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AIKAANSAANNOKSIA 

Lumisen ja harvinaisen tuulisen tammikuun lähestyessä jo loppuaan, on aika tarkastella vuo
den 1994 aikaansaannoksia sekä luoda katsaus kuluvaan vuoteen Vaasan Rannikkopatteristos
sa. 

Vuosi 1994 oli patteristolle toimintojen vakiinnuttamisen vuosi. Pitkään jatkunut epävarmuus 
toiminnan jatkumisesta muuttui tulevaisuuden uskoksi , kun suunnitelma puolustushallinnon 
rationalisoinnista huhtikuussa valmistui. Toistaiseksi rationalisointi on tarkoittanut vähäisessä 
määrin virkojen lakkauttamisia, kaikkien toimintojen uudelleen arviointia ja henkilöstön en
tistä laaja- alaisempaa käyttöä, organisaatiotarkistuksia sekä kaikkialla toiminnan ja talouden 
tarkkaa suunnittelua. 

Kokemukset tulosjohtamisesta ja johtamis- ja hallintojärjestelmän muutoksesta ovat olleet 
voittopuolisesti positiivisia. Työtä on toki jouduttu tekemään ehkä liikaakin perusteiden sel
vittelyssä sekä toiminta- ja taloussuunnitelmienja niihin liittyneiden muiden asiakirjojen tuot"' 
tamisessa suhteessa lopputulokseen. Kaikki tämä aika on nimittäin pois kentältäjajoukko
osaston päätehtävästä, koulutuksesta. Uskon kuitenkin, että nyt kun perustyö on kertaalleen 
tehty, alkavat tuotannon tekijät, vaikuttavuustiedostot samoin kuin tuloksen seurantatiedostot 
olla tiedossa ja ne alkavat myös tuottaa suunnittelussa ja jokapäiväisessä elämässä tarvittavaa 
tietoa ilman tuskaa. Näin toivon jo tänä vuonna tapahtuvan. 

Asetetut tulostavoitteet kyettiin patteristossa saavuttamaan hyvin. Vaasan Rannikkopatteristo 
voitti "Läntisen maanpuolustusalueen mestaruuden" rannikkotykistön kilpailuammunnoissa, 
sijoittuen hienosti toiseksi Kotkan Rannikkopatteriston jälkeen. Onnittelumme kotkalaisille ! 

Lippua näytettiin useissa tapahtumissa ympäri Pohjanmaata. Uuden organisaation mukaista 
toimintaa 18- putkisena tutkittiin Lohtajalla huhtikuussa ja RANTA- järjestelmän kehittämi
sessä on oltu tiukasti mukana. Helmikuussa aloitettu varusmiesten vapaa-ajan aikuiskoulutus
kokeilu sai hyvän vastaanoton sekä varusmiehissä, että tiedotusvälineissä ja koulumaailmassa. 
Hanketta esiteltiin myös ruotsalaisille Bodenin varuskuntavierailun yhteydessä ja kiinnostus 
hanketta kohtaan on suuri. 

Patteristo ja sen koko palkattu henkilöstö samoin kuin varusmiehet ovat olleet vuoden aikana 
aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti monessa mukana. Lämmin ja vilpitön kiitos kaikille tu
loksen tekijöille ja toimintaamme eri tavoin tukeneille ! 
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Entä sitten vuosi 1995 ? 

Vuosi on alkanut vahvasti! Onhan patteriston varusmiesvahvuus nyt yhtä suuri, kuin se oli 
parhaimmillaan 70- ja 80- luvuilla. Kaikki kasarmit on otettu käyttöön, joten tuotantotehtävää 
toteutetaan nyt täysillä ! 
Vuodesta tulee hyvin tapahtumarikas. Keskeiset tavoitteet suunnataan luonnollisesti koulu
tustuloksiin ja niitä tukevaan kaiken tasoiseen huoltoon. Korkeatasoisia tuloksia odotetaan se
kä kenttätykistön kesäleiriltä että oman aselajimme leireiltä ja kertausharjoituksista. 
Saamme vieraita puolustushallinnon huipulta, olemme järjestämässä tai tukemassa useita val
takunnan tason tapahtumia ja oma kiltarnme, Merenkurkun Kiltakin saavuttaa kunniakkaan 30 
vuoden iän lokakuussa. 

En näe tänä päivänä mitään sellaista uhkaa, joka kohdistuisi patteriston olemassaoloon tai sen 
toimintaedellytysten edelleen kehittämiseen. Päinvastoin. Meneillään olevat hankkeet toteu
tuessaan vahvistavat entisestään joukko-osastomme asemaa osana Vaasaa ja Pohjanmaata. 
Osana jykevää rannikkotykis'töämme, jonka kehittämisen painopiste tulee olemaan liikkuvissa 
järjestelmissä. Siinä kehityksessä haluamme olla mukana ja annamme siihen oman asiantunte
muksemme käyttöön! 

Menestyksellistä ja tuloksellista loppuvuotta kaikille Porrastuksen lukijoille ! 

Patteriston komentaja 

Everstiluutnantti ~euuut- ,L~ 

OHUTLEVYTYÖKALUJEN JA 
-LAITTEIDEN VALMISTUSTA 

AJANMUKAISIN MENETELMIN 

CNC-TEKNIIKKfl 
Runsorintie 16, 65380 VAASA 

Puh . (961} 356 7 400 , 356 7 410 
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MERENKURKUN KILTA 

Merenkurkun Kilta ry. aloitti 30. toimintavuotensa res.lääkintäkapteeni Erkki Salmen joh
dolla jatkuvasti muuttuvassa maanpuolustuksen kentässä. Naiset ovat tulossa komppanioi
hin ja pattereille, olemmeko valmiit. Kiltalaiset ovat. Kiltasisaria on jo riveissä ja kohta 
myös väen käyneitä sisaria, toivottavasti. Päättyneen toimintavuotensa 1994 jäsenmäärästä 
naisia oli 20 killan kirjavahvuuden ollessa hieman yli 100 henkilöä. 

Nimi 

Killan nimi on monelle varusmiehelle ja re
serviläiselle "vieras" ja se todellakin painot
tuu enemmän toiminta-alueeseen, maakun
taan, kuin varsinaisesti joukko-osatoon, Vaa
san Rannikkopatteristoon. Nimi juontaa juu
rensa rannikon puolustamisesta Merenkurkun 
alueella ja silloin myös laivastolla ja ilmavoi
milla on tehtävä rannikon puolustamisessa. 

Nimi valinta on näin ollen onnistunut ja vas
taa hyvin nykyistä ja tulevaa kehitystä. 

Kilta toiminta 
Oman historian tunteminen ja tunnetuksi 
saattaminen on osa maanpuolustushenkeä ja 
-tahtoa ja liittyy läheisesti sen lujittamiseen. 

Killan kannalta perinteiden vaaliminen on 
menneiden sukupolvien työn siirtämistä tule
vien hyväksi . Ilman menneisyyttä ei ole 
tulevaisuutta. 

Perinteiden lisäksi on kyettävä vastaamaan 
nykypäivän haasteisiin, oltava ajan hermolla. 
Asejärjestelmät muuttuvat ja siirrytään simu
laattorikoulutukseen. Merenkurkun Kilta vas
taa näihin molempiin haasteisiin huomioimal
la sotaveteraanien työn isänmaan hyväksi ja 
järjestämällä jäsenistölleen mahdollisuuden 
osallistua maanpuolustuskoultukseen. Toi
minnastamme tiedotamme Pohjalaisen 
maanpuolustuspalstalla. 

Aittarakennus kohoaa Merenkurkun killan talkoovoimin. Kuvassa vasemmalta Erkki Salmi 
(Killan P J), Timo Kankku (varaP J), Risto Österberg sekä Tom Nyberg. 
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Ahkeruus on ilomme 

Aatteellisten maanpuolustusarvojen lisäksi 
kilta on harrastanut vuosien kuluessa käden 
töitä ja tästä kiitos kuuluu ahkeralle talkoovä
elle. Ammattimiehet ovat puurtaneet Gerbys
sä Kiltatalolla monena viikonloppuna yhtei
sen asian puolesta. Kuluneena kesänä saatiin 
aittarakennuksen katto valmiiksi. 

Raskaan rakentamistyön lisäksi on vietetty 
viikoittaisia tiistai-saunoja ja hyvien löylyjen 
jälkeen on mitelty sinibaretteja (= Vaasalaiset 
nobelistit) vastaan tietokilpailussa vaihtele
valla menetyksellä. Maanpuolustusaiheisten 
kysymysten lisäksi on liikuttu omilla nurkilla 
kysellen mm vesitornin korkeutta merenpin
nasta tai millä korkeuskäyrällä on kaikille tut
tu Rajavuoren kämppä. 

Vuoden 1994 aikana on kerätty valokuvia ar
kistoista ja tarkoitus on valmistaa näyttely, 
joka kuvaa Vaasan Rannikkopatteristoa 
1970-luvulla. 

Matkailu avartaa 

Vuodeksi 1995 on suunniteltu kiltalaisille ret
kiä Suomessa ja myös mahdollisuus lähteä 
Norjaan. Yhteispohjoismaiset kiltapäivät pi
detään kesäkuussa Stavangerissa ja heinä
kuussa kokoonnutaan taasen joukolla Ranni
kon Puolustajien päiville Hankoon. Omalle 
toiminta-alueelle suuntautuvista retkistä mai
nittakoon suunnitelma vierailla kesällä Norrs
kärin linnakesaarella. 

w w w 

PÖLYNPOISTOTEKNIIKKA 
PÖLYT POIS LEIPOMOSTA 

Liisanlehdontie 
65380 Vaasa 

Puh. 961-3567008 
Fax. 961-3567022 
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Tarjolla tietoa ja taitoa 

Tulevaisuudessa koulutus saa myös entistä 
suuremman jalansijan järjestössä. Rannikko
tykistölle sopivia muutaman päivä koulutusti
laisuuksia on jo kokeiltu Helsingin alueella ja 
saatujen kokemusten valossa vuosi 1996 on 
mielenkiintoinen. 

Liikkuvan rannikkotykistön hyvän koulutuk
sen jälkeen ei saa unohtaa sen ylläpitoa .. Täs
sä kohtaa kilta on tärkeä myös reserviläisen 
kannalta. Johtajien lisäksi tarvitaan kokonai
suuteen myös hyviä johdettavia. Muutama 
koulutuspäivä vuodessa ei ole paljon kun tar
jolla on mahdollisuus päivittää tietoja. 

Kiltalaisilla on mahdollisuus tänä vuonna 
osallistua useaan koulutustapahtumaan jotka 
liittyvät rannikon puolustamiseen. Syksyllä 
annetaan viestikoulutusta, opetellaan meri- ja 
ilmavalvonta ja saadaan ajankohtaista tietoa 
merimiinoittamisesta. 

Seurataan lippua 

Killan viettäessä 30-vuotisjuhlaansa loka
kuussa on lippu jälleen paikallaan Suomen 
lipun vieressä . Liity joukkoon. 

S e/t/16S~ 
Tiedottaja 

VÄLITIÄJÄ KÄRKIRYHMÄSSÄ: 

uvor.,J® 
• : (111)~! = ~, '''~'!' i~ ~◄ ~ !~[I) I~• • • 

Hovioikeudenpuistikko 13 
65100 Vaasa 

Puh. 961-317 1143 



ALIUPSEERIKURSSI 
115 

JOHTAJAN KIRJOITUS 

Vaasan Rannikkopatteriston Aliupseerikurssi 
115 alkoi peruskoulutuskauden jälkeen 
31.10. -94. Alkuasetelma kurssille lähdettäes
sä oli oppilasaineksen perusteella hyvä. Kurs
sille komennettiin 55 oppilasta, joista kahden 
kurssi jouduttiin keskeyttämään terveydelli
sistä syistä. 

Kurssi jaettiin uuden järjestelmän mukaisesti 
kolmeen linjaan: viestilinja, tulenjohto- ja 
mittauslinja ja tuliasemalinja, jolla annettiin 
laskin- ja tykkikoulutus. 

Kurssin läpivienti toteutettiin noin 9 viikon 
aikana, kun se aikaisemmin on kestänyt noin 
12 viikkoa. Tähän syynä on uuteen koulutus
järjestelmään siirtyminen saapumiserästä V95 
alkaen. Kurssin koulutuksessa noudatettiin 
soveltaen vuonna -90 vahvistettua opetus
suunnitelmaa ja uutta kurssille 116 laadittua 
opetussuunnitelmaa. 

Kurssi aloitettiin noin kahden viikon mittai
sella yhtenäiskoulutusjaksolla jota seurasi 
tiukkatahtinen linjakohtainen erikoiskoulu
tusjaksq_. Linjakohtaista erikoiskoulutusjak
soa "väritti" kokeet ja osa yhtenäiskoulutuk
sen aiheista. Yhteisiä kokeita kurssille pidet
tiin kahdeksan ja linjakohtaisia kolme. Leiril
le kurssi osallistui kerran 13.-16.12-94. 

Odotusten mukaisesti kaikki oppilaat läpäi
sivät kurssin, osa poikkeuksellisen korkein 
pistein. Vanha totuus, että näitä sotaväen asi
oita ei saada äidinmaidon kautta vaan ne on 
opeteltava erikseen, tuli tälläkin kurssilla to
distettua, eli muutamia oppilaita jouduttiin 
kehottamaan tehokkaampaan opiskeluun. 
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09.01.1995 te saitte omat alaiset kun saapu
miserä V95 astui palvelukseen. Heitä koulut
taessanne voitte todeta omien siipienne kanta
vuuden. Tulette kokemaan onnistumisen het
kiä, mutta myös vaikeitakin aikoja. Valmis
tautukaa aina kaikkiin teille annettuihin tehtä
viin huolella ja pyrkikää parhaimpaanne, 
enempää ei voi keneltäkään vaatia. 

En epäile vähääkään kykyjänne selviytyä va
rusmiesjohtajien tehtävistä. Toivotan kaikille 
menestystä varusmiespalveluksessa ja aika
naan reservissä. 

Kiitän linjanjohtajia ja apukouluttajia mitta
vasta työpanoksesta ja toivotan kaikille hyvää 
talven jatkoa. 

