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TEKNISTYNYT PATTERISTO 

Tämänkertaisen Porrastuksen teemaksi valit
tiin patteristossa tapahtuneen ja tapahtuvan 
teknisen kehityksen tarkastelu. Yhden lehden 
puitteisssa tapahtuva esittely on kuitenkin var
sin rajallinen, mutta antanee sekä patteriston 
entisille palvelijoille että tämän päivän lukijoille 
käsityksen siitä materiaalisesta sukupolven
vaihdoksesta, mikä joukko-osastossamme on 
meneillään. 

Vaasan Rannikkopatteriston, samoin kuin ko
ko li ikkuvan rannikkotykistön toiminnan ja toi
mintaedellytysten kehittäminen on varsin nuor
ta. Reilun neljänkymmenen vuoden aikana on 
kuitenkin tapahtunut paljon joka alalla. Eikä 
tietysti pelkästään Vaasan Rannikkopatteris
tossa, vaan koko aselajissamme. 

Joukko-osastolehtemme nimikin- PORRAS
TUS- viittaa jo tänä päivänä historiaan siirty
neisiin ampumamenetelmiin. Sisäkantaetäi
syysmittarit ovat muuttuneet laseretäisyysmit
tareiksi , sanomalaiteliikenne korvaa rintanapa
vaihtajat ja radiot, pimeänäkölaitteet ovat pois
taneet massiiviset valonheittimet käytöstä ja 
patterilaskimet suorittavat muutamalla henki
löllä ammunnan laskennan ja korvaavat näin 
"höyrykeskiön ". 

Tuliportaan johtajana on patteriston komenta
ja, niin kuin tuleekin olla. Hänen komentopaik
kansa, entinen patteristoupseerin komento
vaunu, on myös kokenut melkoisen modifikaa
tion käyttäjien, korjaamon ja viestihenkilöstön 
asiantuntevalla yhteistyöllä. Taso viivaimi
neen ja neuloineen on poistunut. Tilalle ovat 
tulleet laskin ja keskussanomalaite, jotka ovat 
komentajan , patteristoupseerin ja tulitoimin
taupseerin tärkeimmät työvälineet. Vaunun 
viestiosan kytkintaulun korvaa keskussanoma
laiteverkko ja sen liitännät. Ampumamenetel
mien vaihtuminen ei enää aiheuta järjestelyjen 
muutoksia tai eri kytkentöjä. Toiminta on yk
sinkertaistunut . 
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Mutta edelleenkin tarvitaan myös punamustaa 
tai sinivalkoista liittämään näitä tärkeitä linjoja 
toisiinsa niin, että tekniikka pelaa. Peliä ei voi 
pelata ilman, että kaikki langat ovat johtajan 
käsissä. Patteristoa ei voi johtaa, elleivät sen 
viestiyhteydet ole osaavissa käsissä ja kun
nossa. 

Aivan uuteen aikakauteen siirryttiin patteristos
sa tämän vuoden huhtikuussa, kun tulenkäy
tön simulaattori- TUKSI- otettiin käyttöön en
simmäisenä joukko- osastona rannikkotykis
tössä. Maa- ammunnan harjoitteluun tulee ai
van uutta sykettä modernin laitteiston myötä. 
Toivottavasti sekin omalta osaltaan siivittää 
patteristoa parhaaseen mahdolliseen tulok
seen Rovajärvellä elokuussa ! ! 
Myöhemmin tuleva meriammunnan ohjelmisto 
lisää entisestään laitteiston käyttöarvoa. Patte
riston kunnianhimoisena tavoitteena on lähi
vuosina saada, aikaan kokonainen tulenkäytön 
simulaattoriluokka. Se ei tule koskaan korvaa
maan kentällä ja maastossa tapahtuvaa koulu
tusta, mutta mahdollistaa teoreettisen ja pe
rustaitojen opettamisen mielekkäästi ja tehok
kaasti myös kustannuksia säästäen. 

Edellä on tarkasteltu eräitä keskeisimpiä tekni
siä ja materiaalisia muutoksia, jotka ovat olleet 
vaikuttamassa tämän päivän Vaasan Rannik
kopatteistoon ja sen jokapäiväiseen toimin
taan. Kun vielä muistetaan ATK:n laajamittai
nen käyttö yhtä hyvin perusyksiköissä kuin esi
kunnassa ja eri toimipaikoilla, voidaan perus
tellusti puhua sukupolvenvaihdoksesta. Manu
aalikaudesta ollaan nyt siirrytty/ siirtymässä 
ATK- kauteen. 

Mutta. Kaiken takana on kuitenkin edelleenkin Laite tai järjestelmä ilman ammattitaitoista 
ihminen ja inhimilliset tekijät. Meidän ei tule käyttäjää on hukkainvestointi. Nyt on aika pa
unohtaa sitä tosiasiaa , että tekniikka on luotu nostaa henkilöstön koulutukseen teknisen ke
palvelemaan ihmistä ja patteriston toimintaa. hityksen vaatimassa laajuudessa. Uskon, että 
Eikä päinvastoin. Emme saa tuudittautua sii- se kannattaa. 
hen uskoon, että tekniikalla ja teknisillä ratkai-
suilla voitaisiin korvata kaikki se työ, jota patte- Lämpimät kiitokset kaikille tuloksellisesta ke
riston henkilöstö on aikaisemmin tehnyt. Se ei väästä ! Paljon on saatu jo aikaan mutta pal
saa myöskään olla toimintojen tärkein rationa- jon on vielä edessä ! 
lisointiperuste tulevaisuudessakaan. Sanomat-
takin on kuitenkin selvää, että tekninen kehitys Aurinkoista kesää kaikille Porrastuksen lukijoil
jatkuu voimakkaana. Sen vaikutukset henki- le 
löstön koulutukseen ja käyttöön on osattava 
ottaa huomioon. Pitäisiköhän lehden nimeä jo vaihtaa ... . ! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Hannu Luukkonen 

Evl Hannu Luukkonen viettämässä taukoa muiden upseerien kanssa. 
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ALIUPSEERIKURSSI 
116 

JOHTAJAN KIRJOITUS 

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

Te oleyye saaneet armeijan kouluttaja- ja johtaja
koulutuksen perusteet. Seuraavaksi on vuorossa 
käytännön kokemusten kartuttaminen. Parhaiten 
hankitte kokemusta olemalla aktiivisia ja oma-a
loitteisia. Älkää empikö ottaa vastuuta, sillä vas
tuullisten tehtävien kautta te opitte tuntemaan 
omat rajanne ja näin kehitätte itseänne kouluttaji
na ja johtajina. Vastuu tekee teistä vaikuttajia, 
mutta muistakaa ette johtajan vastuu on jakama
ton, sitä ei voi delekoida alaspäin. 

10.07.1995 te saatte omat alaiset kun saapumiserä 
IV95 astuu palvelukseen. Heitä kouluttaessanne 
voitte todeta omien siipienne kantavuuden. Tulet
te kokemaan onnistumisen hetkiä, mutta myös 
vaikeitakin aikoja. Valmistautukaa aina kaikkiin 
teille annettuihin tehtäviin huolella ja pyrkikää 

Valmistamme ammattitaidolla 

kaikenlaiset kirjapainotuotteet 

T:mi Reijo Einola 

OTA YHTEYS 

PUH. 949-267514, 961-3221820 
Karperöntie 3, 65610 Mustasaari 
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parhaimpaanne, enempää e1 
vaatia. 

voi keneltäkään 

En epäile vähääkään kykyjänne selviytyä varus
miesjohtajien tehtävistä, sillä olettehan te saaneet 
uuteen koulutusjärjestelmään siirtymisen myötä 
täysipainoisen aliupseerikoulutuksen. Ensi syksy 
tulee olemaan teille ja koko Vaasan Rannikkopat
teristolle näytön paikka kun puolustamme kenttä
tykistön leirillä tykistön kenraali Nenosen tule
navauskilpailun voittoa. Toivotan kaikille menes
tystä varusmiespalveluksessa ja aikanaan 
reservissä. 

Kiitän linjanjohtajia ja apukouluttajia mittavasta 
työpanoksesta ja toivotan kaikille hyvää alkanutta 
kesää. 

·• Kurssin johtaja 
Kapteeni Heikki Lamminen 

29900 Merikarvia, 
Pub. 939-511177 
Auto 949-592 612 

PIZZA- JA RUOKARAVINTOLA 

A-oilceudet 

Isot maukkaat PIZZAT 
myös mukaan 

PATTERISTOSSA TAPAHTUNUTTA 1.1. - 30.4.1995 

NIMITYKSET 

1.1 .1995 lukien 

varastonhoitaja A 12 
varastonhoitaja A 11 
varastomies A 08 
asentaja A 11 
asentaja A 10 
vanhempi asentaja A 14 

tstovirk Reijo Putkinen 
varastomies Jouni Peltokoski 
konekirj Kirsti Kristo 
värv-vääp Kalervo Kojonen 
värv-ylik Marko Haapamäki 
värv-ylik Seppo Saarela 

1.5.1995 lukien 4 lkan virkaan ltn Juha Haavisto 

YLENNYKSET 

1.2.1995 vänrikiksi ouopp Mikko Hölsö 
1.3.1995 luutnantiksi vänrikki Rauno Lehtinen ja Rauno Marttila 

SIIRROT PSTOON/PSTOSTA 

1.3.1995 lukien ltn Olli Hyyppä HämR:iin 

PALVELUKSEEN 

23.1 .1995 

1.3.1995 

3.4.1995 

res vänrikit Rami Collin , Juha-Pekka Pollari ja 
Tomi Nevanpää 

res kersantit Toni Rinta, Tomi Nieminen, Pasi Huhtala ja 
Janne Harjula, res vänrikit Mikko Mäkelä ja Andreas Berg 

r-apul Kirsi-Marja Kujanpää 

Pitkäkatu 43 Storalångg. 65100 VAASA - VASA 
et 961-3124 777 
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TEKNIIKKA 

VaaRPston osuus tärkeää myös RT- laskimen kehittelytyössä 

Rannikkotykistölaskimen kehittely alkoi 
vuonna 1990, jolloin laadittiin vaatimuk
set laskimen ominaisuuksista. Kehittely
työn pohjana oli Raval-järjestelmän me
riammuntatoiminnot ja kenttätykistölas
kimen maa-ammuntatoiminnot sekä ul
komuoto. Valmistuttuaan laite soveltuu 
sekä moottoroidun että kiinteän rannik
kotykistön käyttöön. Samalla se korvaa 
keskiöt ja RAVAL-järjestelmän ammun
nan laskennan osalta. 

Vuoden 1991 lopulla laskin oli saanut 
omat muotonsa niin ulkoisesti kuin si
säisestikin . Tällöin järjestettiin rt-laski
men prototyypille ensimmäinen opetus
tilaisuus. 

1993 huhtikuussa Rt-laskimella lasket
tiin ensimmäisen kerran ampuma-arvo
ja ampuvalle yksikölle. Vaasan Rannik
kopatteriston sai kunnian toimia ammut
tavana joukko-osastona. Tämä tapahtui 
kertausharjoitusleirin yhteydessä Lohta
jan Vattajanniemellä. Tämän ammun-

Kuvassa rannikkotykistölaskin ja tulostin 
käyttökunnossa. 
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nan jälkeen laskinta on käytetty ampu
ma-arvojen laskentaan lähes jokaisella 
ampumaleirillä rannikkotykistöjoukko
osastoissa. 

Vaikka laskin tuotiin joukko-osastoihin 
täysin "nollasarjalaisena", niin kehitys 
työ on edennyt tämän takia huomatta
vasti nopeammin ja tieto puutteista tai 
ongelmakohdista on mennyt välittömäs
ti valmistajalle. Näin havaitut puutteet 
on kyetty heti ja nopeasti korjaamaan 
tarvittavalla tavalla. Kentällä havaittuja 
vikoja ei välttämättä helposti voida ha
vaita luokka olosuhteissa. 

Tällä hetkellä kehitteillä on maa-am
muntaohjelma, joka integroidaan meri
ammuntaohjelmaan. Lisäksi patteristo
laskintoiminnot ovat kehitteillä ja valmis
tunevat tämän vuoden loppuun men
nessä. Näissä molemmissa kehittely
kohteissa Vaasan Rannikkopatteristolla 
on tärkeä rooli. 

MIKÄ ON RANTA-JÄRJESTELMÄ? 

RANTA -nimi asetettiin aluksi rannikko
tykistölaskimen työnimeksi. Myöhemmin 
RANTA-järjestelmä -nimi määriteltiin kä
sittämään koko järjestelmään kuuluvien 
laitteistojen kokonaisuutta. 

Ranta-järjestelmä sisältää seuraavat 
osakokonaisuudet: 

- rannikkotykistölaskin (patteri/patteris
tolaskin) 
tulenjohdon- ja mittauksen laskin (TU
MI LA) 

- tykkipääte 
tykki laskin ( 100/130 TK) 
tarvittavat ohjelmistot 

TEKNIIKKA 

Järjestelmän avulla kyetään suoritta
maan liikeammuntaa pistemaaliin. Ran
nikkotykistölaskin laskee ampuma-arvot 
taulukkomenetelmällä tykistönsäätä hy
väksikäyttäen. Laskin kykenee laske
maan ampuma-arvot yhdelle kuusitykki
selle patterille sekä varalaskennassa 
kahdelle kuusitykkiselle patterilla. Las
kin lähettää laskemansa ampuma-arvot 
tykkipäätteille, joissa tieto saatetaan 
suuntaajille puhesimulaattorin avulla. 

Tulevaisuudessa laskin tarkentaa mää
rittämiään ampuma-arvoja laskinsäätä 
hyväksikäyttäen ratalaskennan keinoin . 
Maa-ammunta-ohjelman valmistuttua 
laskimella kyetään määrittämään ampu
ma-arvot myös kenttätykistön ampuma
menetelmin. 

