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Vaasa 26.8.1994 

VAASALAISTUNUT 
PATTERISTO 

Meripuolustuksemme johto oli jo kaksikymmentäluvullakin niin ammatt1ta1tomen ja 

kauaskatseinen, että se totesi liikkuvan kenttätykistökalusteisen rannikkotykistön 

tarpeellisuuden osana rannikkojemme puolustusjärjestelmän kehittämistä. 

Helsingin edustalta Isosaaresta alkunsa saanut moottoroidun rannikkotykistön kehittäminen 

jatkui sittemmin Suomenlinnassa 12 vuotta aina vuoteen 1964 saakka. Jokainen 

rannikkotykkimies ymmärtää, että kovin mittavia liikkuvan tykistön harjoituksia ei 

perinteikkään Suomenlinnan valleilla voitu kuitenkaan toteuttaa. 

Niinpä elokuussa 1964, Pohjanmaan Jääkäripataljoonan siirtyessä Vaasasta Sodankylään, 

Vaasan Rannikkopatteristo pääsi muuttamaan perustamispaikastaan nimikkokaupunkiinsa 

Vaasaan. 

Elokuun 18. päivänä 1994 vietimme juhlavin, mutta iloisen vapautunein tuntein ja tapahtumin 

tätä tärkeää 30-vuotispäivää! Kiitokset kaikille mukana olleille ja meitä eri tavoin 

muistaneille ! 

Alusta alkaen luodut hyvät suhteet vaasalaisiin ja ympäröivään maakuntaan ovat 

vuosikymmenien saatossa vain entisestään tiivistyneet ja syventyneet. Tämän päivän 

patteristolainen on tervetullut ja toivottu vieras yhtä hyvin arjessa kuin juhlassa. 
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Vaasan Rannikkopatteriston kyky selviytyä tehtävistään on perusrakenteeltaan hyvä. 

Joukko-osastomme on nuorekas, ammattitaitoinen, tehokas ja toimintaansa edelleen kehittävä 

tulosyksikkö. 

Sopivan kokoisena, itsenäisenä joukko-osastona patteristo voi tulevinakin Vaasassa olon 

vuosikymmeninä keskittyä kouluttamaan tasokkaita liikkuvan rannikkotykistön taistelijoita 

maanpuolustusalueen reserviin vaalien samalla Vaasan ja sen lähialueen arvokkaita 

sotilasperinteitä. 

Parhaimmat kiitokseni kaikille teille, jotka olette mukana patteriston toiminnassa ja 

toimintojen edelleen kehittämisessä. 

Vierivä kivi (lue: Liikkuva rannikkotykistö) ei sammaloidu! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Hannu Luukkonen 
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VARUSMIESTEN VAPAA-AJAN AIKUISKOULU
TUSKOKEILU ON KÄYNNISTYNYT VAASAN 

RANNIKKOPATTERISTOSSA 

Vaasan Rannikkopatteriston komentaja, everstiluutnantti Hannu Luukkonen yhdessä Vaa

san apulaiskaupunginjohtaja Bengt Strandinin ja elinkeinojohtaja Jorma Pitkämäen kanssa 

esittelivät kuluvan vuoden helmikuussa puolustusministeriön, Pääesikunnan ja 

maanpuolustusalueen edustajille suunnitelman varusmiesten aikuiskoulutuksesta. 

Hankkeen päämääränä on varusmiespalvelusajan entistäkin kokonaisvaltaisempi 

koulutuksen ja ajankäytön hyödyntäminen yhdistämällä sotilaskoulutukseen ensisijaisesti 

vapaa-aikana toteutettava aikuiskoulutus. Samalla pyritään helpottamaan 

työvoimaviranomaisten työtä antamalla ammatinvalinnan ohjausta ja ammattiin ohjaavaa 

koulutusta jo palvelusaikana. 

Tavoitteena on lisäksi mahdollistaa varusmiespalveluksensa suorittaville asevelvollisille 

itsensä kehittäminen ainakin samantasoisesti kuin siviilipalvelukseen hakeutuvat jo 

nykyiselläänkin voivat tehdä. 

Hanke liittyy osana Vaasan Rannikkopatteriston ja Vaasan kaupungin välillä jo aikaisemmin 

käynnistettyyn laaja-alaiseen yhteistoiminnan kehittämisprojektiin, jossa patteristoa 

kehitetään erikoisosaamisen joukkona osana Vaasaa ja sen osaamista. Kouluttaahan 

Vaasan Rannikkopatteristo jo nykyisellään ainoana joukko-osastona puolustusvoimissamme 

koko moottoroidun rannikkotykistön reservin. 

Aikuiskoulutus toteutetaan Vaasassa yhdessä eritasoisten oppilaitosten kanssa Vaasan 

Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen koordinoimana. Annettava koulutus on 

varusmiehille ilmaista. Myös henkilökunta voi osallistua koulutukseen. 

Hanketta koordinoi johtoryhmä patteriston komentajan johtamana. Johtoryhmässä ovat 

edustettuina Vaasan lääninhallitus, Vaasan kaupunki, Vaasan Ammatillinen 

Aikuiskoulutuskeskus sekä työvoimapiiri. 

Varusmiestoimikunta ja sen yksikköedustajat ovat aktiivisesti mukana 

kouluttautumismahdollisuuksien informoinnissa ja yhteydenpidossa eri oppilaitoksiin. 

Kokeiluvaihe kestää ainakin kevään -95, jonka jälkeen päätetään missä laajuudessa 

hanketta jatketaan Vaasan Rannikkopatteristossa ja mahdollisesti muissakin joukko

osastoissa. 
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Osoituksena tällaisen opintomahdollisuuden tarpeellisuudesta voidaan pitää V94 

saapumiserälle ryhmänjohtajineen suoritetun kyselyn tuloksia. Tutkimukseen 

osallistuneista noin 200 varusmiehestä yli 60% ilmoitti olevansa halukas kokeiluun. 

Oppilaitosten lamakaudesta ja kokeilun alkuvaiheesta johtuen heinäkuussa alkaneille 

ensimmäisille ATK- ja yrittäjyyskoulutuskursseille osallistuu noin 50 varusmiestä. 

Koulutuspaketit toteutetaan ohjattuina ja itseopiskeluna pääsääntöisesti Vaasan 

Rannikkopatteriston modernissa koulutustalossa varusmiehen vapaa-ajalla. 

Palvelusajalla on toteutettu kysely opintohalukkuudesta sekä eri oppilaitosten esittelyt. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Hannu Luukkonen 

Koulutus 
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8Sherwood 
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p Li Finnhydraulic 
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1 f;/{..f' ~ ., 
Kirkkopuistikko 5, puh 317 926 
Olympiakatu 5-7, puh 317 0510 

Varusmiehet! 
Pizzahintaan sisältyy juoma. 
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Sotilaspastorin tervehdys 

Lappeenranta 24.8.1994 

Lähetän lukijoille tervehdyksen "harmaista". 
Kirjoitan tätä nimittäin Lappeenrannan 
Maanpuolustusopistolla, jossa suoritan 
erikoisupseerikurssia. Meitä on täällä 40 
erikoisalojen henkilöä saamassa tietoa 
puolustusvoimista. Kurssi on mielenkiintoinen 
ja kurssikaverit mukavia. 

Tänään kävimme suunnistamassa ja 
saunomassa Taipalsaaren harjoitusalueella. 
Muutamat uskalsivat uimaankin. Muuten, juuri 
samalta rannalta lähti muutama vuosi sitten se 
BTR-vaunu, jonka kohtalona oli upota l 1/2 
kilometriä lähtönsä jälkeen Saimaan sinisiin 
aaltoihin ja viedä mukanaan monta nuorta mies
tä. Hiljaisina katselimme rannalta ulapalle. 