Aliupseeri koulun johtaja 
Kapteeni Heikki Lamminen 

- ONL/NE-
TEKsT1-Tv PALVELUT+ 

VEIKKAAJA TIEDOT 
KÄYTETTÄVISSÄ 

VEDONLYÖNITPELEIHIN 
- PELAAJALLE KAHVIT 

Ctt1{KIOSKI 
KAUPPAPUISTIKKO 37. PUH: 31211 46 

Sotilasmestari Asko Hiipakka Reserviin 01.11.1994 

Asko Hiipakka tuli 
soitto-oppilaaksi 
15.02.1962 Vaasan t 

Varuskuntasoitto- ► 
kuntaan. Hiipakka 
astui varusmiespal
velukseen 15.02.1965 
ja kotiutui 
10.01.1966 oltuaan 
kuukauden lomau
tettuna. Hän siirtyi 
reserviin yli 32 vuo
den palveluksen jäl
keen 01.11.1994. Sotmest Hiipakka kuuntelee h;ittuneena evl Luukkosen lausumia 

sanoja. 

Asko Hiipakan varsinainen sotilasura alkoi 
väliaikaisena alemman palkkaluokan ker
santtina vuonna 1966 heti varusmiespalve
luksen jälkeen soittaja-aliupseerina Vaasan 
V aruskuntasoittokunnassa. 

Hiipakka palveli koko palvelusuransa ajan 
samassa soittokunnassa. Tänä aikana soitto
kunta on ollut Sotilaspiirin, Sotilasläänin ja 
Vaasan Rannikkopatteriston alainen yksik
kö. Pääosan palvelusurataan Hiipakka toimi 
soittajaupseerina. Oman virkansa ohella 
Hiipakka toimi viimeiset neljä vuotta soitto
kunnan vääpelinä. 

Soittimia joita Asko Hiipakka on soittanut 
ovat mm. käyrätorvi, pasuuna, trumpetti, 
kosketinsoittimet ja viimeksi tuuba, joka so
pii hyvin hänen massiiviseen olemukseensa. 
Asko Hiipakka tunnetaan taitavana muusik
kona, joviaalina ihmisenä ja erittäin muka
vana työkaverina. Rauhallisena ja osaavana 
työntekijänä hän on kaikkien arvostama ja 
kunnioittama muusikko ja sotilas; siis erin
omainen sotilasmuusikko. 

Siviilissä Asko Hiipakka on soittanut 
Vaasan orkesteriyhdistyksessä, Vaasan Kau
punginorkesterissa ja useissa eri tanssiorkes
terikokoonpanoissa. Opetustehtäviä hän on 
hoitanut eri musiikkiopistoissa, kansanopis
toissa ja musiikkileireillä. 

Asko Hiipakan taiteellista luontoa kuvaa hy
vin hänen maalaustaideharrastuksensa muo
tokuvien ja maisemataulujen muodossa. 

Ruumiinkulttuurin alalla Hiipakka on kun
nostautunut pistooliarnmunnassa ja urheilu
sukeltajana. Kaikenlainen rakennus- ja kor
jaustoiminta on aina kuulunut hänen harras
tuksiinsa. Usein kun on tarvittu ammattitai
toista "remonttimiestä" ovat monien katseet 
kääntyneet hänen puoleensa. 

Hiipakka Asko Ilmari: 
syntynyt 13.09.47 
Soitto-oppilas 62-65, varusmiespalvelus 
65-66, kers 66-74, ylik 74-77, vääp 77-83, 
ylivääp 83-90, sotmest 90-94. 

Vaasan Rannikkopatteristo toivottaa sotilasmestari evp Asko Hiipakalle onnea ja me
nestystä reservissä! 
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Kuljetuskurssi 11/94 

Kuljetuskurssi II/94 aloitti omat opintonsa jo 
kuudennella alokasviikollaan. Kaksikymmen
täkaksi uljasta urhoa oli valittu tämän kertai
selle kurssille. Mitään suurta tungosta ei auto
puolelle nyt ollut, mutta tarvittava määrä mie
hiä löytyi. 

Kurssin alussa meitä odotti ensimmäisenä yk
sikön vaihto, sillä suurin osa meistä oli 
3.-patterilla ja kuljettajathan on perinteisesti 
majoitettu E-patterille. Ensimmäinen viikko 
kuluikin uuden yksikön tapoihin totutteluun. 
Välillä kyllä käväisi mielessä ajatus, että oli
ko tämä muutto sittenkään viisas ratkaisu, 
mutta vähitellen yksikön tullessa meille tu
tuksi pidimme E-patterille siirtymistä lähes 
lottovoittoon verrattavana asiana. 

Viikko-ohjelmammekin muuttui heti kurssin 
alettua rajusti. Kolmena päivänä viikossa ku
lutimme autokoululuokan penkkejä ja loput 
päivät vierähtivät taistelijan perustaitoja opis
kellen. Iltaisinkaan ei aika päässyt koskaan 
tulemaan pitkäksi, sillä autohalli tarjosi rajat
toman määrän erilaisia pieniä puhdetöitä. 

Alokasajan lopulla pa1vumme antoi värik
kyyttä taistelu AUK-paikoista. Halukkaita oli 
riittävästi ja niinpä kilpailu siivitti meidät 
hurjiin suorituksiin alokasleirillä. Omat mo
to-aliupseerimme Luhtala ja Harjula tietysti 
loivat meihin vielä lisää taistelutahtoa leirin 
kuluessa. Taistelijan tutkinnon suoritettuam
me autokoulu jatkui taas normaaliin tapaan ja 
välipäivät kuluivat peruutusharjoituksissa ja 
hallilla huoltotöissä. 

Ensilumen sadettua meitä odotti ajoleiri Loh
tajalla, jota kaikki vanhemmat kuljettajat ke
huivat koko armeija-ajan parhaaksi leiriksi 
eikä. suotta. Viikko Lohtajalla oli työntäyteis
tä aikaa ja niinpä yöunet jäivät melko vähäi
siksi. Lohtajalla kurssimme osoitti todellisia 
automiehen taitoJaan, Joista onneksi 
tallennettiin parhaimmat palat video-nauhal
le, joka jääköön muistoksi tuleville sukupol
ville ammattiosaamisestamme. Video nimit
täin sisältää lukuisia onnistuneita ajoneuvon 
upotuksia tuohon kuuluisaan Lohtajan hiek
kaan, taidokkaita vinssauksia sekä tietysti ke
vennyksiä kurssin johdon toimesta. Toivotta
vasti video saa ansaitsemansa kunnioituksen 
myös tulevilta kuljettajapolvilta. 

Lohtajan jälkeen palasimme takaisin arkisen 
ohjelman pariin eli koulun penki lle. Joulu
kuun alkupuolella meillä oli kirjalliset kokeet 
ja nyt kurssimme odottelee vain peruutus
koetta sekä loppuhuipennukseksi inssiä. Sen 
jälkeen meidän ryhmämme onkin kulkenut 
loppuun tämän tuotantolinjan, jossa "morteis
ta" valmistettiin uusia uljaita kuljettajia 
VaaRPsto:n käyttöön. 

Tkm Lehtiniemi 

r_ej LUJAPUTKI OY 
Sepänpellontie 6 

28430 Pori 

Puhelin (939) 64 60 955 
Auto 949- 832 733 

Telefax (939) 64 60 965 

Huutoniementie 43, Vaasa 
puh. 315 1083 

Ma-Pe 10-18 
La 9-14 
Su 10-14 

D 
MONIPUOLISET 

ATK-JÄRJESTELMÄT 
~ AMMATIITAIDOLLA. 

R< V\1):W,c,mm 
~uclcntie 28-JO 60100 SEINÅJOKJ 
Puh.964-4142 140 Fu:.964-4149 862 
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Tiilikasarmi uudelleen käyttöön 

Kasarmintorin rannan puoleisella reunalla sijaitseva tiilikasarmi otettiin jälleen muutamien 
vuosien tauon jälkeen käyttöön varusmiesten maj oitustarkoituksessa. 

1/95 saapumiserän suuren koon johdosta kasvoi Vaasan varuskunnan miesvahvuus ennätys
lukemiin moniin vuosiin. Miesvahvuus kasvoi, mutta tiilikasarmin käyttöönotto kasvatti jäl
leen myös itse varuskunta-alueen suuruutta. Nyt se ei rajoitu enää ainoastaan Korsholman
puistikkoa sivuavaan aidattuun alueeseen, vaan nyt marssiva osasto on tuttu näky myös ka
sarmintorin kupei lla aina kasarminkadulle saakka. 

Vaikka tiilikasarmi kasarmina on ikään kuin eristyksissä muusta varsinaisesta kasarmialu
eesta , varmasti monet varusmiehet pitävät sen sijaintia erinomaisena. Tiilikasarmi on vielä 
lähempänä Vaasan kaupungin keskustaa kuin muu varuskunta-alue ja näin ollen esimerkik
si iltavapaarnatkat lyhenevät entisestään. Johtuen erillisestä sijainnista vallitsee tiilikasar
milla kieltämättä myös tietynlainen oma rauhansa. 

Alkutalven/kevään aikana alkanut remontointi tii likasarmissa oli edennyt uusien alokkaiden 
astuessa vaiheeseen, jossa varsin karut olosuhteet olivat muuttuneet täysin aikaamme vas
taaviksi inhimillisiksi oloiksi. Remontin valmistuessa päätepisteeseensä on varmaa, että 
Vaasan ti il ikasarmista tulee yksi halutuimmista sijoituspaikoista varusmiehille. Maisema 
merelle keskeltä kaupunkia ja ravintola alakerrassa. Siinä yhdistelmä, joka vie ajatukset - ai
nakin ensimmäiseksi - arkisista intti-oloista. 

Korpr Suojanen 
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Joulu Armeijassa 

Aliupseerikoulussa palvelleet varusmiehet 
saivat ilokseen kalentereistaan huomata, että 
heillä oli kiinniolovuoro jouluna. Oppilaat 
ottivat "jobin postin" tyynen rauhallisesti vas
taan ja osa heistäjopa ilmoittautui jäävänsä 
vapaaehtoisesti viettämään joulunsa 
varuskunnassa. 

Itse joulun vietto tapahtui yksikössä lep
poisasti: Juhlavien ja erittäin herkullisten ate
rioiden välissä koululla katseltiin videoita ja 
selvitettiin muunmuassa kuka käsitteli parhai
ten pöytätennispalloa. Joulurauhan julistami
sesta huolimatta täytyi varuskuntaa vartioida 
herkeämättä. Tämän vuoksi myös kasarmi
vartiosta kaikui jouluaattona iloisesti "Joulu
pukki, joulupukki". Ja kyllähän se pukki 
muistikin viedä myös vartiomiehille omat 
pakettinsa. 

Vaasan ykkönen ... 

_ REWELL CENTER, V AASA 

Pizzan ostajalle limsa samaan hintaan ! 

Korholmanpuistikko 17. Puh. 312 3876 
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Yllättävän moni tarttui tilaisuuteen lähteä 
joulupäivän aamukirkkoon. Vaikuttavana te
kijänä saattoi myös olla tieto siitä, että juma
lanpalvelus televisioitiin tuhansiin koteihin. 
Harmi vain, että lähetys tuli suorana, eikä 
näin ollen monikaan tuttu nähnyt sitä. 

Ehkä täällä porttien sisäpuolella jää hieman 
taka-alalle se varsinainen syy, miksi vietäm
me joulua. Kuitenkin vain harvat ja valitut 
saavat ylipäätänsä mahdollisuuden viettää 
joulun armeijan harmaissa edes kerran elä
mässään. Ja tämän perusteella se onja tulee 
aina olemaan unohtumaton kokemus. 

Opp Ylinen MKT 

(, · ~ KOVAT TIUKAT , . 

'H!'u~!I .!!!~J; FIT 
' TRAINING GYM 

PAANAKEDONKATU 18, 28100 PORI. (939)6410 154 

FISKARS 
lnhan Tehtaat Oy Ab .. 
Saarikyläntie 21 , 63700 Ahtäri 

Sotilaspastorin Palsta: 
Kunnioita Vanhempiasi 

Hiljattain opetin rippikoulussa kymmentä 
käskyä. Neljännestä käskystä "Kunnioita isää
si ja äitiäsi" kehkeytyi keskustelua. Esitin ni
mittäin ehdotuksen käskyn jatkoksi: "jos he 
ovat sen arvoisia". Muutama oppilas oli sitä 
mieltä, että se kuulosti oikealta. Joku epäili , 
että mahtaako se oikeasti Raamatun mukaan 
olla noin? 

Epäilijät olivat oikeassa, vaikka joskus tulee 
eittämättä mieleen, että onko ihan pakko kun
nioittaa aina. Silloinkin kun isä ja äiti eivät 
totisesti ansaitsisi lastensa kunnioitusta. Tie
tysti kristillisessä mielessä pitäisi, koska ih
minen tarvitsee eniten rakkautta silloin, kun 
hän vähiten on sen ansainnut. Hatunnoston 
arvoista on, kun lapset vanhempiensa epäon
nistumisista huolimatta jaksavat kunnioittaa 
heitä. Vuosien varrelta muistan tapauksen, 
jossa lastenkodissa kasvaneet lapset saatteli
vat vuoden välein, ensin alkoholisoituneen 
äitinsä, sitten alkoholisoituneen isänsä hau
dan lepoon. Kaikesta kokemastaan huolimatta 
he tahtoivat toimia näin. 

Yleensä nuorilla ei ole kovin suuria vaikeuk
sia vanhempiensa kunnioittamisessa. Joku 
onkin joskus sanonut, että neljäs käsky ei ole
kaan ensisijaisesti tarkoitettu pikkulapsille ja 
nuorille, vaan ennen muuta aikuisille. Niille, 
joiden omat vanhemmat ovat vanhenemassa. 
On helppo kunnioittaa terveitä, vahvoja ja 
viisaita vanhempia. Toisin on sitten, kun van
hempien voimavarat hiipuvat, dementia yllät
tää ja he eivät enää tule omin voimin toi
meen. Silloin koetellaan vanhempien kunni
oittamisen kestävyyttä. Mei lle se aika 
lähenee. 
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Vielä pieni näkökulma aiheeseen eletystä elä
mästä. Te olette itsenäistyviä nuoria miehiä. 
Teille on tuttua, että vanhempien kanssa tu
lee erimielisyyksiä. Ette ymmärrä toisianne 
tai paremminkin vanhemmat eivät ymmärrä 
teitä nuoria. Kerran kirjailija Mark Twainin 
luo tuli 17-vuotias nuorukainen, joka sanoi: 
"Minun isäni on täysi kalkkis - se ei tajua ny
kyaikaa vähääkään" . Kirjailija vastasi : "Kun 
minä olin ikäisesi, isäni oli aivan samanlai
nen kuin sinun isäsi. Ole kuitenkin kärsivälli
nen, vanhat ihmiset kehittyvät hitaasti . Nimit
täin, kun olin 27-vuotias, pystyimme jo kes
kustelemaan ja kuvittele: nyt kun olen 
37-vuotias, kysyn usein isältäni neuvoa! Niin 
ne vanhemmat voivat kehittyä." 