RANTA- JARJESTELMA 

Rt- laskln 
(pstolasl<in) 

Rt-laskln 
(patterllasl<ln) 
1 .Tptri 

Pllrturl 

R t-laskln 
(patterllasl<ln) 
2.Tptrl 

Tulenjohdon- ja mittauksen laskimella 
määritetään maali- ja iskemittaustietoja 
rt-laskimelle. Maalitietoja voidaan lähet
tää suuntana ja etäisyytenä yhdestä 
pisteestä tai kahtena suuntana kahdes
ta pisteestä . Lisäksi TUMILA tullaan va
rustamaan merivalvontaominaisuuksilla 
sekä rannikkomiinojen automaattisilla 
laukaisutoiminnoilla. 

Vaasan Rannikkopatteristo on saavutta
nut paljon käyttäessään uutta laskinjär
jestelmää: 1993 Tykistökenraali Neno
sen kilpailuammunnan voitto ja Rannik
kotykistökilpailuammunnoissa toinen si
ja. 

Luottamalla laitteistoon ja samalla sitä 
edelleen kehittämällä lähdemme puolus
tamaan Nenosen voittoa syksyllä 1995. 

Ylil Vesa Aalto 

Rt- laskln 
(patterllasl<ln ) 
3 .Tptrl 

1 . Tulipatteri (tykkkipäätteet ja lisänäytöt) 

9 



TEKNIIKKA 

Rannikkotykistön tulenkäytön simulaattori 

Rannikkotykistölle hankitaan kaksi tu
lenkäytön simulattoria (RT-TUKSI) vuo
den 1995 aikana, joilla kyetään koulutta
maan maa-ammuntoja. Toinen simulaat
toreista on asennettu Vaasan 
Rannikkopetteristoon ja toinen tullaan 
asentamaan Santahaminaan Rannikko
tykistökoululle. 

Sijoituspaikka 

Vaasan Rannikkopatteristossa simulaatto
ri on sijoitettu yhteen koulutustalon yksik
köluokkaan . Yksikköluokka on malliltaan 
"auditorio", joka sopii erinomaisesti lait
teen sijoituspaikaksi ulkoisten mittojensa 
puolesta. 

Toiminta 

Koko toimintaa ohjataan kouluttajan oh
jausyksiköllä, jolla luodaan harjoitukselle
puitteet. Simulaattorisysteemin kahdella 
videoprojektoria heijastetaan kuva toimin 

tamaastosta luokan seinälle. Kuvaan voi
daan liittää haluttuja maaleja ja toimintoja: 
jalkäväkeä, panssarivaunuja, helikopte
rieta, vihollisen tulta, savua jne. Toiminta
maastoa voi muuttaa sää- ja näkyvyysolo
suhteiltaan eri vuoden- ja vuorokaudenai
kaa vastaaviksi. Toiminta voidaan kuvata 
tapahtuvaksi esimerkiksi talvella pimeällä 
tai kesällä vesisateessa. Tapahtuvaa toi
mintaa elävöittää kaiuttimista kuuluvat 
taistelun äänet: panssarivaunun lähestyvä 
jylinä, kranaattien ujellukset ja räjähtämi
nen jne. Maalin paikantamiseen tulenjoh
toryhmällä on käytössä systeemiin liitetyt 
tulenjohtokiikari, suunnanmittausväline ja 
laser-etäisyysmittari. Kun kouluttaja on 
luonut toimintapuitteet ja tulenjohtoryhmä 
on toteuttanut annetun tehtävän, voidaan 
lopputulos havainnollistaa toimineelle jou
kolle näyttämällä tapahtumat videolla uu
delleen tai ottamalla tuloste suoritetusta 
tehtävästä. 

Simulaattoril/a pystytään harjoittelemaan todenmukaisissa oloissa. Kuvassa 
huoneen seinälle heijastetaan tausta ja maalit. 
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TEKNIIKKA 

Kukaan ei ole seppä syntyessään 

Harjoitus tekee mestarin, pätee tulenjohto
koulutuksessakin . Kovapanosammuntojen 
johtaminen on varusmiehille melko harvi
naista herkkua. Simulaattorin avulla voi
daan kouluttaa tulenjohtoryhmää äksiisin
omaisesti lähes totuudenmukaisissa olo
suhteissa tarvitsematta ampua laukausta
kaan. Näin ollen tulenjohtomiehet voidaan 
kouluttaa ennen kovapanosammuntaleire
jä tulenjohtotaitoisiksi ja toimiviksi ryhmik
si. Kovapanosammunnat ovat ja tulevat 
olemaan tärkein koulutustapahtuma. Nii
den tarvetta ja tärkeyttä eivät simulaattorit 
poista. 

llKl!~ 
TEHTAANMYYMÄLÄT 

VAASA: Laivakatu 13, Puh.961-3250325 

KUOPIO: Teollisuuskatu 1, Puh. 971-2822988 

HELSINKI: Hitsaajankatu 6, 90-7554517 

Tulevaisuus 

Kenttätykistölle aiemmin hankituilla simu
laattoreilla kyetään kouluttamaan vain 
maa-ammuntoja, joten ne eivät sellaise
naan ole täydellisiä rannikkotykistön käyt
töön, jonka päätehtävä on edelleenkin 
meriammunnat. Tulenkäytön simulaattoria 
tullaan kehittämään liittämällä ohjelmis
toon vesistöelementti ja Rannikkotykistön 
vaatimat toiminnot. Näin ollen tulevaisuu
dessa meritulenjotomiehiä voidaan koulut
taa luokassa todenmukaisissa oloissa. 

KYRÖNMddN LLII Q! 
LAIHIA 961-4771246 auto 9400-667043 
fax 961-4771246 

Kaikki LVI alan tuotteet asennukset ja huolto 

ABB Signal Oy 
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SOTULin henkilökunnan kaukalopallomestaruuskilpailut 
1995 Vaasassa 

Kaukalopallon suosio kasvaa edelleen myös 
henkilökunnan keskuudessa . Vaasassa käy
dyssä turnauksessa oli mukana 32 joukkuetta, 
mikä teki yhteensä 450 pelaajaa. 

Turnaus pelattiin 23-24.3 Vaasan jäähallissa 
ja katetulla tekojäällä, A-sarjassa sekä 8-sar
jassa. Varuskunnan urheilijoiden isännöimäs
sä turnauksessa pelattiin yhteensä 64 ottelua 

Tuloksia: 

A-sarja loppuottelu: 

pronssiottelu : 

Palkintojärjestys: 

kahden päivän aikana. Tuomaroinnista vastasi 
Vaasan Erotuomarikerho. Turnauksen valovoi
maisimmaksi joukkueeksi nousi Santahami
nan joukkue, joka murskasi kaikki vastustajan
sa lähes kaksinumeroisesti , voittaen SOTULin 
-95 mestaruuden. Santahaminan ainoa piste
menetys tapahtui isäntäjoukkuetta Vaasaa 
vastaan. Ottelu päättyi 2-2 tasapeliin . 

SANTAHAMINA- SÄKYLÄ 7-2 

KEURUU - RIIHIMÄKI 6-5 

1. SANTAHAMINA 
2. SÄKYLÄ 
3. KEURUU 

Parhaana palkittiin Santahaminan puolustaja TOMI LAITINEN 

Tuloksia : 

8-sarja 

Vaasan ottelut: 

loppuottelu: 

pronssiottelu : 

Palkintojärjestys: 
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Vaasa - Santahamina 2-2 
Vaasa - Kajaani 3-6 
Vaasa - Oulu 5-6 

HÄMEENLINNA- ROVANIEMI 7-2 

SOTAKORKEAKOULU-SODANKYLÄ5-4 

1. HÄMEENLINNA 
2. ROVANIEMI 
3.SOTAKORKEAKOULU 

Sotilas-SM-1995 

Ampumasuunnistus 

23.5.1995 

Vaasan Rannikkopatteristo järjesti vuoden 1995 sotilas-SM-ampumasuunnistusmes
taruuskilpailut 22-23.5.1995. Kilpailujen pitopaikkana oli Vöyrin Norrvalla. Varsinainen kil
pailutapahtuma käytiin yhtenä päivänä tiistaina 23.5. Sarjoina oli yleinen- ja varusmiessarja 
sekä joukkuekilpailu joukko-osastojen välillä. 

Kilpailussa noudatettiin sotilas-SM-kilpailujen sääntöjä. Tehtävinä oli ammunta, kartanluku 
ja suunnistus, joiden yhteisajasta mahdollisine virheminuutteineen kokonaisaika koostui. 

Tulokset: 

1. Luutnantti Tolonen Antti 
2. Vänrikki Haapiainen Marko 

Yleinen 

Pohjois-Karjalan Rajavartiosto 
Karjalan Prikaati 

3. Opistoupseerioppilas Hölsö Mikko Suomenlinnan Rannikkorykmentti 

1. Oppilas Remonen Teemu 
2. Pioneeri Äyräs Riku 
3. Upseerioppilas Liitiäinen Pasi 

1. Karjalan Prikaati 

2. Porin Prikaati 

3. Savon Prikaati 

Varusmiehet 

Savon Prikaati 
Porin Prikaati 
Reserviupseerikoulu 

Joukkuekilpailu 

07.47,03 

07.52,24 

07.57,48 
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1.39,31 
1.42,57 
1.45,37 

1.52,49 
1.54,20 
1.54,36 



Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailut 1995 Vaasassa 

VaaRPston kaukalopallojoukkueen me
nestyksekäs kausi-95 alkoi heti vuoden 
alussa. Peruskuntoa oli luotu koko syksyn 
ajan, mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Ohjel
maan kuului mm. marsseja, sekä lukuisia 
poistumisia. 

Kun peruskunto oli vihdoin luotu, alkoi her
kistelyvaihe, jolloin ohjelmaan sisältyi "erit
täin tiukkoja" otteluja kaupungin puulaaki
sarjassa. Loppujen lopuksi sarja voitettiin 
ylivoimaisella tavalla. Joukkueen runko 
koostui silloin nyt jo kotiutuneista taisteli
joista, mutta samaan aikaan katseet oli 
suunnattu tulevaisuuteen, sillä uusia pe
laajia ajettiin sisään joukkueeseen. Sarja 
loppui siinä helmi- maliskuun vaihteessa 
huonojen sääolojen takia. Länsirannikon 
meri-ilmasto ei oikein suosinut ulkona pe
lattua sarjaa. 

Kun sarja oli saatu päätökseen ol i aika 
vihdoin levätä muutama viikko. Pari viik
koa vierähti erittäin nopeasti, ja sen jäl
keen oli aika palata kaukalopallon pariin . 
Alkoi tiukka viime hetken harjoittelu 
SOTUL:n kaukalopallomestaruusturnaus
ta varten. Joukkueen valmentajien kaptee
ni Lammisen, sekä vänrikki Kosken joh
dolla 16 varusmiestä piireteli kauniita kuvi
oita Vaasan kuplahallin jäähän. Joukku
een runko koostui Vaasan Sportin A-junio
reista , mikä näkyi erittäin hyvin luistelu
vauhdissa. 

Viimein koitti totuuden hetki ja alkoi 
SOTUL:n kaukalopallomestaruusturnaus. 
Alkulohkossa Vaasan varuskunnan urheili
joiden (VAAVU) ensimmäinen vastus oli 
KARA. Peli oli erittäin tiukkaa vääntöä, 
mutta ei mitenkään kovin tasokasta . Lop
pujen lopuksi peli päättyi Vaasalaisille 3-2. 
Seuraavaksi vastaan asettui RIIVU . Peli 
oli Vaasalaisille "kynäilijöille" erittäin help
po; VAAVU voitti 12-0. Alkulohkon viimei
sen ottelun piti olla helppo "nakki" Säkyläi
sille, mutta toisin kävi: pieni, mutta pippuri
nen Vaasa näytti suurelle mutta kankealle 
SÄKVU:lle kaapin paikan . VAAVU murs
kasi ennakkosuosikiksikin mainitun 
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SÄKVU:t peräti 5-1 . Näinollen VAAVU 
voitti alkulohkon suvereeniin tapaan. 

Välierissä ensimmäisellä kierroksella 
VAAVU:n vastustaja oli VALVU. Asetelma 
peliin lähdettäessä oli jännä; häviäjä saa 
pakata tavaransa ja siirtyä katsomoon. 
Varsinainen peliaika päättyi tasan, ja jou
duttiin rangaistuslaukauskilpailuun . 3 
miestä / joukkue pääsi koittamaan onne
aan vastustajan maalivahdin kanssa. 
VAAVU hävisi niukasti 4-3, mutta ei mille
kään huonolle joukkueelle, vaan tulevalle 
mestarille. 

Loppuottelu VALVU - LAHVU päättyi 5-2. 
Pronssiottelu T AMVU - SÄKVU päättyi sa
moin luvuin. Vaasalaiset sijoittuivat sijoille 
5-8.Vaasalaiset pelasivat erittäin hyvin, 
mutta erityisesti kunnostautui alik Kosu
nen, joka nousi lopullisessa pistepörssissä 
jaetulle toiselle sijalle pistein 11 (6+5). 
Joukkueen maalivahti opp Sauna-aho pe
lasi myös erittäin hyvän turnauksen. 

Loppujen lopuksi turnaus oli Vaasalta lois
tava näytös siitä , kuinka näinkin pienessä 
varuskunnassa voidaan saada aikaan hy
viä tuloksia oikealla asenteella ja kovalla 
yrityksellä . Joukkueen vahvoja puolia oli
kin ehdottomasti juuri loistava yhteishenki 
niin pelaajien kuin myös valmentajien kes
ken. 

Turnauksen järjestelyt ansaitsevat myös 
suuren kiitoksen. Minkäännäköistä moit
teen sijaa ei löytynyt. Kiitokset kaikille mu
kana olijoille, sekä joukkueen tukijoille ja 
kannattajille. 

