jälki myös kuivuu välittömästi. 
Kuten hyvän taskukynän · ominaisuuksiin 
kuuluu ,niin Text Mark 700 ei sotke. Kaiken 
tämän lisäksi valmistajat ovat tehneet tussista 
vedenkestävän . 
Ajattomalla muotoilulla on saatu aikaan se, 
että Text Mark 700 sopii niin sporttiselle kuin 
hieman boheemimmalle päivystäjälle . Alu
miinikuorella tämä yleistussi on saatu valu
rautaisia edeltäjiään kevyemmäksi. 
Käytännön seikoista mainittakoon se ,että 
korkki on laitettava visusti paikalleen kun 
kynää ei käytetä . Korkki on kuitenkin syytä 
poistaa kun kynällä jälleen ryhdytään 
raapustamaan , sillä se helpottaa piirtämistä / 
kirjoittamista huomattavasti. 
Sanonta "Kukaan ei ole täydellinen" pitää myös 
tässä tapauksessa paikkansa , sillä suunnitteli
joille on tapahtunut selvä kömmähdys. Kynän 
toinen pää on jätetty kiiltäväksi ! Tämä aiheut
taa auringonpaisteella kiusallisia heijastumia . 
Yleisarvosana tästä kynäteollisuuden Por
schesta on silti erittäin hyvä . 

opp Pekka Huhta 



TYKKILINJA 

Kok "Löysä"Lampinen 

Rento mies, ei napannut mikään . Mies oli 
hajalla RTK:njälkeen. Mukava tyyppi jota näki 

tode~l~-ha~oin ; ~isi olla 3 päivää patterilla ja 
sen hsaks1 LohtaJan leirillä . Yhteys mieheen on 
katkennut . 
Motto : 11 Jatkakaa .11 

Kers Lassi "Tippa" Luoma 

Aina tippa nenän päässä sulkeiskentällä 
Si~gahteli suuntakehä kainalossa paikas~ 
paikkaan. Kersantin jämät kiilteli silmissä. 
Motto : 11 Aivan . " 

28 

LINJAN OPPILAAT 

Henry "Härö " Aro 

Hajotti Partasen 76:n lukolla.Aina painimassa, 
")'.llättäen moto AU".Tuvan surkein jäkittäjä. 
Viha-rakkaussuhde Hyvärisen kanssa . 
Motto 1 : "uaAAAA .. ." 
Motto 2 : 11 Kattotaan ny viälä viikko . 11 

Mats Brandt 

~-1i_es, joka ainoana koko linjasta poistutti omaa 
hnJaa . Mats ei edes huomannut kun silmälaseista 
oli toinen linssi kadonnut (kyseenalaisti lasien 
tarpeellisuuden). 
Motto : 11 Straff mej . 11 

Kai Hahto 

Sairas jätkä, jonka jutut oli toiselta henkiseltä 
tasolta. Velho rumpali ja hyppäsi sen vuoksi 
jatkuvasti HV: llä . 

Motto 1 : "Ihan sinisenä." 
Motto 2 : "Ota ny rennosti ." 
Motto 3 : 11 V ... u, on sairasta." 

Juha Harjula 

Noustessaan yöllä apupäivystykseen, kaasuili 2 
min ihan sekaisin ennenkuin tajusi nousta ylös. 
Luki kaiken vapaa-aikansa Forgotten Realms -
kirjoja . 
Motto : " Ei todellakaan." 

Harri Hautala 

Tuleva aseau.Odotti Kokkolaa kuin kuuta nou
sevaa. Miehen mielestä paska lensi joskus jopa 
sangolla. Kova kuorsaaja . 
Motto·. "Tota J·a··tka··a· · · sa1s vetää vastapalloon." 

Tero Hyvärinen 

~o~in suurisuinen pieni mies.Saastutti 5.tupaa 
JUtu1llaan toisten kuuroutumiseen asti. Etsi öisin 
ruuveja ja muttereita, eikä tunnistanut edes 
karvalakkia .Kypsytti kaikki . 
Motto : 11Mantelii. 11 

Timo Kauppila 

T_~leva motoau.Rauhallinen, mutta helposti 
ki1vastuva mies. Kulki ajoleirillä parannellen 
toisten töitä (kova poika kiristelemään ketjuja). 
Tunnettu aamusadattelustaan. 
Motto : 11MIT ÄH ?!?" 