Sotilaspastori Arto Lehtineva 

HARJAVALTA 
Kaupunki Satakunnan sydämessä. 

Menestyvän teollisuuden ja 
runsaiden palvelujen keskus. 

Harjavallassa jokainen aamu 
sarastaa aurinkoisena. 

R.T.T. esittää 
SARKIA-NÄYTTÄMÖLLÄ 

kesä - heinäkuussa 199 5 
näytelmän äetsäläisestä 
käsityöläisperinteestä: 

"Onnenlähde ja elämänpuu" 

Lisätietoja puh: 932 - 35 413 



SotUL:n Painimestaruuskilpailut Niinisalossa 20.-21.10.1994 

Astuimme palvelukseen maineikkaaseen Matka ei alkanut kovin lupaavasti , sillä jo 10 
Vaasan Rannikkopatteristoon lämpimänä elo- kilometrin matkan jälkeen puhkesi toisesta 
kuun 22. päivänä. Jo ensimmäisinä päivinä autostamme rengas. Viivytyksestä huolimatta 
Auk:n vääpeli yliluutnantti Erkki Hölsö otti kaikki ehtivät hyvissä ajoin perille. 
puheeksi tulossa olevat painikisat ja patisti 
alan harrastajia harjoituksiinsa. Tavoite oli Kuten aikaisempinakin vuosina, keräsi soti
kova: Lahden Varuskunta eli Urheilukoulu laspaini jälleen suuremman osanottajamäärän 
oli tänä vuonna voitettava. ja huomion kuin perinteinen paini. Vaasan 

varuskunnan painijat menestyivät jo ensim
Kisoihin valmistauduttiin huolella. Joskus ot- mäisenä kilpailupäivänä niin hyvin, että Pat
ti todella voimille, kun päivä rämmittiin met- teriston komentaja Evl Hannu Luukkonen lä
sässä ja ilta vietettiin painiharjoituksissa. Va- hetti Niinisaloon jykevät onnittelunsa. 
paa-aikaa ei liiemmin jäänyt, mutta eipä ollut 
mitään ylimääräisiä töitä palveluksessakaan. Kokonaismenestyksemme oli mahtava: perin
Painisalissa oli melkoinen tungos, kun Vaa- teisessä painissa saavutimme yhteensä neljä 
san oman seuran ja varuskunnan painijat se- kultaa, kaksi hopeaa, viisi pronssia ja useita 
kä vielä sotilaspainiin osallistuvat temmelsi- pistesijoja. Sotilaspainissa saimme kaksi yk
vät yhtä aikaa matolla Hölsön tiukassa vai- köstilaa. Asetetusta tavoitteesta jäimme kui
mennuksessa. Kaksi kuukautta kului kuiten- tenkin harmittavan vähän. Lahden varuskunta 
kin nopeasti ja pian tuli aika lähteä kesken löi meidät vain muutamalla pisteellä. 
alokasleirin Niinisaloon. 

Painijoukkueen miehet vasemmalta oikealla (suluissa sijoitukset): Pollari 
V-P (6.), Suominen J-P (] .), Ylinen MKT (3. ja 3.), Lehtinen M. , Ylinen 
MEJ (].), Koivu/uoma P. (3. ja 5.), Sippola T (3. ja 3.), Huhtala P. (1. ja 
1.), Harjula J (1. ja 2.), Huhtala J-P (1 . ja 2.) sekä valmentaja E. Hölsö. 
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Pari päivää kisojen ja niitä seuranneen vii
konloppuvapaan jälkeen kutsui Patteriston 
komentaja painijoukkueen valmentajineen 
kahvitilaisuuteen. Siellä pitämässään puhees
sa komentaja lausui kiitokset innokkaalle val
mentajalle ja onnitteli manestynyttä joukkuet
ta. Lopuksi hän vielä palkitsi mitalistit varus
miehiä miellyttävällä tavalla ... 

Sotilasurheiluliiton painimestaruuskilpailut 
järjestetään jälleen ensi syksynä, joten kaikki 
painia harrastavat tai siitä kiinnostuneet va
rusmiehet: ottakaa hyvissä ajoin ennen syksyä 
yhteyttä Yli!. E. Hölsöön tai muihin viereisen 
kuvan henkilöihin. Harjoitusmahdollisuudet 
tulevat järjestymään. Tavoite kisoissa tulee 
varmasti säilymään ja toivottavasti pian myös 
toteutumaan. 

Korpr. Ylinen MKT ja Korpr Sippola 

Ylistaron 
Kilpa-Veljet Ry 

* Painijaosto 
* Suunnistusj aosto 

Mukana Miehiä Kasvattamassa 

Lisäaineettomat 
viljatuotteet 

suoraan myllyltä 

Sutelan Mylly 
Vaasantie 260 Ylistaro 

964 - 473 1544 
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YÖ KRONIKKA: 
Pukuni Harmaa 

Jonakin haarmaana päivänä herram
me vuotta 1981 koki palvelustakkini 
vähemmän neitseellisen, mutta omal
la tavallaan juhlavan syntymänsä om
pelijansa käsissä. Se on kiertänyt mo
nella miehellä ja kokenut monenlais
ta. Siihen on jäänyt arpia maailman 
turuilta; arvomerkkejä, kusirajoja, 
nappeja on revitty pois ja neulottu uu
delleen. Takkini haarmaa on iän pati
noima kertomus edellisistä kantajis
taan, heidän tavoistaan, arvostaan, 
ruokailusiisteydestään. 

Pitkän kierroksensa jälkeen se on nyt 
tässä kirjoittaessani päälläni samoin 
kuin sen toveri Harmaa Palvelushou
su, ei mikään nuorukainen sekään, jo
ta sain etsiä kauan ja hartaasti, mui
den ollessa kokonsa puolesta epätyy
dyttäviä. Pukuni on ollut monessa 
mukana niin kuin minäkin: ryöminyt 
pölyä etsimässä, kaatuillut juostessa 
pihalla, kerännyt likaa ja ryppyjä ym
päri Vaasan varuskunnan. Tuhotto
massa kiireessä se on jopa joitakin 
kertoja heitetty kaapin pohjalle loju
maa; sääli pukuani, mutta tuskallista 
tästä olisi luopua. Tämän kanssa olen 
kokenut monet mieleenpainuvat het
ket alokasaikana ja täällä Aliupseeri
koulussa. Sen iän ja kokemuksen tuo
mia ryppyjä kannan mukanani ja tus
kin niistä eroon pääsen. Luopua tästä 
en haluaisi, ties minkälaisen yksilön 
saisin tämän minua niin hyvin palvel
leen tilalle. 

OppPurma 
Tulenjohto- ja mittauslinja 



Vmtk - Varusmiestoimikunta 

Vaasan Rannikkopatteriston varusmiestoimi
kunnan pyrkimyksenä on ollut kehittää varus
miesten taloudellisia- ja sosiaalisia oloja, va
paa-ajan- ja urheilutoimintaa, kulttuuritoimin
taa ja lomakuljetuksia. Paljon on tehty, paljon 
jäänyt tekemättä. Tämänkertainen toimikunta 
on kuitenkin vienyt varusmiestoimikuntatyötä 
eteenpäin, jopa niin, että se on pääesikunnas
sakin huomattu. Pääesikunnan sosiaalipäälli
költä saatu kiitos onkin motivoinut ponniste
lemaan entistä enemmän. 

Vaasan Rannikkopatteristossa meneillään ole
va vapaa-ajan koulutuskokeilu on teettänyt va
rusmiestoimikunnalle yllättävän paljon työtä. 
Osittain myös sen ansiosta on saavutettu luot
tamus ja kunnioitus niin varusmiesten- kuin 
kantahenkilökunnankin keskuudessa. Käsit
teet "VMTL- toimisto" ja "VEMPPA- touhu" 
voidaan perustellusti unohtaa ja alkaa puhua 
työstä jota tehdään varusmiesten hyväksi . 

V arusmiestoimikunnan puheenjohtajan tehtä
vän vastaanottaessani asetin itselleni puheen
johtajana ja varusmiestoimikunnan jäsenille 
selkeän tavoitteen: luoda mahdollisimman hy
vät toimintamahdollisuudet tuleville 
varusmiestoimikunnille. 

Toiminnan saumattoman jatkumisen ja erin
omaisen varusmiestoimikuntatyön edellytyk
set ovat.olleet joissain tapauksissa huonot. 
Toimikunnalla ei ole ollut riittävästi aikaa jär
jestellä varusmiesten asioita. Aikaisempi va
rusmiestoimikuntatyö on ollut lähinnä muuta
man vapaa-ajan tapahtuman järjestämistä. 

Nyt puheenjohtajan ollessa kokopäivätoimi
nen, uusien toimisto- ja kokoustilojen, uusien 
kirjasto ja arkistosysteemien, sekä ennen kaik
kea eri sidosryhmiin suuntautuvien hyvien 
suhteiden myötä seuraavien varusmiestoimi
kuntien tulos on entistä parempaa. Tuleva pu
heenjohtaja Korpr Paala voikin aloittaa työnsä 
puhtaammalta pöydältä kuin edeltäjänsä. 
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Varusmiesten taloudellista tilannetta on ajatel
tu, kun on lähdetty toteuttamaan varusmiehille 
suunnattua alennusjärjestelmää. Alennusjär
jestelmään on Vaasalaisissa liikkeissä suhtau
duttu positiivisesti. Jo seitsemän liikettä on 
tehnyt alennussopimuksen. Pääsääntöisesti 
alennuksia lähdettiin hakemaan erilaisista ra
vitsemusliikkeistä. Pizzeriat ja grillikioskit 
lähtivätkin heti mukaan. Muita varusmiesten 
käyttämiä palveluita Vaasassa katsottiin ole
van ainakin musiikkiliikkeet. Eräs Vaasalai
nen musiikkiliike lupautuikin antamaan melko 
mukavia alennuksia. 
Alennusjärjestelmästä on nyt tiedotettu noin 
neljäänkymmeneen liikkeeseen. Yli puolet us
koi voivansa antaa alennuksia varusmiehille. 
Uskon, että tehty työ poikii tulosta muutaman 
kuukauden sisällä. 

Varusmiesten kukkaroa on ajateltu myös pois
tettaessa Sega Megadrive- videopelikonsolin 
vuokrausmaksu. Niin ikään videokirjastoide
assa lähdettiin siitä, että elokuvien lainaami
nen on ilmaista. 

Merkittävintä vapaa-ajan toimintaa on tällä 
hetkellä varusmiesten vapaa-ajan koulutusko
keilu . V arusmiestoimikunnalle on jätetty suuri 
vastuu koulutuskokeilun informaation ja käy
tännön järjestelyiden osalta. Yhdessä yksikkö
edustajien kanssa olen kiertänyt varusmiesten 
majoitustupia ja kertonut kursseista. Iltakausia 
vienyt kannustus- ja motivointityö kursseille 
osallistumisesta onkin tuottanut tulosta. 
Useimmat kursseihin tutustuneet varusmiehet 
ovat halunneet käydä kurssin loppuun. 

Varusmiestoimikunta on seurannut aktiivisesti 
kurssien etenemistä ja tiedustellut varusmie
hiltä mielipiteitä kurssien laadusta, ajankoh
dista ja opettajista. Yleisesti kursseja on pidet
ty hyvätasoisina. Erityistä kehua on saanut 
"minä- ja työelämän mahdollisuudet"- kurssi. 
Tällä kurssilla onkin osanottajamäärä ollut 
suurin. 

Vapaa-ajan toiminnaksi luettakoon myös 
VaaRPsto- verryttelyasujenja T-paitojen 
myynti varusmiehille. Varusmiehet ovat tilan
neet varusmiestoimikunnan kautta erittäin 
korkealaatuisia vapaa-ajan asuja huokeaan 
hintaan. Verryttelyasuissa on ollut 
VaaRPsto:n logo. 

Saapumiserän W94 suuren Porin suuntaan lo
mamatkansa tekevän ryhmän vuoksi VMTK 
järjesti ylimääräisen linjan välille Vaasa-Pori
Vaasa. Linja kulkee alkumatkan normaalin 
vuoroauton saattoautona, mutta jatkaa sitten 
suoraan valtatie 8 pitkin Poriin (Vaasaan) ol
len näin ½ tuntia normaali vuoroautoa nope
ammin perillä. Linja-auto on ollut yleensä lä
hes täynnä. Koska autossa on vain varusmie
hiä, on esim videoelokuvien katselu, tai mu
siikin kuuntelu matkan aikana mahdollista. 
Linjaa liikennöivä linja-autoyhtiö on ollut erit
täin tyytyväinen linjaan. Varusmiehet ovat 
käyttäytyneet asiallisesti, käytöksestä ei ole 
tarvinnut huomauttaa kertaakaan. Niinikään 
varusmiehet ovat pitäneet erillisestä 
"VMTK-Express"-
kuljetuksesta. 

Kaikki liikuntaaqja urheiluun liittyvä varus
miesten vapaa-ajan käyttö on kytketty Vaasas
sa nimikkeen VLK (Varusmiesten Liikunta
kerho) alle. Tämä siksi, että VLK huomioitai
siin valtakunnallisesti merkittävänä urheilutoi
mintaa järjestävänä yhdistyksenäja näin va
rusmiesten liikkumiseen voitaisiin ohjata 
myös valtion varoja, jotka on suunnattu 
urheilutoimintaan. 

Varusmiehillä on ollut mahdollisuus käydä 
Torstaisin klo 18.30 - 19.30 varuskunnan vie
ressä sijaitsevassa koulussa pelaamassa erilai
sia sisäpelejä. Suosituin peli on ollut saliban
dy, eli sähly. Kesällä voidaan koulun pihassa 
pelata koripalloa ja edelleen mahdollisesti jat
kaa sählyn peluuta. 
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Varuskunnan kuntosali on ollut myöskin ko
vassa käytössä. Aktiivisia "pumppaajia" on 
muutamia, mutta moni on käynyt kuntosalilla 
ensimmäistä kertaa täällä. VLK (VMTK) on
kin miettinyt keinoja, miten saataisiin varus
miehet aktiivisemmin mukaan liikkumaan. 