Menestyksekästä kesää joukkueen puo
lesta toivottaa: 

Alik Määttä 

Joukkueessa pelasivat: 

Alik Jern 
Kosunen 
Määttä 

Opp Haarala MS 
Marttala 
Mäkynen 
Tenkula 
Kosola 

Valmentajat: 

Kapt Lamminen 

Mikäli et itse pääse 
raveihin, niin muista ... 

SUOMEN 
TOTOPALVELU 
Luotettavaa pelipanosten 
kuljetuspalvelua. 
Toimeksiantojen vastaanotto 
arkisin vielä jopa tuntia ennen ravien 
alkamista. 
Vaasanpuistikko 15 A 
65100 Vaasa 

Tkm Krook 
Rautiainen 
Westman 

Opp Niemi 
Sointula 
Rahnasto 
Laaksoharju 
Sauna-aho (MV) 

On tullut aika palkita pelaajat. Palkitsijana 
evl Hannu Luukkonen. 

puh : 961-31 23 488 
Telefax: 961-31 23 699 
Puhelinajat: ma-pe 11-17 
Palvelumme kattaa vaftaos.an 
SuQmen raviradoista. 
Ota yhteyttä , niin saat lisätietoja! 
Pankkiyhteydet: 
Vaasan Osuuspankki, 
tilinumero: 567 008 - 128 777 
Säästöpankki Aktia, 
tilinumero: 497 034 - 171 
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Mikä ihmeen VMTK ? 

Jokainen varusmies, ainakin täällä Vaasassa, 
on kohdannut jossakin palveluksensa vai
heessa sanan VMTK tai V arusmiestoimikun
ta. Moni varusmies on käynyt esimerkiksi lai
naamassa VMTK:n videofilmejä tai hankki
nut verryttelyasun toimikunnan kautta. Tämä 
on kuitenkin vain pieni osa varusmiestoimi
kunnan työstä ja merkittävä osa jää tavallisen 
varusmiehen tietämättömiin ja siten myös 
hyödyntämättömiin._ 

varusmiehiin ja tuoda heidän ideoitaan ja 
mielipiteitään esille VMTK:n kokouksissa. 
Tietenkin informaatio liikkuu myös toiseen 
suuntaan, ja niinpä yksikköedustajan toinen 
tehtävä on tiedottaa erinäisistä varusmiehiä 
koskevista asioista. 

V arusmiestoirnikunta pitää kokouksen heti 
kun käsiteltäviä asioita tulee riittävästi esille. 
Mikäli kokous näkee asian hyödylliseksi 
päättää se esittää sitä joukko-osaston komen

Monikaan ei tiedä, että kaikki Suomen varus- tajalle. Ja kun viimein VMTK:n puheenjohta
miestoimikunnat ovat kiinteästi yhteyksissä · ja istuu esitys kädessään komentajan työliuo
sekä keskenään että myös esim. pääesikun- neessa on tämä erinomainen tietoväylä toimi
taan ja ajavat näin yhteisvoimin eteenpäin uu- nut ja varusmiehen idea päässyt suorinta reit
sia asioita. Samoin moni pitää itsestäänsel- tiä valtatien päähän. Tavallisen varusmiehen 
vyytenä vaikkapa siviiliverryttelyasujen käyt- vaikutusmahdollisuudet ovatkin nykyisin niin 
töä liikuntakoulutuksessa, mutta varusmies- hyvät, että pieniäkään ideoita ei kannata hau
toimikunnat ovat saaneet työskennellä hartia- toa vaan ne tulisi tuoda rohkeasti esille. Pie
voimin vastaavien etuuksien saavuttamiseksi. nen piirin "tupajupinat" eivät asioiden edisty
Kaikki läpi saadut muutokset vaativat puh- mistä auta, vaan terveet ideat on tuotava oi
dasta työtä, vaikkakaan sitä ei aina varusmies keita reittejä käyttäen.päättäjien tietoisuuteen! 
tai kantahenkilökuntakaan huomaa. 

Varusmiestoimikunta tekee jatkuvaa työtä va
rusmiehen viihtymisen ja hyvinvoinnin eteen. 
Parannusten mahdollistamiseksi on varus
miesten joukosta nousevat ideat saatava kan
tahenkilökunnan tietoisuuteen. Tämä "Tiedon 
Valtatie" onkin rakennettu aivan varusmiehen 
nenän alta varusmiestoimikunnan kautta suo
raan kantahenkilökunnan eteen. Toisinsanoen 
varusmiestoimikunnan päätehtävä on toimia 
linkkinä varusmiehen ja kantahenkilökunnan 
välillä. 

Tiedon hankintaa varten on jokaiseen yksik
köön solutettu agentti eli VMTK:n yksikkö
edustaja, joka toimii ensimmäisenä liittymänä 
tälle tietoväylälle. Hänen tehtävänään on olla 
tiiviisti yhteydessä yksikön muihin 
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La Rnnhydraulic 
Teollisuustie - lndustrivägen 
PL 8 BOX 
MUSTASAARI 65610 KORSHOLM 

Tietenkään varusmiestoimikunnan toiminta ei parantaminen vaatii vielä aktiivista toimintaa 
jää pelkästä "paperisota" tasolle, sillä myös ja tietenkin taloudellisia resursseja. Esimerk
käytännön parannuksiin panostetaan roimasti. kinä uusista visioista olemme tällä hetkellä 
Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä vaikkapa selvittämässä mahdollisuuksia aloittaa ns. va
VMTK:n suositut videofilmit tai Sega-peli- rusmiesradion pitäminen Vaasassa. Tieten
konsoli, jotka ovat vapaasti varusmiesten lai- kään vanhojakaan projekteja ei haudata, vaan 
nattavissa. Samoin toimikunta järjestää eri- mm. videokirjastoa tullaan laajentamaan 
näisiä tapahtumia, joista mainittakoon vaik- mahdollisuuksien mukaan. Tilaa löytyy vielä 
kapa kutkuttavan jännittävä voimamieskilpai- uusille ideoillekin, joten nyt ripeästi luomis
lu. Hyvin konkreettinen varusmiehille suun- voima käyttöön ja yksikköedustajan hihaan 
nattu etu on myös joukko-osastossamme jär- roikkumaan, jotta ne saadaan kaikkien yhtei
jestettävät aikuiskoulutuskurssit, joiden vali- seksi hyödyksi. 
koimaa löytyy aina kielistä euro-tietouteen 
asti. Kurssithan ovat varusmiehille täysin il-
maisia, joten sanomattakin on selvää, että tä- Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 
mä rahanarvoinen etu kannattaa käyttää 
hyväksi. Alik P. Paala 

Omalla toimikaudellani olen halunnut johdat-
taa toimintaa juuri käytännönläheisempään 
suuntaan. Perusasiat ovat patteristossamme 
hyvällä mallilla, mutta palvelus viihtyvyyden 
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________ PAPIN 

Mies oli maan alla. 
Murisi siellä. 
Sanoivat: rumalla naamalla. 
En uskonut." Rumalla naamalla." 

Mies oli isi. 
Sillä oli tehtävä. 
Olla isi, ei murista. 
Mutta murisi, ja oli isi. 

Oli kai kyllästynyt. 
En tiedä miksi. 
Mutta ei napannut. 
Murisi vaan ja oli. 

Mies oli ja mietti : 
miksen murisisi 
miksen olisi ruma 
- mies olen, murisen. 

--------------
PALSTA 

''ISI RUMALLA 
NAAMALLA 
MAAN ALLA 

MURISI" 

Menin katsomaan. 
Se ei puhunut mitään. 
Sanoin: mitä muriset. 
maan alla, rumalla naamalla. 

Oli kyllästynyt, kai 
kysymyksiin tuollaisiin. 
Ja miksei: aina kyseltiin, 

huomauteltiin, ehdoteltiin. 

Mutta mies pimeässä - yk~in ... 
. .. mietti, ehkä itkikin, 

mietti, miksi murisen; 
oliko aika kaivaa mies esiin ? 

Mies väsyneenä nousi. 
Ei se ollut ruma naamasta. 
Ei se edes murissut. 
Oli kai löytänyt jotain. 

Oli löytynyt Mies. 

Alivaltiosihteerin palindromi kirvoitti pohtimaan meidän ihmisten murinoita. Niitähän meillä 
usein riittää - ja rumaa naamaa. On hyvin helppo vaipua puhumattomuuteen, ja alkaa murah
della toisten, vaikkapa morsiamen, esittämiin kysymyksiin tai keskustelunaloituksiin. Joskus 
kaikki tuntuu ärsyttävältä tai vähemmän mielenkiintoiselta. Se tuntuu olevan joskus ongelma
na täällä armeijassakin, se, ettei oikein nappaa. Ja aina se homma käy vaikeammaksi, kun ei 
nappaa. Silloin tuntuu parhaalta murista vain - ja rumalla naamalla tietenkin. 

Vaikka näin toukokuun puolivälissä tulikin lunta, ja olo oli kuin Kummelin "Perintöä odotel
lessa"- sketsin pojilla, kun isä ei kuollutkaan, niin kesä on silti tulossa vääjäämättömästi. Se 
on aina ilon aihe, ja jotenkin se aina vapauttaa. Ihmissielulle se vapautuminen on äärimmäisen 
tärkeää, katso vaikkapa Raamattua ja sieltä Galattalaiskirjettä ... 

Näin lopuksi sanon muutamalla sanalla - jälleen - palindromin muodossa, mitä meidän on 
hyvä muistaa arjesta. Siitä, mitä arki onja kuitenkaan ei ole. Näin:" Olemassaolo, loassa 
melo." 

Terveisin varusmiespappi 
kokelas Artturi Kivineva 
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Jälki AUK 

Alku oli jälki AuK:hon tulleele hankala. Auton
kuljettajana olin tottunut moniin palveluhelpo
tuksiin . Mm tarkastuksia ei enää ollut ja ruo
kailun jälkeen oli lepäily punkalla sallittua. 
Enää ei tarvinnut myöskään tervehtiä muita, 
kuin henkilökuntaa. 

Tavat muuttuivat kuitenkin aika radikaalisti. 
AuK:ssa jouduin pokkuroimaan vanhoille tupa
kavereillekin, jotka olivat jo käyneet reservi- tai 
aliupseerikoulun. Jouduin myös muiden oppi
laiden kanssa siivoamaan heidän tupaansa. 
Ennenhän olin siivoillut näiden herrojen kans
sa samoja kulmia. Olin kuitenkin jo alokasaika
na päättänyt, että täältähän en tykkimiehenä 
lähde. Tilanne oli siis kestettävä sellaisena 
kuin se ol i. 

Ajan myötä uusiin kuvioihin kuitenkin tottui. 
Myös epäilys, että en tulisi toimeen nuorem
man saapumiserän kanssa, haihtui vähitellen. 
Aloin tuntea kuuluvani porukkaan ja saada uu
sia kavereita. Tupamme henki oli hyvä, sa
moin koko AuK:n henki. Koko koulussa olikin 
melkein vain hyviä tyyppejä. 

Aliupseerikoulun henkilökunnasta liikkuu mo
nenlaisia huhuja muissa yksiköissä. Se oli yksi 
asia, joka hieman epäillytti ennen Aliupseeri
kouluun lähtöä. Huhut eivät kuitenkaan tunnu 
pitävän paikkaansa. Heidän antama koulutus 
oli hyvää ja mielenkiintoista. Erityisesti pidin 
tuliasemalinjan erikoiskoulutuksesta. Apukou
luttajatkin suhtautuivat jälkiaukkilaiseen asialli
sesti. 

Kun ajattelen palvelukseni loppuaikaa aliker
santtina, niin harmittaa, että saan olla niin vä
hän aikaa ryhmänjohtajana. Jopa Rovajärven 
pitkälle leirille lähtisin mielelläni. Leirit kun ovat 
olleet sen verran hyviä kokemuksia. Ne olisivat 
tosin olleet huomattavasti helpompia ilman 
aukkiin tulemista, mutta jälkeenpäin ei yksi leiri 
tunnu miltään. 

Oman ikäluokan tykkimiehet pitivät vähän ou
tona ratkaisuna, kun tulin Aliupseerikouluun. 
He kuittailivat siitä jonkun verran. Heidänkin 
suhtautuminen muuttui vähitellen. Joku saattoi 

jopa ajatella, että miksei tehnyt samoin. Auto
kuskinahan en saanut lisää aamuja yhtään . 

Positiivista aliupseerikoulutuksesta oli ainakin 
se, että kunto nousi. Kurssin alussa tuntui jopa 
juoksu ruokalan ympäri pahalta. Loppuvai
heessa meni jo 5 km pitkä lenkkikin ihan hy
vin. Muita hyötyjä tulevaisuudenkin kannalta 
oli, että oppi opettamaan asioita toisille ja joh
tamaan heitä. Niistä on varmasti hyötyä reser
vissäkin . Koulutuksesta huolimatta ehdin ehkä 
saada tarpeeksi ajoja ajokortin saamiseksi si
viiliin. 

Aina ei tarvitse mennä siitä, mistä aita on ma
talin . Mielestäni armeijasta täytyy ottaa irti 
kaikki mahdollinen. Jälkirukkiinkin olisin lähte
nyt, jos vain olisin päässyt. Siellä olisi ehkä 
joutunut tekemään paljon, mutta jälkeenpäin 
sen olisi varmasti muistanut pelkästään positii
visena. Ei kannata ajatella, mitä joutuu ehkä 
kärsimään, vaan sitä , mistä on hyötyä. 
AuK:ssa oli enemmän hyviä kuin huonoja puo
lia. 

opp Heinäsuo 

PÄIVIN, ILLOIN, ÖIN, 

PARASTA GRILLATTUA SÖIN 

PÅ NATTEN OCH PÅ DA' N 

BÄST GRILLAT I STAN 

~ ~ 
KA TUKEITTIO 

GATUKÖK 
Kauppapuistikko 36 Handelsesplanaden 

Puh. 3179 019 Tel 
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Reserviläislei ri Lohtajalla 

Reserviläisten kertausleiri 1-5. 4 1995 
Lohtaja/Ja. Oppilaiden ensinmäinen ns. 
pitkä leiri, missä päästiin vihdoinkin te
kemään käytännön harjoituksia "ressu
jen" johdolla. 