Vakavienkin asioiden äärellä olemme siis 
olleet. Usein, kun pysähtyy ajattelemaan noin 
vakavia, tulee mieleen, että kerran elämä päättyy 
minultakin. Onko elämäni suunta ollut oikea? 

KOTILEIPOMO 
HÄMÄLÄINEN KY 

puh 322 2344 

Kyrönmaan Sähkö Oy 
Asematie 5 

66440 Tervajoki 
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"Onko suunta varmasti oikea?" kysyi tänään 
kouluttajamme, suunnistuksen ammattilainen. 
Hyvä kysymys syvemmässäkin mielessä . 
Nimittäin, jos suunta ei ole oikea, olen menossa 
harhaan ja pahimmassa tapauksessa eksyn. 
Elämässä voi joutua harhateille monella tavoin. 
Joskus rahantarve ylittää tulomme aihauttaen 
houkutuksia.Joskus joudumme huonoon seuraan 
ja sitä myötä pimeille poluille. Voimme myös 
uskonnollisessa mielessä olla harhateillä, 
eksyksissä siltä tieltä, jonka Jumala on meille 
viitoittanut. 

Muistan hyvin, kun eräs suunnistajapoika piti 
rippikoulussa hartauden siitä, kuinka voimme 
pysyä Jumalan viitoittamalla tiellä. Hän sanoi :" 
Jumala on antanut meille kartan ja kompassin!" 
Kartta on Raamattu ja kompassi omatunto. 
Karttaa lukemalla ja omaatuntoa seuraamalla 
pääsemme perille - Raamattu ja omatunto 
käytössään kristityn suunta on oikea. 

Suunnistusterveisin Arto Lehtineva 
Sotilaspastori 

MUOTIPARTURI 

Hovioikeudenpuistikko 3B 
puh 3172 732 

KONEKAUPPIAS 
Valtionkatu 13, 60100 Seinäjoki 
puh 964-412 1600, fax 423 5333 



Nuoret uskovat aseelliseen maanpuolustukseen 

(Pääesikunta - tutkija Olli Harinen) 
Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa nyky

ajan nuorista suhtautuu myönteisesti maanpuo
lustukseen. Tämä selviää pääesikunnan teettä
mästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin nuorten 
asennoitumista puolustusvoimiin. 
Kyselyyn vastasi noin 3 000 nuorta. Vastaajien 

joukossa oli peruskoulujen, lukioiden, ammatti
koulujen ja korkeakoulujen opiskelijoita. Ver
tailukohtana oli 600 satunnaisesti valittua va
rusmiestä. 

Yleinen asevelvollisuus saa kan
natusta nuorten keskuudessa 

Kaikista vastaajista 71 prosenttia oli sitä miel
tä, että aseellinen puolustautuminen on aina 
paikallaan, vaikka lopputulos näyttäisikin epä
varmalta. Miehistä puolustamista kannatti 81 
prosenttia ja naisista 60 prosenttia. 
Sekä nuoret miehet että naiset kannattivat yleistä 

asevelvollisuutta. Miehistä yleisen varusmies
palveluksen kannalla oli 72 prosenttia, vastaan 
oli 9 prosenttia. Naisista 69 prosenttia kannatti 
ja 10 prosenttia vastusti yleistä asevelvollisuut
ta. 

Haasteita henkilökunnalle 

Kyselytytkimuksen vastaajilta tiedusteltiin mie
lipiteitä myös varusmiespalveluksen mielenkiin
nosta ja opetusta voista. Haasteita varusmiespal
veluksen kehittämiselle asettaa se, että vain joka 
neljäs asevelvollisuuden jo suorittanut oli pitä
nyt saamaansa koulutusta nykyaikaisena. Mie
lenkiintoisena varusmiespalvelusta oli pitänyt 
46 prosenttia. Kuitenkin yli puolet vastaajista 
oli tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. 

Puolustusvoimien tarjoamat am
matit tunnetaan huonosti 

Tutkimus osoitti myös sen, että nuorten tiedot 
puolustusvoimien tarjoamista työtehtävistä ovat 
epätarkkoja ja puutteellisia. Vain harvat tiesi
vät, että armeijan noin 20 000 palkatusta työnte
kijästä on siviilejä noin 10 000 ja heistä yli 
puolet on naisia. Kaikista vastaajista 68 prosent
tia katsoi voivansa harkita puolustusvoimien 
siviilitehtäviä tulevaisuuden työpaikkanaan. 
Naisvastaajista tätä mieltä oli peräti 72 prosent
tia. 

Night Club 

FONTANA 

MARCO/)k 
HOVIOIKEUDENP. 11 HOVRÄTTSESPL. '2: 175 922 VAASA VASA 

10 

AUK 114:N PUOLIKURSSIJUHLA 27.7. -94 
UPSEERIKERHOLLA 

Perinteinen AuK:n puolikurssijuhla 
vietettiin helteisenä heinäkuun iltana iloisissa 
tunnelmissa. Takana oli kahdeksan viikkoa 
enemmän tai vähemmän raskasta opiskelua. 
Oli sopiva aika hiukan irroitella AuK I:n 
päättymisen kunniaksi. 

Juhlan aluksi kurssin johtaja ylil Heikki 
Lamminen sekä silloinen oppilaskunnan 
puheenjhtaja opp Autio lausuivat omat 
tervetuliaissanansa. Pian tämän jälkeen 
siirryttiin maistelemaan boolia, jonka 
vahvuudelle kurssimme johtajakin antoi 
tunnustusta. Maukkaasta illallisesta vastasi 
VaaRPston ruokalan väki, josta heille 
kiitokset. 

Illallisen jälkeen jaettiin kurssin tittelit. 
Luumuksi valittiin opp J K E Korpela, 
hitsin tittelin sai opp Lastula, nipon 
arvonimestä pääsi nauttimaan opp Tikkala, 
mussuksi nimettiin opp Snellman ja häröksi 
opp Laakso. 

CANASTA 
GRILLI 

Hovioikeudenpuistikko 9 
65100VAASA 
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Linjojen järjestämä ohjelma oli varsin 
kilpailupainotteista. Ensiksi oli vuorossa 
laskinlinjan järjestämä tietovisa,jossa voiton 
väänsi opp Kaipio. 
Viestilinja laittoi pystyyn kunnon 
diskotanssikilpailun, jossa erityisesti alik 
Rinta-Rahkon ja opp Kuoppalan yhteinen 
esitys herätti ihastusta. TJ-mittauslinja 
vastasi varmastikin illan riemukkaimmasta 
kilpailusta. Ohjelmassa oli apukouluttajille 
pinkan ja kravattisolmun tekoa. Kisan 
parhaan suorituksen esitti kok Fränti, joka 
taitteli uskomattoman särmän pinkan 45 
sekunnissa. 
Lopuksi oli vuorossa tykkilinjan 
Lapinlahden linnut-tyylinen kreikkalais
katolinen show, joka pisti totisemmankin 
pojan nauramaan. 

Illan päätteksi oli vapaamuotoisen 
seurustelun vuoro. Juhlan jälkeen väki 
poistui kuumaan Vaasan kesäyöhön 
jatkamaan juhlintaa. 

Korpr Salonen 



LOHTAJA BEACH 16.6 - 22.6.1994 

Jo ennen kukonlaulun aikaa, varhain torstai

aamuna nousivat ensimmäset oppilaat ylös ja 

lähtivät valmistelupartioiden mukana kohti Lai
hian Rajavuorta, josta Lohtajan oppilasleiri 
alkoi. 

Leiri käynnistyi heti kovalla treenillä, sillä 
ensimmäisen päivän aikana oli edessä kahdet eri 
asemat ja varusteiden "roudaaminen" oli sen 
mukaista - hikeä ei säästelty . Rankkojen 
asemaanajojen lisäksi oppilaiden hermoja 
koettelivat miljoonat hyttyset, joita Laihian 
metsiköissä todellakin riitti!! 