V arusmiestoimikuntatyöhön suhtaudutaan 
Vaasan Rannikkopatteristossa positiivisesti. 
Neuvoja voi saada myös muilta kuin virkatyö
nä VMTK-ohjaajina toimivilta kantahenkilö
kuntaan kuuluvilta. Neuvoja varusmiestoimi
kunta tarvitseekin, koska varusmies ei tiedä 
ns. "kirjoittamattomia lakeja" . 

VMTK:n puheenjohtaja 
Tkm V Kulju 

PORIN LAITE- JA 
KONEASENNUS 

OY 
HAAP AMÄENTIE 9, 28130 PORI 

PUH. (939) 635 9909 

OLYMPIAKATU 5-7 
65100 VAASA 



KOKEMUKSIANI AIKUISKOULUTUKSESTA 

VaaRPsto on ensimmäisenä Suomessa anta
nut varusmiehille mahdollisuuden opiskella 
varusmiespalveluksen yhteydessä AKK:n tar
joamilla kursseilla ja mikä tärkeintä ilmaisek
si. Vaihtoehtoja on paljon esim. kieliä, atk:ta 
ja yrittäjän perusteita. Joillakin näillä kurs
seilla voi ansaita opintoviikkoja yliopistossa. 
Osaksi tämän vuoksi heräsi minunkin kiin
nostukseni aikuiskoulutuksesta. Valitsin kak
si kurssia, yrittäjyyden perusteet ja saksan pe
rusteet. Yrittäjän perusteet olivat tosi mielen
kiintoinen kokemus. Opiskelu oli vaihtelevaa 
ja mielenkiintoista. Sitä oli joka maanantai 
klo . 17.15-20.45. Aika voi tuntua pitkältä, 
mutta itse oppitunneilla aika meni kuin siivel
lä. Oppitunteja piti eri alojen asiantuntijoita 
ja lähes joka kerta oli joku yrittä]ä kertomassa 
kokemuksistaan. Oppitunnit olivat tosi va
paamuotoisia. Yleinen keskustelu oppitunnin 
pitäjän ja oppilaiden kesken oli yleistä, joskus 
muodostui jopa pieniä väittelyitä.Tämäkin 
kurssi, niinkuin kaikki muutkin kurssit loppui 
loppukokeeseen, kun se oli läpäisty jaettiin 
todistukset. Kurssin läpäisi kaikki jotka olivat 
olleet tarvittavat kuusi kertaa oppitunneilla. 
Meitä oli kaikenkaikkiaan viisi. Saksan pe
rusteillakin kävijämäärä oli vähäistä. Aktiivi
sia oli neljä varusmiestä. Kurssi oli aluksi jo
ka tiistai ja torstai , koska kävijöitä oli niin vä
hän, niin sovimme opettaja kanssa, että kä
visimme vain joka tiistai. Tällä yritimme he
rättää kiinnostusta kurssia kohtaan, mutta 
huonol!a menestyksellä. 

Mutta onneksi kurssi ainakin toistaiseksi jat
kuu. Aloitimme saksan opiskelun aivan alusta 
ja olemme edenneet vähän kerralla eteenpäin. 
Tahdin saamme määrätä itse, käymme asioita 
läpi niin kauan, että asia tulee ymmärretyksi. 
Monisteita on kertynyt mieletön määrä, mutta 
mikä tärkeintä läksyjä ei tule. Omasta puoles
tani voin sanoa, että hyvät varusmies toverit 
käyttäkää nyt ihmeessä hyväksenne teille tar
jottu mahdollisuus, sillä toista näin hienoa 
mahdollisuutta ette tule saamaan varusmiesu
ranne aikana. Pieneksi porkkanaksi voin ker
toa, että kurssin suorittamisesta on ehdotettu 
kuntoisuuslomaa. 

Opp Koivuluoma 

Kondomi 

Minttu aromi 
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Apukouluttajien palsta 

Kurssi 115 alkoi harmaana lokakuun päivänä, jolloin valikoiduista tykkimiehistä tehtiin op
pilaita. Ennakkoasetelmat tuntuivat apukouluttajien kannalta vaativilta, koska II/94 saapumi
serässä oli kova kilpailu Auk:n paikoista korkean pohjakoulutuksen ansiosta. Kuitenkin me 
apukouluttajat huomasimme alkumetreillä lievää yrittämisen puutetta, mutta hyvät koetulokset 
antoivat meille hyvää palautetta koulutuksen onnistumisesta. 

Meidän apukouluttajien kannalta kurssi oli suhteellisen helppo viedä läpi, koska yhteistyö niin 
kouluttajien kuin oppilaidenkin kanssa sujui kitkattomasti. Joulukuussa pääsitte näyttämään 
teoriassa opittuja taitojanne Lohtajan valmiusleirillä. Leiri kuitenkin osoittautui liian lyhyeksi, 
sillä ainoastaan muutamat oppilaat pääsivät näyttämään todellisia taitojaan. Toivommekin, et
tä tulevilla leireillä huomioitaisiin myös Auk:n tarpeet kouluttaa rannikkotykistöön osaavia 
esimiehiä. 

Auk I:n jälkeen parhaat teistä lähetettiin Rannikkotykistökouluun Santahaminaan ja loput jat
koivat ryhmänjohtajakurssilla. Tammikuun alussa saitte vihdoin "harmaata massaa" koulutet
tavaksenne, joka onkin teille varmasti suuri haaste. Tulette varmasti huomaamaan ettei alok
kaiden koulutus ole niin helppoa kuin etukäteen luulisi . Onneksi me vanhat kuitenkin olemme 
teidän tukenanne, joten älkää hölmöilkö. 

Lopuksi me apukouluttajat haluamme kiittää koulun johtajaa, kouluttajia ja koulutettavia hie
nosta kurssista. 

Terveisin: Dream Team 
(Auk:n apukouluttajat) 

~ Pohjanmaan 
~Yrityspalvelu Oy 

Kauppapu1st1kko 4, 65100 VAASA 
Puh. (96 1) 3179 545 Fax {961 ) 31 25 41 0 

• K1rjar1p110 
• Tilintarkastu· 
• Konsul to1nt1 
• Palkanlaskenl, 
• Laskutus 
• Arkistointi 
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AUK KURSSI 115:N KOULUTTAJAT 

Kapt Heikki Lamminen 
Aliupseerikoulun ja kurssin johtaja 

Auktoriteetti, joka ei selittelyjä kaipaa, luot
sasi kurssi nro 115 :n kunnialla ohi 
karikoiden. 
Motto: "Tyhmyys tulee äidinmaidossa, eikä 
sille voi mitään. Eri asia on jos hölmöilee. 
Älkää Hölmöilkö !!" 

Ylil Erkki Hölsö 
Koulun vääpeli 

Hoitaa "äidin" virkaansa mallikelpoisesti. 
Päiväkäskyllä sanainen arkku aukeaa, "tötöi
lijät" voivat tuntea painijan riuskan niskalen
kin kaulassaan. 
Motto: "Silloin on hyvin äkkiä syylingit sara
napuolella ovenvälissä" 

Ylil Antti Salonen 
Koulutusupseeri 

Teräsmies, joka näyttää hoitavan varsin väri
kästä tehtäväkenttää. Omaa laajat tiedot soti
lasasioista, mukaanlukien sotahistorian. Tark
kasilmäinen mutta asiallinen toimissaan. · 
Motto: "Tähän väliin lisäisin ... " 

Ltn Markku Lehtimäki 
Tulenjohto- ja Mittauslinja. 

Kouluttaja, joka vaati miehiltään paljon ja 
mutta teki myös kaikkensa näiden opettami
seksi . Asiat jäivätkin varsin hyvin mieleen. 
Välillä oppilaita ihmetytti , tietääkö koulutta
ja, että kasarmilla on myös sotilaskoti ? 
Motto: "Ei mennä miksikään makaroonimie
hiksi !!!" 
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Ltn Naapuri 
Tuliasemalinj a 

Asiallinen kouluttaja, jolla oli miellyttävä ta
pa keskittyä vain olennaiseen. 
Motto: " .. ja pidetää sitten se pidempi tauko" 

Vänr Markku Hölsö 
Viestilinja 

Erittäin asiantunteva kouluttaja. Sai oppilai
den mielenkiinnon pysymään yllä sopivilla 
sodetauoilla, joilla sai muut linjat katkeriksi. 
Motto : "Jatketaan puolelta" 

" Riuskaa toimintaa" 

* Porrassiivoukset 
* kotisiivoukset 
* konttorit, toimistot 

* Liiketilat 
* sekä sopimus- että 

kertaluonteiset 
siivoukset 

Tuija Parkkari Puh. (961) 321 4073 
- Horsmatie 3, 65280 Vaasa 
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Ltn Sainio 
Tuliasemalinja 

Sanavalmis kouluttaja, jolta löytyi vastaus jo
ka kysymykseen ja huki jka tilanteeseen. 
Motto: "No Niin ... jaja ... ja niin pois päin" 

" .. ja vapaat RJ:t varastolle." 

Kers Rajamäki 
Viestilinja 

Mies, jonka kädet toimivat nopearnrnin kuin 
aivot. Asian osaava kouluttaja, kurssin alussa 
kierrätteli ahkerasti koulutustaloa. 
Motto: "Sanoinks mä noin?" 

"Linja ! Koulutustalo 2 kertaa 
myötäpäivään kiertäen ! 

KY BRUNo--s FAST FOOD KB 
Kissanristiäiset ? Gourme-ilta ? 

Tai jotain siltä väliltä? 

Soita 949-568 984 
Minä järjestän ruoan " 

Terv. Bruno 



' 1. rivi: alik Kuoppala, kok Lammi, kok Roukus, vänr Hölsö, ltn Lehtimäki, yli l Hölsö, 1 
kapt Lamminen, ylil Salonen, ltn Naapuri, kers Rajamäki, kok Natri, kok Takala, alik 
Raisio. 

2. rivi: alikersantit: Salonen, Länsisaari, Penttilä. Oppi laat: Pollari , Aakko, Nokkosmäki , 
Ylinen MEJ, Mastosalo, Aho, Vuorinen, Haka, Hellström ja Koivuluoma. Lisäksi tykki
miehet Renkola, Rantala ja Westerlund. 
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3. rivi: Oppilaat Lehtinen, Nieminen, Köykkä, Viitanen, Virtanen, Nortamo, Mansik
kamäki, Jaakkola, Mäkinen, Pättikangas, Vajavaara, Pesonen, Tuira, Hakkarainen, 
Ristimäki . 

4. rivi: Oppilaat Forslund, Aila, Hellsten, Toivonen, Vaara, Sippola, Saarinen, Martikka
la, Määttä, Laihinen, Tervo, Kujala, Kylväjä, Ylinen MKT. 

Vas. 5.rivi: Oppilaat Levä, Välimäki , Jem, Suojanen, Mäkilehto, Kivelä, Purma, Paala, 
Vilen, Mannila, Park.kari , Jääskeläinen, Salminen, Kosunen. 
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TULENJOHTO- JA 
MITTAUSLINJA 
Kok Jaakko "EU" Lammi: 
Mystinen mies, josta ei paljon tiedetä. Sai asi
at särmällä koulutuksella ja käytöksellään op
pilaiden päihin. Hillitty "upseeri", joka kui
tenkin välillä intoutui tylyttämään pilke 
silmäkulmassaan. 
Motto : "No, Ratekossa saatte sitten kokeilla" 

Kers Sami "Länkkäri" Länsisaari: 
Rauhallinen lätkämolari Seinäjoelta. Pätevä 
apukouluttaja, vaikka into hupeni aamujen 
myötä. 
Motto: "Se on sitä huonompaa hiihtokenkää" 

"Joo, menkää siihen riviin" 

Alik Mika "Köpi" Kuoppala: 
Jättiläismäinen ähtäriläinen. Ääntä lähti kuin 
pienestä kylästä. Koulutus jäi välillä puolitie
hen poistuttelun viedessä puolet ajasta. 
Motto: "Sotilaskoti 2 kertaa myötäpäivään .. " 

"Jokaisesta yli menevästä minuutista 
kierros lisää" 
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Hannu "Horseberg" Forslund: 
Näytti jo alokasaikana mistä kana pissii. 
Kielimiehenä Ratekoon. 
Motto: "Huhhendeition" 

Tommie "Herne" Jern: 
Kuului Kapt Lammisen luotsaamaan joukku
eeseen, ja näin ollen oli jatkuvasti HV :llä. 
Motto: "Mulla on ilmaa pyllyssä ... " 

Jani " Kauko" Jääskeläinen 
Seinäjokelainen piilo-hitsi. Teeskenteli lus
mua mutta pänttäsi salaa itsensä Ratekoon. 
Häiritsi tupakavereitaan vaipumalla Kauko 
Röyhkän pauloihin. Viikonloput kuluivat kot
kia bongaillessa. 
Motto: "Mä oon huonossa kunnossa" 

" .... Sä Löit!. .. " 

Mikko "Kyntäjä, Siementäjä" Kylväjä: 
Aikoi aluksi siviilipalvelukseen, mutta pää
tyikin sitten Ratekoon. Vapaa-aika kului pu
helimessa. Sai kouluttajan hymyilemään. Us
komattoman pokkansa ansiosta muut linjalai
set välillä aivan "kahvilla" 

Atte "Skater" Köykkä 
Urheiluhullu lukutoukka. Kurssin primus, 
jonka Ratekoon lähdöstä ei tarvinnut edes 
keskustella. Luistelun tuomalla kunnolla 
kymppi kaikista urheilukokeista. 
Motto:" .... " 

Kai "Sweat" Laihinen 
Teki "laihiset" ja tippui yhden lipsahduksen 
takia RT-koulusta. Kirjat hallussa, käytäntö 
hukassa. 
Motto "Ei nappaa lukee .. " 

"Saispa joskus thaimaalaista" 

Kalle-Pekka "Manu" Mannila 
Lukeminen ei kiinnostanut. Suojautui tehok
kaasti hukeilta. Kypsyi pahiten oppilas Mar
tikkalaan. Haaveili lääkintä-au:n helpoista 
oloista. Käyttäytyi asiallisesti vain valvonnan 
alaisuudessa. 
Motto: "Martti turpa kiinni ! ! " 

"Ei nappaa!" 