Viesti linja 

Lohtajan reserviläisleirille valmistauduttiin Kivi
järvellä lähinnä oheiskoulutuksen merkeissä. 
Kivijärveltä palattuamme emme päässeet 
omaan yksikköön, vaan majoittauduimme tiili
kasarmille. 

Alokas-aikana muualla kuin tiilikasarmilla ol
leet saivat tuntea, mikä todellakin on armeijan 
syvin olemus. He saivat nimittäin kokea tiilika
sarmin suoran viitosen, arpovan suihkun sekä 
saunalenkin. 

Sieltä lähdettiin sitten Lohtajalle. Viestilinjan 
oppilaat oli sijoitettu esikunta- ja huoltopatte
riin. Neljän tunnin ajomatkan jälkeen Lohtaja 
avartui eteemme. Tämän jälkeen välittömästi 
"laku alkoi laulaa" uppoutuen vaikka routai
seen maahan, viestiläisten alistuessa kohta
loonsa voimalla ja kenttälapioiden avulla. Näin 
saatiin yhteydet ensimmäisiin asemiin "met
sän nopeimpien eläinten" toimesta . 

Leirin edetessä yhteydet pitenivät, mutta myös 
paranivat. Tärkeimpänä tehtävänä oli kuiten
kin olla vikapartio-valmiudessa ammuntojen 
aikana. Vikapartiohälytyksen sattuessa, ryh
mät kalusteineen olivat valmiina toimimaan 
muutamassa minuutissa. 

Väliaikoina harjoiteltiin oman alueen lähipuo
lustusta, sekä pidettiin viestikaluston oheis
koulutusta niin käytännössä , kuin teoriassakin . 

Viestijaos sai erityistä kiitosta mm. Patteriston 
komentajalta hänen yllättäessään viestin "eläi
met" viimeisenä päivänä, heidän juostessa la
kut selässä, hymyssä suin, pitkin metsää. 

Reserviläisten ja varusmiesten yhteistyö oli
mutkatonta alusta loppuun asti. Leiri oli siis 

onnistunut ja kaikin puolin mallikelpoisesti ve
detty. 

opp Virta/ Tikka 

Tuliasemalinja 

Lohtajan resrviläisleirillä 3.tulipatterin miehistö 
koostui AuK:n oppilaista. Tulipatterin päällikkö 
ltn Vinkvist ilmoitti, kuinka tilanne Itämerellä oli 
kiristynyt ja tästä syystä VaaRPsto kohottaa 
valmiuttaan ja siirtyy yllättäen Lohtajalle. 

Ei kuitenkaan Lohtajaa ilman Kivijärveä. Opp
laita oli jo valmiiksi pehmennetty kaksiöisellä 
Kivijärven kuivaharjoitteluleirillä. Alikersantit 
Tervo ja Kujala toimivat laskimelta _ tulevana 
data-linjana ja antoivat suuntaa ja koroa. No, 
yksi kolmipäiväinen leirihän ei hajota vielä ke
tään ja sehän oli vasta alkua. 
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Viestilinjan puhelinryhmät · lähdössä vetä
mään linjoja. 

Valmistelupartiolla on tärkeä osansa asemia tai lähipuolustushälytyksiä ei kuitenkaan tullut, 
vaihdettaessa. Yllättäen 3. tulipatterin valmis- eikä se tahtikaan aikeen tuntunut kiristyvän. 
telupartion auto ei käynnistynyt aamulla Loh-

tajalle lähdettäessä. Matkalla sattui vielä ren
gasrikkokin eikä autosta löytynyt tunkkia. Pe
rille kuitenkin päästiin lopulta ja asemiakin eh
dittiin vähän valmistella. Muuten moottori
marssi Lohtajalle ja asemiinajo sujuivat ongel
mitta. 

Ensimmäisen laukauksen ampuminen tykillä 
tuotti hikoilua ja pulssin kiihtymistä.Ei se sitten 
paljoa tärähtänytkään ja sehän olikin vain ne
lospanos. Täyspanoksia päästiin ampumaan 
toisista asemista , jotka olivat merenrannalla. 
Tässä vaiheessa piti heikoimpien jo rientää 
riuulle vähintään kahden laukauksen välein. 
Oli joukossa myös jokunen oppilas, joita tykillä 
ampuminenkaan ei säväyttänyt. Heidän mie
lestään parasta oli valmiusaste 3, 15 min, jota 
tykkipääte välillä tarjosi. 

Leirille tunnusomaista oli ltn Vinkvistin , ylik 
Kauppisen ja muiden reserviläisten pitämät il
ta-, ja aamupuhuttelut. Komennot tulivat 
särmästi:"joo ihan lepo vaan". Tulipatterin 
päällikkö lupaili leirille kiristyvää tahtia, olihan 
vihollinen vallannut jo Vaasan sataman ja teh
nyt ilmahyökkäyksiä Kokkolaan . Öisiä tykistö-, 

Ihan rauhassahan ei leireillä silti koskaan saa 
öitään nukkua. Jonkun on aina pidettävä val
vovaa silmää leirialueen yllä. Väijyvuoroja löy
tyy joka lähtöön; on luuri-, portti-, kierto-, am
mus- ja kipinäväijyä. Kipinävartijan tärkein teh
täva oppilaiden teltassa tuntuu olevan tulen 
vahtiminen niin, että se pysyy kaminassa. 
Siellä voi muuten joku yrittää lämmittää telttaa 
polttamalla omaa makuupussiaan. 

Ihan koko leiriaikaa ei sentään tarvinnut lymy
tä metsän siimeksessä ja haista pahalle. 
Päästiin sitä pari kertaa sotkussakin käymään 
ja kerran saunassa. Sen totesi varmaan jokai
nen, että ol i siellä monta muutakin taistelijaa 
kassalle pyrkimässä. Pitkän jonottamisen jäl
keen sai kuitenkin ostettua mitä halusi , ja hy
vällä onnella ehti vielä soittamaankin. Sunnun
tai-iltainen saunassakäynti ol i kuitenkin miltei 
leirin kohokohta. 

Keskiviikkoaamuna koitti paluumarssin aika 
kahden asemanvaihdon ja monen väijyn jäl
keen. Loppujen lopuksi aika meni nopeaan, 
eikä se Lohtajan tuulika.an niin paha ollut. 
Käytännössähän nämä asiat aina parhaiten 
oppi i. 

opp Ahlholm 

Tämänkaltaisilla tykeillä ammuttiin Lohtajan reserviläisleirillä. Näitä aidon näköi
siä pienoismalleja on ostettavissa VaaRPston sotilaskodissa. Kuvassa vasem
malla kaksi 100mm ja oikealla yksi 76mm tykkiä pienoiskoossa. 
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SEURAAVAT HENKILÖT JA YRITYKSET TUKIVAT LEHTEÄMME: 

VAASA MUSICCENTER 
Raastuvank. 13, 65100 VAASA 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE, 
Tervajoki 

HARTMAN POWER 
Paasitie 1, 65300 VAASA 

HAIR STUDIO 8 
Raastuvank. 21 , 65100 V AASA 
961 /3124229 

Traktoriurakointi J.SJÖBLOM 
KAUHAVA 
949/266398, (K)964/434000075 

ETELÄPOHJALAISET KREIKAN 
YSTÄVÄT Ry, VAASA 

SANDKVIST & CO Ky 
Kansakouluk.1, 67100 KOKKOLA 
968/8311456, 8311457 

RAHTIÄSSÄT Oy 
Keitukylänt.286,61270 LUOPAJÄRVI 

LAIHIAN TILIPALVELU Ky 
Vaasant. 522, 66420 RUTO 

PAINEHITSAUS Oy 
PL 101 , PIETERSAARI 
967/7977133 

TB-HUOL TO, T.KOSOLA 
Niittylähteent. 2, 65610 MUSTASAARI 

LUONTAISPUOTI 
Kauppapuistikko 7, 65100 VAASA 
961/3123211 

HIRSIKALUSTOT,Mauno Leikkari 
ltä-ähtärint. 2610, 63700 ÄHTÄRI 
965/5276164 

OSSI HAKOLA 

Ab RANI PLAST Oy 
68700 TEERIJÄRVI 

LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE Ky 
62100 LAPUA 
964/4388144, fax 964/4331972 

ILMAJOEN SPORTTI-POJAT 
Kauppat.12 , 60800 ILMAJOKI 

SUOMEN KAUKOKIITO Oy 
Pajatie, 60100 SEINÄJOKI 

AUTO-OSAT, Seinäjoki, Tervajoki , Vaasa 

RUOKA- CITY,Dan Häggblom Oy 
Hovioikeudenp.17 65100 Vaasa 

PELLONPAJA Oy 
FIN - 62375 MUSTASAARI 

LUOMAN PUUTUOTE Oy 
61450 KYLÅNPM 

RAKENNUS JSR-LEHTONEN Oy TEUVAN KEITINTEHDASOy 
61400 YLISTARO PL 22, 64700 TEUVA 
949/866153, 866152 

LAIHIAN TR-KALUSTE Ky 
Lauhatie 1, 66400 LAIHIA 

SARI SEPPONEN 
ALAVUS 

J.B.SUND 
Vaasanpuistikko 24 
puh.961 -178 540 

UUDENMAAN ERIKOISPINTA Oy, 
TAIMO NIKKINEN 
Verlankuja 7, 04430 JÄRVENPM 
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VÄRIMIEHET Oy 
Yhdystie 7, 60100 SEINÄJOKI 
964/4148957, 4148958, 4148962 
fax 964/4148956 

expert MERILÄINEN Oy 
Vaasanpuistikko 14, 65100 VAASA 

ETELÄ-POHJANMAAN 
OSUUSPANKKI 
Ylistaron aluekonttori, pl44 
61461 YLISTARO 

HIRVILAHDEN KAUPPA Ky 
71650 HIRVILAHTI 

RAVINTOLA ROSSO 
Kauppap. 16 

FORSELL GUSTAV 

KERÄIL YKORTIT 
*URHEILU *MAGIC 

*STAR TRGK 

@]0~~ 
1 CORNER 1 

Rewell center 2.krs 
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WAASA GRAPHICS Oy 
Vasaratie 3B, 65350 VAASA 

A-RYHMÄ 
The best bandyteam of town 
939/513140 
YLISTARON KUNTA 
pl 28, 61401 YLISTARO 

SOHO SEX 
Tammipiha,pitkäkatu 28-30 
Vaasa 961-3173 551 

RINTA-JOUPIN AUTOLIIKE 
Meijerikatu 15,65100 
Puh.961 -317 1655 

TOIMI HAA TAJA 

Kiitämme kaikkia kannattajia tuesta. liman 
tukea kurssijulkaisumme olisi ollut mahdo
ton. 

Tämä julkaisu ei tähtää taloudelliseen voit
toon, vaan tarkoituksena on saada ulko
puolisille välitettyä tietoa Vaasan Rannik
kopatteriston ja sen Aliupseerikoulun ta
pahtumista. Tämä lehti on myös hyvä 
muisto AuK:n kouluttajille , apukouluttajille, 
oppilaille ja heidän kotiväelleen kurssista 
nro 11 6. 

Julkaisu ei ole myöskään ensimmäinen 
laatuaan, vaan samantyylinen julkaistaan 
aina jokaisen uuden kurssin yhteydessä. 

terveisin: oppilaskunnan pj 



AUK-KURSSI 116 

1 . r i V i kok Nieminen, Vilen, ylik Rinta, ltn Ristimäki, Naapuri, ylil 

Hölsö, kapt Lamminen, yli! Salonen, ltn Sainio, ylik Collin, kok Peso

nen, Hakkarainen 
2. rivi alik Hellström, Ylinen MEJ, Määttä, Mäkilehto, Kujala, Sip

pola, Tervo, Mastosalo 
3 . r i V i opp Leikkari, Sointula, Sauna-aho, Latvasalo, Puskala, Nis

sinen, Mattila, Rahnasto, Marjusaari, Manner, Virta, Ylinen, Niemi, 

Nikkinen, Koivaara, Kumpumäki, Poranen, Haarala JJ, 
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, 4 . r i V i opp Korpela, Kujala, Airaksinen, Moilanen, Haarala MS, 

Kosola, Latvala, Rantala, Mäkynen, Nordlund, Pihlajamäki, Tikka, Jär

vinen TM, Forsell, Kotkanoksa, Tenkula, Mikkola, Keitto 

5 . r i v i opp Laaksoharju, Sandkvist, Bengs, Tukkikoski, Oksanen, 

Mäki, Pernaa, Sjöblom, Marttala, Haajamo, Järvinen TJ, Pesola, Panu

la, Pylkkänen, Lehtinen, Takamäki, Antila 

6 . r i v i opp Sepponen, Laakso, Ahlholm, Luuri, Kallio, Haataja, Ap

pelgren, Marttila, Heinäsuo, Kristola, Paukku, Jussila, Välimäki, Kei

nänen, Äkkinen, Kotamäki, Hauki, Hulkko 
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AUK KURSSI 116:N 
KOULUTTAJAT 

Kapteeni Heikki Lamminen 
Piti kurssia pihdeissään. Ei anta
nut otteen lipsua missään vai
heessa. Jos joku oli erimieltä, se 
tarkoitti , että oli väärässä. 
Motto 1. Ryhtiä! 
Motto 2. Älkää valuko sinne 
penkkeihin! 

