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ALIUPSEERIKURSSI 

118 

JOHTAJAN KIRJOITUS 

Aliupseerikurssi 118 alkoi 07.03.1996. Kurs
sille valittiin oppilaatsaapurniserästä V96, jo
ka astui palvelukseen vuoden alussa. 

Nykyisen järjestelmän mukaan varusmiesten 
valinnat eri kursseille tehdään peruskoulutus
kauden jälkeen. Tärkeimpänä valintajärjes
tyksessä on reserviupseereiksi koulutettavien 
valinnat ja heti seuraavaksi tärkein pitäisi olla 
aliupseerikurssille valittavat. Nyt kuitenkin 
jouduttiin sekä sotilaspoliiseiksi että auton
kuljettajiksi koulutettavat valitsemaan 
käytännön järjestelyiden takia ennen ali upsee
rien valintaa. Tämä tarkoitti käytännössä sitä, 
että joukko josta valinnat tehtiin oli pienempi 
kuin aluksi oli tarkoitus. Vaikka kurssin koko 
pieneni edellisestä kurssista yli kymmenellä 
oli kaikkia kolmeakymmentäyhdeksää paik
kaa vaikea saada täyteen. Vaikeutena ei ollut 
se, etteikö hyviä miehiä olisi ollut tarpeeksi, 
vaan se ettei halukkaita alkavalle kurssille ol
lut tarpeeksi. Tähän taas oli syynä se, että ny
kypäivän nuori aikuinen laskee ajankäyttönsä 
hyvin tarkkaan eivätkä kaikki ole valmiita 
viettämään välivuotta varusmiespalveluksen 
jälkeen ennen kuin aloittavat opiskelunsa. 
Aliupseerikurssille tulohan tarkoittaa auto
maattisesti 330 vrk:n palvelusta jolloin kotiu
tuspäivä on joulukuun alussa ja opiskelu eri 
kouluissa alkaa pääsääntöisesti paria kuukaut
ta aikaisemmin syksyllä. 

Joka tapauksessa kurssille valittiin 39 oppi
lasta, jotka käytännön yritteliäisyydeltään 
ovat olleet kiittettävää luokkaa. Kurssijuhla ja 
sitä seurannut yöloma ja yölomalta paluu su
juivat niin kuin oli tarkoituskin. Näin ei ole 

ollut aina aikaisemmilla kursseilla. Kurssin 
aikana muutamia oppilaita jouduttiin hieman 
ohjaamaan vapaa-ajan käytössään huonon 
opintomenestyksen takia. Näille herroille oh
jattu iltaopiskelu tuotti tulosta. Kaikki oppi
laat läpäisivät kurssin aikana pidetyt kokeet, 
eikä kenenkään opintoja jouduttu 
keskeyttämään. 

Te olette aliupseerikurssin aikana saaneet 
ryhmänjohtajan perustiedot ja -taidot. Teille 
on annettu kouluttamisen perusteet ja johta
mistaidon alkeet. Seuraavaksi alkaa vaativin 

· vaihe eli siirtäminen opittu käytäntöön. Älkää 
aliarvioiko tätä tehtävää, sillä se ei tapahdu 
itsestään.Onnistuminen siinä vaatii jatkuvaa 
itsensä kehittämistä ja kouluttamista. Paneu
tukaa teille annettaviin tehtäviin huolella ja 
antakaa aina parhaanne. Jos voitte käsi sydä
mellä sanoa yrittäneenne parhaanne niin ku
kaan ei voi vaatia teiltä enempää. 
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Te tulette saamaan ryhmänjohtajina monia it
senäisiä tehtäviä ja niiden mukana valtaa ja 
vastuuta. Muistakaa että hyvä johtaja käyttää 
valtaansa yhteisen päämäärän ja alaistensa 

hyväksi. Vaikka johtaja jakaa tehtäviä alaisil
leen niin johtaja kantaa vastuun. Vastuuta ei 
voi delegoida alaisilleen. 

Heinäkuun alussa te saatte omat alaisenne 
seuraavan saapumiserän astuttua palveluk
seen. Tuolloin te pääsette kokemaan miltä 
tuntuu olla johtajana kun on omia alaisia. 
Teidän täytyy olla heille hyvänä esimerkkinä 
ja innoittajana kaikessa. Tulette peruskoulu
tuskauden aikana kokemaan monia hyviä het
kiä ja onnistumisia, mutta myös aika ajoin 
pieniä vastamäkiä. Niiden aikana teidän tulee 
muistaa, että te ette ole yksin, vaan teillä on 
henkilökunnan täysi tuki takananne. Jos ette 
tiedä jotakin tai teillä on jokin asia epäselvä 
niin kysykää kouluttajiltanne. 

En epäile vähääkään kykyjänne selviytyä va
rusmiesjohtajien tehtävistä. Toivotan kaikille 
menestystä vaativassa varusmiespalveluksen 
aikaisessa tehtävässä ja aikanaan isänmaalli
sessa reservissä. 