Jani "Mortti-Martti" Martikkala: 
Speedmetal-rumpali, joka oppitunneillakin 
läpsytteli kuin Duracell-pupu. Auk:n hermoil
le käyvin tyyppi. Omistaa kaksihaaraisen 
kielen. 
Kannatti (kannattaa ?) saatananpalvontaa. 
Motto: "En mä välitä vaikka haukutte" 

"Mä osaan olla tosi hyvä kaveri" 

Harri "Pirkko, Pike" Määttä: 
Rauman poika, joka pääsi sluibaamaan kai
kesta pahimmasta toipumislomansa ansiosta. 
Odotti alokkaita kuin kuuta nousevaa. 
Motto: "Mull · on kymmenen päivää 
toipparia" 

"Herra Oppilas, oppilas Määttä, voin-
ko puhutella" 

Oppilaat Toivonen ja Paala poseeraavat 
suuntakehän kanssa Lohtajan hyisellä 
rannalla 

Antti "Nipa, Artturi-Sakari" Nieminen: 
Tiesi jo palvelukseen astuessaan menevänsä 
RT-kouluun, ja niin teki. Taistelin primuksen 
tittelistä viimeiseen asti . Hyvä lukupää, mut
tei voinut vastustaa kiusausta liittyä rientoihin• 
lukulomilla. 
Motto: "Ei täss · oo mitäänjärkee!" 

Mika "Lasse Norres" Nortamo: 
Löytyi iltaisin kuivaushuoneen kaappien vä
listä kännykkänsä seurasta. Hajosi joka asi
aan, ja hoki koko ajan mottoaan. Mielenter
veys järkkyi, kun kuuli joutuvansa 
E-patterille. 
Motto: "VOI V ... TU !!!!" 

"Mä oon ihan rikki" 

1111 PROFIILI Martela 
Tiilitehtaankatu 45 Tegelbruksgatan 
65100 Vaasa - Vasa 
961- 3176 979, fax 961- 3176 939 
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Petri "Rave-Pete, Bepe, Lentäjän-poika, 
Samu-Sirkka " Paala 
Mansen Rave-ihme. Taisteli koko kurssin 
ajan teknon puolesta. Järjesteli asioita enem
män kuin oli tarpeenkaan. Sai paljon "ihaili
joita" tupa nro 5:stä. Oli aina mukana pitä
mässä hauskaa lukulomilla. 
Motto: "Se ei ole kuin järjestelykysymys" 

"Ne on mun tavaroita " 
"Tää on elämää suurempaa musiikkia" 

Kalle "Pyrma Jostys" Purma: 
Oiva valinta kaikkiin hukeihin, oli hajalla ko
ko kurssin. Piiloutui kirjansa kanssa tuvan 
nurkkaan. Muiden tupalaisten mielestä hirveä 
marisija. 
Motto: "Yllätys, että mä joudun" 

"Voi Kissinv .... " 

Tomi "Sipe, Olli Kujos" Sippola: 
Kuului Hölsön "painipoikiin", ja sen sai tupa 
huomata. Osasi Trivialin kysymykset ulkoa. 
Piti yllä Bepe-fanclubia Toivosen kanssa. 
Motto: "Olisinpa mä Paala." 

"Tapellaanko?" 

Juha-Pekka "Topi" Toivonen 
Kalju tylyttäjä, joka huolehti hiuksistaan kuin 
muut parrastaan. Patterin vaihdos kostautui 
alokkaille moninkertaisena. Mies, joka hajosi 
välillä totaalisesti , erityisesti esimiehiinsä. 
Motto: "Olisinpa mäkin Paala" 

",.._ tanan Martikkala" 
"Mun täytyy ajaa hiukset" 

Marko "Yltsy,RTK-mies, särmä" Ylinen 
Taisteli peräpään paikoista TJ-linjan keskuu
dessa. Uskomattoman pokkansa ansiosta piti 
apukouluttajia pilkkanaan. Tuvan symppis, 
kuului myös Hölsön painipoikiin. 
Motto: "Olisikohan italiankeittoa ?" 

"Luulin, että kaikilla muilla on 
väärin" 
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Yö kronikka 

Yökronikaksi kutsutaan aliupseerikoulun 
apupäivystäjän kirjallista taidonnäytettä. 
"Jukerrus" tehdään joka yö kolme kertaa eli 
jokainen apupäivystäjä puurtaa yhden juker
ruksen omalla päivystysvuorollaan. 

Yökronikan tehtäviä on useita. Tärkein niis
tä on kirjoitustaidon ylläpitäminen armeijas
sa. Apupäivystäjän kannalta kronikka ajaa 
monenlaisia tehtäviä. Se on suora viestilinja 
aliupseerikoulun vääpelille ilman muodol
lista toirnistokäyttäytymistä. Jukerrus voi 
olla myös viimeinen toivo pitää opiskelusta 
väsynyt oppilas hereillä apupäivystäjälle 
vaadittavat kaksi tuntia. 

Koulun vääpelille apupäivystäjänjukerrus 
on yksi tärkeimmistä tavoista saada tietoon
sa oppilaiden mielestä painavat epäkohdat. 
Yökonikalla voi olla myös yksikön vääpelil
le mielialaa nostava tai laskeva vaikutus, 
sillä vääpeli saa jukerruksen aamulla lähes 
ensimmäisenä eteensä läpilukemista varten. 
Hyvät jukerrukset saavat päivän alkamaan 
hänellä hyvin, kun taas asiattomat yökro
nikat saattavat painaa päiväkäskyllä päivä
käskijää, mitä oppilaat eivät toivo 
tapahtuvan. 

Jukerruksen aihe on vapaa, mutta pakolli
nen. Aiheettomiajukerruksia ei tulisi näkyä. 
Aihe voidaan kuitenkin joskus määrätä epä
kohtien poistamiseksi ja oppilaan muistutta
miseksi tekemästään tai tekemättä jättämi
sistään. Hyvät piirtäjät voivat vaihtaa kirjal
lisen taidonnäytteensä kuvamuotoon, mutta 
ainoastaan silloin kun apupäivystäjä on va
kuuttunut omasta erinomaisesta kyvystään 
piirtää, sillä mitään suttuja ei yökronikkavi
hosta saisi löytyä. 

Opp Pesonen 
Tuliasemalinja 

TULIASEMALINJA 

Kok Timo "Tae Kwon Do" Natri 
Isokyrön herra, jolle eivät hukit napsuneet. 
Harvinainen näky yksikössä klo 17 jälkeen. 
Sai oppilaat hymyilemään, ei vaatinut turhaa 
pokkurointia. 
Motto "Laita mut Hoovee:lle" 

Kok Antti-Matti "VHS" Takala: 
Mies, jota puolialastomat aamutoimiin juok
sentelevat oppilaat kiinnostivat siinä määrin, 
että kierteli ympäri koulua ja ikuisti tapahtu
mat videokameralla. 
Motto : "Harrastatteko motocrossia?" 

Kers Tero "Maisteri" Salonen 
Aikuinen apukouluttaja, joka ei turhasta her
mostu. Hillitty käytöksinen ekonomi Vaasas
ta. 
Motto : " .. STO, .... PO" 

Alik Antti "Teddy" Raisio 
Lapsenkasvoinen apukouluttaja pohjanmaal
ta. Paljon puhetta vähän asiaa. Mies jota kiin
nosti enemmän Sega kuin palvelus. 
Motto: "Täss ' ois tykkivajan avain .. . " 
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Markus "Delegantti" Aakko 
Auk:n energiapakkaus, joka referoi kaikki 
koealueet ja laski kaikkien pisteitä. 
Motto 1: "Ostaaks kukaan suklaata?" 
Motto 2: "Mä lähen toimistolle." 
Motto 3: "Mä voin hoitaa sen ... " 

Timo "Luumu" Aila 
Vaasalainen teknoilija, jota ei napannut mi
kään. Valittiin kurssin luumuksi . Sai apukou
luttajat näkemään punaista pelkällä olemuk
sellaan, mutta lähti kaikesta huolimatta rate
koon. Mies, jolle valmistauturnisaika ei mer
kinnyt mitään. 
Motto 1: "Voi v ... Toi Takala on syvältä!" 
Motto 2: "Emmäjaksa ... " 
Motto 3: "Mitä te jäkitätte?" 

Tapio "TST" Haka 
Omasta mielestään tuliasemalinjan sankari, 
joka oli ollut mukana kaikessa (?). Suusta tuli 
tekstiä jatkuvalla syötöllä, eikä ollut aina itse
kään varma, puhuiko totta. Lähti asekouluun 
Kokkolaan, kaikkien helpotukseksi. 
Motto 1: "Mä oon V aaRPston paras tetsaaja!" 
Motto 2: "Kyllä mä sitä oon koittanu ... " 



Vesa "Silmälasipäinen taistelija" 
Hakkarainen 
Lammisen suojatti, joka hyppäsi Heikin juttu
silla jatkuvasti. Lähetti kortin tyttöystävälleen 
5 kertaa päivässä. Lähti ratekoon. 
Motto 1: "Mä meen vähän juttusille." 
Motto 2: "Mull on HV" 
Motto 3: "Mä tein maalin ja syötin kaksi." 

Petri "Daddy" Kivelä 
Tuliasemalinjan isähahmo, joka iän suomalla 
arvovallalla delegoi hugit muille. Moto-au, 
lähti Niinisaloon sluibaamaan. 
Motto 1: "Tee sä toi, niin mä katon vierestä" 
Motto 2: "Mä lähden ajoharjoitteluun" 

Petri "HV-Pelle" Koivuluoma 
Seinäjokelainen tuvan pieni suuri painija, jo
ka katosi aina siivouspalvelun ajaksi . Teki 
kaikkensa luistaakseen hukeista. 
Motto 1 : "Pakko saada HV :tä" 
Motto 2: "Yllättäen Kosunen" 

Mikko "V8" Kujala 
Luki iltaisin V8:jaja haaveili omasta Mustan
gista. Tuli karhujen ja susien maasta eli Ähtä
ristä. Säikytti oppilastoverinsa tippumalla ty
kin päältä. 
Motto 1: "Vrum, Vrum" 
Motto 3: "Mä en näe unia, mä oon vissiin 
hullu" 

Tommi "Mussu" Lehtinen 
Porin mies, joka oli aina hukissa. Mussutti tu
pakaverinsa aina kypsiksi. Tuliasemalinjan 
paras mopinkäyttäjä, joka ei halunnut Rate
koon. Motto 1: "No, huhhuh! Miks aina mä?" 

Motto 2: "Yllättäen mä ... " 

Toni "Partanen Ilmestys" Mansikkamäki 
Seinäjokelainen rumpali, joka hauskuutti tu
pakavereitaan imitoimalla kouluttajia. Luki 
iltaisin karate-kirjoja ja harjoitteli meditoi
mista. Motto 1: "Aliupseerikoulu!" 

Motto 2: "Hei, te partanen ilmestys 
siellä!" 

Mikko "Särmä" Mastosalo 
Tuliasemalinjan särmin mies, joka hajosi 
HV-miehiin. Yllätti tupakaverit loistaval
la kitaran soitolla. Särmäsi oppilasväbän 
ominaisuudessa ja jäi AUK:hon. 
Motto 1: "ABU HA HA!!" 
Motto 2: "Voi v ... n HV-pellet!" 
Motto 4: "Pojat, mä oon rikki!" 

Mika "Motohuuhaa" Mäkinen 
Vaasan huonoin linjatuomari, joka ei 
tiennyt mikä on paitsio. Piti muuta kou
lua jännityksessä ilmestymällä !omilta ai
na viime tingassa, kuitenkin särmin 
Moto-au:ista. 
Motto 1: "Mun pitää mennä viheltään" 
Motto 2: "Kyllä se oli paitsio" 

Miika "Pulla" Kosonen 
Sportin pelaaja, joka vietti iltoja HV:llä. 

· Iltaisin piinasi kavereitaan tempauksil
laan ja öisin palatessaan HV:ltä herätti 
puoli tupaa. Jäi Heikin vaivoiksi 
AUK:iin. 

·~ Motto 1: "Shh, kello on jo soinu." 
~, Motto 2: "Kriistus" 
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Timo Pesonen 
Mies, joka lähti RUK:iin oltuaan poissa lähes 
yhtä paljon kuin Salminen. Hukeja riitti, mut
ta ei mussuttanut. Tuvan parhaat pisteet. 

Ville-Petteri "Fontana" Pollari 
Tuvan todellinen isähahmo ja portsareiden 
kuningas. Riitti energiaa räjäyttää muiden 
punkat vaikka oma oli syvältä. Parhaimmil
laan nukkui vielä puoli tuntia herätyksen jäl
keen. 
Motto 1: "Ilmoitanjoulukirkon valvojalle." 

Jani Ristimäki 
Hajosi E-Ptrin takia. Tuvan rauhallisimpia, 
jolle usein napsui hukit. Kantoi kurssijuhlaan 
seitsemän naista. 
Motto 1: "Taas, no okei, mutta alueelle,joku 
toinen tupaan" 

Jani "Mankka" Saarinen 
Futiksen mestari,joka lähti Ratekoon tasaisen 
varmoilla suorituksilla sen ihmeemmin nipot
tamatta .. Kaikkien hukitettavissa. 
Motto 1: "Leukaa ylös!" 
Motto 2: "Täällä haisee palanut kumi!" 

Petri "Keuhkokuume" Salminen 
Shakespeare Yyteristä. Tippui Ratekosta liial
lisen veksilomat1 voimasta. Nysväsi valmista
kin punkkaa aina tarkastukseen asti . Hermoi
lija. 
Motto 1 :"Ei mua voi hukittaa! Tulin just syö
mästä" 
Motto 2: "Hei, ota joku muu" 

Suomen johtavien kodinkonemerkkien 

TÄYDEN PALVELUN HUOLTOA 
■ Kodinkoneille ■ Suurtalouslaitteille 
■ Talopesuloille ■ Nestekaasulaitteille 

r:[J_ HUOLTOLUX 
L.:f:J SERVICE 

PV·HUOLTO KY 
Teollisuuskatu 10, Pori, puh. 939-6223 592 

1 

Heikki "Äetsän optiikka" Stenhäll 
Hukitti armottomasti tupakavereitakin, eikä 
nurissut kun itsellä nappasi. Särmäsi tykin
johtajana. 
Motto 1: "Mjuuu, ei nappaa!" 