Yliluutnantti Erkki Hölsö 
Massiivinen hahmo, jonka tulon 
kuuli ja tunsi. Väänsi murteella 
tarinaa, joka sai oppilaat hymyi
lemään. Asiat tulivat aina kerta 
sanomisella selväksi. Oli saanut 
koiransakin oppimaan tavoille. 
Tuntui hallitsevan kaiken leireil
lä. 
Motto. Terve, koulu! 
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Yliluutnantti Antti Salonen 
Ei antanut miesten seisoskella . 
Opetti kurssille vartiomiehen 
toiminnat ja oli tarkka niistä. 
Joi , mutta ei tullut humalaan. 
Motto 1. Älkää tötöilkö! 
Motto 2. Kurssi! Nyt tästä hom
masta ei taas tuu yhtään mi
tään 

Luutnantti Pertti "bebeto" 
Naapuri 

Tuliasemalinjan laskinasiantunti
ja. Sai tyylikkäällä esiintymisellä 
oppilaiden mielenkiinnon pysy
mään yllä. Vaati selkeitä komen
toja ja vähemmän selityksiä. 
Tympääntyi joskus oppilaiden 
saamattomuuteen. 
Motto. Lohi! 

Luutnantti Sakari "huki" 
Sainio 

Ei antanut kenenkään seisos
kella tykillä. Tästä myös oppi
laiden antama lempinimi. 
Motto 1. Tänhän näkee jo so
kean keppikin . 
Motto 2. Tämän tajuaa aivoton 
taikinakin. 
Motto 3. Tällainen Kyreniuk
sen aikainen ... 
Motto 4. Jo eikä jouluna. 
Motto 5. Mikäs teidän nimi nyt 
olikaan? 

Vänrikki Markku "make" 
Hölsö 

Viestilinjan osaava kouluttaja , 
jonka käsissä pysyi kaikki 
muu paitsi karttakeppi . 
Motto. Joo, tämä on hyvä 

Luutnantti Juhani "potero" 
Ristimäki 

Tietää kaikesta kaiken .Oppi
laiden olisi pitänyt tietää asiat 
ennen opetusta. 
Motto. Ei pirä luulla ... 

~TKA-YHTYMÄ OY 

Kumin ja muovin ammattilainen 
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Myllykatu 3, 65100 VAASA 
Puh 961-177 344 
Fax 961-128 822 

KAIKEN MITÄ 
LIIKUNNALLINEN 

VARUSMIES TARVITSEE, 
HANKKII 



Ylikersantti Rami "rambo" Collin 
Mukava kouluttaja, joka ymmärsi 
ymmärtämättömiä oppilaita. Tuu
rasi hyvin Ristimäkeä. 
Motto. Elikkä , Lepooo 

UUSI VAASALAINEN 
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Ylikersantti Toni "jurva" Rinta 
Rauhallinen, mutta välillä vaati
va kouluttaja . Homma tuntui 
oleva hyvin hanskassa. Oli lä
hes aina leirin valvoja. 
Motto. No niin 

Apukouluttajien jorinat 

Vaasan rannikkopatterriston historian 116. ali
upseerikurssi pyörähti käyntiin 3. päivänä 
maaliskuuta. Siirrot muista yksiköistä aiheutti
vat samanlaisen hässäkän kuin aina ennen
kin , mutta apukouluttajien rautaisten valmiste
lujen ansiosta homma pysyi puikkareissa. Var
sinkin muista yksiköistä tulleilla oppilailla oli 
hieman vaikeuksia tottua entistä tiukempaan 
kuriin , mutta nopeasti se kävi joskin pakon 
edessä. 

Tieto taito eli "in english know how" olisi kurs
sin aikana voinut kehittyä paremmaksikin, 
mutta onneksi teillä oli vielä koko AuK II aikaa 
harjoitella asioita meidän apukouluttajien joh
dolla. 

1.-5.4. kertausharjoitusleirillä saitte sitten teo
ria opintoihinne käytännönharjoitusta . Tosiasi
ahan on se, että leireillä ne asiat vasta opi
taan. 

J:llJLLtltl1\T 1tl1lllS. 
HAPPYHOURS 
klo 16-20 TI - PE 
"' Pitkä /// 10 mk !!! 

20.4 AuK I vihdoin päättyi ja "kerma" teistä ko
mennettiin RUK:hon Santahaminaan ja osa 
Tulenjohto- ja mittauslinjan oppilaista lähti Ha
minan RUK:hon tutustumaan lähemmin maa
tulenjohdon saloihin. 

Me tänne jääneet aloitimme tiukan erikoiskou
lutuksen opiskelun ja syventymisen lähemmin 
ryhmänjohtajan tehtäviin . Tykistöleiri Lohtajalla 
4-8.5.1995 antoikin jo vähän näyttöä, että kyllä 
sitä jo jotain on opittu. 

Yhteishenki kurssilla 116. kehittyi hyväksi niin 
oppilaiden kuin apukouluttajien kesken, henki
lökuntaa unohtamatta. Hyvä yhteishenki onkin 
tärkeä asia myös sota-ajan joukoissa. Se on 
asia, jolla te tulevina ryhmärijohtajina saatte 
miehenne toimimaan tavoitteiden edellyttämäl
lä tavalla ja välittämään toisistaan. Muistakaa 
aina: kaveria ei jätetä. 

Apukouluttajat kiittävät koulun johtajaa, vääpe
liä, kouluttajia sekä oppilaita hienosta kurssis
ta. Paras kiitos meille on, että te tuotte Neno
sen tykin jälleen Vaasaan. 

Reservissä nähdään: Apukouluttajat 

, 
"' valkkari 1 O mk 
TIISTAISIN 
kaikki Pizzat 
20 mk!!! 
TORSTAISIN 
kaikki SHOTit 

~ Matti Haarala 

0 ESSELTE METO 

10 mk!!! 
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- hintaopasteet 
- EAN-printterit 
- palveluvuorojärjestelmät 
- julistekirjoittimet 
- tuotesuojaus 

Ruosilantie 14 
00390 HELSINKI 
~ 90-547 1455 
Fax 90-547 1425 
Auto 949-363 978 



Apu kouluttajat 

Vas.ylärivi: alik Mäkilehto, alik Sippola, alik Kujala, alik Määttä 
Keskirivi: alik Tervo, alik Ylinen MEJ, alik Mastosalo, alik Hellström 
Alarivi: kok Nieminen, kok Hakkarainen, kok Pesonen, kok Vilen 

Tuliasemalinja 

Kok Timo "nytky" Pesonen 
Hymyilevä koksu, joka osasi olla tiukkakin . Vir
taa löytyi pitää oppilaat kurissa. Jaksoi huudat
taa koulua joka käden käänteessä. 
Motto. Järjestymisharjoittelua syvällä Rinta-ää
nellä, koulu! 

Kok Vesa "hakkis" Hakkarainen 
Ainoa sauhutteleva santsari. Vihelteli enim
mäkseen yölomilla sun muilla vapailla . Tuttu il
mestys portilla . Osasi kuitenkin asiansa. 
Motto. Kuka ottais' mun pua-hukin. 

Kers Mikko "basso" Kujala 
Jos ei aika kulunut kurssillamme, niin Kujalan 
kantapäät ainakin . Niitä hän aina potkiskeli tu
van ovella, tai sitten rummutti reisiään . Tiesi 
oppilaiden mielestä kaiken tuliasema-systee
meistä. 
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Alik Rami "rampe" Tervo 
Päätään nykivä, jälkirukkiin lähtenyt, Harjaval
lan oma taistelija. Ei paljoa poistutellut, pas
kanteli sitäkin enemmän. Ilmaisi läsnäolonsa 
ltavahvarissa päästämällä suolistomyrkyt il
moille. 
Motto. Älkää kysykö mitä järkeä tässä on ... 

SILJA L/NE.il_ 

Alik Mikko "aaaarrrrgggghh !!" Mastosalo 
AuK:n äänekkäin mies. Oli rikki vähintään jo
katoinen päivä kurssin kuluessa. Hauskuutti 
oppilaita huudoillaan ja kommenteillaan. Oli 
tarvittaessa niin energinen, että sitä sopii jo
kaisen ihmetellä. 
Motto 1. V ... u, mikä härökurssi. 
Motto 2. Surkeeta toimintaa, koulu . 

Tulenjohto- ja mittauslinja 

Kok Antti "veikko" Nieminen 
Innokas vintiöitten seuraaja. Rauhallinen ja 
osaava apukouluttaja. 
Motto. Ei niin ... hahmottaa nyt! 

Kers Tomi "sipe" Sippola 
Innostui poistuttamaan saadessaan kessun jä
mät. Hukitti JJ Haaralaa Lohtajalla. 
Motto. Haarala täälä jo! 

Alik Harri "pirkka" Määttä 
Aukin kovin poistuttaja, halusi olla muuli ja on
nistui välillä kiitettävästi. 
Motto. Taakse poistu! 

Viestilinja 

Kok Teemu "heltta" Vilen 
Särmä kokelas, joka käytti sillaa muuhunkin 
kuin aseen puhdistukseen ... Vaikeuksia kor
viensa kanssa. 
Motto. Jep! 

Kers Petri "Mahkonen, Malkonen, Jokipelto, Mä
kipelto, mitä kaikkea niitä nyt olikaan" Mäkilehto 
Viestin mamma. Tiesi viestivälineistä kaiken. 
Hämmensi jopa kouluttajia tiedoillaan. 
Motto 1. Osta, vaihda, myy, tee vaikka treffit! 
Motto 2. Terve! 

Alik Mika "tauko" Ylinen 
Mies joka osasi asiat mutta ei osoittanut sitä 
juuri koskaan. Tauot olivat henki ja elämä. 
Yritti polttaa Kivijärvellä ojanpenkat. 
Motto. Jokohan se olis tauko? 

Toimistoaliupseeri 

Kers Peter Hellström 
Miehenpuolikas, joka hallitsi molemmat koti
maiset kielet kuin vettä vaan. Komenteli kor
keassa äänilajissa. 
Motto. Jälkiruokaa saa tulla hakemaan. 

11ft arJnto 
MUSIC SALOON 

F ONOI S ,WASA ,FINLAND 

Sotilaskoti-auton vierailut Kivijärvelle auttavat taistelijoita jaksamaan paremmin. Kuvassa 
vasemmalla mm. Opp Ylinen ja Ylik Collin . 
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Tuliasemalinja 

Tuliasemalinja on yleensä muiden linjo
jen kevyen huulen heiton kohteena. 
Kuitenkin juuri tähän linjaan perustuu 
koko tykistötoiminta. Miehet ovat ylpeitä 
linjastaan, eikä ihme, onhan raskaalla 
tykillä ampumisessa sitä jotain. 

Aku Taneli Ahlholm 
Maisteri , josta tuli lohtajalla tiukka tylyttäjä. Sai 
jatkuvasti vastuullisia tehtäviä. Viitos tuvan · Ji
mi Hendrix' . Tykkilinjan priimus, mutta RuK ei 
napannut. Joi Lohtajalla kaakkaota. 
Motto 1. No huhhuh 
Motto 2. Voi hyvänen aika! 

Mika "rikki" Airaksinen 
Mies, jolla on ilmeisesti pyromaanisia taipu
muksia. Poltti Lohtajalla melkein puolet ma
kuupussistaan. Ei tiennyt mitään sen pahem
paa kuin yö metsässä. Ei mikään turha niuhot
taja. 

Motto 1. Miksen mä mennyt tykäriksi? 
Motto 2. Yliylihuomenna vekosille . 

Eero "veltto" Keitto 
Mies, joka ei kironnut eikä hajonnut kertaa
kaan kurssin aikana. Hymyili lähes aina. Teki 
hukinsa nurisematta. 5-tuvan uhrautuja, joka 
'kunnostautui· päivystäjänä. 
Motto 1. Voi tottelematon! 
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[ 1) POHJOLA.YHTIÖT] 

[ S, SAMPO-RYHMÄ] 

( @TAPIOlA J 

[ ~ Yrittäjäin Fennia J 

Pekka "pumdigidigi" Kristola 
Agrologi Ylistarosta, joka piti lukulomia itsensä 
huijaamisena. Yksi kolmesta motohuuhaasta, 
joka pakeni aina tilaisuuden tullen peruuttele
maan tai autohallille. 
Motto. Pistäkää sitä mankkaa hiljemmälle! 

Jarno "vaihe" Oksanen 
Kukaan ei voi olla viimeinen, paitsi Oksanen, 
totesi eräs apukouluttaja. "Vaihe" olikin aina 
vaiheessa. Lähti kuitenkin ekonomi-päänsä 
ansiosta RaTeKoon laskinlinjalle. 
Motto. Tekijänoikeuslaissa sanotaan ... 

Pasi "punkka" Leikkari 
Osasi tehdä kurssin surkeimman punkan. Jo
ku epäili hänen piilottaneen ruumiin punkkaan
sa. Euroopan kovin hosuja valmistautumisai
kana. Oli kuitenkin kurssin särmin oppilasjoh
taja. 
Motto. Voi sa ... na, nyt on kiire. 

Kari Paukku 
Yksi niistä, jotka saivat aina valita kahdesta 
paskasta pienemmän eli yksi motoau-oppilais
ta. Oli yksi harvoista, jolle ei iskenyt yksikään 
väijy. 
Motto. Mä meen autohallille. 

Jarmo "vemppa" Marttala 
Kaveri , joka ei tidä , mitä on yö metsässä. Ai
na, kun oli sikaa tiedossa, marssi veksiin. Ty
kistöhälytyksen sattuessa yllätti kusihätä. 
Motto 1. Mulla on vemppaa. 
Motto 2. Voiko jäädä röökille? 

Matti "hukittaja" Kujala 
Johtajan toimessa kavereidensa armoton hu
kittaja. Yksi särmimpiä tassilaisia. Uskalsi ker
toa mitä mieltä asioista oli myöskin suoraan 
kouluttajille. 