Kiitän kurssia kouluttaneita kouluttajia ja 
apukouluttajia mittavasta työpanoksesta ja 
toivotan kaikille Porrastuslehden lukijoille 
hyvää alkanutta kesää. 

Koulun johtaja 

Kapteeni Heikki Lamminen 

: 
·- • 1• 

METSÄ-BOTNIA 
Kaskisten tehdas 
64260 Kaskinen 
Puh. (962) 22 190 
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1.1 .1996 

1.2.1996 

1.3.1996 
1.4.1 996 

PATTERISTOSSA TAPAHTUNUTTA 1.11.1995 -30.4.1996 

NIMITYKSET 

varastonhoitaja A 12 pl:n virkaan varh Johan Udd ja varastonhoitaja 
A 14 pl:n virkaan varh Reijo Putkinen 
sotilasteknikon A 17 pl:n virkaan teknylil Arto Franssi 
4 lkan virkaan sotmest Kai Kangasmäki, sotmest Harri Kevari, sotmest Klaus-Jaak
ko Laitinen ja sotmest Jorma Mikkilä 
3 lkan virkaan ltn Mika Koivunen ja ltn Marko Pukkinen 
3 lkan virkaan ltn Markku Lehesvuo ja ltn Sakari Sainio 

YLENNYKSET 

1.12.1995 kersantiksi alik Johan Udd ja alikersantiksi korpr Jouni Peltokoski 
1.3.1996 luutnantiksi vänrikit Reijo Mäkinen ja Markku Hölsö 
1.4.1996 kapteeniksi ylil David Prosi 

PALVELUKSEEN 

1.1 .1996 res vänr Petri Mäkynen, res kersantit Erkki Mankinen, Kalle Kulmala ja 
Timo Jussila, res alik Matti Kujala 

5.2.1996 lääk.kand Usko Ahonen 
1.3.1996 varh Rainer Hakanen 

EROT 

1.4.1996 lukien 
17.4.1 996 lukien 
1.5.1996 lukien 

sotmest Juhani Hautamäki 
ylik Juha Harjula 
asent Kalervo Kojonen 

SIIRROT PATTERISTOON/PATTERISTOSTA 

1.1 .1996 lukien 
1.5.1996 lukien 
1.7.1996 lukien 
1.9.1996 lukien 

ou-opp Marko Aho UudPr:stä ja vänr Pekka Haapasalo KesR:iin 
kapt Juha Kokkonen SIRR:iin 
ltn Matti Aitola llmavTK:sta 
ltn Mikko Kankkunen ja sotmest Veli-Matti Lampinen AseK:sta 

VAARPSTON PIENOISLIPUT 1.12.1995 

Viii Ilmari Kaivonen 
Lääkmaj Jarmo Heinäaho 
Ltn Olli Hyyppä 

eläke 1.7.1995 lukien 
ero 1.8.1995 lukien 

siirto 1.3.1995 lukien 

PERINNELEVYKKEET 1.12.1995 

Viii Petri Pääkkönen 
Var:h Martti Lehtiö 

siirto 1.1.1995 lukien 
eläke 1.1 .1995 lukien 
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KAPTEENI KOKKONEN LIPPURYKMENTIN RIVEIHIN 

01.05.1996 siirtyi jo ennestään lukumääräl
tään vajaasta upseerijoukostamme yksi upsee
ri pois. Kapteeni Juha Kokkonen siirtyi Hel
sinkiin Suomenlinnan Rannikkorykrnenttiin. 
Tuntien hyvin Juhan huumorintajun voi sanoa 
että taso parani molemmissa päissä . Tosiasi
assa näin ei ole vaan kyllä me vaasalaiset täs
sä kaupassa menetettiin hyvä ja ahkera työka
veri ja mikä pahinta hyvä ystävä. Emmehän 
me toisaalta ystävää menetetty vaan välimat
ka hieman piteni ja sen myötä tapaaminen eh
kä vähenee. 

Juhan siirtyminen Helsingin suuntaan oli oi
keastaan odotettavissa, sillä onhan Juha sydä
mestään Puistolan poikia. Vanha historialli
nen totuus, että ihminen hakeutuu viettämään 
"vanhuudenpäiviään" kotikonnuilleen, tuli 
tässäkin tapauksessa oikeaksi todetuksi. En
nalta valmistautuminen tulevaa varten on aina 
ollut Juhan hyviä puolia, mutta oliko vetäyty
minen tällä kertaa hieman ennenaikaista? No, 
kukin tietää tilanteensa parhaiten. 

Suomenlinnan Rannikkorykrnentti on Juhalle 
ennestään tuttu paikka, sillä hän palveli ope
tusupseerina Suomenlinnan Rannikkoryk
mentissä 11.03.-01.09.1985 välisen ajan. 
Tuolloin hän koki varmasti monta onnistumi
sen iloista hetkeä joiden perusteella hänen oli 
helppo alkaa toteuttaa nuoruuden haavettaan 
upseerinurasta. Juha aloitti kadettikoulun syk
syllä 1985 ja valmistui sieltä rannikkotykistö
linjan käyneenä luutnanttina 26.08.1988. Jos
sain vaiheessa rannikkotykistökoulussa olles
saan Juha valitsi palveluspaikaksi Vaasan 
Rannikkopatteriston. Liekö valintaan ollut 
osasyynä se, että vaimon sukujuuret johtavat 
Pohjanmaalle? 