Jarno "Nöde" Tuira 
Futari Vaasasta, joka suoritti palvelustaan 
HV:llä. Särmäsi itsensä talous-au:ksi Lah
teen. Revitti Kosusen kanssa kurssijuhlassa 
ennätystahtiin. 
Motto: "Herra kapteeni, paskaan purkkiin 
vasta maanantaina" 

Jussi-Petteri "King-Kong" Virtanen 
Näkymätön mies. Kun ei ollut veksilomalla, 
pysytteli niin hiljaa, että hukit viuhtoi ohi. 
Lähti piilosille Santahaminaan. 
Motto 1: "Ei tässä mitään .. . " 

Servtce - Huolto 

KE-SA 
Försäljning och 

service av kemiska 
släckare 

Kemiallisten sam
muttimien myynti 

sekä huolto 

Kristinestad Kristiinankaupunki 
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Puh. (962) 2211231, 221 1551 

Av inrikesrninisteriet 
gonkänd servicefirrna 

Sis.asiainrninisteriön 
hyväksymä huoltoliike 

m••·•,-• .. ··•··-ra••' -
HYDRAULIIKKA 

LAAKERIT 

Seinäjoki 
Silmukkatie 17 

Puh. 964-4142970 
Fax. 964-4144970 

PNEUMATIIKKA 
YM.TARVIKKEET 

Vaasa 
Rajatie 46 

Puh. 961-3123 685 
Fax. 961-3123 560 



Rami "Photo" Tervo 
Niitä harvoja Tas-miehiä, jotka todella hah
mottivat. Otti maailman särmimmän kuvan 
jyrähtävästä 130:stä (Kansikuvana tässä leh
dessä) . UV-kaappi täynnä ilman ainoatakaan 
urheiluvälinettä. Kuuluisa katkuisista ilma
vaivoistaan. 
Motto 1: "Ne vaan laittaa sitä maitoa joka 
paikkaan" 

Henry "Ähtäri" Viitanen 
Kurssin ykköskalju moto-au. Jaksoi pysyä 
asiallisena, vaan ei vakavana jopa kurssijuh
lan jälkeisenä aamuna. Niinisaloon lähtö jäi 
hilkulle. 

- Rakennus peltityöt 
- Ilmastointi tarvikkeet/työt 
- ruostumattomat teräs-

tuotteet 

Janne "Jääkäri" Välimäki 
Kurikan lentopallovahvistus. Hymy herkässä 
ilman syytäkin. Runtelivat Vuorisen kanssa 
sotilaspainillaan jatkuvasti punkkajärjestystä. 
Kyykki Tuiran kanssa hukisuojassa vessojen 
takana. 
Motto 1: "Tuira, tuu tupakalle" 

Ville "Mortti" Vuorinen 
Uskomattoman huono suunnistaja. Ehti teh
dä punkkansa pari kertaa, mutta si lloinkin rä
jähti. Yritti polttaa 55 kuntsaria Gringon ku
jalla, mutta onnistui kärtsäämään vain yhden. 
Motto 1 : "Mä oon rikki!" 

KAIKEN MITÄ 
LIIKUNNALLINEN 

ARUSMIES TARVITSEE, 
HANKKII 

• ~) URHEILULIIKETTÄ! 

:•~~$sl$sf)~lnl 
VAASANPUISTIKKO 14, 65100 VAASA 1r (961) 3122 215 
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VIES TILIN JA 
KokRoukus 
Sairaan särmä kokelas. Heitti juttua koko ajan,mut
tei sallinut itsensä nauraa. Poistutti viestilinjaa San
lan välityksellä. 
Motto: Sssairaan särmää 

Kers "Jurvaalaane" Penttilä 
Erittäin pätevä käytännön mies. Oli ylpeä Jurvalai
suudestaan. Huumorimies sille päälle sattuessaan. 
Vietti kurssijuhlan railakkaammin kuin yksikään 
oppilas. 
Motto: Elikkä, Tuotanoin 

Anssi "Hahmo" Aho 
Ankara hahmottaja Töysästä. Vertasi perheensä elä
mää Beverly Hills 9021 0:aan ja löysi yllättävän pal
jon yhteistä. 
Motto: Hahrnootteloo! 

Peter "Helppoheikki" Hellström 
Vaasalainen bisnesmies joka taukoamatta yntt1 
mahdottomia AHV. aikoja (10.00-16.00), eikä saa
nut niitä ikinä läpi. Myi mitä vain kenelle vain . 
Motto: Sshh! Tulee paskaa käteen 

31 

Marko "Alien" Jaakkola 
Mies joka tiesi enemmän sivistyssanoja kuin 
sanakirja. Puhui enemmän englantia kuin 
suomea. Enimmäkseen vaaraton. 
Motto: (Kaikki englanninkieliset lentävät lauseet) . 

Ville "Veltto" Levä 
Vaasalainen velttoilun mestari. Kehitti omia ko
mentoja esim. "Suuntana toi, tahdissa mars!" , "Siir
rytään sisään tonne, mars". 
Motto: Heheheheehehehehe 

Petri "Insinööri" Mäkilehto 
Ajatteli, toimi, ja puhui kuin insinööri, eli seka
vasti. Sai visaisilla kysymyksillään koulutta
jatkin välillä lukkoon. 
Motto: Kuka uskoo suureen kurpitsaan? 

Jari "Nemo" Nokkosmäki 
Hiljainen hiihtäjä, meni helposti ratekoon. 
Kärsi jatkuvasta äänenmurroksesta. 
Motto : No Niii ! ! ! 

Jani "Pake" Parkkari 
Mies joka aloitti päivänsä asioidenhoitova
paalla, jatko, palvelusvapaalla ja päätti ilta
vapaaseen. 
Motto 1: Ei kiinnosta, mä meen röökille 
Motto 2: ÄLÄ?!?!?! 
Motto 3: Hei, ime !ekaa 



Olli "Mäntti" Pättikangas 
Himourheilija Kauhajoelta. Oli ylpeä "Kauhajoki
suudestaan". Särmä jäkittäjä joka valmistumisaika
na flirttaili Levälle. 
Mototon mies ! ! 

Henri "Country" Suojanen 
Himomilitaristi Mansesta, joka uhkasi näännyt-
tää uudet mortit, ei kuitenkaan jaksanut. Suurin 
haave päästä tiilikasarmille, hajosi sinne heti ekana 
päivänä. 
Motto: Totanoinniin, tiäksää 

Petteri "Danger" Vaara 
Vaasalainen löysäilijä, heitti herjaa koko ajan. Ha
lutessaan ei kyennyt olemaan särmä. Polki "Zom
biellaan" lujempaa kuin autot. 
Motto: Ylihyvä, Ylikova ! 

Antti "Ana" Vajavaara 
Naistenmies "Valloista". Iski naisen kurssijuh
lasta, jonka toinen mies kutsui ! ! 
Motto: Ei toudellakaan ! 

Teemu "Jooga" Vilen_ 
Oli varma ratekoon pääsystään. Sinne pääsy näytti 
olevan jonkinlainen omanarvon kysymys, ja tästä 
syystä pänttäsi asioita yötä päivää, jopa vartikier
roksellakin.Hauskutti tupaa joogaamalla unissaan. 
Omien sanojensa mukaan teki hengitysharjoituksia. 
Motto: No huh huh 

M.E.J. "HV" Ylinen 
Ei osallistunut yhteenkään TKS:ään koko AuK 
1 :n aikana. Tuli tupaan vartin vailla 10, kun muut 
jäkitti, ja kysyi "Mitä täällä tapahtuu ?". Sai "sai
raan särmä viestialiupseerioppilas" palkinnon. 
Motto: Mikä TK§? 

TV-MANU 
Kauppapuistikko 30, 

Vaasa 
Puh. 3170844 
Fax. 3170846 
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Oppilaskunnan pj:n mietteitä 

Tätä kirjoittaessani Aliupseerikurssi 115:n oppi
laat on kaikki ylennetty korpraaleiksi ja ryhmän
johtajina on toimittu nyt viikon ajan. Nyt Auk II 
kuluessa on mukava muistella Auk I vaiheita. 

Marraskuun alussa 53 tiukan seulan läpikäynyttä 
miestä aloitti innokkaina Auk:n. Kaikki olivat mo
tivoituneita, sillä jokainen oli vapaaehtoisesti 
kurssille saapunut ja tietoisena siitä, että moni hy
vä mies oli jäänyt ns. "rannalle" ruikuttamaan. 

Kurssimme oli siitä erikoinen, että sen aikana 
saimme kokea monta pyhäpäivää, joten kurssim
me oli lyhyempi kuin edelliset. Kurssimme lyhyy
destä johtuen se oli erittäin tiivis ja kiivastahtinen 
- välillä jopa kirjaimellisesti, niin kuin Aliupseeri
kurssin pitääkin olla. Kurssimme oli sisällöltään 
mielenkiintoinen ja vaihteleva, mielenkiintoisinta 
oli erikoiskoulutus jota olikin runsaasti. Ek-opis
kelu oli myös mielekästä, koska kouluttajat olivat 
erittäin hyvin asiansa osaavia, myös apukoulutta
jille kuuluu suuri kiitos hyvästä opetuksesta. 

Kurssimme loppupuolella sijoittunut joulu, oli 
meille monille mieliin painuva, sillä Auk oli jou
lun paikallaolovuorossa. Joulun vietimme mm. hy
vin syöden sillä armeijan ruoka jouluna oli todella 
hyvää ja monipuolista ja sitä oli riittävästi , myös 
joulupukki löysi Aliupseerikoululle. 

Toiminta oppilaskunnassa oli mielenkiintoista ja 
jokainen jäsen hoiti omat työnsä hyvin, vaikka vä
lillä asioita oli hoidettavana paljonkin erinäisten 
projektien tiimoilta. Haluankin kiittää kaikkia op
pilaskunnanhallituksessa toimineita, vahvasta pa
noksesta varsinkin puolikurssijuhlan järjestelyissä, 
sillä hyvin onnistunut puolikurssijuhla oli omiaan 
lujittamaan jo ennestään, erinomaista yhteishenkeä 
kurssillamme. 

Lopuksi haluan toivottaa kurssimme henkilökun
nalle, kouluttajille, apukouluttajille ja kurssikave
reille onnea ja menestystä jatkossa, sekä palveluk
sessa, että siviilissa. 

Heinäkuuta odotellen 
Oppilaskunnan puheenjohtaja 
Oppilas Kalle-Pekka Mannila 

Uudet Alokkaat 

Lähtiessäni VL V: lie ennen alokkaiden tuloa 
tunnelmat olivat odottavat.Olihan oma "mort
tiaika" nyt suoritettu kunniakkaasti ja AUK:n 
jälkeen jo odoteltiin tosihommia. Mieleen pa
lautui hämärästi oma ensimmäinen päivä 
armeijassa.Etenkin se, kuinka avuttomia me 
olimme ja kuinka tärkeitä ryhmänjohtajat 
olivat.Nyt olisin itse siinä asemassa. 

Voin siis vilpittömin mielin toivoa onnea ja 
menestystä tälle uudelle alokaserälle. Jatke
taan samaan malliin ja tulokset tulevat var
masti olemaan erinomaiset. 

Korpr Martikkala 

Viimeisenä viikonloppuna oli runsaasti aikaa ________________ _ 

miettiä tulevaa maanantaita. Ja etenkin sitä, 
millaisia miehiä saapumiserä pitäisi sisällään 
ja miten heihin suhtautuisi. Joka tapauksessa, 
omaan alokasaikaan perustuen tiesin, että jo
kainen uusi alokas, olkoon sitten pitkä tai ly
hyt, koulutettu tai kouluttamaton, olisi yhtä 
avuton. Ja pelkäisi meitä korpraaleita. 

Jokaisella alokkaalla olisi varmasti erilaiset 
odotukset. Jotkut olivat jo aiemmin käyneet 
tutustumassa armeijaan, toiset eivät olleet 
kuulleet edes huhuja. Ja näitä huhuja, joista 
vain murto-osa tosia, on lukuisasti liikkeellä 
pelottamassa tietämätöntä alokasparkaa. Mut-
ta joka mies on silti samalla viivalla, kun to
dellinen koitos alkaa. Ja tältä viivalta joka 
mies pystyy kyllä ponnistamaan eteenpäin jos 
haluaa ja yrittää tosissaan. Oman jaokseni 
alokkailta odotin juuri tätä yritteliäisyyttä. 
Mielestäni ei ole niin tärkeää, että joka mies 
onnistuu joka kerta 100 %:sti vaan että yrit
tää. Se vaikuttaa jaoksen henkeen jonka tulee 
olla hyvä kaikissa tilanteissa. Alokkaiden tu
lee pystyä luomaan "me"-henki jaoksen sisäl-

- TKA-YHTYMÄ OY 

Myllykatu 3, 65100 VAASA 
Puh 961-177 344 
Fax 961-128 822 

le. Pelkästään tämä "me"-henki saa miehet '::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::! 
ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jo nyt pari viikkoa myöhemmin olen huo
mannut alokkaiden täyttäneen odotukset lä
hes täysin. Monet alokkaista ovat paljastuneet 
yritteliäiksi ja innokkaiksi ja toteuttavat anne
tut tehtävät kuuliaisesti. Olen todella positii
visesti yllättynyt siitä panoksesta, jonka uudet 
alokkaat ovat antaneet tähän työhön, jota me 
kurssin 115 aliupseerit teemme; koulutamme 
Suomen parhaimmistoon kuuluvia rannikko
tykistön miehiä toimimaan vaativissa tehtä
vissä itsenäisen Suomen puolustamiseksi. 
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~ HIEROJA- URHEILUHIEROJA 

..JS!-JUKKA LEVONEN 
* Urhei luhieronta 
* Hieronta 
* Hermorata

hieronta 

Nortamonkatu 
16RAUMA 

* Osteopaattiset 
hoidot 

* Lahjakortit 

Puh. 938-8224753 
Puh. 938-8221131 

AJANMUKAISTA JA ASIANTUNTEVAA HOITOA 



Auk:n puolikurssijuhla 

Perinteisesti myös aliupseerikurssi 115, järjesti itselleen muistorikkaan puolikurssijuhlan 
AUK 1 :sen päätteeksi. Tapahtuman valmistelut aloitettiin jo hyvissä ajoin, mutta kuten niin 
tavallista, viimeiset ongelmat ratkaistiin vasta ihmisten jo tungeksiessa sisään. Erilaisia jär
jestelyjä jouduttiin tekemään valtaisa määrä, mutta kaikkien kurssin oppilaiden myötävaiku
tuksella tilaisuus saatiin kursittua kasaan. 