Kirkkopuistikko 10 C, PI 429, 65101 Vaasa, 
Puh. (949)664936 tai (961 )3252495 
AVOINNA: MA-PE KLO 16.30-18.00, LA 12.00-14.00 
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Motto 1. Mä olin leirin priimus. 
Motto 2. Vauhtia ny jätkät. 

Jukka "hv" Latvala 
Ei hajonnut mihinkään hukiin, paitsi hälyn tuli
palohälytykseen. Lähti aseau-kouluun AuK l:n 
jälkeen. Iltaisin häipyi aina pesäpallomailansa 
kanssa jonnekin. 
Motto. Aukissa on kaikki muulit. 

Teemu "the wexi" Mäki 
Aloitti AuK:n kuukauden lomalla. Tästä syystä 
joutuikin vaihtamaan yksikköä. Ei kuitenkaan 
lentänyt sulka perseessä. Omistaa patteriston 
omaperäisimmän kävelytyylin. 
Motto 1. No sa .. . na! 
Motto 2. En mä pieraassu. 

Sami "sarattaja" Panula 
Mies, jonka jokatoinen sana oli kirosana. Ha
jotti tykkiryhmänsä tärykalvot paremmin kuin 
täyspanos. Omistaa Euroopan lyhimmän pin
nan. 
Motto 1. Mitä v .. tua, onko kello jo kuus? Ei 
sa ... na! 
Motto 2. Sa ... na, kyllä mä vielä tuon Kujalan 
voitan. 

Jussi "haahuilija" Nikkinen 
Toinen kutostuvan vaihekuninkaista , joka 
omasi myös ekonomipään. Lähti RaTeKoon 
vaiheilemaan. Osasi asiat vain teoriassa. Ys
tävällinen hahmo, joka ei nurissut. 
Motto. Mulla on lääkekuuri. 

mattokutomo · 
Reijo Raja.mäki 

puh. 964-4342800 



Jari Kallio 
Sai selvitellä komentajallekin, miksei halunnut 
RaTeKoon. Naureskeli härö- ja vaihemiehille. 
Oppi hyvin t-as:in asiat. Päivitteli linjan RaTe
Koon lähtijöitä. 
Motto. Yllättäen Hauen kaappi auki. 

Michael "Jackson" Nordlund . 
Yllätti kurssilaiset laulutaidoillaan. Hahmotti 
asiat hyvin äidinkielestään huolim~tta._ Osaa 
myös potkia kovaa ja kork~alt~. P11lott1 loma
takkinsa siviiliboxiin tks:än aJaks1. . . 
Motto. Lähetään pundille ja laitetaan extra v1ltt1 
peiton alle. 

Jani "mailer" Manner 
Inhosi juoksulenkkejä yli kaike~. Pys~ikin vält: 
tämään niistä suuren osan. 011 LohtaJalla yksi 
innokkaimmista painijoista. Hoiti annetut hom
mat tunnollisesti. 
Motto 1. Mä meen tupakille. 
Motto 2. Voi v ... n lenkit, ei näin. 

Joni "yllättäen" Haajamo .. . . . .. 
Metsälän sissi, ' joka yllättäen v11hty1 leire1l!a. 
Tylytti kaikkia ja varsinkin .. Haukea. L~hti toI~
parille juuri ennen ku~ss1J_uhl_a~. Veti norttIa 
kuin hinuri. Hajotti kaikki ku1tta1lu1llaan. 
Motto 1. Yllättäen Hauki. 
Motto 2. Oi Appelgren oi Appelgren .. 
Motto 3. Kiitän , katse eteenpäin , lepo, kysytta
viä 
Motto 4. Mulla on 14 vmtl :ää + 14 nkv:tä 

Oppilaat lähdössä pyörämarssi~
le. Eturivissä vasemmalta oppi
laat Rahnasto, Moilanen, Laak
soharju ja Heinäsuo. 

Rami "isi" Appelgren . . 
Piti huolta T J-luvun laskemisesta. Kävi usein 
lomilla jälkikasvun takia. Sätkä roikkui h~ule~
sa kuin Lucky Lukella. Jeppiksen oma v11rus1l
mä, joka suhtautui asiohin huumorilla. 
Motto 1. Onko kansta rikki? 
Motto 2. Minkä nuorena oppii, sen vanhana 
taitaa. 

Patrick "golfmaila" Hauki 
Aina vaiheessa ja kaappi auki. Oli hajota :.tu: 
pahenkeen·. Kävi HV:llä puttailemassa. ~aht1 
kaikkien yllätykseksi RaTeKoon. Ilahdutti ka
vereitaan ottamalla radion leireille. 
Motto 1. Se v .. tuilu loppuu nyt! 
Motto 2. En mä siivoo, mun kaappi on vai
heessa. 
Tupakavereiden motto: llmottaudun kadon-
neen varusmiehen Patrick Hauen johdosta. 1 
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KONEPAULOITETUT 

KALAVERKOT 
Minkä tähden PIETARINVERKKO? 

. ty t'* * * * * - No, viidentähden tie s 1 

KY APPELGREN KB 
PL 123, 68601 PIETARSAARI, 

puh./fax (967)7244827 

!i!EISAKO!v'E(J/?AKOl!Vfl 

J&J/1 f/1/?JVALA 
JALASJÄRVI 

**************************************** 

Harri "kansta" Heinäsuo 
Oli hyvin motivoitunut opiskeluun. Aamujen 
vähyys näkyi jatkuvasta härö-varu_stu_ksest~. 
Sai kuulla autokuski-tovereiltaan ku1tta1lua s11-
tä , että tuli jälkiAuK:iin . 
Motto 1. Mua ei nappaa mikään. 
Motto 2. Nyt kansta on rikki. 

Antti "nuuska" Pihlajamäki 
Jälkiaukkilainen, joka yritti hajottaa koko tuvan 
T J kuittailuillaan. Tässä hän kuitenkin epäon
nistui surkeasti. Lähti RaTeKoon sotilasuralle 
jääminen mielessä. 
Motto 1. Hajoa mortti aamuihis '! 
Motto 2. Hajoa Pernaa ! 

Janne "pitkä" Sointula . . 
Kypsytti tupakaverit jatkuvalla komentoharJ01t
telullaan . Yritti luistaa siivouspalvelusta koko 
kurssin ajan. Ei hahmottanut puiden pilkkomis
ta , eikä saanut yksin reppua selkään. 
Motto 1. Te vielä vedätte mulle lippaan . 
Motto 2. Taakseistu! 

KESÄLLÄ KOKKOLAAN 
El edes tarvitse tehdä tikusta asiaa 

-tapahtumia, tehtaanmyymälölstä 
edullisia paketteja, hulppuhotellelssa 
tekemistä fa kokemista 

Ota yhteys: 

Kokkolan Matkailu Oy • 
Mannerhelminauklo 
67100 Kokkola •· 
Pu"4 968 -8311 902 
Fax. 969 -8310 306 

Pekka "burana" Poranen 
Mies suffeloi itsensä hukisuojaan aina tarpeen 
vaatiessa. Merkkasi reviirinsä säännöllisesti 
ominaistuoksullaan. Oli joutua diplomitykäriksi 
veksikierteensä takia . Sulka jo kutitti takapääs
sä. Söi veronmaksajien kustantamaa bunaraa 
useita tonneja. Sanoi ampuneensa kanahau
kan vahingossa, kun yritti kyyhkystä. 
Motto 1. Joku muu ottaa mun hukin. 
Motto 2. V ... u, kun on huono olo. 
Motto 3. Vauhdilla jäkättää! 

Mikko Pesola 
Pietarsaaren Jeppis-jätkä, jonka pinkat olivat 
kuin isoäidin pakarat. Hänen mielestään kaikki 
olivat sekaisin . Sahas · bemarillaan Jeppis
Vaasa väliä öisin tukka putkella. 
Motto. Voi v .. . u toi jätkä on sekaisin . 

Vesa "välly" Välimäki 
Jalasjärven oma poika, jonka kaapista löytyi 
aina tupakavereiden kadonneet tavarat. Pie
raisi joka ilta klo 21.20. Omasi ikuisen pepso
dent- hymyn. 
Motto. Pernaa, tuu sotkuun! 

Ville Rantala 
Lapuan Virkiän pelle, jonka lohkaisuille ei kuu
rokaan voinut olla nauramatta. Aina viimeise
nä jäkittämässä. Auk II viimeisinä viikkoina ~1-
koi laulaa hengellisiä lauluja Rahnaston Ja 
Pernaan kera . 
Motto. oppRanbuu (oppilas Rantalan punkka). 

Harri Rahnasto 
Tämän miehen kaasut tuoksuivat kuolemalta. 
Yksi Sportin jätkistä, jolle HV:t eivät olleet on: 
gelma. Piti sotkua omana kotinaan. Kuunteli 
hengellistä heviä. 
Motto. Mä joudun kuitenkin päivystäjäksi. 

Tommi "burn out, purnaa" Pernaa 
Ikuinen hugikone, joka räsötteli sinne sun tän
ne. Oli aamuisin häijyllä tuulella jos vain näki
kin rättiä tai moppia. Oli hajoamispisteessä 
joskus Porasen takia . 
Motto 1. V ... u, minen siivoa! 
Motto 2. Tulis ny sota ja tappaas. 
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Timo "skitta" Jussila 
Piti tuvan iloksi kitaraa mukanaan. Osasi tulla 
!omilta viimeisten sekuntien aikana. Oli hyvää 
pataa kaikkien kanssa. Viihtyi yleensä metsäs
sä. 
Motto. Kunnon sissi ei hajoa. 

Anssi "ana" Korpela 
Stressaantui, kun piti käydä aliupseerikoulua 
ja ajaa korttia samaan aikaan. Kuittaili Haaja
molle lomille/vapaalle lähtiessään. Joutui aina 
särmäämään punkkaa, pinkkaa tai kaappia 
tarkastuksissa. 
Motto. Saunapuhdasta! 

YÖKRONIKKA : 
Yökronikalle 

Parahin yökronikka, suonet anteeksi että jälleen raaputan pin~aasi jotai~ "turh~npäi- . 
väistä". Teen sen kuitenkin samalla antaumuksella, kuin moni suomalainen mies vuosi
en aikana. En aio kuitenkaan rasittaa harteitasi millään turhalla marinalla, vaan "nostan 
hattua" sinulle siitä arvokkaasta mielenterveydellisestä työstä , jota olet aikojen saatos
sa tehnyt suomalaisen sotilaan sisimmässä. 
Suomalainen on sulkeutunut itsensä ja omien murheiden ympärille. Tämä jos jokin pä
tee myös sotilaisiin . Sinulle on kuitenkin aina ~llut yhtä helpp~ valitta~ ja p~rkaa tu~to
jaan , aivan kuin näin "miesten kesken" pitäisikin. Olet ollut p~1k_alla n11n s~na har~-~1'!1-. 
pana kuin myös sinä värikkäimpänä sot~laan hetk~n~, kun mieliala o~ va~~dellut _aanla1-
dasta toiseen ja on ollut tärkeää omata Juttukaverin, JOiie purnata syvImpIa tuntoJaan ._ 
Jos voisit kommunikoida puhumalla sinulla taitaisi olla vielä enemmän kerottavaa, kuin 
mitä mitä saatamme lehdiltäsi lukea, koska sinulle on varmasti myös kerrottu niitä kaik
kein salaisimpia asioita joita ei ole kehdattu kirjata päällesi. Toisaalta ne ei olekkaan 
tarkoitettu muiden korv{lle, vaan ainoastaan kertojan ja sinun välise.~si salaisuudeksi. 
Olet ehkä ainoa juttukaveri, joka pystyy salaisuudet pitämään, MIKALI ne on kerrottu 
suullisesti eikä kirjattu näille lehdille, joilta ne lukevat kaikki varusmiestoverit. Kanssasi 
täytyy siis hallita tietyt rajat sen suhteen mitkä asiat ant~~ julkisuuteen ja mitkä jä_ävät 
vain meidän välillemme. Minulla olisi sinulle muuten yksi Juttu, mutta kerron sen sinulle 
kunhan vain saan tämän kronikan lopetettua. 

Yökronikkaa kunnioittaen opp Jari Kallio 

Suomessa nauhoitettu tai kuvattu videonauha ei näy 
Amerikassa, eikä Amerikan nauhat meillä Suomessa. 

SUORITAN 
JÄRJESTELMÄNMUUTOSTYÖTÄ 

Kaikki maailman järjestelmät 

Koskenkorvan Musiikki Oy 
Risto Oja-Lipasti 

Vaasantie 185, 613330 Koskenkorva 
964/4229755, 949/266055 

a_!,EIKKAA TALTEEN 

0 . 

VARUSMIESALENNUS -10 % ! ! 
Å Burgers 

Jorw C6rnl• I Xon Gdrus 

Å Kebab 

* r Grllll · Grillc n 7 
ll _,,_;;,· • ~· JJ • ) 17)119 
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Oppia ikä kaikki 

Armeijan oloihin tottuminen vie yleensä jonkun 
aikaa. Tavat täällä ovat kokonaan toiset kuin 
porttien toisella puolella. Alokas-aika on sitä 
varten, että silloin opitaan perusasiat. Vasta 
tämän jälkeen päästään itse asiaan, erikois
koulutukseen. 

Tämän erikoiskoulutuksen oppiminen on sitä 
tehokkaampaa, mitä paremmin perusasiat 
ovat hallinnassa. Kouluttaj illa ja myös apukou
luttajilla on suuri vastuu siitä, että varusmiehet 
oppivat asiansa kunnolla. 

Aliupseerikoulussa vaatimustason tulee olla 
korkeampi kuin muissa yksiköissä, tehdään
hän sen oppilaista ryhmänjohtajia. Heidän tai
tojen tulee olla sellaisella tasolla, että he voi
vat ohjata, opastaa ja ottaa vastuun ryhmäs
tään. 