Perjantaina oli edessä moottorimarssi kohti 
Pohjois-Euroopan suurinta hiekka-aavikkoa. 
Lohtaja kutsui puoleensa niin voimalla, että 

mm. laskin vaunu jäi kiinni hiekkaan. Tilanteen 
pelasti kuitenkin tykkilinjan rautainen Kratsi . 
Leirin edetessä asemien vaihto jäi vähemmälle 

ja huomio keskitettiin meriammuntoihin. Sun
nuntai oli "lepopäivä", jolloin ei vaihdettu ase

mia eikä ammuttu tykillä. Silloin oppilaaat sai
vat tetsata lähipuolustus- ja ilmasuojaharjoitus

ten tahdissa, sekä kaivaa poteroita poteroiden 

perään . 
Pahin "hajoaminen" leirillä tapahtui viestilin

jan oppilaiden keskuudessa. He nimittäin saivat 
vetää kelaa vähintäänkin tarpeeksi, koska leiril
lä ryhmien väliset etäisyydet olivat samat kuin 

oikean sotatilan vaatimat etäisyydet. Viesti linja 
veti lakua metsään kaikkiaan yli 200 km/ mies . 

SUOMEN NESTLE OY 
Kutomotie 6A 

00380 HELSINKI 

TB-HUOLTO 
T. KOSOLAKY 

65610 MUSTASAARI 
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Leirin loppupuolella, viime1s1ssa asemissa, 

joutuivat laskimen oppilaat mukaan todella to

dentuntuiseen pelastusharjoitukseen, jota myös 
patteriston komentaja seurasi. Pelastusoperaati
ossa jokainen mies (koluttajia lukunottamatta), 
luuli tositilanteen olevan kyseessä ja toiminta 
oli todellakin sen mukaista. Onneksemme auto
onnettomuus oli tällä kertaa kuitenkin lavastet
tu, eikä vaaratilannetta ollut. Toisin kävi kuiten
kin tykkilinjan keskuudessa. Opp Nevan perä sai 
tykintakaosan päähänsä hakiessaan hylsyä pois 
tykiltä. Onni onnettomuudessa oli se, että tällä 
kertaa parin kuukauden toipumisloma 

riitti .... huonomminkin olisi voinut käydä. 
Keskikesän "rantalomamme" sujui paahtavan 

aurinkon alla juhannusta odotellessa ja uutta 
oppiessa. Viidensissä asemissa kaikunut" ajoon" -
huuto ja sen aikaansaama vipinä oppilaissa oli 
ennennäkemätöntä. Jokainen halusi mahdolli

simman nopeasti patterille, joka oli yllättäen 

alkanut tuntua telttailun aikana varsin kotoisalta 

paikalta. 

Linjojejn leirimuistoista koonnut: 
Opp Nissinen 

SANSTOR 
MAA RAKENNUS 

65450SULVA 

K-RAUTA - MAATALOUS 
LASTULA 

39930 KARVIA 

130 K 54 kovapanosammunnassa. 

Lipunlasku leirin viimeisenä iltana. 
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Kapteeni Jorma Rantala reserviin 31.08. 1994 

Alokas Jorma Rantala astui varusmiespal
velukseen Vaasan Rannikkopatteristoon 
15.02.1965. Rantala kotiutui 10.01.1966 
oltuaan kuukauden lomautettuna. 

Reservissä olo ei ehtinyt kestää kovinkaan 
kauan, sillä Rantalan tutuksi tullut hahmo 
nähtiin kasarmin aitojen sisäpuolella jo seu
raavana päivänä nuorena kersanttina. 

Patteriston väki on tottunut tuntemaan Jor
ma Rantalan säntillisenä, äärimmäisen tun
nollisena ja luotettavana perussotilaan mal
likuvana. Toimiessaan kouluttajana kasar
mialueella, maastossa tai leireillä Rantalan 
toimenkuvaan ei koskaan mahtuneet epä
siistit asut tai huono käytös. Hän katsoi 
myös aina asiakseen puuttua terveellä taval
la havaitsemiinsa virheisiin, 

I l.O 1.1966 alkanut Jorma Rantalan varsi- (kuva: Kapteeni Rantalan TJ-leiriltä) 
nainen sotilasura kesti noin 28 vuotta. Pal-
vel usuransa aikana hän ehti palvella Vaasan oli sitten kysymys varusmiehistä tai pal ve

Rannikkopatteristossa useissa eri tehtävis- lustoverista. JormaRantalaolijaon vieläkin 

sä: opetusaliupseerina 8 vuotta, aliupseeri- sotilas kiireestä kantapäähän. 

kurssin vääpelinä 2 vuotta, opetusupseerina 
3 vuotta ja viimeiset 5 vuotta koulutustoi- Jorma Rantalan harrastuksiin on kuulunut 

miston toimistoupseerina. Vuosien 1979- toiminta erilaisissa luottamustehtävissä sekä 

1989 välisen ajan Rantala oli "lainassa" siviilissä että sotilasyhteisössä. Hän on toi

Pohjanmaan sotilasläänin esikunnassa, jos- minut mm. toimiupseeriliiton liittovaltuus

sa hän hoiti koulutustoimiston toimistoup- tossa ja useissa seurakunnan luottamusteh

seerin tehtäviä. tävissä. Lisäksi Jorma Rantala teki mittavan 
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ja tuloksellisen työn toimiessaan Vaasan 
Varuskunnan historia-kirja toimikunnan 
sihteerinä. 

Rantala Jorma Rainer: 
kapt. 20.07.40 Alavus. Vanhemmat Yrjö 
Samuli Rja Tyyne Johanna Järvinen. Puoli
so Maj-Lis Kattilakoski. Lapset Heli Johan
na ja Olli Taneli. Varusmies VaaRPsto 65-
66, aliups pk 26 (rt) 66-67, peruskurssi II
jakso (kt) -70, mestarikurssi 2 (rt) -73, luut
nanttikurssi 3 (rt) -76. Kers -66, ylik -71, 
vääp -75, yliv -76, sotmest -77, ltn -80, ylil 
-85, kapt -90. 

Vaasan Rannikkopatteristo toivottaa kapt evp Jorma Rantalale onnea 
ja menestystä reservissä! 
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Oppilaskunnan puheenjohtajan ajatuksia 

Aliupseerikurssi on ollut positiivinen koke
mus. Mielekkäintä kurssilla on ollut erikoiskou
lutus. AuK on sisällöltään huomattavasti vaihte
levampi kuin peruskoulutuskausi. AuK:n aika
na alkaa todenteolla päästä sisään armeijan maa
ilmaan ja sopeutua siihen. Myös taaksejäänei
den aamujen määrän kasvu nostaa mielialaa ja 
lisää motivaatiota. 

Kaikkein jännittävin ja mielenkiintoisin vai
he AuK:n aikana on kuitenkin se päivä, jona 
uudet alokkaat tulevat. Silloin uunituore korp
raali pääsee ensi kerran todenteolla kokeilemaan 
siipiensä kantavuutta esimiestehtävässä. 

Päällimmäisenä ovat kurssiltamme jääneet 
mieleen helteiset säät. Oppitunneilla on istuttu 
peltipaita päällä ja hiki on irronnut jo pelkästä 
ruokalaan marssimisesta. Helle on voinut hie
man verottaa lukuintoamme. Ovathan ajatukset 
kieltämättä aina välillä harhailleet hiekkaran
noille. Kyllä helteet silti aina pakkaset voittavat. 
Apukouluttajien kertomuksia edellistä kurssia 
koetelleista pakkasista kuunnellessa ei ole voi
nut muuta kuin olla mielissään siitä, että on 
aloittanut armeijan keväällä. 

~ 

Oppilaskunnan toiminta on keskittynyt puo
likurssijuhlan ja Porrastus-lehden teon ympäril
le. Oppilaskunnalla olisi varmasti enemmänkin 
tehtävää, mutta kurssi vilahtaa yllättävän nope
asti ohi ja toisaalta myös kokeet omalta osaltaan 
vievät aikaa. 