Niklas "Holo" Kaustinen 

Seko!tti urheiluvälinekaapin ja jääkaapin 
merkitykset. Hävisi kaasukuninkaan tittelin 
Kemppaiselle. 
Motto : "Lähe kaveri ryyppäämään . " 

Kimmo "Kaasu" Kemppainen 

Ihkaelävä vaihekone, joka kaikkien suureksi 
hämmästykseksi ehti aina muiden mukaan. 
Piereskeli itsensä RTK:hon. 
Motto : "Emmä halua RTK:hon, mu~ ... 11 

Harri "Kytsy" Kytölä 

Kurikan poika, joka valitti itsekseen ja jopa 
r~_pulleen Lohtajalla. Piti joka päivä yksityisiä 
snsteystarkastuksia tuvassa. Ei tuonut CD
mankkaa, joten hugit nappas. Mies, joka sai aina 
vinkeästi nenilleen . 
Motto 1 : " Täältä ei oo pyyhitty." 
Motto 2 : " Kuka on tupasiivooja ?" 
Motto 3 : " Epäselvää nupinaa . 11 

Marko "Hylsy" Laurila 

t-.:telkei~ ka~kista kokeista juuri ja juuri läpi (tai 
sitten e1). Ei napannut lukulomat, aina sodessa 
tai nukkumassa. Kurssin 52 .. paras, ei lainkaan 
huonosti Vähäkyrön gonalta. 
Motto: "Tää on selvä. " 

Ilari "Lude"· Lundqvist 

S_ai pä~vi~in kirjeitä naiseltaan. Heräsi yöllä 
ama p1emnpäänkin ääneen. Mies lähti luku
lomien kautta RTK:hon. 
Motto 1 : 11 Valot pois." 
Motto 2 : "Olkaa hiljaa, mä halun nukkua." 

J~i n Mannila 

Kurssin toiseksi paras.joten ei saanut kiikareita 
joilla kyräillä Helenaa. Ei halunnut edes 
AUK:hon, mutta joutui RTK:hon. Miehen 
löytää tarvittaessa Tavastialta. 
Motto : " No niin , teinit." 
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Kestävään kehitykseen 
sähköllä 

Rakennamme parempaa 
maailmaa kaikkialla 

ABB Strömberg Power Oy 
Releet ja kaukokäytöt AII 

* * * * rtESKl·10•• 
~ .* * OLUET ■ 
tiend~ 10• Prices,,r LIMSA ■• 

••• ELGRINGO'S 
/ SPECIAL SAUSAG 1 
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MU S IC SA L O O N 

VAPSA 
HOVIOIKEUDENP.15--

The only music 
saloon in town!!! 

Mika "Vaihe" Myllymäki 
Aina vaiheessa ja apukouluttajien silmätik
kuna AUK tekohengittäen läpi . Ptriston huo
noimmat pinkat, säälistä tarkastuksesta läpi. 
Silmälasit yli kaksi kuukautta haussa. 
Motto 1 : " Miks mä oon aina vaihees ? " 
Motto 2 : " Täällä on kakkaraitoja." 

Jari "Pahvi " Niemi 
Sen näkee silmistä kun mies ei ymmärrä. 
Maailman ainoa mies, jonka suolistokaasut 
loistavat pimeässä.Jatkuva hymy päällä. Lähti 
lääkau:ksi Lahteen. 
Motto: "Hajoa aamuihis mortti." 

Mikko "Ei pyöritä" Niemi 

Pää ei pysy paikallaan valmistautumisaikana 
ja saikin jatkuvasti tylyjä. Myhäili jätettyään 
salaa loma-anomuksen, joka tuli kuitenkin 
bumerangina takaisin.Sai äidiltään 1 Ornk kir
jeessä, jolla pisti elämän risaiseksi sodessa. 
Motto : " Toi toinen Niemi haisee pahalle." 

Jani "Chicken" Partanen 

Kot, kot, kot, kraa ... Seko Keravalta RTK:hon . 
Motto: "Ensin pelastettiin suutari Andersson ... " 

Stefan Råback 

Hajotti kaikki metsästysjutuillaan. Aina loma
aamuina haulikon kanssa jänismetsällä. Tällä 
miehellä oli aina oma mielipide siitä kuinka 
asiat voisi tehdä paremmin. 
Motto : "Eiks tää olis parempi tehdä näin ?" 