Kurssia 116, niinkuin varmasti jokaista kurssia , 
jouduttiin välillä kehoittamaan tiukempaan 
opiskeluun. Eri keinoin pyrittiin saamaan oppi
laisiin enemmän yritystä . Toiset oppivat asiat 
heti , toiset vasta kantapään kautta. Pääasia 
kuitenkin oli. että kaikki oppivat. 

RENKAITA 

Myllärinkatu 24 MjOlnareg . 65100 VAASA-VASA 961-312 3 400 

Teollisuustie 8 60100 SEINÄJOKI - 9966 4e:ri~6 ~~ig 
Ventus 67600 KOKKOLA-KARLEBY -
Vaununsepäntie 1 5 Vagnsmakarevägen 
68600 PIETARSAARI-JAKOBSTAD 967 -723 2223 

TERVETULOA OPISKELEMAAN 

SEINÄJOEN ~TTIOPPILAITOS 
PL 20 (Törnävänt1e 24) 

- _ _ 60201 SEINÄJOKI 
i!'Ä~ PUH. 964-4183555 FAX. 964-4183666 
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Apukouluttajatkin ehtivät välillä olla jo huolis
saan kurssin kulusta. Lopulta hekin saivat ku i
tenkin todeta, että kyllä se sokea kanakin löy
tää jyvän, kunhan vaan jaksaa yrittää. 
Innostusta oppilaiden keskuudessa löytyi eri
koisesti ek-koulutukseen. Siitä kiitos kuuluu 
taitaville kouluttajillemme. Myös esim. turvalli
suuspolitiikan tunnit saivat oppilaiden mielen
kiinnon heräämään. 

Kaikinpuolin ja kaikesta huolimatta kurssi ol i 
mielestäni onnistunut. Oppilaat oppivat paljon 
asioita, joita ei missään muualla voida oppia. 
Esimerkiksi suoranaista johtajakoulutusta on 
siviilissä vaikea saada. 

Oppilaskunnan puolesta olen kiitollinen, että 
yhteisymmärrys kouluttajien ja apukouluttajien 
kanssa säilyi. 

Oppilaskunnan pj opp Ahlholm 

MARKET 
PIRKKA 

Laihiantie 43, 66 400 LAIHIA 

puh. 4771111 

Varmista itsellesi edullisempi 
asuntolaina 
Tee säästöpäätös nyt. Saat tul evaan 
lainaasi korkoedun, joka on 
voimassa yhtä pitkän ajan 
kuin olet säästänyt, 
jopa kolme vuotta. 

Toiveesi toteuttaa 

6 KANSALLISPANKKI 
YLISTARO 



Tulenjohto- ja mittauslinja 

Tj-miehet luulivat olevansa patteriston 
särmimpiä varusmiehiä. Ehkä olivatkin 
jossain mielessä, mutta sitäkin pysty
tään mittaamaan niin monella tavalla. 

Esa "eesi" Laakso 
Porin mies, jonka puhetta harvat ymmärsivät. 
Hajosi gineksissä tuvan teknojumputukseen. 
Motto. Haetaan niit klapei! 

Sami "sälli" Laaksoharju 
Sportin poikia , joka ei liiemmin nysväillyt val
mistautumisaikoina. 
Motto. Yllättäen! 

Tero "Fleury" Luuri 
Ilmajoen pesispoika, joka tykkäsi gonahdella 
Lohtajalla . Halusi antaa hukit Sepposelle. 
Motto. Emmä oo ihan varma, kyllä vissiin . 

Toni "tonttu" Latvasalo 
Hermoili Rukkiin pääsystä jo alokasaikana. 
Vaikeuksien kautta pääsi sinne. 

Ville "jäkittäjä" Marjusaari 
Espoon oma poika, joka särmäsi itsensä Ruk
kiin hyvillä AuK l:den suorituksilla . Särmin jä
kittäjä valmistautumisaikana. 

Ari "nysväri" Marttila 
Tuvan kovin nysvääjä mm valmistautumisaika
na. Käytti vapaa-aikansa kirjeiden ja puhelujen 
parissa. 

Ville Mattila 
Vaihekone, joka oli VPS:n keskikentän moot
tori. Tykkäsi pitää suutaan auki. Oli ltn Sainion 
mielestä melkoinen satuseppo rastikouluttaja
na. 
Motto. Voi kettu , sitä ollaan taas vaihees· 

Timo "tinde" Puskala 
Kalajoen poikia, joka muutti naisensa perässä 
Vaasaan. Lauloi Koivaaran kanssa kuorossa. 
Nukkui usein tunneilla. Lähti RUK:hon Hami
naan. 
Motto. Kävin sitten IV:llä muijaa ... 

Simo "simppeli" Tukkikoski 
Merikarvialainen hiljainen mies, joka sujahti 
Haminaan RUK:hon. 
Motto. Laakso, koska se linja-auto lähtee? 

Ari "sepi" Sepponen 
Tuvan kännykkämies, joka sai vitseillään kaik
ki nauramaan. 
Motto. Mä oon täällä puussa. 

38 

Petri "peetu" Mäkynen 
Kurssin kovin pikamarssija. Päihitti muut mo
nella minuutilla 7 km pikamarssilla . Oli myös 
kurssin pahoinvoivin kurssijuhlan jälkeen. Yl
lättävästi lähti Haminaan. 
Motto. Täälläksä vaan si ivoat? 

Jarkko "hermo" Mikkola 
Kaikki hajosivat Lohtajalla Mikkolan herätyk
si in. Nukkui yleensä myös kipinässä. 
Motto. Mistä m inä tiedän? 

Marko "manki" Takamäki 
Lapualainen futaajapoika. Keksi Rantalan 
kanssa ?i lmoituksen TV:n kirjeenvaihtopalstal
le. 
Motto. Hahmottaa ne komennot. 

Jari "levytys" Kotamäki 
Levytti aina, kun ol i mahdollista, tuvan kaappi
en välissä.Jalkapallo oli miehelle henki ja elä
mä. Ei lähtenyt RaTeKoon. 
Motto. Aina mä. 

Harry "härö" Bengs 
Lähti yllättäen nödeau:ksi Lahteen. Valmistau
tumisaikana nysväsi kaapillaan etsien tavaroi
taan. 
Motto. Mä en löydä sitä. 

Timo Järvinen 
Seinäjoen solakka poika, joka oli aina vaihees
sa. Särmä oppilasvääpelinä. Lähti RaTeKoon. 
Motto. Mä oon vaihees·. 

Thomas "porno" Järvinen 
Ei ollut muuta mielessä kuin SE. Lähti 
lääkintäau:ksi. 
Motto. Pääsis · jo ... 

Juha "kumpum" Kumpumäki 
Kilpaili linjan priimuksen tittelistä Keinäsen 
kanssa, kuitenkin häviten sen. Maastossa ihan 
kädetön. 

Janne "jeejee, janetski" Haarala 
Linjan pienempi Haarala, jota hukitettiin rajusti 
leireillä, varsinkin alik Sippolan toimesta . Keksi 
koko ajan jotain sanottavaa. Oli kuin radio. 

Motto. Heeerrra alikersantti! 
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Mikko "hermoharri" Haarala 
Tuvan paras keskushyökkääjä . Mainosmies 
kiireestä kantapäähän. Tunnettu lyhyestä pin
nastaan. 
Motto 1. Älä piipitä , kottarainen ! 
Motto 2. Mulla on HV 

Hannu "VHO" Keinänen 
Tuvan isähahmo, joka suunnitteli uutta yleista
somittaria . Sai vastauksillaan kouluttajatkin se
kaisin . Lauloi kovempaa kuin koko muu kurssi 
yhteensä. 
Motto. Perustuuko tämä ... ? 

Jukka "ripari" Koivaara 
Halusi soittokuntaan , mutta nakitettiin AuK:iin. 
Kävi riparin AuK:n aikana. Päätyi lopulta Ra
TeKoon. 
Motto 1. Harhaanjohto ja suttauslinja 
Motto 2. Mutta Ylpalvo:ssa lukee, että ... 

Jaakko "macho" Hulkko 
Lääkärin poika Kokkolasta . Seurusteli mallin 
kanssa. Välillä vähän pihalla touhuista, mutta 
pääsi silti RUK:iin. 
Motto. Mä kaaduin taas. 

Petri "kines" Antila 
Iski joka IV ilta jokin huki. Löysi pingiksessä 
vastustajan.Tunnettu lyhyestä pinnastaan 
Motto. Taas huki? 

Antti "tipurisu" Kotkanoksa 
Mies jolla on sana hallussa joka kääntessä. 
Löytyi huumoria joka tilanteeseen."Vintiöt" 
fani' 
Motto. voij että ... 

Tuomas "juti,melooni" Kosola 
Sportin jutimaisin pakki. Taisteli aina Haaralan 
kanssa. Nukkui joka tunnilla.siitä lähti rate
koon. 
Motto 1. IHME! 



Viestilinja 

Tätä linjaa kutsutaan perinteisesti sode
linjaksi. Eihän se välttämättä täsmäävä 
nimi ole, mutta ei nimi linjaa pahenna. 
Lukemista heillä on vähintään yhtäpal
jon kuin muillakin, mutta ruumiillinen pii
na tahtoo rajoittua leireillä alkuun ja lop
puun. 

Reijo "lebe" Lehtinen 
Linjan nestori, jota vaivasi Forsellin UV-kaappi 
yötä päivää. Kurssin 116 priimus, joka ei kui
tenkaan lukemisella itseään vaivannut. Toimi 
kurssin ahkerana valokuvaajana. Lähipuolus
tushälytyksen tultua oli Lehtisen lähdettävä 
jonnekin räpsimään . 
Motto. Itseasiassa .. . 

Jukka "takatukka" Tikka 
Kävi ahkerasti lukulomilla, mutta aika kului 
pääasiassa luuri kädessä. Yllätti RaTeKoon 
lähdöllä muut linjalaiset. 
Motto. Mä en voi , ku mun pitää soittaa Annel
le. 

Jukka "lomavempula" Tenkula 
Lomiensa ansiosta ei miestä paljoa metsissä 
näkynyt. Lähti Lahteen toiveammattinsa pariin 
lääkintäau:ksi. 
Motto. Edari kutsuu . 

likka "wis, wis, Fonzie" Forsell 
Rasvasi karvaista kroppaansa joskus jopa 
muidenkin rasvoilla. Viestin R Shutterland , jo
ka nousi armeijan kurjuudesta musiikin avulla. 
Motto 1. Mä oon vaiheessa, kattokaa mun 
kaappia. 
Motto 2. Ihan tosi hei, nyt näyttää pahalta. 

Jari "suojanen" Haataja 
Muut linjat hajosivat Haatajan ollessa oppilas
vääpeli. Kuusamonpoika, joka vannoi Vaasan 
nimeen, henkeen ja vereen. Musiikkitieteilijä, 
joka lauloi Forsell in kanssa kappaleen kuin 
kappaleen. 
Motto 1.0nko kellään heittää makkaraa? 
Motto 2. Siviili häämöttää varpaitten välistä . 

Hannu "Tapsa, möilänenä" Moilanen 
Löysi hukisuojan lähes aina??? Piti viestin 
ajan tasalla aamukasasta. Venyyttäjä Kokko
lasta. 
Motto. No heitä ny yhet. 
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Matti "masa"Niemi 
Tanssi iltaisin pinkka ja punkka tarkastuksen 
ajan. Lakko petti rankan koulutuksen vuoksi. 
Motto. Pekka, joko mennään HV:lle? 

Jens "HV" Nissinen 
Viestin rumpalipoika jota ei paljon iltaisin näky
nyt (HV). Knärpe 
Motto. Meillä on keikka 

Janne "pylppy" Pylkkänen 
Aukin alkaessa tuvan hiljaisin kaveri. Yksi tu
van muusikoista, sai muut tupakaverit rikki ai
naisella komentoharjoittelulla ja kuorsaamisel
la. 
Motto. Voi hyvänen aika 

Petri "pepe" Sandkvist 
Kaksikielinen kokkolalaiskarju . Häröili apukou
luttajien huomaamatta ja näin väisti paska hu
kit. 
Motto. Shhh .. . paskaa käteen 

Pekka "saunis" Sauna-Aho 
Omisti tuvan komeimman vatsan. Linjan "baby 
face" . Mäkilehdon suojatti. Kuului sportin val
mennettaviin. 
Motto. Missä daddy? 

Arto "sjöbbe" Sjöblom 
Linjan uurastaja, joka ei tuntenut väsymystä. 
Piti armeijaa lomailuna. Hajotti tupakaverit 
"raktori" jutuillaan. 
Motto. Taasko potkupalloa?!?! 

Tomi "virtsa" Virta 
Tiukka kaveri , joka ei pelännyt antaa omille tu
pakavereille kritiikkiä. Viestilinjan kokki. 
Motto. No niin jätkät, hei .. . 

Miika "ylppy" Ylinen 
Linjan kuopus, joka viihdytti muita linjalaisia 
mielettömillä hermokohtauksilla. 
Motto 1. Voi ristuksen v .. tu 
Motto 2 . .. nakkaa keksi 

Petri "äkä" Äkkinen 
Aukin kovin jäkittäjä. Kivikasvo, joka teki hukin 
kuin hukin mussuttamatta. Nukkuikin asennos
sa. 
Motto. Evvk 

Viestilinjan oppilaat kaivamassa alitusta Lohtajan routaiseen maastoon. 
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Oppilasleiri Lohtajalla 

Lohtaja oppilasleirillä 4-8. 5 1995 mitat
tiin jo oppilaiden tietoa/taitoa. Leiri pää
tyi tykistön kilpa-ammuntoihin. 