Yhteishenki kurssilla on ollut kohtalaisen 
hyvä. Jokaisella on riittänyt yritystä ja kaveria 
on jeesattu tarpeen mukaan . Uusia kavereita on 
saanut jokainen. Edes riketaulun kärähtäminen 
ei horjuttanut kurssin henkeä vaan asia pystyt
tiin sivuuttamaan miehekkäästi . 

Kurssin kouluttajat ovat olleet erittäin am
mattitaitoistajoukkoa., Myös apukouluttajat ovat 
luoneet itsestään osaavan vaikutelman. 
Toivotan kaikille kurssin kouluttajille, apukou
luttajille ja kurssikavereille hyvää jatkoa ja 
menestystä. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Korpr Tero Salonen 

,. ,. 
Kuljetusliike 

~ 964-437 4677 

E. Laurila ky 
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ALIUPSEERIKURSSI 114 

JOHTAJAN KIRJOITUS 

Koulutus on tämän aikakauden avainsana. Ilman riittävää teoreettista ja käytännön koulu
tusta on mahdotonta kehittyä oman alansa ammattilaiseksi. 

Te olette saaneet armeijan kouluttaja- ja johtajakoulutuksen perusteet. Seuraavaksi on 
vuorossa käytännön kokemusten kartuttaminen. Parhaiten hankitte kokemusta olemalla 
aktiivisia ja oma-aloitteisia. Älkää empikö ottaa vastuuta, sillä vastuullisten tehtävien 
kautta te opitte tuntemaan omat rajanne ja näin kehitätte itseänne kouluttajina ja johtajina. 
Vastuu tekee teistä vaikuttajia, mutta muistakaa, että johtajan vastuu on jakamaton, sitä ei 
voi delegoida alaspäin. 

22. 08. 1994 te saitte omat alaiset kun saapumiserä 11/94 astui palvelukseen. Heitä 
kouluttaessanne voitte todeta omien siipienne kantavuuden. Tulette kokemaan onnistumi
sen hetkiä, mutta myös vaikeitakin aikoja. Valmistautukaa aina kaikkiin teille annettuihin 
tehtäviin huolella ja pyrkikää parhaimpaanne, enempää ei voi keneltäkään vaatia. 

Pyrkikää omalta osaltanne poistamaan epäkohtia ja pysäyttäkää vanhojen väärien perintei
den eteenpäinmeno. Hyvänä muistisääntönä tässäkin tapauksessa on vanha sanonta suures
ta kirjasta:'' Älkää tehkö toiselle sellaista mitä ette toivoisi itsellenne tehtävän." 

En epäile vähääkään kykyjänne selviytyä varusmiesjohtajien tehtävistä. Toivotan kaikille 
menestystä varusmiespalveluksessa ja aikanaan reservissä. 

Kiitän linjanjohtajiaja apukouluttajia mittavasta työpanoksesta ja toivotan kaikille hyvää 
alkanutta syksyä. 

Kurssin johtaja 
Yliluutnantti Heikki Lamminen 
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AUK-KURSSI 114 

Yas. ylh. oppilaat: Heikkilä, Putro, Snellman, Reinikainen, Kuoppala, Frusti, Nieminen, 
Nykänen, Kullas, Nousiainen, Raisio, Maikola, Luhtala, Nissinen, 

Härö, Puska, Villanen, Högfors, Mäkelä, Martin, Virtanen, 
. alik Rinta-Rahko, alik Hahto, opp: Penttilä, Markkola, Lammi, Kaipio, 

ahk Salokangas, kok Collin, kok Fränti, ltn Sainio, ltn Naapuri, yli! Lehtonen, 
alik Sillanpää 
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Reinikainen, Malkamäki, Eeli, Åbb, Rintamäki M, Lastula 
Berg K, Salonen, Mörsky, Korpela JKE, Takala, Laakso 
Nevanperä, Rintamäki A,Harjula, Hämäläinen, Ah!, Mansikkamäki 
Kivimäki, Roukus, Natri, Rinta, Länsisaari, Huhtala, korp Kauppila, Tkm Renkola 
yli! Lamminen, yli! Hölsö E, ltn Lehtimäki, vänr Hölsö M, kok Råback, kok Rajantie, 
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Ylil Y-J Lehtonen 
Koulutusupseeri 

Ltn M Lehtimäki 
Tj- ja mittauslinja 

Ltn S Sainio 
Tykkilinja 

AUK 114 - KOULUTTAJAT 

Ylil E Hölsö 
Patterin vääpeli 

Ltn P Naapuri 
Laskinlin ja 

VänrM Hölsö 
Viestilinja 
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''TOIMISTOROTAT'' 

Korpr Pasi "Kuppila" Kauppila 
Ekin oikea käsi, osasi hommansa ja hukitti kaik
kia tasapuolisesti. 

Tkm Ilkka Renkola 
Eräs patterin hiljaisimpia, mutta samalla pelä
tyimpiä miehiä, joka jakeli hukeja sääliä 
tuntematta (joskus jopa samalle miehelle neljä 
hukia viikossa). Osasi kuitenkin hommansa. 

KONE JA LAITEMYYNTI 

39960 SARVELA 
puh 930-412 89 

AUTOLIIKE 

RINTA-JOUPPI 

MEUERIKATU 15 
65100VAASA 

Puh. (961) 3171 666 

KARVIAN BETONI JA SORA 
KY 

39960 SARVELA 
puh 930-410 53 

Sananen apukouluttajilta 

Elämme muutosten aikaa, uudet tuulet puhal
tavat Vaasan Rannikkopatteristossa. Voimme 
vain ilolla todeta armeijankin uudistuvan varus
miesten vapaa-ajankoulutuksen myötä. Nyky
äänhän jokaisella varusmiehellä VaarPSto:ssa 
on mahdollisuus opiskella jotakin, josta tulee 
olemaan hyötyä myös reservissä. 

Aliupseerikoulu on tietysti aina ollut patteris
ton kermaa, ja näin myös tämänkin kurssin n:o 
114 kohdalla asia on, vaikkakaan ojennukselta 
ei ikävä kyllä säästytty . 

Valmistuville ryhmänjohtajille ja kokelaille 
edessä olevat ajat eivät tule olemaan helppoja. 
Kouluttajien puolelta tulee olemaan paljon odo
tuksia, jotka teidän odotetaan täyttävän malli
kelpoisesti. 

Kurssin kääntyessä kohti loppuaan on syytä 
toivottaa onnea ja hyvää menestystä Vaasaan 
jääneille, sekä Santahaminaan siirtyneille. 
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Toivottavasti me, linjojen apukouluttajat, 
olemme antaneet teille hyvän esimiesmallin. 
Tulevaisuudessa, eli varsin pian, kun te toimitte 
meidän asemassamme, tulee teidän säilyttää 
hyvät välit alaisiinne, kurin siitä kuitenkaan 
löystymättä. Muistakaa myös hyvä yhteishenki, 
sen avulla pääsee hyviin saavutuksiin. 
Tämän kirjoituksen ilmestyessä me, AUK 114:n 

apukouluttajat olemme kaiholla jättäneet taak
semme tämän kotoisan kehdon, mutta kaiku
koon tervehdyksemme reservin raskaista rien
noista. Summa summarum: Kaikkea hyvää teil
le ja muistakaa: Kuula on nyt teillä! 

PEACE, LOVE & EMPATHY 
111/93 Apukouluttajat 



VIES TILIN JA 

Vänr Markku Hölsö 
Suunnistaja, jonka edessä kalpeni mies kuin 
mies, ainakin ilmoitusta tehdessään . Muuten 
rento kaveri, joka ei turhia jäkittänyt. Piti linjaa 
pilkkanaan repimällä piuhoja irti . 
Motto: "Nyt voitais pitää se puolen tunnin kah
vitauko." 