9.3.1 994 Yökronikka 

Yösatu 

Olipa kerran maassa nimeltä Suomi-Finland 
pieni kaupunki nimeltä V aasa ja sen keskellä 
pienen pieni varuskunta nimeltä Vaasan 
Rannikkopatteristo.Siellä eleli pieni kansa , va
rusmiehet, omaa rauhallista elämäänsä aa
musta iltaan samojen tapojen mukaan , joita jo 
niin monet varusmiessukupolvet ennen heitä 
olivat noudattaneet. 
Muodossa oltiin hiljaa, ojennukset olivat tark
koja ja jopa poistumiset ripeitä .Eräänä marras
kuun harmaana ja synkkänä päivänä tämä syvä 
rauha rikkoontui. Vartiomiehet olivat hermostu
neita ja varuskunnan komentajakin oli normaa
lia kalpeampi. Varuskuntaa uhkasi suuri vaara 
jota kutsuttiin pahaenteisesti III/93:ksi. 
Pian tämä hirviö oli kolkuttelemassa varus
kunnan portteja. Sillä oli yli 200 päätä ja tuplasti 
enemmän jalkoja ja silmiä . Se hyöri ja pyöri , 
eikä sen aikomuksista ollut kenelläkään tietoa. 
Aikansa taisteltuaan se raivasi vartiomiehet 
tieltään ja ryntäsi porteista sisään.Se valtasi 
varuskunnan välittömästi jakautumalla osiin, 
joita oli kaikkialla; 1 Ptrilla, 3 PtrillajaEPtrikin 
sai osansa.Näitä osiin jakautuneita hirviön pala
sia kutsuttiin morteiksi.Varuskunta ei ollut sen 
jälkeen enää entisensä.Muodossa puhuttiin, 
ojennukset olivat syvältä ja poistumisissakin 
lonnittiin.Muttahyvin nopeasti mortit sulautuivat 
alku-peräiskansan pariin ja taas paistoi 
VaaRPsto:ssa aurinko ... tai oli ainakin pak
kasta ... 

opp Mikko Niemi 

Music bar Botnia lnn 
A-oik 

Työväenkatu 6 
60100 SEINÄJOKI 

,1~"%1;(:JJl 

JtrMll1:Jt Ar 
, .., w,C,,:,, ,-. "" 

Tänään leivotut 

Vaasan Vimpular ja J umpulat 
L - ei_ ihan tavalliset sämpylät 

OXFORD Dictionaries 

from 

HovlOilleudel'flUbtillllO r. 
Hovttttsetpl,Mcltn ~ 

65100V~SA 

KOKOSIVU OY 
Ruusulankatu 1 l A, 00250 Helsinki 
Puh. 90-440 400 Fax 90-440 106 
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PUOLUSTUSVOIMAT LIIKUTTAA!! 

Puolustusvoimissa siirrytään tulosjohtamiseen vuosien 1994 ja 1995 kuluessa. Myös liikunta
kasvatuksessa siirrytään tulosjohtamiseen, joka osaltaan aiheuttaa uudelleenarviointeja tulosta
voitteiden saavuttamiseksi olemassaolevilla resusseilla. Liikuntakasvatuksen tulosalueiksi on 
määritelty: 

1. Liikuntajärjestelmä ja toiminnan kehittäminen 
2 . Fyysinen suoritusky~y 
3. Liikunta - asenteet ja - aktiivisuus sekä 
4. Kansainvälisyys 

Tulosalueista joukko -osastojen toimeenpanovastuulla ovat fyysinen suorituskyky sekä liikun
ta-asenteet ja -aktiivisuus . Muista vastaa Pääesikunnan koulutusesikunta . 
Erityisesti varusmiesten kouluttajilla, niin henkilökunnalla kuin varusmiesjohtajiUa on tärkeä 
tehtävä varusmiesten liikunta-asenteiden muuttamisesta pysyvän liikunta harrastuksen edistämi
seksi. Tähän tavoitteeseen ei päästä pelkällä palvelukseen kuuluvalla liikunnalla, vaan tueksi 
tarvitaan myös mahdollisuuksia vapaaehtoiseen vapaa-ajan liikunnan toteuttamiseen. 
Liikuntakoulutus on toteutettava monipuolisena, fyysistä kuntoa edistävänä sekä virkistystä 
ja vaihtelua tuovana. Itse liikuntaharjoitus on pyrittävä toteuttamaan normaalia sotilas
koulutusta vapaampana "iloisella ilmeellä", kuitenkin hyvän ja turvallisen järjestyksen 
säilyttäen. 
Varusmiesurheilijoiden valmennus varusmiesaikana on otettava huomioon osana pitkäjänteistä 
ja suunnitelmallista urheilu-uraa . Muu varusmiesten vapaa -ajan liikunta on pääsääntöisesti 
VMTK: n, patteriston ja Varuskunnan Urheili joiden järjestämää Varusmiesten Liikuntakerho
toimintaa (VLK), johon osallistumista tulisi erityisesti kannustaa. 