Tulenjohto- ja mittauslinja 

Koitti toukokuun neljännen päivän aamu. He
rätys oli normaalista poiketen 5.00. Oli siis al
kanut päivä, jolloin lähdimme Lohtajalle. Epä
toivoisin ilmein oppilaat heräilivät ja siirtyivät 
vähitellen ruokailuun. Valmisteleva ryhmä ruo
kaili ennen muita, koska se lähti jo etukäteen 
Lohtajalle. Tulenjohto ylitti lähtökynnyksen klo 
8.00. 

Noin puolelta päivin saavuimme perille eli tar
kemmin sanottuna Kommelinpakalle, jonne 11. 
meritulenjohtue perusti tulenjohtoaseman. Sää 
oli mitä parhain. Ei tuullut juuri lainkaan ja au
rinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta. 

Saatuamme asemat valmiiksi alkoi tiivis har
joittelu, jonka aiheena oli toiminta tulenjohto
asemassa. Vänr Kalliomäki ja kok Jääskeläi
nen olivat hermoromahduksen partaalla , kun 
huomasivat, etteivät AuK:n tulenjohdon oppi
laat aluksi hahmottaneet sanlan, massin ja !a
sun käyttöä. Saapumispäivänä jäi sotilaskodis
sakäynti väliin , koska harjoittelimme tulenjoh
totoimintaa. 

Toisena päivänä alkoivat ammunnat. Jokainen 
oppilas sai - tai joutui - toimimaan tj-asemassa 
eri tehtävissä. Kaikki kuitenkin odottivat enem
män tai vähemmän iltaa, jolloin päästäisiin so
tilaskotiin katsomaan MM-välieräottelua Suo
mi- Tsekit. Pelin aikana tunnelma sotilaskodis
sa kohosi melkein sfääreihin sitä mukaa, kun 
Suomen finaalipaikka varmistui. 

Neljäntenä päivänä eli sunnuntaina oli näky
vyys pilvisyyden takia heikko. Ammuntoja oli 
kuitenkin aina klo 14.30 asti. Päivän aikana tuli 
tieto, että koko tj-linja jäisi Lohtajalle aina tors
taihin asti. Masentunein mielin lähtivät tj :n op
pilaat evltn Luukkosen leiripuhutteluun. Puhut
telun jälkeen lähes kaikki leiriläiset ahtautuivat 
sotilaskotiin katsomaan MM-lätkän loppuotte
lua Suomi-Ruotsi. Lohtajan punainen sotilas
koti oli revetä laudoituksistaan, kun Suomen 
Ville Peltonen teki kolme maalia peräjälkeen ja 
ratkaisi maailmanmestaruuden Suomelle. Va
rusmiesten riemulla ei ollut rajoja. 

Ottelun jälkeen oli oppilailla edessä asemien 
purku Kalastajakylässä ja siirtyminen leirikes
kukseen . Täällä oli tj-linjalaisilla edessä jako 
kahtia , Kalson- ja Hakunnin meritulenjohtuei
siin . 

Maanantaina viesti- ja tuliasemalinjojen läh
dettyä kohti Vaasaa, jäivät tj:n oppilaat vielä 
leirille. Heidän päätehtäväkseen jäi vartiointi 
sekä oheiskoulutuksen saanti. Lähes joka ilta 
oli kuljetus sotkuun ja saunaan. 

Viesti linja 

Koko viestilinja kuului patteriston valmistelu
partioon. Tehtävänä oli vetää linjat esikunta- ja 
huoltopatterin ja tulipatterien välille. Leirien al
ku on aina viestimiehille kiireistä aikaa ja niin 
nytkin. Kun linjat oli saatu valmiiksi piti valmis
tella lähipuolustusasemat. 

Hyvin väijytyn yön jälkeen oppilaat heräsivät 
aurinkoiseen lauantaiaamuun. Ammunnat al- , 
kaivat välittömästi ja oppilaat kiersivät laitteelta 
laitteelle. Puolenpäivän aikoihin tuli tieto, että 

,, 

<iiSiö 11. meritulenjohtue vaihtaa asemapaikkaa ka
lastajakylään. Varusteet pakattiin ripeästi , kos-
ka tiedossa oli saunaan lähtö sitten kun kaikki 
olisi valmista Kalastajakylässä. 
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Tämän jälkeen viesti-oppilaat pyörittivät vartio
vuoroja ja olivat vikapartiovalmiudessa. Jos 
linjat ovat kunnossa, on tämä vaihe aina viesti
miehille helppoa aikaa. Toisinkin voisi olla esi
merkiksi tositilanteen ollessa kyseessä. Tällä 
kertaa yhteydet tuntuivat kuitenkin pelaavan 
erinomaisesti. 

Asemien vaihto tuotti taas hikisiä hetkiä linjan 
oppilaille. Ensin oli vedettävä linjat uusiin ase
miin ja sitten vasta purettava vanhat. Nämä 
asiat sujuivatkin jo rutiininomaisesti ja kaikilta 
kommelluksilta säästyttiin. Linjat olivat valmii
na jo tuntia ennen laskinvaunun saapumista. 

Muiden linjojen tapaan olivat viestin oppilaat 
kannustamassa Suomen jääkiekkoilijoita maa
ilmanmestaruuteen lauantaina ja sunnuntaina. 

Leiri toi lisää rutiinia keskussanomalaitteen, 
sanomalaitteen ja linjojen hallintaan. 

Tuliasemalinja 
Tuliasemalinja ei ole mikään teoreetikoiden 
linja. Tärkeää on, että komennot tykillä tulevat 
oikein ja selvästi. Ruumiilliseen työhön tarttu
mista ei saa pelätä. Nämä asiat tulivat esille 
myös oppilasleirillä . Se tykinjohtaja , joka potki 
miehiinsä eniten vauhtia , myös palkittiin . 

Tuliasemalinjan oppilaat ovat usein kateellisia 
muille linjoille heidän tauoistaan. Tykkiryhmän
hän on aina oltava varuillaan. Tämä tietää si
tä, että siinä hääritään aamusta iltaan tykin 
ympärillä. Tykillä ampuminen on kuitenkin niin 
suuri motivoiva tekijä, että joka mies jäkittää 
vaikka viikon tykillä päästäkseen kunnolla am
pumaan. 

Oppilasleirillä ammuttiin 76 mm tykeillä. Monet 
saivat harjoitella tykinjohtajana olemista, sa
malla kun toiset saivat lisää rutiinia muista teh
tävistä. Laskimella oli vuorotellen eri oppilaita 
harjoittelemassa laskinaliupseerin tehtäviä. 
Leirin aikana ammuttiin n.1 00 laukausta/tykki, 
joten äksiisiä tuli hyvin. Jokainen tuliasemalin
jan oppilas lähti tältä leiriltä paljon kokeneem
pana pois. 

Tykinjohtajina ja muina tykkiryhmänjäseninä, 
saivat oppilaat jo tällä leirillä esimakua siitä , 
minkälaista on yhteistoiminta tykkimiesten 
kanssa. Joukossa oli ahkeria miehiä, jotka ryh
tyivät toimeen oma-alotteisesti. Oli myös niitä, 
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jotka eivät saaneet luitaan liikkumaan muuten 
kuin useamman patistelun jälkeen. Homma 
pysyi kuitenkin koko ajan tykinjohtajien hallin
nassa. 

Tämänkin leirin yksi tarkoitus oli valmistaa 
meitä oppilaita kesän suurta koitosta varten. 
Rovajärvenleirillä tulisi tykinjohtajan tehtävien 
olla jo automaatiotasolla. Siellä taitomme pun
nitaan. 

opp Kotkanoksa ja Ahlholm 

YÖ KRONIKKA: 
Paloturvallisuus 

Eilen saimme rastikoulutuksen muodossa 
tietoa paloturvallisuudesta. Yleensäkin on 
hyvä tietää hieman enemmänkin kuin vain 
"heitä vettä päälle, kyllä se sammuu". 
Meille opetettiin käsivesisammuttimen 
käyttö, jolla saa sammutettua pieniä ja 
vielä vähän pienempiä tulipaloja. Tämä 
sammutin, mallia -23 (tai jotakin sinne
päin) on ehkä turhan tuntuinen, mutta jos 
hätätilanne tulee, niin kaikki vesi ja sam
mutuslaitteisto on tarpeellista. Vaahto
sammuttimen paikka meille näytettiin ja 
testattiin paloletkun pituutta koulun käytä
vällä. Ihanan punaiset raivausvälineet löy
tyivät siististi ullakon rappusten yläpäästä, 
missä oli myös 200:n litran vesitynnyri. 
Näillä eväillä koulun ensisijainen sammu
tustyö jouduttaisiin hoitamaan ja uskon, 
että se hoituisikin mallikkaasti. Toivotaan 
vaan ettei palokalustoa joutuisi kovin 
usein käyttämään. 

opp Takamäki 
24.3.95 



Som svenskspråkig i AuK 

På begäran ska jag härmed skriva om hur mili
tärtjänstgöringen och AuK vid VaaRPsto har 
varit för mig och antagligen många andra 
svenskspråkiga. 

Aret var 1995, januari månad då jag ryckte in 
för att tjäna fosterlandet. Sam svensktalande 
vid en finskspråkig förläggning hade jag inte 
stora förväntningar på mig eller militären över
huvudtaget. Men jag tänkte att man måste i al
la fall försöka få ut de några positiva saker 
som militärtjänstgöringen kan ge. Om inte 
något annat, så borde i alla fall det finska 
språket förbättras. Från första början hade jag 
svårigheter att göra mig förstådd, samt att 
själv förstå vad man sade tili mig. 

Vid första diskussionen med plutonutbildaren 
förklarade jag att varken AuK eller RuK är 
något för mig, men militärpolisutbildningen int
resserar mig. Vid rekryttidens slut fick jag den 
tråkiga nyheten att jag inte blivit antagen som 
militärpolis och hade svårt att hålla tårarna till
baka. Samma kväll gick jag med gråten i hai
sen, allmänt nedstämd och deppad tili soldat-

Elev Nordlund har fått flera gevärer på sitt 
ansvar på Lägret i Lohtaja. 

hemmet, där jag köpte er, ask finsk sisu och 
satte mig ner vid ett bord . Sakta kände jag 
krafterna återvända när jag åt de inhemska 
kraftpastillerna, då slog en tanke mig. -Tänk 
om man skulle söka tili AuK och försöka ta ut 
det man kan få när man ändå har plikt som 
landsman att avtjäna nästan ett år på ett ställe 
som detta. Eventuellt kan militärtjänstgöringen 
ha inverkan på framtida arbetsplatser. Okej! 
Det bär eller brister. AuK blev det och är det 
fortfarande idag, då fyra veckor återstår av 
kursen. 

Visst har det många gånger känts svårt och 
känns så fortfarande, när man vet att man har 
uppgifter, som kan vara besvärliga att klara 
av. Osäkerheten är ibland nästan påfrestande. 
Men man har fått en annan syn på såna här 
saker med tiden, och när man tänker efter, så 
vad kan hända om man misslyckas? lngenting 
dödsallvarligt har knappast inträffat fast allt in
te går precis enligt planerna. Har man försökt 
sitt bästa, kan ingen kräva något annat. 

Samma sak gäller när man som (hoppeligen) 
kommande gruppchef ställs inför olika uppgif
ter. Då måste man använda eget förnuft och 
och försöka plocka fram de kunskaper man 
har fått i AuK. Samtidigt viii jag påpeka att 
man aldrig är ensam om att känna sig osäker. 
Fast disciplin och ordning är viktigt får man in
te glömma användningen av humor. Man mås
te kunna klämma fram ett flin om så behövs. 
Det hör bara tili människans natur. Allt detta 
gör att man känner sig säkrare. För mig har 
kurskamraternas förståelse och hjälp betytt 
mycket, då jag gjort klumpiga försök att förkla
ra något. 

Tili sist vi ii jag säga tili de som funderar på 
AuK: är man tveksam, men skulle eventuellt 
ha någon form av nytta med underofficiersut
bildningen, så lönar det sig. Fast 90 dagar 
känns länge, tar de också slut. Med att försö
ka förlorar man ingenting på. 

opp Michael Nordlund 
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Johdon verran edella ... 

TOTEUTAMME: 
- SÄHKÖASENNUKSET 

A-ryhmän pätevyydellä 

QI~)]~~E~~\~~~2~a~ P~h0(:3~~ @u 
Fa , (961) 3214 899 

******************************************* 

* 

MANNER-PELTI KY 

MARKKU MANNER 

Klapsakkatie 19 Ylistaro 

puh. 964-4731 197, 949-561 155 

~ rndoo- ~ 
Oppilas meidän, joka olet gineksessä. Pyhittettyjä olkoon sinun lomasi ja vapaasi. Tulkoon 
sinun anomuksesi myönnettyinä takaisin. Tapahtukoon sinun tahtosi, edes joskus, myös 
patterilla niinkuin siviilissäkin. Anna meille tänäpäivänä meidän jokapäiväinen jarrumme, ja 
anna meille jo alikersantin jämät kaulaan, niinkuin heilläkin jämät jo ovat, jotka meitä ovat 
komentaneet. Äläkä saata meitä kiusauksiin ja houkutuksiin , vaan palauta meidät lomilta 
ajoissa, sillä koulun johtajan on arvovalta, käskyvalta ja kaikki muukin turha valta jopa ian
kaikkisesti. 

NAUTITAAN .. 
KESAKUUMALLA 

Aamen 
opp Rantala VJ 

JÄÄKAAPPIKYLMÄNA. 

•POSTISTA 
SAAT PALJON 
MUUTAKIN 
KUIN JAKELUN 

'~ 
VA LIO 

KAAK AO 
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Lisätieto ja Posti n 
palveluista saat 
suroaan meiltä . 
Toi mi heti! 

Lehti- ja jakelupalvelut POSTI 
PL 4711 , 65101 Vaasa 
puh.9204511 
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Oppilaat asialla, 100 km edessä 

Tästä se kaikki alkoi 9.1.1995 

Tulevaisuuden tykkiryhmä ... 

Opinahjomme peruskorjauksen kynsissä 
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