Vaasan Rannikkopatteristossa Juha ehti pal
vella opetusupseerina noin vuoden verran, 
yksikön varapäällikkönä vajaan vuoden ja 
esi- kuntapatterin päällikkönä noin kaksi 
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vuotta ennen kapteenikurssille menoa 
syksyllä 1992. 

Kapteenikurssilla Juha osoittautui erittäin in
nokkaaksi valmispizzan ystäväksi. Noista ra
vintopommeista Juha ammensi voimaa opis
keluun ja "Stadin slangin" opettamiseen mm. 
Oululaissyntyisille opiskelukavereilleen. Aina 
sydäntä lähellä olleen autoharrastuksen lisäk
si Juhalla tuntui kapteenikurssin aikana ole
van taipumuksia muuhunkin harrastamiseen. 
Yksi sellainen harrastus, josta Juha voisi saa
da joko sivuammatin tai vaikka myöhemmin 
toisen ammatin, on asuntokauppias. Juha ni
mittäin vaihtoi asuntoa siirtyessään paikka
kunnalta toiselle onnistuen aina välttämään 
kahden asunnon loukon, jota jo sinänsä voi
daan pitää onnistuneena suorituksena. 

Onnistuneen opiskeluvuodenjälkeen Juha pa
lasi takaisin Vaasan Rannikkopatteristoon 
toimistoupseeriksi koulutustoimistoon. Muu
taman kuukauden toimistoupseerina toimimi
sen jälkeen hän yleni koulutustoimiston pääl
liköksi, ja tässä tehtävässä hän oli esiupseeri
kurssille menoon asti. 

Syksyllä 1994 Juha sai jälleen komennuksen 
jatkokoulutukseen, tällä kertaa esiupseeri
kurssille. Esiupseerikurssilla Juha opiskeli 
seuraavaan kesään asti, jolloin hän palasi 
Vaasaan samaan tehtävään josta kurssille 
lähti. 

Yhteistyö Juhan kanssa on ollut aina helppoa 
ja hänen apuunsa on aina voinut turvautua 
tarvittaessa. Huumorintajuakin mieheltä löy
tyy minkä osoittaa se, että hän luovutti patte
ristolle pronssisen käsintehdyn perinnelevy
kettä muistuttavan avaimenperän muistutta
maan palkkaluokasta, jonka vei lippuryk
menttiin mukanaan. 
Porrastus-lehti toivottaa kapteeni Juha Kok
koselle sotilaan menestystä tulevissa työtehtä
vissä ja onnea elämässä. 



SOTILASMESTARI JUHANI HAUTAMÄKI 
JA ASENTAJA KALERVO KOJONEN ELÄKKEELLE 

Sotilasmestari Juhani Hautamäki siirtyi reser
viin taisteluvälinevaraston hoitajan tehtävistä 
1.4.1996. 

Juhani Hautamäki aloitti sotilasuransa varus
miehenä Kainuun Prikaatin kranaatinheitin
komppaniassa vuonna 1968. 

Liekö osasyynä myöhemmälle taisteluväline
alalle suuntautumiselle ollut siinä, että silloi
nen komppanian päällikkö oli kapteeni Esa 
Hyyppä, joka itsekin oli taisteluvälinealan 
ammattilaisia ja jäi eläkkeelle Asevarikko 7 :n 
päällikön tehtävistä muutamia vuosia sitten. 
Juhani Hautamäki aloitti kersantti ap:nä 
01.07.1969 j ä päätti sotilasuransa sotilasmes
tarina. 

Patteristolaiset oppivat tuntemaan Juhani 
Hautamäen avuliaana taisteluvälinehuollon 
ammattilaisena. Emme varmasti koskaan 
kuulleet häneltä lausetta" ei käy, palataan asi
aan myöhemmin", päinvastoin. Mikäli tällai
nen tilanne tuli, oli vastaus yleensä " no kat
sotaan, mitä asian hyväksi voidaan tehdä". 

Työnsä ohella Juhani Hautamäellä oli lukui
sia luottamustehtäviä, joista viime vuosien ai
kana pääosa on keskittynyt hengellisen työn 

pariin. 

Voimme olla varmoja siitä, että hänen eläke
päivänsä eivät tule olemaan joutenoloa, vaan 
hän haluaa omalla valoisalla olemuksellaan 
olla monessa mukana vielä jatkossakin. Hy
vänä esimerkkinä tästä on mm. parhaillaan 
hänen päätyönään oleva Missio V aasa-96 
pääsihteerin tehtävä. 