Pitkällistä keskustelua aiheutti alunperin se, otettaisiinko tilaisuuteen mukaan daamit, vai teh
täisiinkö siitä meille niin arkinen "miesten-kesken"-tilaisuus. Kukaan ei kylläkään vastustanut 
neitosten kutsumista, mutta epäilyä aiheuttivat lähinnä taloudelliset kysymykset. Tässä asiassa 
päästiin kuitenkin ytimekkään kabinetti-keskustelun jälkeen jymy-ratkaisuun. Päällystökerhon 
sen hetkinen vetäjä luutnantti Lehesvuo antoi punaisen langan pään käteeni ja asia ratkesi sen 
avulla kaikkia tyydyttävällä tavalla. Niinpä tilaisuuteen päätettiin hankkia myös kauniimman 
sukupuolen edustajia, ja näitä haalittiin omien tyttöystävien lisäksi myös kahdensadan kutsu
kortin voimin Vaasan ympäristöstä. Taktinen veto oli kuitenkin se, että daamit saapuivat pai
kalle vasta juhla-aterian jälkeen ja säästimme näin ollen omahyväisesti melkoisen summan. 
Paikaksi olimme perinteistä vuorottelujärjestelmää hyödyntäen valinneet Päällystökerhon Tii
likasarmin alakerrasta. Paikka olikin tilaisuuteen tarkoituksenmukainen, mutta pieni "estradi" 
rajoitti hieman esitysten seuraamista. 

Aloitimme tilaisuuden nauttimalla erinomaisen aterian, jonka Päällystökerhon henkilökunta 
oli meille loihtinut. Rauhallisen aterioinnin ja kahvittelun jälkeen aikaa oli vierähtänyt jo siinä 
määrin, että "arvon neitejä", kuten kutsukortissamme sanottiin, alkoi ilmaantua paikalle. En
simmäiseksi oli nähtävissä pientä kankeutta, mutta pian nauru ja puheensorina täyttivät ker
hon. Daamitkin tempautuivat mukaan illan tunnelmaan viimeistään esitysten alkaessa. 

Kaikki linjat olivat laatineet juhlaan toinen toistaan parempia ohjelmia, ja skaalaa löytyi tyly
tyskilpailusta aina mukaeltuun jouluevankeliumiin asti. Yksi kurssilaisten kannalta kiinnosta
vin osuus oli arvonimien (Häirikkö, Nipo, Mussu, Luumu ja Hitsi) ja niihin kuuluvien pokaa
leiden luovutus . Jännitys säilyi valinnoissa loppuun asti sillä äänestyksen tulokset pysyivät 

visusti rintataskussani aina palkintojenja
koon saakka. Musiikillisesta puolesta vastaa
maan oli tilaisuuteen haalittu varusmiesbän
di, joka viihdytti taidokkaalla soitollaan vie
raitamme koko illan ajan aina ohjelman väli
ajoilla. Erinäisissä kilpailuissa testattiin 
osanottajien taitoja (ja hermoja) muun muas
sa siinä kuinka tehokkaasti nämä osasivat 
neuvoa naisseuralaisiaan RK:n kokoamises
sa. Huutoa riitti, kun sotilaalle niin tutut, 
mutta keskenään täysin vieraat elementit, 
nainen ja rynnäkkökivääri kohtasivat. Mer
kille pantavaa vaikkapa tulevaa naisten soti
laskoulutusta silmälläpitäen oli se, että ää
nen korottaminen näytti lähinnä keskeyttä
vän naisihmisen suorituksen, eikä suinkaan 
nopeuttanut sitä ... 
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AUK 115:n arvonimien voittajat (vas.) : Oppilaat Aila (Luumu), Jääskeläinen (Hitsi) , 
Lehtinen (Mussu) , Parkkari (Häirikkö), Nieminen (Nipo). 

Kaikki näyttivät viihtyvän puoli kurssijuhlassa hyvin, mutta kuten odotettavissa oli , juhlakan
sa alkoi illan vanhetessa kaivata kaupungin tarjoamia houkutuksia, ja pikkuhiljaa kerho tyhje
ni kun iloinenjoukkojuhlijoita siirtyi keskiviikkoillan hämyssä sykkivään Vaasan keskustaan. 
Yhteinen linja näytti olevan se, ettei kurssijuhlapäivänä murehdita menneitä tai tulevia, vaan 
juhlistetaan Auk 1 :sen päättymistä täysin rinnoin. 

Seuraavana aamuna asiaan ei voinut kuitenkaan suhtautua enää yhtä kevytmielisesti. Valkoisia 
kasvoja ajelehti käytävillä, eivätkä niistä kaikki suinkaan kuuluneet oppilaille. Aamupalalla 
kahvi teki kauppansa, paljon muu ei maistunut
kaan. Jokaisen mielessä oli yhteinen vastustaja, 
aamupalan jälkeiset sulkeiset. Sulkeisten aihepiiri 
oli varsin yksipuolinen, mutta sitäkin liikunnalli
sempi. Jokainen selvisi ryntäilystä kuitenkin elä
vänä, vaikka välillä sydämet löivätkin kuin 
konevasarat. 

Kurssijuhlasta ja sen jälkeisestä aamusta jäi var
maan jokaiselle huvittavia muistoja, tarkoitus tuli 
siis täytettyä. Kurssijuhla tarjoaa erinomaisen ti
laisuuden hankkia ikimuistoisia kokemuksia 
kurssitovereidensa seurassa, mutta se tuo muka
naan myös hyvän mahdollisuuden pyöräyttää 
Auk:n riketaulu nollaan. 

Kurssijuhlavastaavana hääräsi 
Opp Paala 

Kokelas Roukus näyttää alikersantti Kuoppa/alle 
mallia oikeaoppisesta lanneliikkeestä. 

35 



Lohtaja - Arctic Adventure 
(oppilasleiri 13.-16.12.1994) 

Sunnuntai. Tuvissa ennakointia pöytälamppu~ 
jen valossa. Joulukuuksi luvatun hälytyshar
joituksen ajankohtaa aavisteltiin melkoisella 
erimielisyydellä; olisi ollut pettymys ellei op
pilasleirimme olisi saanut räjähtävää lähtöä. 
Leirin aikataulusta liikkui vain huhupuheita: 
villeimpien tarinoiden mukaan lähtisimme 
Lohtajalle maanantaina puolilta päivin ja pa
laisimme ehkä vasta sunnuntaina. Eräissä 
"varmoissa tiedoissa" kävisimme asemissa 
myös Rajavuoressa ja nukkuisimme yhden 
yön Krazin lavalla. 

Maanantai . Patteristossa hälytys! Tst-vyön ja 
repun pakkaaminen ei ollutkaan turhaa. Aa
mupalan jälkeen suurin osa koulusta hajaan
tui Vaasan lähiympäristöön vartioimaan stra
tegisesti tärkeitä kohteita. Koululle jäi lähin
nä tuliasemalinjan miehiä pakkaamaan leiri
varusteita. Päivän mittaan selvisi kunkin si
joittuminen. Auk:n kolme 130 K 54:ta muo
dostivat ensimmäisen l. tulipatterin 1. tulija
oksen. Auk:n mukaan leirille oltiin värvätty 
1. patterilta ammattimaisia tykkimiehiä oppi
laiden täydennykseksi lähinnä 
ammuspuolelle. 
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Tiistai . Normaalien aamutoimien jälkeen sul
keiskentän jätti ensimmäiseksi tiedustelupar
tio, joka tosin oli tykkien paikoilla Kivijärven 
maineikkaalla harjoitusalueella samaan ai
kaan kuin muukin tykkiryhmä. Kivijärvellä 
vedettiin tykkitoimintaa läpi puolittaisena 
kuivaharjoitteluna; suunnastamista, suuntaa
mista ja huippumodemeja näkymättömiä ja 
äänettömiä ammuksia lauottiin länteen. 

Tulenjohto- ja mittauslinja perusti omat tu
lenjohtoasemansa ja tähysteli kuusimetsään 
havaiten siellä erinäisiä vesikulkuneuvoja. 
Samanaikaisesti viestilinjan miehet kiskoivat 
mustia kaapeleitaan pitkin peltoja mahdollis
taakseen toimivat viestiyhteydet. Etenkin tyk
kilinjan osalta päivästä muodostui erittäin pit
kä, kipinävuorot alkoivat heidän teltoissaan 
vasta yhdentoista jälkeen, kun tykit oli ensin 
saatu takaisin ajoon seuraavan aamun moot
torimarssia odottamaan. 

Keskiviikko. Herätys 05 .15. Ensimmäisenä 
liikkeelle riensivät mittausryhmän jäsenet, 
joilla oli kiire mittaamaan tykkien tulevia 
asemapaikkoja. 

Neljän tunnin kraz-rumban torkuttuamme 
saavuimme legendaariselle Lohtajanjääaavi
kolle, jonne koko Pohjanmaan tuulet tuntui
vat kerääntyvän lomailemaan (toisin kuin 
me). Tykit ajoivat rantatörmälle asemiin, jot
ka mittausryhmä oli jo käynyt paikantamassa. 
Tulenjohtoryhmät hajaantuivat ylhäiseen yk
sinäisyyteensä omiin tulenjohtoasemiinsa. 

Viestinnän ammattilaiset taas touhusivat ke
loineen tulenjohtopaikojen ja laskinvaunun 
välillä. Iltaa vasten yhteydet pelasivat ja har
joitukset oli jälleen käyty läpi , joten tuliase
mamiehet saivat tulikasteensa ampuessaan 
ensimmäiset kohdistuslaukaukset. Jos tiistai 
oli pitkä, keskiviikko pisti komeasti parem
maksi: torstaina ammuttaisiin kokonainen tu
liannos ja kranaatit piti valmistella jo keski
viikkoiltana niiden saavuttua poteroihin kym
menen jälkeen. Nukkumaan päästiin jo yhden 
tietämillä. Lyhimmäksi yö jäi tj-aseman mie
histöllä, sillä teltan asukkaiden pienestä mää
rästä johtuen nukkumisaikaa jäi noin kolme 
tuntia, muun ajan kuluessa kipinässä tai 
väijyssä. 

Torstai. Tulitoiminnan piti alkaa jo aamuhä
märyyden väistyessä. Piti. Tj kadotti maalit 
vähän väliä. Tykkiryhmien miehiä revittiin 
teltoilta tykeille tykistöhälytyksellä pitkin päi
vää ja tuli avattiin tosissaan vasta, kun valai
suvälineille löytyi arvoistansa käyttöä. Ty
keillä ei siis päässyt juuri nauttimaan majes
teettisista vesipatsaista. 

Perjantai. Aamupäivänä tykit yskäisivät vielä 
jäljelle jääneen tulitusinan simuloituihin maa
leihin ennen lohdullista ja lopullista ajoon
komentoa. Hyinen ralli halki Pohjanmaan 
rannikon alas Vaasaan kului henkiseen val
mistautumiseen ansaitulle VL V :lie. Väliin ol
tiin kuitenkin säästetty viikon tulisimmat het
ket: Krazien purku ja lomatarkastukseen val
mistautuminen. Käytössä oli todellinen 
mars,mars-vaihde. Leiri oli jo kaukana taka
na, haverit oltiin vältetty ja tavoitteet saavu
tettu: VaaRPstoon oltiin taas leivottu puolen
sataa kaikkitietävää ja kaikenkokenutta aliup
seerioppilasta ... 

Oppilas Salminen 
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YÖ KRONIKKA: 
Jämiä Odotellessa 

Kuluu päivät, minä odotan ja pinnistän. 
Vihdoinkin kauan odotettu hetki koittaa. 
Saan ne. Voin tehdä kauan odotettuani 
sen, mikä on jokaisen alokkaan suurin 
haave, käyttää pesuhuoneen "päällystölle" 
tarjoamia etuja! Astelen kuninkaallisesti 
lehti kainalossa pesuhuoneeseen. Tyyty
väisenä vilkaisen oveen varmistuakseni oi
keasta kohteesta. Siinä se on, komentoves
sa. Avaan oven juhlallisesti. Voimakas 
maskuliininen tuoksu tuo minuun lisää it
setuntoa, olen valmis. Istun onnellisena 
alas, katselen ympärilleni ja huomaan huo
neen olevan yhtä juhlallinen ja hienostonut 
kuin olin odottanut. Istun komentopöntöllä 
kauan, liian kauan. On muitakin jotka ha
luavat maistaa valtaa. Lähden vastahakoi
sesti pois, pakko mikä pakko. Olen kuiten
kin tehnyt sen ja olen onnellinen. Yksi 
välietappi on jälleen ohitettu, mutta jotain 
suurta on vielä kokematta ennen nukku
maanmenoa. Virkistävä ja rentouttavan 
raikas suihku komentosuihkussa. Hetken 
epäröityäni pystyn kuin pystynkin maltta
maan mieleni ja ohittamaan suihkun hai
keana. Liika on aina liikaa. Jotain iloja on 
jätettävä tuleville, raskaille palveluspäivil
lekin, vaikka satumaisen komentosuihkun 
lorina tuntuukin täyttävän mieleni 
loppupäivän. 

TJ- ja Mittauslinja 
Opp Jääskeläinen 

Reino Taipalus 
Ky 

964- 457 2484 949-867 635 
Fax. 964- 457 5062 
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PATTERISTON URHEILUMENESTYS 1994 

Sotilas-SM-yleisurheilu 16.6. Tuusulassa 
1. Tkm Jukka Latva-Rasku 400 m 
1. Tkm Jukka Latva-Rasku 
1. Alik Jani Jaatinen 

200 m aj. 
3-loikka 

Sotilas-SM-suunnistus 29.8. Immolassa 
11. Tkm Mats Haldin 

Sotilas-SM-ampumasuunnistus 
7.9. Sodankylässä 
11. Tkm Mats Haldin 

LMpa:n ampumamestaruuskilpailut 14.-16.6. Niinisalossa 
1. Opp Tom Prest Vakiokiv. 20 ls 
2. Joukkuekilpailu Vakiokiv 20 ls (opp Prest, alik Kauppila, 

opp Tikkala) 
Sotilasurheiluliiton ampumasuunnistus 16.-17.5. Keuruulla 
1. Ou-opp Mikko Hölsö 
5. Viestijoukkue (M Hölsö, H Härö ja O Hyyppä) 

Sotilasurheiluliiton ampumajuoksu 8.9. Säkylässä 
7. Alok Jarkko Lehtiniemi 

Sotilasurheiluliiton painimestaruuskilpailut 19.-21.10 Niinisalossa 
1. vapaapaini ja 1. kr-painialik Pasi Huhtala 57 kg 
1. vapaa ja 2. kr kers Juha-Pekka Huhtala 68 kg 
L vapaa ja 2. kr alik Janne Harjula 74 kg 
3. vapaa ka 3. kr opp Marko Ylinen 68 kg 
3. vapaa opp Tomi Sippola 74 kg 
3. kr opp Petri Koivu luoma 62 kg 
1. Sotilaspaini opp Mika Ylinen 65 kg 
1. Sotilaspaini tkm Jarno-Petri Suominen 85 kg 
6. Sotilapaini opp Ville-Petteri Pollari 75 kg 

Supersotilaskilpailu 15.6. Turussa (voimamieskilpailu) 
1. Tkm Juha Sippala 

Ammunnan PM-kilpailut 
27.6.-3.7. Norjassa 
1. Tkm Timo Niemelä 

Kaksoistrap,henk.koht 
Kaksoistrap, joukkue 

Trap,joukkue 

Olympiatrapin SM-kilpailut 
13.-14.8. Lahdessa 
1. Tkm Timo Niemelä 
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-n ETELÄ-POHJANMAAN 

OSUUSPANKKI 

YLISTARO - KITINOJA 

Liikuntakoulutus Vaasan Rannikkopatteristossa 
90-luku on myös liikuntasektorilla ollut vil
kasta aikaa. Lama on vaivannut, mutta kehi
tystäkin on tapahtunut valtavasti ja tulee edel
leen tapahtumaan. Vuonna -90 varusmiesten 
liikuntakoulutusohjelmat laitettiin uusiin 
puikkoihin Pääesikunnan taholta ja silloin as
tuin myös itsekin molemmilla jaloilla tähän 
mielenkiintoiseen liikunnan maailmaan patte
riston liikuntakasvatusupseeriksi. Jo varus
miesten liikuntakoulutuksen mielekäs läpi
vieminen vaatii kaikilta sen toteuttajilta suun
nittelua, valmisteluja, mielikuvitusta, tietoa 
sekä toteutukseen ja koulutuksen sisältöön 
paneutumista. 