Kers Marko Rajamäki 
Laittoi viestilinjan aluksi tutisemaan, mutta 
osoittautuikin varsin hauskaksi veikoksi. Patte
rilla erittäi n särmä, tunnilla rento ja mukava. 
Motto : "Jos joku ei tajua pätkääkään niin .... " 

Kok Lari "Skuggan" Rajantie 
Espoon lahja Suomen puolustusvoimille. Ha
vaitsi AuK:N loppuvaiheessa kuinka hauskaa 
poistuttaminen on . 
Motto:"Ei riitä, ja kuka siellä oikein kompu
roi .. . " 
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Kers Kai "Jatkakaa" Vähämäki 
Mies.jonka suurin haave oli saada kessunjämät. 
Innostui, kun löysi linjan tuvasta Klamydian 
kasetin ja vei sen mukanaan. 
Motto 1: "Ei voi valittaa, tei llä on ollut niin 
sluibaa." 
Motto 2: "Jabajaba, kurssi." 

Alik Sami "Hermo" Salokangas 
Löysi linjasta ja sen oppilaista hyvin vähän 
positiivistä, tosin hyvälle päälle sattuessaan var
sin hauska heppu . 
Motto: "Jos joku viesti linjalta mokaa, niin te 
juoksette." 

VAASAN LÄÄNIN KESKO 
VARASTOTIE 9 
60100 SEINÄJOKI 

LINJAN OPPILAAT 

Jyri "Baywatch" Ahl 
Mies Kauhavalta.joka hajosi AuK:iinjo ensim
mäisenä päivänä. Unohtui Lohtajan leirillä met
sään. 
Motto: "En myönnä, mutten tee toiste ." 

Stefan "Näätä" Härö 
Linjan oma Wunderbaum. Nukkui aina kun tuli 
tilaisuus, ja suunnisti vielä vekosillakin kotiin 
nukkumaan . · 
Motto 1 : "Anna tulta." 
Motto 2: "Olkaa ny hiljaa, täällä nukutaan." 

Pasi "Keskusneiti" Kleimola 
Kelapelle, joka ei tiennyt kuinka lakua vede
tään . Istui Lohtajalla luurineitinä kun muut ke
lasivat. 
Motto: "Ja sitten mä päästin kissan pihalle .. . " 

Ari "Häiris" Laakso 
Koetteli patterin hermoja. Haahuili aina valmis
tautumisaikanajajäkitti kuin märkä sukka. Pel
käsi riketaulun pyörähtävän ympäri , ja päätti 
pysäyttää sen lukemaan 222. Siirtyi siviiliin 
AuK I:n jälkeen. 
Motto l: "Päivystäjä! !" 
Motto 2: "Kyllä faija hoitaa." 

Ville "Hoki" Mansikkamäki 
Nykäsen ikioma aisapari. Yllättävän positiivi
nen mies hukiensa määrään nähden. Lähti rate
koon. 
Motto 1: "Laakso, pistä se kaappi kiinni." 
Motto 2: "Tää on Nykäsen vika." 

Juji "Taakse stu" Nykänen 
Hajosi pienimpäänkin hukiinsa. Poistutteli 
"Fränkkiä" jo alokasaikanaan. Kurssin kunin
gas jäkittäjä joka piti patteristoa rautaisessa ot
teessaan . 
Motto 1: "Frank!!" 
Motto 2: "Hukisuojaan!!" 
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Kari "40" Markkola 
Tuvan ruskeakielisin mies. Vei linjan vanhim
pana miehet oppitunnille 25 min liian aikaisin. 
Mies, jolle ei homma maittanut ellei esimies 
katsonut vierestä. 
Motto: "Slurp, slurp." 

Jarmo "Jämerä" Penttilä 
Rajaseudun eli Jurvan Rambo, metsien kasvatti . 
Tiesi aseesta kuin aseesta. Tuvan partiopoika 
joka oli valmis hukiin kuin hukiin . 
Motto: "Oltiin vähän poikien kans ... " 

Juha "Kolikko" Puska 
Laihian varjoisilta kujilta mies, joka tunsi rahan 
arvon . Venytti Laihian markkaa enemmän kuin 
suuret päättäjät. Hajosi pakkipussien hintaan 
Lohtajalla (3 mk/10 kpl). 
Motto 1 : "Jätä jämä." 
Motto 2: "Saat perjantaina takas ... " 

Toni "Tissi" Rinta 
Hajosi totaalisesti linjojen purkuun Lohtajalla. 
Kypsyi Rintamäen kanssa kiikkuvaan sänkyyn. 
Oli suuressa rateko-vaarassa. 
Motto 1: "Ratekoon .. . juu ei se passaa." 
Motto 2 : "Mikäs lomaparatii si tää sitten 
on ... Haliwuudi ." 

Marko "Yagi" Rintamäki 
Markon mielestä Yagi-antenni on jumala. Sär
mäsi oppilasväbänä. Tunsi hedelmät kuin he
delmät. Urheiluvälinekaappi oli kuin jääkaappi. 
Motto: "Kas, kas ... " 

Kim "Skappari" Roukus 
Nykäsen ohella patterin kovin tylyttäjä. Haavei
li matkasta Lohtajalle Minillään, seiskakutonen 
vetokoukussa.Neuloi linjan särmimmän kusira
jan, lähti ratekoon. 
Motto 1: "Ei näin miehet." 
Motto 2: "Ei näin Laakso." 

Tero "Tyly tosimies" Villanen 
Hajoamaton mies,joka sisäisti intin käytetyim
mät vuorosanat. Tylytti Lohtajalla aivan sai
raasti tykkimiehiä. Harrasti "jokkista" vekosil
la. 
Motto: "Rupee ny pikkuhiljaa hahmottaan ! " 



TYKKILINJA 

Ltn Sakari Sainio 
Tiukka kouluttaja, joka ei sietänyt löysäilyä. 

Kok Stefan "Punnerrusasento" Råback 

Tykki! in ja apukouluttaja,joka muisteli aina kuin
ka kaikki tehtiin ratekossa paremmin ja kau
niimmin . Poistutteli linjaa pelkästä mielihyväs
tä . 

Motto 1: "Kivimäki! Kivimäki s ... na!" 
Motto 2: "Ei meillä ratekossakaan ollut tauko
ja." 

Motto 3: "Hahto, miten tää tehdään?" 

TEIRINKADUN KIPSA 

Teirinkatu 20 puh 3155 888 
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Kers Kai "Drum" Hahto 
Aina ahv :llä tai hv :llä. Opetus meni perille vaih
televalla menestyksellä, mutta opettajassa ei 
ollut vikaa. 
Motto 1: "Ei naureta." 
Motto 2: "Ei pyöritä." 

LINJAN OPPILAAT 

Jarmo "Strutsi" Frusti 
Pitkä, mutta hoikka mies. Sai kokeista kiitettä
viä ja harrasti kärpästen metsästystä. IV-iltoina 
yleensä hukissa, mutta ei silti mussuttanut. 
Motto 1 :"En mee ratekoon ." 
Motto 2: "Mä meen himaan ." 

SÄHKÖLIIKE E. HYYPPÄ OY 
LIIKETIE 17 
66300JURVA 

uh 961 36 1080 

Juha "Barbi" Harjula 
Moto-au jumalan armosta??? Pääsi inssin ja 
kirjalliset läpi ja katkaisi jalkansa (onnesta) . 
Uneksi aina ruokalan tytöistä: "Mä iskin sille 
silmää, kun se anto mulle juustoa." 
Motto: "Vähä eri tyyliin." 

Jani Hämäläinen 
Tuvan unisin mies. Vaasan gona, joka sai Loh
tajan leirillä epämääräisiä tetsauskohtauksia. 
Vekoset eivät napanneet, vaan mies löytyi aina 
punkkansa pohjalta levyttämästä. 
Motto : "Mä meen heti TKS:n jälkeen nukku
maan ." 