Vaasan Rannikkopatteristo kiittää sotilasmes
tari Juhani Hautamäkeä patteriston hyväksi 
tehdystä pitkäaikaisesta työstä ja toivottaa 
kaikkea hyvää myös tulevina vuosina! 
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Sotmest Juhani Hautamäki sai juhlassaan onnentoivo

tusten ja lahjojen lisäksi sotilas passinsa. 

Junnun "jäähyväissanat patteristolle. 

Asentaja Kalervo Kojonen jäi eläkkeelle 
1.5.1996. Palvelus puolustusvoimissa alkoi 
varusmiehenä 15.06.1966. Pätevöityminen 
myöhempiin tehtäviin alkoi ammattikoulun 
metallilinjalla, jonka jälkeen hän kävi Oy 
Strömberg Ab:n konepajakoulun. 

Patteriston riveihin Kalervo Kojonen tuli 
vuonna 1973. Aina vuoteen 1995 saakka hän 
toimi värvätyn kunniakkaissa tehtävissä , jol
loin kaikki patteriston värvättyjen virat muu
tettiin asentajien viroiksi. 

Vuosien saatossa kujetusvälinehuollon moni
puoliset tehtävät olivat hänen leipälajinsa. 
Mieleen ovat jääneet erityisesti A TS- telave
täjän vankka asiantuntemus sekä, järeän tais
teluajoneuvokaluston huolto- ja kunnossapi
totehtävät. Monilla leireillä ja harjoituksissa 
voitiin luottaa hänen asiantuntemukseen. 
Kuin pisteeksi i:n päälle voidaan mainita ku
luvan vuoden tykistön talvileiri Rovajärvellä, 
jossa hän yhdessä Seppo Saarelan kanssa hoi
ti rautaisella ammattitaidolla hankalat ja mit
tavat auraukset ja piti kuljetusvälineet 
kunnossa. 

Myös Kalervon kohdalla voimme olla mel
koisen vakuuttuneita siitä, että hänkään ei jää 
laakereilleen lepäämään! Autojen kunnosta
minen ja kaikenlainen siihen liittyvä toiminta 
jatkuu varmasti myös eläkevuosina. Usein 
"Kalle" on myös antanut apua linja-auton kul
jettajana nuorten urheilijoiden pelimatkoilla. 
Rauhallinen isähahmo on varmasti ollut hy
vänä esikuvana monelle nuorelle. 

Vaasan Rannikkopatteristo esittää asentaja 
Kalervo Kojoselle lämpimät kiitokset pitkäai
kaisesta työstä patteriston hyväksi ja toivottaa 
leppoisia eläkepäiviä ! 

Kojonen lapissa omassa työssään. 

Kun koneet hajoaa, niin ammattimiestä tarvitaan. 

-e OPEL , 
AUTOLIIKE REIJO LÄHDEMÄKI OY 
MYLLÄRINKATU 11 , 65100 VAASA· MJÖLNAREGATAN 11, VASA, PUH. /961) 3178 156 

Valtuutettu Opel-myyjä • Auktoriserad Opel·l6rseljare 
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VARUSMIESTOIMIKUNTATYÖ-TÄNÄÄN 

Varusmiestoimikuntatyö käynnistettiin kokei

luna 1969 ja virallistettuna 1971. Nyt on siis 

kulunut 25 vuotta varusmiestoimikuntatyön 
perustamisesta. Näiden vuosien aikana on va
rusmiestoimikunnan rooli varuskunnissa 

muuttunut merkittävästi. Pienistä "kuppikun
nista" on tullut merkittäviä varusmiesten edu

najajia ja rajapintoja varusmiesten ja kanta
henkilökunnan välillä. Kun muistetaan, että 
varusmiestoimikunta on osa puolustusvoimi
en organisaatiota ja samalla osa joukko-osas

ton virallista toimintaa, ei voida puhua mis
tään "hupitoimikunnista" vaan todellista työtä 
varusmiesten hyväksi tekevistä elimistä. 

Suomen kaikissa varuskunnissa toimii varus
miestoimikunta. Kaikkien niiden tehtävänä 
on ajaa varusmiesten etuja niin oi;nassa jouk

ko-osastossaan kuin valtakunnallisellakin ta
solla yhdessä muiden toimikuntien kanssa. 
V arusmiestoimikunta käsittelee kokouksis

saan Teiltä, varusmiehiltä, tulleita aloitteita ja 
muotoilee parhaista ja toteuttamiskelpoisim
mista aloitteista esityksiä, jotka saatetaan suo
raan joukko-osaston komentajan luettavaksi. 
Jos 

aloiteella on vaikutuksia myös muissa jouk
ko-osastoissa palvelevien varusmiesten 
asemaan tai olosuhteisiin, varusmiestoimi
kunta vie aloitteen eteenpäin valtakunnallisil
le varusmiestoimikuntapäiville. 