Tuloksia viime talvelta: 

* 19.11. Sotilasurheiluliiton ilma - asemestaruuskilpailujen finaali Dragsvikissa. 
Yleinen sarja 

8. Vääp Juha Haavisto 

* 2.12.-93 Patteriston uintimestaruuskilpailut 
Varusmiehet 100m vapaauinti: 

I. Alok Ehrsröm 1. ptri 59.05 
2. Alik. Ojala 3 . ptri 1.09.53 
3 . Alok Latva-Rasku E. ptri 1.11.65 

Henkilökunta 100m vapaauinti: 
1. Ylil Salonen 1. ptri 1. 12.89 
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Viestiuintikilpailu 6x25 m : 
1. 1.ptri 1.26.58 Ylil Salonen Vääp Lehtinen 

Alik Nivukoski Alok Fränti 

2 . 2.ptri 

3 . E. ptri 

Alok Ehrström 
1.29.48 Vääp Haavisto 

Tkm Vähänen 
Tkm Saarela 

1.31.59 Ylil Suvanto 
Tkm Hakomäki 
Alik Råholm 

Alok Kemppainen 
Yli! Laine 
Tkm Saxlund 
Tkm Sundqvist 
Yliv Kurki 
Alok V ihanto 
Alok Latva - Rasku 

* 31 .1.-3.2.1994 LMpa: n hiihtomestaruuskilpailut Hämeenlinnassa. 
Varusmiehet 15km 
35. Tkm G.Sjöblom 

* 18.2.-94 Vaasan Sotilasläänin kaukalopallomestaruusturnaus Kauhavalla . 

1. Kauhava 4p 
2. Kokkola 4p 
3. Vaasa 4p 

. 4. Ähtäri 0p 

* 22.2.-94 Patteriston hiihtomestaruuskilpailut Kaupunginlahdella 
Varusmiehet 9km 
1. Tkm Sjöblom 
2. Alik Koski 
3 . Tkm Vestman 

Yleinen 9km: H 35 9km: 
1. Vääp lJ. Mäkinen 1. Sotmest S. Haka 
2. Vääp M. Koivunen 2. Ltn M. Säntti 
3. Vääp M. Hölsö 

H -lO 9km: 
1. Yli! S. Poti 

Liikuntakasvatusupseeri 
Luutnantti 

II -l5 9km: 
1. Ltn H. Mäkinen 
2 . Yli! S. Kivelä 

Olli Hyyppä 
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VAASAN RANNIKKOPATTERISTON TAPAHTUMAT 
1.12. 1993 - 8.4. 1994 

YLENNYKSET: 

6.12. -93 
Evl Hannu Tapio Alfred Luukkonen 
Ltn Esa Annas Kujanpää 
Lääk. ltn Ari Kristian Kangasmäki 

1.2. - 94 
Ltn Marko Tapio Pukkinen 

1.4. - 94 
Ltn Mika Samuel Koivunen 

SIIRROT: 

Mus. yli) Janne Siniketo KYmen HR:iin 
Mus. kapt Turkka Mettälä Laiv. SK:sta 

34 

LIITTO 

Pelimiehiä v:sta 1987 

ETELÄPOHJANMAAN 
MESSUT OY 

Puistopolku 12A , PL 39 
60101 SEINÄJOKI 

puh 964-414 26 66 
fax 964-414 74 16 

PALVELUKSEEN: 

Kers Mika Erkki Sinisalo 
Kers Vesa Markus Peltomäki 
Kers Ari Johannes Keski - Rauska 
Kers Juha - Pekka Huhtala 
Tstovirk Reijo Henrik Putkinen 
Autonnasent Harri Johannes Saarela 

VAARPSTO:n 

PIENOISLIPUT 1.12.1993 

Evl Kai Tynkkynen 
Kapt S. Karjunen 
Yli! A.Lyyski 

Kapt J-P.Ranta 
Ylil R.Kuusinen 

tmi VP-Auto 
Sipoontie 57 

04430 JÄRVENPÄÄ 

Länsi -Suomen 
Valjakkourheilijat ry 

Velttikatu 21 
38700 KANKAANPÄÄ 

Lentokentäntien SHELL 
65390 VAASA 
puh 356 90 60 



~e. Qito. a,,u,,e't.äiH.eH.. 

TAISTELUPARITARJOUS 