Roy "Högge" Högfors 
Vaasan oma taistelija, jonka punkka oli erittäin 
räjähtämisaltis . Tyynypussissa oli keskimäärin 
15 ruutua siviilikierrettä. Särmästä toiminnas
taan huolimatta sai mahtavan määrän tylyjä toi
miessaan oppilasvääpelinä. 
Motto:"?" 

Sami "Särmä" Kaipio 
Mies Merikarvian metsiköstä, joka -yllätys, yl
lätys- piti leirejä mukavana vaihteluna kasarmi
elämälle. Uunituore ylioppilas, joka oli lähes 
aina oikeassa. 
Motto: "Oltiin Merikievaris ja ... " 

Mikko Kivimäki 
Kaukaloiden hirmu Seinäjoelta. Käytti oppitun
neilla kynää päänsä raaputtamiseen, mutta ei 
päätään kynän raaputtamiseen. 
Motto: "Kahjätkää." 

Janne Matias Korpela 
Tuvan särmin mies, sai parhaat numerot kokeis
ta. Luultiin, että miehellä oli silitysrauta kaapis
sa, koska punkka oli kuin tiiliskivi . 

Juha "Alias" Korpela 
Juoksutti koko kurssia, koska siivouspalvelu ei 
kiinnostanut. Suurimpana haaveena, joka ei 
koskaan toteutunut, oli ratekoon pääsy. Luumu
jen luumu .... 
Motto: "Läheks ratekoon?" 
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Sampsa "Fazer" Kullas 
Paikallinen koheltaja Vaasasta. Tetsasi TKS:n 
aikana. Hankki itselleen komennuksen puoli
kurssijuhlan ajaksi. (Ei pitänyt riisistä.) 
Motto l: "Mull on allergiapeitto." 
Motto 2: "Antakaa mun nukkua." 

Jarmo "Luode" Luhtala 
Mies, joka omisti tuvasta oman nurkan. Oppi
tunneilla miestä ei paljoakaan näkynyt, vaan 
aika kului yleensä ajaessa tai autohallilla "hu
gissa" . Loistava moto-au. 
Motto: "Pitäisköhän käydä autohallilla hom
maamassa hugi." 

Janne "Kiisseli" Maikola 
Tykkilinja hukikone, jolla oli enemmän hukeja 
kuin muilla yhteensä. Muu aika kuluikin maail
man menoa ihmetellessä ja nenää nysvätessä. 
Motto l: "Taas mä, miksei joku muu?" 
Motto 2: "Kui se nii on ???·' 

Timo "Tae Kwondo" Natri 
Aina HV:llä eikä ikinä TKS:ssä. Väijyhukikaan 
ei päässyt koskaan iskemään! Ei ollut mikään 
yllätys, että kaveri lähti ratekoon. 
Motto :"Mutt mä lähden nyt HV:lle" 

Petri "E.T." Nousiainen 
Laskeutui AuK:lle jostain Turku-planeetalta. 
Keksi hitsaamista lähes joka asiasta. Punkka 
räjähteli, koska siviilikierteen syvin olemus ei 
tahtonut hahmottua. 
Motto 1: "Hajoa!" 
Motto 2: "Hahmottaa sen ... " 

Niko "Rötvä" Putro 
Särmän suuri mies Sundomista,joka sitoi miehiä 
öisin kiinni punkkiin. Piti kaapissaan viiden 
viikon gineskirjastoa. Omasi tuiman katseen, ja 
ehkä juuri siksi sai toimia vakituisena 
oppilasvääpelin sijaisena. 
Motto: "Hei lainaaks mulle autoa?" 



Antti "Rafa" Raisio 
Mieheltä luonnistui tetriksen peluu, lukeminen 
j ä i vähemmälle . Harvinainen näky 
lomatarkastuksen aikana . Särmyys hävi si 
aamujen mukana. 
Motto: "Mulla on vemppaa." 

Olli "Pallo" Snellman 
Olisi kai päässyt ratekoon, mutta potki itsensä 
pois sieltä. Näki aina unta potkupallosta ja 
Maradonasta sekä myönnetyistä otteluvapaa
anomuksista. Harvinainen olento patterilla. 
Motto: "Mulla on hoovee." 

Tom "Hupsu" Uppstu 
Lähti lääkintä-Au:ksi, koska ei päässyt siviilissä 
gynekologiksi (liian isot kädet) . Ainut 
tykkilinjalainen,jokaei nurissut hukeista. Puhui 
aina naisista. 
Motto 1: "Nyt mä en ymmärrä." 
Motto 2: "En saanut lihaa enkä viinaa." 

Matti "Krapula" Virtanen 
Lappajärven lahja VaaRPsto :lle . Hajosi 
hukeihinsa, minkä tupakaverit saivat öisin 
karvaasti kokea. Löysi iv:lläruskeasilmän,jonka 
kanssa kynä onkin käynyt kuumana. 
Motto 1: "Tää on kauhee!" 
Motto 2: "Venaa viikko." 

HIEROMA- JA FYSIKAALINEN 
HOITO LAITOS 

Kuulankatu 4 puh 4235 373 
60100 SEINÄJOKI 

KYRÖN FYSIKAALINEN 
HOITOLAITOS KY 

Kyröntie 14 
21800KYRÖ 

F:ma LARS-ERIK MARTIN T:mi 
KONTTORIKONEHUOLTO 

Erämiehenkatu 6 puh (961) 3168 997 
65370VAASA 

LAADUKKAAT SOTILASKUV AT 
VALOKUV AAMO K.PUSKALA 

puh (961) 2631176 
66300JURVA 

INSTRUMENTARIUM 
REWELL CENTER, YLÄTORI PUH. 317 2800 
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Y OKfOOI.KKa 

PUOLUSTUSVOIMIEN YLIPÄÄLLI
KÖLLE 

Lähestyn sinua taas kirjeellä, mutta se ei ole 
minun ansiotani, että näin pian olen taas 
kirjoittamassa. Se johtuu "minusta riippu
mattomista seikoista." Viime kerralla pyy
sin sinua muistamaan meitä ruohonjuurita
son polkijoita silloin kun teet niitä koko 
valtakuntaa järisyttäviä, elämää suurempia, 
globaaleja, universaaleja(?) päätöksiä siel
lä valtion sydämmessä Arkadianmäellä. 
Koska edellisestä yhteydenotostani on ku
lunut niin vähän aikaa, on luonnollisesti 
hieman vaikeaa antaa palautetta siitä, miten 
olet onnistunut tässä asiassa. Sen verran 
voin kuitenkin todeta, että me täällä ruohon
korsien tasalla tallaamme, välillä jopa tamp
paamme, tehden tätä usein näkymätöntä, 
mutta niin välttämätöntä työtämme. Asiat 
etenevät ja pyörät pyörivät hitaasti mutta 
varmasti,joten ei liene järin suuria ongelmia 
korjattavaksesi . Esitän sinulle kuitenkin 
kutsun näin epävirallisesti, että tulisit seu
raavalla Pohjanmaan käynnilläsi meitä tän
ne tervehtimään. Se toisi piristystä harmaa
seen arkeen. Palataan asiaan tuonnempana. 
Jätän tämän tähän. 

Kunnioittaen 
Oppilas Jan-Erik Martin 

Terra-Team Oy 

Juvan Teollisuuskatu 18 
02920ESPOO 
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hyvän näön 
osoite 

. .. adress för 
bra syn ... 

fi' (961) 3173 479 

SILMÄOPTIKKO H~Bo·· 
ÖGONOPTIKER .l1 

Vaasanp. 15 Vaasaespl. 