V arusmiestoimikunta pyrkii esittämään oman 

näkökantansa kaikkiin havaitsemiinsa tai 
kuulemiinsa epäkohtiin myös palvelukseen 

liittyvissä asioissa. Kuitenkaan palvelusasiat 
eivät yksistään muodosta kuin murto-osan 

VMTK- työstä. Tärkeä osa työtä on varus
miesten palveleminen ja opastaminen työ-, 
opinto-, ja sosiaaliasioiden hoidossa. Kaikki 

näihin liittyvät asiat käsittelemme ehdottaman 
luottamuksellisesti. Useiden työpaikkahake
musten lisäksi toimikunnan tiloissa on kirjoi

tettu erilaisia tukianomuksia, etsitty ratkaisuja 

taloudellisten ongelmien selvittämiseen sekä 
ohjattu varusmiehiä oikeiden henkilöiden luo 

asioiden selvittämiseksi niin varuskunnassa 
kuin siviilissäkin. Lisäksi kaikille kotiutuville 

ikäluokille järjestettävät työvoimainfot va

ruskunnassa ovat yksi osa sitä työtä, jolla py
ritään edesauttamaan reserviin siirtyvien va
rusmiesten pääsyä mukaan työelämään. 

Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen on tärkeä 
osa varusmiestoimikuntatyötä. Varusmiehet 
voivat lainata videoelokuvia ja käydä katsele

massa niitä kerran viikossa elokuvaesityksis
sä. Lisäksi erilaiset kilpailut hyvine palkintoi
neen ovat piristäneet iltoja varuskunnassa se

kä antaneet jokaiselle varusmiehelle mahdol
lisuuden kokeilla omia kykyjään ja taitojaan. 

Toimikunta on järjestänyt kädenvääntö-, voi

mamies-, ilmakivääriammunta- ja pingiskiso
ja. Vapaa-aikana on myös urheiltu pelaamalla 
sählyä sekä perehtymällä seinäkiipeilyn 
salaisuuksiin. 
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Toiminnan edelleen laajentuessa varusmies
toimikunta on myös osallistunut erilaisiin 
tempauksiin. Viimeisin ja näkyvin tempaus 

oli lumiveistoskisa kaupungin torilla, jonka 
kuusimiehinen varusmiehistä koottu joukkue 
voitti. Kaikki tällainen toiminta tuo myös ko
ko varuskuntaa esille kaupungin katukuvassa 
ja antaa siitä hyvän kuvan kaupunkilaisille . 
Suurin saavutettu julkisuus kuitenkin on sa

vuttomuuskampanjan aloitukseen liittyvät tie
dotustilaisuudet, jotka keräsivät paikalle leh
timiehiä ja televisioväkeä. Infoa kampanjasta 

saatiin seurata ainakin MTV:n Huomenta 
Suomi - ohjelmassa sekä Yle:n Kotimaan kat
sauksessa. Kun edellisten lisäksi varusmies
toimikunta oli vielä sponsoroimassa missien 
esitystä kaupungintalolla, voidaan sanoa tar
jonnan olleen monipuolista. 

Tietenkin patteristossa olleiden avoimien ovi
en päivänä VMTK:lla oli oma "kenttätoimi

pisteensä", missä VMTK esitteli omaa toi

mintaansa sekä myi V aaRPsto - lippalakkeja. 

Vaasan rannikkopatteristo on ollut edelläkä
vijänä aikuiskoulutuskurssien järjestämisessä. 

Hyvää kesää toivottaen 

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 

Jälleen tänä keväänä on kaksi kurssia, ATK
sekä yrittäjäkoulutuskurssit, viety läpi sekä 
myöhemmin keväällä aloitetaan vielä jatko

kurssi ATK:n opiskelijoille. Ensimmäistä 
kertaa tullaan myös järjestämään tulityökurssi 
ja vieläpä vain 50 mk:n hintaan! Tänä kevää
nä on järjestetty ensimmäiset lomakuljetukset 
bussilla Vaasasta Seinäjoen kautta Kauhajoel
le. Lomakuljetuksen toteuttaminen on tapah
tunut yhdessä VMTK:n ja esikunnan välillä. 

Erikoista on se, että nyt kyseiseen suuntaan 
kulkevilla litterakiintiönsä kuluttaneilla on 
mahdollisuus matkustaa bussissa ilman kulu
ja. Tällaista ei vielä muissa varuskunnissa ole 
tarjottu! 

Kun katsotaan taaksepäin tapahtumia, voi
daan sanoa toimikunnan toimineen erinomai

sesti. Kiitos näiden kaikkien tapahtumien jär

jestämisestä ei toki kuluu pelkästään toimi
kunnalle vaan myös kantahenkilökunnalle se

kä patteriston komentajalle, jotka ovat myötä

mielisellä ja kannustavalla suhtautumisellaan 
mahdollistaneet kaikkien näiden tapahtumien 

järjestämisen. 

Kersantti Keimo Kalliosaari 

r~ •• ,.~.,~ .. A •• ,.,. 
- - ----- --- ---- - aar'-- - --------===- --- -r-- - - -z- -:z: 

KAUHAVA PUH. N41M 1800 

Säleverhoja I Rullaverhoja I Markiiseja 
Mittaus- ja asennuspalvelu 

Avoinna myös lauantaisin 

lf' ....... ~ Vöyrlnkatu 14 65100 VAASA 
~RJllljfjN Puh. 961 -3170115 

13 

n., ----,. 