Tänä vuonna ohjeistukset ovat taas muuttu
neet. Ilmestyi taas uusittu Varusmiesten fyysi
sen kunnon ja liikuntakasvatuksen ja Palka
tun henkilöstön liikuntakoulutuksen pysy
väisasiakirjat.Lyhyesti sanottuna sotilaan tu
lee olla fyysisesti hyvässä kunnossa. 

Liikuntatilat Vaasan varuskunnassa 

Patteriston omia liikuntatiloja on viimevuosi
na rakennettu kiitettävästi ja toivottavasti 
myös tulevina vuosina kehitys on samansuun
tainen. Viime kesänä saimme kuntosalin val-

H G '-~ ,-
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miiksi Koulutustalon kellariin. Sali onkin ol
lut kovassa käytössä ja kuntosaliharjoittelu on 
lisääntynyt valtavasti. Kesällä tehtiin myös 
beach-volley lentopallokenttä Yleisvaraston 
viereen, joka on kaikkien varuskuntalaisten 
käytössä. Varuskunnan laajan painiharras
tuksen vuoksi oli tarve rakentaa painisali, jo
ka nykyään sijaitsee vanhassa sotilaspiirin ra
kennuksessa ( rak 1) ortodoksikirkon vieressä. 
Painijamme ovatkin menestyneet loistavasti 
sotilaiden painimestaruuksia väännettäessä. 
Suunnistuskoulutuskin tehostuu kun syksyllä 
-94 saimme varuskunta-alueelta uuden ope
tuskartan. Kaiken tämän lisäksi Kivijärven 
ampumarata-alue alkaa hiljalleen näyttä
mään ampumaurheilukeskukselta joten ampu
jienkin harjoittelumahdollisuudet ovat kohen
tuneet. 

Kehitys kehittyy, niinkuin sanotaan. Valmis
teilla on parhaillaan E-patterin vintillä olevan 
ilma-aseradan peruskorjaus. Mm. radan tau
lulaitteet tullaan uusimaan jo alkuvuoden ai
kana. Suunnistuskarttaprojekteja on parikin 
käynnissä. Valmisteilla on Vaskiluodon alu
eelta opetuskartta mittakaavassa 1: 10 000, 
Kivijärveltä suunnistuskartta 1: 15 000 ja 
Kivijärven harjoitusaluekartta 1 :20 000. 

J ·~ 
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Tänä vuonna on myös suunnitteilla rakentaa 
esterata Hietalahden puistoon. Radalle tulisi Suomi -77 Vuotta 
13 erilaista sotilaskoulutukseen suunniteltua 
estettä. Toivon mukaan rakentaminen pääs- Itsenäisyyspäivä on ohi ja päivänsankarimme, 
tään alottamaan jo ensi kesänä. Kaiken tämän isänmaamme on nyt 77 - vuotias. Mutta mo
kruunaisi oma Kuntotalo. Kuntotalo, jossa niko meistä on todella ajatellut mitä se mer
olisi palloilusali, rakennettaisiin beach-vol- kitsee ja mikä on vapaudesta maksettu hinta. 
leykentän alueelle. Kuntotaloprojektia on hil- Ei voi välttyä huomaamasta niitä kauhukuvia 
jalleen viritelty ja toiveena on saada sellainen joita meille tiedotusvälineet esittävät entisen ' 
jo tällä vuosikymmenellä. Neuvostoliiton itsenäistyneiden valtioiden si-
Kilpailutoiminta vuonna 1995 säisistä mullistuksista. Ellei vapaudesta olisi 

Patteristo järjestää toukokuussa Sotilas-Sm
ampumasuunnistuskilpailut Vöyrillä. Kilpai
lut ovat yksipäiväiset ja niihin odotetaan 200 
- 300 ampumasuunnistajaa eri joukko-osas
toista reserviläispiirien joukkueiden lisäksi . 
Kesäkuussa Vaasassa pidetään Läntisen 
Maanpuolustusalueen pesäpallosarjan loppu
turnaus. Tumauspaikkana on Hietalahden pe
säpallostadion. 

taisteltu olisimme melko varmasti samalla ta
solla kuin Viro, ja yrittäisimme pyristellä itse
näiseksi köyhyyden ja rikollisuuden kasvaes
sa räjähdysmäisesti. Sotainvaliidien syyskerä
yksessä yllätyin kuinka vaihtelevasti asiaan 
suhtauduttiin. Hämmästelin että niin moni 
varsinkinnuoret tekaisivat jonkin takertelev~ 
selityksen miksi ei osall istu keräykseen. Mie
lestäni meidän velkamme niille, jotka ovat 
meille itsenäisyyden lunastaneet uhraamalla 
nuoruutensa ja niin moni jopa elämänsä, on 

Vaasan Varuskunnan Urheilijat on saanutjär- rajattu. 
jestettäväkseen Sotilasurheiluliiton kaukalo- Meidän tulisi pitää huoli, että niin kauan kun 
pallotumauksen maaliskuun aikana. Ensin ot- maassamme elää niitä sukupolvia, jotka ovat 
televat varusmiesjoukkueet kaksipäiväisessä sodan nähneet ja tunteneet taistelukentillä, 
turnauksessa ja seuraavalla viikolla henkilö- pyrimme kaikin keinoin lyhentämään tuota 
kunnan joukkueet kahden päivän aikana. Tä- ääretöntä velkaa, ja tehtävämme on myös pi
män lähes 700 henkilön mestaruusturnauksen tää huoli, että tulevatkin sukupolvet tajuavat 
läpivieminen vaatii varuskunnan väeltä hyvän mikä on ollut vapaudemme maksettu hinta. 
ammattitaitoisen organisaation. Ihmettelen ihmisten valituksia siitä kuinka 

Patteriston valmennustoiminnassa panoste
taan tänä vuonna jalkapallon, pesäpallon, 
hiihdon, suunnistuksen ja ammunnan val
mennusryhmiin. Kokemus on osoittanut sen 
että jos ei harjoitella riittävästi niin ei tui~ 
menestystäkään. Kaiken kilpailu- ja valmen
nustoiminnan edellytyksenä kuitenkin on, että 
palvelustehtävissäkin pyritään huippusuori-

huonosti asiat ovat taloudellisen laman kou
rissa. Eihän asiamme ole lähimainkaan huo
nosti ja jos menneet sukupolvet ovat uudel
leen rakentaneet maamme sodan tuhoilta niin 
olemmeko niin saamattomia ettemme edes 
pientä kolausta pysty korjaamaan. Ripaus si
täsodan jälkeistä yhteishenkeä niin lama olisi 
hetkessä poissa. 

tuksiin. ----------------...J 
Siirtyessäni 1.3.1995 Hämeen Rykmentin Ur
heilukouluun valmentajaksi kiitän kaikkia 
työkavereitani runsaasta tuesta ja yhteistyös- "Vierivä kivi ei sammaloidu !" 

tä. Toivotan Vaasan Rannikkopatteristolle, 
Varuskunnan Urheilijoille, työkavereilleni se- Liikuntakasvatusupseeri 
kä varusmiehille kaikkea hyvää jatkossa, Luutnantti Oll i Hyyppä 

etenkin urheilurintamalla. Ei Nenosen voitto-
kaan olisi pahitteeksi .... 
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NÄMÄ HENKILÖT JA YHTEISÖT TUKIVAT LEHTEMME TEKOA 

VIINIKKA OY 
PL 35 32801 
Kokemäki 

ERKKI 0 . NIEMINEN 
Kullaa 

AIRA TUOMOLA 
Somero 

ARKKITEHTITOIMISTO A. 
JÄÄSKELÄINEN 
Hallinraitti 24 60200 
Seinäjoki 

GÖRANJERN 
lsokalliontie 1 65280 
Vaasa 

RADIO SEINÄJOKI 
PL 102 60101 
Seinäjoki 

KITULANKOSKEN SAHA 
OY 
63 640 
Ritola 

KÄSITYÖLIIKE JU-HANNA 
Siltatie 6 29200 
Harjavalta 

T:MI LVI SÄÄTÖLAITE 
P. Karell 
Matinkatu 26 29200 
Harjavalta 

YLISTARON KUNTA 
PL 28 61401 
Ylistaro 

HOVI PARTURIT 
Rewell Center 
Puh. 3121565 

RAIKKAOY 
PL 271 01 
Eurajoki 

OY JANONI AB 
PL360 
65101 Vaasa 

LANNAISTEN SÄHKÖ OY 
PL 32 29201 
Harjavalta 

FOTO ESA AIRAKSINEN 
Kauppapuistikko 12 65100 
Vaasa 

ÄHTÄRIN SOTAVETERAA
NIT RY 
Mehtokuja 1 68700 
Ähtäri 

LAUKKUTUOTE OY 
Kolisevantie 12 32740 
Äetsä 

PORIN LAATULEIPÄ KY 
LAIHINEN 
28400 Ulvila 

KYRÖNMAAN RATSAS
TUSKESKUS 
Tullivuorentie 18 61400 
Ylistaro 

HIERONTA-JA VYÖHYKE
TERAPIA 
A. Hölsö 
Kärkimäentie 274 
61400 Ylistaro 

A&P CITYHOTEL 
Kalevan katu 2 60100 
Seinäjoki 

OY ALKO AB 
PL278 
65101 Vaasa 

TIMO NATRI 
lsokyrö 

Rakentaja asenna MERIKA ® Salaojat / sadevesi kaivot 

MERISER 
Kauppatie 54, 29900 Merikarvia 

Puh. 939-511 622 



VAASAN RANNIKKOPATTERISTOSSA TAPAHTUNUTTA: 

Nimitykset: 
1.11.1994 
Kapteenin virkaan kapt Heikki Lammi
nen,opistoupseerin 3 lkan virkaan ltn Mika 
koivunen ja ltn Marko Pukkinen 
1.1 2. 1994 
Kapteenin virkaan yli] Markku Laine ja yli! 
Kai Suvanto, yliluutnantin virkaan yli) Yrjö 
Lehtonen, opistoupseerin 1 lkan virkaan yli) 
Kalevi Mäki-Maunus ja yli) Sakari Poti, 4 
lkan virkaan ltn Riku Huhtasalo, ltn Markku 
Lehesvuo, ltn Sakari Sainio ja sotmest Teuvo 
Oja 

Ylennykset: 
1.11.1994 kapteeniksi yli) Heikki Lamminen 
6.12.1994 kapteeniksi yli) Markku Laine ja 
yli! Kai Suvanto 
1.12.1994 reservissä ylikersantiksi kers Mar
ko Haapamäki, ylikersantiksi kers Kari Kape
la, alikersantiksi Arto Nakkilaja korpraaliksi 
Antti Ojala. 

Siirrot Pstoon/Pstosta 
1.1.1995 lukien yli! P Pääkkönen SIRR/Rtk 
reserviupseeriosatolle 

.. 

YXI
BINGO o· YKIBINGO 

URHEILIJOITA 

TUKEMASSA 

Kaukalonraitti 2 
61400 YLISTARO 
Puh. 964-741200 
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VaaRPston pienoisliput 1.12.1994 
Ev O Simola Slkom eläke 1.12.1994 lukien 
Sotmest A Hiipakka eläke 1.11 .1994 lukien 
Työnjoht Reijo Romppanen eläke 1,6, 1994 
lukien 
Maj Hannu Ahola siirto 1.8.1994 lukien 

Perinnelevyke 
30.11.1994 lnsevl Tapio Pomell eläke 
1.12.1994 lukien 
1.12.1994 Kapt Jorma Rantala eläke 
1.9.1994 lukien 

Maanpuolustusopistoon PK 53:lle 2.1.1995 
lukien 
Kers Vesa Peltomäki 
Kers Juha-Pekka Huhtala 
Kers Marko Rajamäki 

OLIVERSIIIIIN 
TAAKSE POISTU!!! 

voimassa 
erikoistarjouksia!!! 

SA-olut 
SA-drinkki 
~(, sisään• 

pääsy maksusta 

• LEIPÄÄ, 
JOKA 

MAISTUU 
LEIVÄLTÄ 

leipoo 
Vaasassa 

Vaasan Varras 

·"-· - ' 

Vaasan Leipomot Oy 
Vaasan Varras 
Valimontie 2 
65100 Vaasa 

Postipankin talossa Puistokadulla 
Puh. 964-4140414 

Kalevankatu 11-13, 60100 
Seinäjoki 

Aliupseerikoulun kurssi numero 115 haluaa kiittää kaik
kia ilmoittajia ja muita yhteistyökumppaneitaan. 

Ilman tukeanne Porrastus-lehden julkaisu olisi ollut 
mahdottomuus. 

Kiittäen: AUK 115 
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Alkuperäiset Toshiban kopiotarvikkeet ia varaosat -
Sinun ia Luonnon parhaaksi. 

lllNNIN fHDllllA. 

In Touch with Tomorrow 

TOSHIBA 
Copiers•Telefax 

Maahantuoja: Jälleenmyyjä: 

VAASAN TOIMISTOAPU OY 
Wolffintie 36 F 12, 65100 Vaasa 

SCRJBONA SUOMI OY Puh . (961) 3128 118, 949 562 140, fax (961) 3128 121 