TIINAN HIUSPALVELU 
LEIKKAUS INTIN 

POJILLE 50,
MUILLE 60,

KAUPPAPUUISTIKKO 36 VAASA 
P. 3121959 

TILi- JA LAKIPALVELU 
FORUM OY 

KURIKKA 
Puh. 964-450 2113 



TULEN JOHTO 

Ltn Markku Lehtimäki 
Tiesi kaiken tulenjohdosta, kunpa vaan 
oppilaatkin olisivat pysyneet perässä. Hymyili 
kerran ja antoi kerran 15 minuutin sodepaussin. 
Motto: "En tule hyväksymään mitään 
makaroonimiehiä." 

Kok Rami "Kolli" Collin 
Tulen johtajien cingi, cocelaiden cuningas. Osa
si puhua torni -kieltä ymmärrettävästi. Jaksoi 
opettaa kärsivällisesti yksinkertaisia tj-linjan 
oppilaita. Saapui oppitunneille aina hyvin 
levänneenä. 
Motto: "Ihmetoimintaa, miehet." 

KEMIKALIO RINJA 
KAUPPAPUISTIKKO 18 

65100VAASA 
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Kers Mika "Silli" Sillanpää 
Vaikka kärsikin nappaamisongelmasta, saavutti 
kessunjämät särmäämällä oikeaan aikaan oi
keassa paikassa. Pystyi tarvittaessa "alentumaan" 
oppilaiden tasolle. 
Motto I : "Älkää multa kysykö." 
Motto 2: "Elikkä näin." 

Alik Anssi "Räkä" Rinta-Rahko 
Pieni mies.joka huusi alhaalta ja lujaa. Jäkitti 25 
tuntia vuorokaudessa .. Mies, joka herätti tu vas
sa ristiriitaisia tunteita, ja jonka lempeät puolet 
eivät aina tahtoneet tulla esiin. 

SAMPO 

VAASAN KONTTORI 

LINJAN OPPILAAT 

Christian "Anttu" Berg 
Linjan suomenruotsalainen, joka jahkaili yllät
tävän usein ratekoon lähdön takia. Otti stressiä 
kokeista. Iski unissaan tarinaa kuin Veikko 
Huovinen . 
Motto: "Mä en osaa mitään." 

Kim "Ettan" Berg 
Vuorenkokoisten nuuskapallojen käyttäjä, joka 
nukkuikin nuuska huulessa. Luki HV:lla kokei
siin. IV:n jälkeen luuli kuittailleensa 
tupakavereilleen, mutta kuittasikin järjestyspar
tion johtajalle. 

Mauri "Hylsy" Eeli 
Myöhästyi joka paikasta. Epäili, ettei läpäisisi 
kurssia, kuitenkin vain yksi hylsy. Kaivoi ne
näänsä valmistautumisaikana. 
Motto: "Onks kellään ... " 

Marko "Maatila" Heikkilä 
Ison talon isäntä, p-arvo 9. Särmäsi itsensä 
ratekoon . Huki nappasi yllättävän harvoin . Lin
jan lomakone, joka rengasti itsensä AuK:n aika
na. 
Motto: "No huh huh ." 

Mika "KP" Kuoppala 
Linjan körmy, jota ei suuremmin napannut, silti 
pisteet parhaasta päästä. Kieltäytyi ratekosta. 
Kuittaili alikessuille ja haki veksistä keppiä. 
Hankki rautaa sormeensa AuK:ssa. 
Motto: "No, anna ny mä näytän." 

Jaakko "Priimus" Lammi 
Linjan pienin mies,joka veti koko ajan parhaita 
pisteitä. Joka viikko yölomalla ja metsässä 
nappasi aina huki. 
Motto: "En mä nyt paras oo." 

Jari "Hitsi" Lastula 
Puhui enemmän unissaan kuin päivisin, jatsasi 
aina puhutellessaan. Omisti tupamankan. 
Motto : "Taas mä mokasin 
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Sami "Lämy" Länsisaari 
Kurssin särmin kaappi ja punkka. Rateko jäi 
lätkän ja tyttökaverin takia. Otti rauhallisesti ja 
odotti HV:lle pääsyä. Kurssin ainoa mies, joka 
sluibasi pikamarssilta rovastin nimmarilla. 
Motto I: "Uskokaa ny, en mä mihkään rukkiin 
lähde. " 
Motto 2: "Tää on sitä huonompaa hiihtoken
kää." 

Jan-Erik "HV" Martin 
Patterin sluibin mies, jota ei napannut mikään, 
aina HV:lla tai nukkumassa. 
Motto I: "No niin, hahmottaa." 
Motto 2: "Tää on tornia." 

Markus ''Aselehti'' Malkamäki 
Tohkeaselittäjä,joka puhui vaikka seini lle. Trak
torit ja aseet henki ja elämä. Tuleva maajussi, 
joka omasi kyseenalaisen huumorintajun . 
Motto: "Jätkät oli heh heh hah haa ... " 

Mikko "Herätyskello" Mäkelä 
Linjan kick boxing-mestari, joka nukkui 
kuulosuojaimet päässä. Pisti yöllä muiden tupa
kavereiden iloksi kellon herättämään, että ehtisi 
lukea kokeisiin. 
Motto : "Mikä varustus?" 

Marko "Mökä" Mörsky 
Saapui Niinisalosta keskuuteemme AuK:iin ja 
hajosi välittömästi . Majoittui tykkituvassa ja 
joutui aluksi hahmotusvaikeuksiin. Hälyhukien 
kuningas patterilla (n. 3 krt/ vko). 
Motto: "Selittäkää nyt pojat vähän." 

Tomi "Poka" Nieminen 
Mies, jonka ilmeet olivat kuin suoraan Muppet 
Showsta. Punkanteon vaihekone ja aina rööki llä. 
Tavoitteena oli 1. ptri . Yritti suostutella Länsi
saarta ratekoon, mutta huonolla menestyk e llä. 
Motto: "Mä lähden röökille. " 

Tome "TE" Reinikainen 
Tuvan rauhallisin mies, joka ei ikinä hajonnut. 
Oman veljensä peilikuva, ilmaisi viimeisenä 
mielipiteensä. Lähti ratekoon . 
Motto: "Mun mielestä se on näin ." 



Antti "Pahvi" Rintamäki 
Tuvan särmin allergia peitto. Ei ollut ikinä 
maailmanmenossa mukana. Hajosi kavereiden 
antamiin hukeihin. 
Motto: "No mitä nyt taas?" 

Ari "Sulkeisvatsa" Tikkala 
Taakse poistuttaessa kävi pääl le kuin yleinen 
syyttäjä. Halusi apukouluttajaksi ja lähti ratekoon 
särmäämään. 
Motto: "Uudet mortit juoksee!!" 

Kai "Jämä" Åbb 
Omisti patterin häröimmän punkan . Aina 
pummimassa Niemiseltä jämää, jonka myös 
yleensä sai . 
Motto: "Jätäjämä." 

OY ARNE BERG AB 
Lentokentäntie 
65380VAASA 

TORIKIOSKI 

Kauppapuistikko 12 
65100VAASA 

SUOMEN ARMEIJAKIN MARSSII 
&-jC!CS-MAIHAREISSA. 

siviilissäkin voit käyttää niitä 
TIEDUSTELE! 