MISS SUOMI -KUVAUKSET VAASAN RANNIKKO
PATTERISTOSSA 11.2.1996 

Vaasan Rannikkopatteristo oli valmistautunut 
jo useita kuukausia ottamaan vastaan kymme
nen vuoden 1996 Suomen kauneinta neitoa 
kuvauksiin, varuskuntaansa. Kiinniolovuo
rossa olleet varusmiehet odottivat mielenkiin
nolla tulevaa vierailupäivää. 

Kuvauksien tavoitteeksi oli yhdessä MTV :n 
kanssa asetettu "purkittaminen" naisalokkaan 
varusmiespalvelukseen astumisesta ja tiivis
tettynä yhdessä päivässä alokasajan koulutus
tapahtumia. Tavoite asetettiin tulevaisuuden 
vaatimusten mukaan, sillä reilun vuoden 
päästä kuvauksista naisalokkaat ovat Vaasan 
Rannikkopatteriston todellisuutta. Kuvauso
tokset oli kuitenkin sommiteltu ohjaajan vaa
timusten mukaan, jotka myöhemmin editoi
tiin jouhevasti eteneväksi suunnitelluksi kou
lutuspäiväksi. Oman näkökantansa naisten 
asepalveluksesta missiehdokkaat saivat antaa 
haastatteluissa, joita oli koulutuksen lomaan 
sijoitettu. 

Missit saamassa tuntumaa iltatoimiin. 

Kuvauspäivän vihdoinkin koittaessa aurinko 
paistoi täydeltä taivaalta ja pakkasta oli vaati
mattomasti yli kahdenkymmenen. Ensimmäi
nen kuvauskohde oli pääportilla ja alokkaan 
ensimmäinen kosketus sotilaselämään. Portil
la sotilaspoliisi ryhdikkäästi opasti alokkaat 
kohti päävartiota. Kaksi ensimmäistä mis
siehdokasta haastateltiin portilla ja muut siir
tyivät lämpimiin sisätiloihin odottamaan. Si
sätiloihin siirtyivät myös seurueessa liikku
neet lehtikuvaajat, jotka halusivat kuvata mis
siehdokkaita yhdessä varusmiesten kanssa. 
Varusmiehet tuskin panivat pahakseen moista 
kunniaa. 

Portilta siirryttiin varusvarastolle, jossa uudet 
alokkaat saivat naissotilaan käsilaukun eli 
noin 40 kiloa painavan varustesäkin. Sisuk
kaasti , kameroiden edessä, muutamat ehdok
kaat kantoivat säkkiään useita metrejä. 
V arusvarastolta jatkettiin matkaa maasto
kuorma-autolla aliupseerikoulun tiloihin, jos
sa koulun vääpeli vaati jämäkästi alokkailta 
palvelukseenastumisilmoitusta. Ilmoittautu
minen palvelukseen oli kandidaateille selvästi 
helpoimpia osioita koko päivänä, niin kou
liintuneita he olivat esiintymiseen. 

Missitupa numero 2 täyttyi pian naurun tirs
kahduksista, kun siviilivaatteita alettin korva
ta sotilaan varusteilla. Varusteiden vaihdon 
jälkeen siirryttiin koulun johtajan johdolla 
päivän koulutukseen. Sulkeiskentän maastos
sa naisalokkaille koulutettiin sulkeisjärjestys
tä ja ammuntaa. Hyvän rytmitajun omaavana 
missijoukolla ei ollut mitään ongelmia mars
simisen kanssa, mutta Kapteeni Lammisen 
mukaan "marinat" eivät kuuluneet sulkeisiin. 
Ammunnassa osa kandidaateista ampui pauk
kupatruunoilla tarkkoja silmäluomien läpi 
tähdättyjä laukauksia. Sulkeiskentän 
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harjoituksissa missit olivat pukeutuneet Illan kruunasi kaupungintalolla järjestetty 
"Michelin tytöiksi", mutta runsaasta missishow, jossa Miss Vaasan Rannikkopat
varustuksesta huolimatta vilu ja nälkä hiipi teristoksi kruunattiin hallitseva Miss Univer
puseroon. Ohjaaja pysyi kuitenkin tiukkana ja sumin toinen perintöprinsessa, Lola Odusoga. 
vaati ruokailun suunniteltuun ajankohtaan. 

Sulkeiskentältä siirryttiin Hietalahteen, jossa 
naisalokkaat saivat kokea raskaan esteradan 
ja veri alkoi jälleen kiertää jäsenissä. Estera
dan kuvauksien jälkeen siirryttiin maastolou
naalle Villan mäkeen. Myöhäinen lounas oli 
niin MTV :n väen kuin missienkin mielestä 
parasta hernekeittoa mitä he olivat koskaan 
syöneet. Lounaan nauttimisen aikana aurinko 
alkoi painua horisontin taakse, joten voitiin 
siirtyä kuvaamaan iltatoimia, herätystä sekä 
aamutoimia. 