---~----==--~ SEINA .. JOEN--~--~~ ~ 

~~ ~ 

PWKA0 [;)~&)QD 
Valtionkatu 18-20 
60100 Seinäjoki 
P. 964-414 3333 
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Yökronikka 

PUNKKA 

Minun päälleni on armeijan oppien mukaan 
laitettu patja, kaksi lakanaa, viltti, tyyny 
jossa on päällinen ja päiväpeite. Päälläni on 
levyttänyt moni taistelija: on ollut pitkää, 
lyhyttä, painavaa ja kevyttä. Päivisin ruoka
tauolla olen yleensä hyvin suosittu ja olen 
ylpeä siitä, koska ei jokaisen punkan päällä 
levytetä. Silloin tunnen olevani tärkeä ka
pistus, tuvan kuningas . 
Iltaisin päiväpeitteeni rypistyy, koska pal
veluksen päätyttyä päälleni suorastaan heit
täydytään. Väsyneet taistelijat käyttävät 
minua hyväkseen ennen iltavahvuuslasken
taa uinuen päälläni onnellisesti välittämättä 
pätkääkään tunteistani. 
Eniten inhoan tarkastuksia. Pinkka-ja punk
katarkastukset ovat tähänastisen elämäni 
karvaimpia kokemuksia. Päiväpeitteeni tu
lee olla jakkaralla siististi taiteltuna. Ellei se 
kelpaa tarkastajalle, hän potkaisee tuoliin ja 
haluaa tietää, kenen pinkka on. (Olen useas
ti yrittänyt karjaista, että se on minun, mutta 
kukaan ei ole kuullut huutoani .) Pinkan kul
ma käännetään ylös ja pinkka tehdään uu
delleen. Vielä kauheampaa on se,jos peitto
ni ei ole sileä, lakanani rypytön ja tyynyni 
hyvin. Silloin päätyyni lyödään ja sekös 
sattuu. Huvittaisi joskus tintata takaisin, 
mutta en voi, koska jalkani ovat tukevasti 
lattiassa. 

Aamulla taistelijat petaavat minua kovalla 
tohinalla ja joskus jopa hiki valuen. Seuraa 
tarkastus ja elleivät päiväpeitteeni ruudut 
ole suorassa, niin päätyni revitään auki ja 
sekös harmittaa. Taistelijat eivät aina jaksa 
pedata minua kunnolla. Haluaisin ojennut
taa heitä siitä, sillä olen ansainnut parem
man kohtelun. Olenhan ehkä armeijan pide
tyin kapistus. Terveisiä muille virkaveljille
ni toivoo eräs punkka. 

Opp Toni Rinta 

________________ __. 
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KARI TIKKALA 
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LASKINLINJA 

Ltn Pertti "Pepe" Naapuri 
Ei hiostanut linjaa turhalla metelillä. Erittäin 

hyvä kouluttaja,johon kaikki olivat tyytyväisiä. 

Hoiti pisteet kotiin pitkällä pinnalla ja rennolla 
tyylillä. 
Motto: "Pidetään nyt paussi, loppuu 20 vaille." 

Kok Tommy "Tukka" Fränti 
Särmä apukouluttaja, joka poistutti linjaa 

vartiopaikka 1. kiertäen . Kertoili iltavahvarissa, 
mitä kaikkea keittiön tytöiltä saa ja mitä ei . 
Motto: "Vartiopaikka 1. kiertäen sama paikka
järjesty ! " 

Alik Toni "Räyhä" Ranta 
Rentoakin rennompi apukouluttaja, jota ei 
kiinnostanut muu kuin festarit. Ei muistanut 
keskiövaunusta juuri mitään. 
Motto 1: "Mikä tää on? Tietääks joku?" 
Motto 2: "Ei mua kiinnosta." 
Motto 3 : "Tänäänkään mä en oo tehny mitään." 
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LINJAN OPPILAAT 

Pasi "Ave" Autio 
Mies, joka vietti AuK-aikansa yli! Lehtosen 

juttusilla tai punkalla kitaraa rämpyttäen. Haki 

vaihtelua arkeen lähtemällä ratekoon . 
Motto: "Mä meen Lehtosen juttusille." 

Pasi "Energy" Huhtala 
Maailmanluokan painija ja AuK:n paras 
urheilija. Linjan priimus, mutta kieltäytyi 

lähtemästä ratekoon painitreenien vuoksi . 

Hallitsi homman kuin homman, eikä juurikaan 
napissut. 
Motto 1 :"Mä meen raveihin ." 
Motto 2: "Mulla on HV." 

Jarkko "Edari" Nissinen 
Palloa potkiva vaasalainen, jonka yleisin hugi 
oli HV. Löysi RtPsto-oppaan syvimmän 
olemuksen: Sehän on sängynjalan tuki. 
Motto 1: "Kyllä rateko pysyy pystyssä ilman 
muakin ." 
Motto 2: "Mulla alkaa HV puoli viis." 

Tom Prest 
Kokkolan mies, jolla oli patteriston parhaat 
HV :t, mutta joka vietti ne enimmäkseen 
oppitunneilla istuen. Läntisen 
maanpuolustusalueen paras ki vääriampu ja, 
joka melkein tipahti ratekosta. 
Motto: "Tää on selvä." 

Tane "Artturi Sakari" Reinikainen 
Hyväksi todettu varusmiestyyppi, jota oli 
sarjatuotannossa valmistettu kaksi kappaletta. 
Rakasti RtPsto-opasta ja luki sitä jatkuvasti, 
taisi osata sen lopulta ulkoakin. 
Motto 1: "Nappi kiinni!" 
Motto 2: "Mää en siivoa." 

Tero "Särmä" Salonen 
Valmis ekonomi Vaasasta. Kurssin seniori, 
jonka punkka oli kuin tiiliskivi . Olisi päässyt 
ratekoon, mutta ei napannut. 
Motto: "Mä haen mopin, kuka ottaa rätin?" 

Antti "Stakkaatto" Takala 
Alavutelainen kansantanhuilija, jonka hanuri 
vinkui iltamyöhään. Mies tahtoi ihan tosissaan 
ratekoon ja laski pisteitään (ja muidenkin) 
vähän väliä. Osasi arvomerkit jo 7-vuotiaana. 
Motto 1 : "Pian alkaa Ritari Ässä." 
Motto 2: "Voe p ... ele." 

Glastech Oy 
W olffintie 36 B 

65200 V AASA, FINLAND 
puh (358)961-317 1324 

K-RAUTA-MAATALOUS-KESPORT 
ERKINHEIMO KY 

62600 LAPP AJ ÄRVI 
puh 966-61810 
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l(a,up~pui.tlkkD :1.5 .,._ 
pl1h. 3:1. 70 U.O 

Happy Hours ma - pe klo 14-19 
Iso 111 15,-
Pieni 111 10,-

TV-MANU 
KAUPPAPUISTIKKO 30 

65100 VAASA 

LIIKENNNEKOULU 
RÖNN 

Teräksenkuja 3 
65100VAASA 

RAKENNUSLIIKE 

TiKiRak OY 
Ellintie 6, 36200 KANGASALA 

Puh. 931-3774 333 

PARTURI-KAMPAAMO 

ILVORANTA 
Kauppapuistikko 24 V AASA 

P. 317 6558 TERVETULOA! 



Patteristossa tapahtunutta 9.4.-31.8. 1994 

YLENNYKSET 

1.5.1994 luutnantiksi Sakari Sainio 

4.6.1994 lääkintämajuriksi Jarmo Heinäaho 
Esko Kiviranta 
Pertti Kortesniemi 

teknikkokapteeniksi 
y liluutnantiksi 

1.7.1994 y liluutnantiksi 
luutnantiksi 

Yrjö-Juhana Lehtonen 
Juha Haavisto 

11 

11 

Riku Huhtasalo 
Markku Lehesvuo 

PALVELUKSEEN 

vänr Pekka Haapasalo 
11 Juha Kalliomäki 
11 Jari Niemi 
11 Markku Nisula 
11 Petri Koski 
11 Mika Latva 

kers Marko Rajamäki 
11 Juuso Inha 

EROT 

työnjohtaja Reijo Romppanen 
kers Mika Sinisalo 
kers Ari Keski-Rauska 
kapt Jorma Rantala 

SIIRROT 

sotmest Kaj Lehto Hämeen Rykmenttiin 
maj Hannu Ahola Vaasan Sotilasläänin Esikuntaan 
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2 x BIG MAC 
ATERIA 

50 .- @ 

2x 
McCHICKEN 

2 x KAHVI 
2 x DONITSI 

10 .- @ 

McFEAST 
ATERIA 

+ SUNDAE 

30 .- ® 32.90 ® 