Iltatoimien jälkeen kandidaattien pukiessa 
päälle ruskean "yöpuvun", hilpeydellä ei ollut 
rajaa. Vilttien väliin päästyään kuvauksien ai
kana taisi jopa muutama päivästä väsynyt 
kandidaatti torkahtaa hetkeksi, kunnes kellon 
pirinä jälleen herätti uuteen "päivään" ja 
aamutoimiin. 

Myöhemmin esille tulleissa haastatteluissa, 
vierailu armeijan maailmassa ja Vaasan Ran
nikkopatteristossa oli missikiertueen mieleen
painuvin päivä. Myös paikalla olleet varus
miehet saivat kieltämättä unohtumattoman 
kokemuksen. Havaittavissa oli muun muassa 
päivystävän upseerin apulaisen valvova silmä 
aina siellä missä tapahtui. 

OPELB 
OSTA UUSI OPEL 

PETARSAARESTA 
Corsa alk. 69 900:- Vectra alk. 129 900:
Astra alk. 92 900:- Omega alk. 179 900:

Mell!A IOydAt myOa uudet USA-autot 

Oy Pohjanmaan 
Autoliike Ab 

Pietarsaari (967) 724 3500 
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Missit alusvaatekierroksella Vaasan kaupungin

talolla 

Vaasanpuistikko 18, puhelin 961-3200 500 



YSTÄVIÄ YMPÄRILLÄ 

Niin monta kertaa olen lähtenyt luotasi itkien. 
Ja sinä sanoit: "Alä tule takaisin." 
Niin monta kertaa olen lähtenyt kanssasi. 
Mutta eri suuntiin olemme aina poikenneet. 

Ja minä kysyn, enkö saa olla ystävä kanssasi. 
Ja minä kysyn, enkö saa. 

Näin kirjoittaa lauluntekijä, joka haki itselleen ystävää, mutta ei jostain syystä yrityksessään 
onnistunut. Tuo kaveri varmaan tunsi itsensä erittäin yksinäiseksi. Uskon, että tuo tunne ei 
ole sinullekaan vieras. Vaikka olet suuressakin porukassa, voit silti olla yksinäinen. 

Voit myös intissä olla yksinäinen. Olethan poissa kotoa, erossa rakkaimmistasi, erossa ystä
vistäsi. Silti, jos vähänkin yrität, voit poistaa tuota raskasta tuntemusta. Hakeutumalla poru
koihin, harrastamalla, viettämällä vapaa-aikaasi muiden seurassa. Saatat huomata, että sinäkin 
voit lievittää jonkun toisen yksinäisyyttä. 

Ensiarvoisen tärkeää on pitää yhteydet kunnossa kotiin ja siviilissä oleviin ystäviin. Sieltä saat 
varmasti tukea. Ja kun murheet painavat päälle etkä jaksa yksin, myös armeija tarjoaa silloin 
apuaan (mm. allekirjoittanut). 

Meitä ei luotu elämään yksin, vaan toisiamme varten. Helpommin sanottu kuin tehty, vai mi
tä? Joku on sanonutkin: "Jokainen haluaisi ystävän, joka on uskollinen, epäitsekäs ja ehdotto
man luotettava, mutta vain aniharva haluaa olla sellainen ystävä toiselle" . 

Älä jää paikoillesi! Olemalla ystävä 
voit saada itsellesikin ystäviä! 

Ystävyydellä 

varusmiesdiakoni 

tkm 
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TÄVDELLINEN V5TÄVÄ: 

✓ 

S€1500 
AINA 

RINNAUA51 

H\IM\.1LEE 
KUN 

TAPAATTE 

....._ AI/TTAA 
AINA 

OHJEISTUSTA ALOKKAILLE 

Vaasan Rannikkopatteristo toivottaa teidät 
tervetulleiksi, uudet alokkaat. Olette saaneet 
kunnian liittyä maineikkaaseen rannikon puo
lustajien joukkoon. VaaRPsto on maan ainoa 
moottoroitu rannikkotykistö, siis erikoisjouk
ko-osasto. Ottakaa sen tarjoamat haasteet roh
keasti vastaan. 

Alkujärkytyksestä selvittyänne tulette huo
maamaan, ettei varusmiespalvelus ole ylitse
pääsemätön, loppuelämän kestävä rasite, vaan 
että armeijassa saattaa olla jopa mukavaa!?! 
Kuri ja järjestys on toki oltava ... ovathan ne 
sotilaallisen koulutuksen kulmakiviä. Täällä 
Vaasassa koulutus on varsin tehokasta; olem
mehan Suomen paras rannikkotykistöpatteris
to. Hyvät kouluttajat ja ryhmänjohtajat ovat 
kyenneet luomaan ilmapiiristä positiivisen. 
Jokainen pärjää siis varmasti, mikäli vain 
viitsii yrittää ja keskittyy oppimiseen. Aktiivi
suudella ja tietyllä määrällä oma-aloitteisuut
ta luot hyvän kuvan itsestäsi ja helpotat 
omaasi sekä muiden saapumiseräsi alokkai
den asevelvollisuusaikaa. 

Mikäli selviät peruskoulutuskaudesta taisteli
jantutkintoineen kelvolisesti, on sinulla mah
dollisuus myös haasteellisempaan koulutuk
seen. Alokasaikana parhaiten menestyneet 
pääsevät aliupseerikouluun, rannikkotykistö
kouluun Helsingin Santahaminaan tai Hami
naan RUK:un. Koulutus on vaativampaa 

~ 

17 

kuin peruskoulutuskaudella, mutta oppimista
si asioista on varmasti hyötyä myös työelä
mässä ja unohtumattomat kokemukset sekä 
muistot rikastuttavat mieltäsi koko loppuelä
mäsi ajan. Kursseilla opittuja asioita sovelle
taan käytännössä vastuullisella kokelas- tai 
ryhmänjohtajakaudella, joka on kuitenkin an
toisaa ja palkitsevaa. 

V arusmiespalvelus ei ole pelkkää puurtamis
ta. Ainakin alkukiireiden jälkeen vapaa-aikaa 
on lähes joka ilta. Monille tulee iltavapaista ja 
varuskuntavapaista mieleen lähinnä keskus
tan baareihin tutustuminen, mutta vapaa-ajat 
kannattaa käyttää myös hyödyksi . Sotilaalli
sen kunnon kohottamiseksi on mainiot puit
teet koulutustalon alakerran kuntosalissa ja 
myös kasarmialueen lähellä sijaitseva uima
halli on tutustumisen arvoinen paikka. Hen
gen ravintoakaan ei pidä unohtaa. Varusmies
toimikunta eli VMTK järjestää eri aiheisia 
kiinnostavia kursseja, joiden opetuksesta vas
taavat asiantuntijat. Kursseille kannattaa osal
listua paitsi sivistyksen takia, myös siksi, että 
palvelus SUJUU mielekkäämmin ja 
nopearnmm. 

Muista, että riittää kun yrittää parhaansa, ja 
vielä vähän enemmän! 

opp Häkkilä 



LIIKUNTAA PATTERISTOSSA 

Patteriston liikuntakoulutus on uudistunut 
huimasti viimeisten 2-3 vuoden sisällä. 

Toivottavasti liikunta VaaRPstossa kulkee 
myötätuulessa vielä tulevaisuudessakin. Lii
kuntakoulutuksen pääpaino on monipuolises
sa ja mielekkäässä liikunnassa, sillä liikunnan 
pitää olla iloinen asia.Taakse jääneet ovat ne 
päivät, jolloin kouluttaja seisoi palveluspuku 
päällä kentän laidalla huutamassa ja "mesoa
massa". Tulevaisuudessa liikuntakoulutus 
painottuu pienryhmissä tapahtuvaan koulu
tukseen , jossa kouluttajan apulaisena on ky
seisen lajin "ammattilainen". Joka yksiköstä 
löytyy urheilijoita jokaiseen lähtöön. 

Uutena lajina kokeilemme tänä kesänä ulti
matea eli frisbeen pelaamista. Ultimatea ko
keillaan joka yksikössä ja jos vastaanotto on 
positiivinen jää se patteriston liikuntakoulu
tukseen pysyvästi. 

Menneenä talvena liikuntahallia käytettiin yh
den kerran viikossa. Syksyksi on varuskunta 
anonut kahta vuoroa liikuntahallista, joka 
mahdollistaa tehokkaamman ja monipuoli
semman liikunnan sisätiloissa. Kun korjaamo 
siirtyy pois kasarmialueelta on suunnitelmissa 
tehdä koripallo-ja sulkapallokentät alakentäl
le, jolloin saadaan uusia liikuntalajeja yksi
köiden liikuntakoulutukseen. 

Liikuntapaikat ovat kaikki lähellä varuskun
taa: Hietalahdesta löytyy pesäpallokenttä, jal
kapallokentät, pururata, liikuntahalli, tennis
kentät , uimahalli sekä varuskunnan ja kau
pungin yhteistyönä tehty esterata. Hietalahden 
urheilupuiston liikuntapaikkojen läheisyyden 
vuoksi toteutuu hyvin pienryhmissä tapahtuva 
liikuntakoulutus patteristossa. · 

Patteriston urheilijat ovat menestyneet mainiosti tämän vuoden kilpailuissa: 

Sotulin kaukalopallomestaruus kilpailut varusmiehet 15km 
26-27.3 Oulu 1. Tkm Viemerö J VaaRPsto 

1. Tampereen Varuskunnan Urheilijat 
2. Vaasan Varuskunnan Urheilijat 
3. Hämeenlinnan Varuskunnan Urheilijat 

Lisäksi rannikkopatteriston varusmiehistä 
koottu joukkue voitti Vaasan kaupungin puu
laakisarjan kaukalopallossa. 

SOTUL:n ampumasuunnistusmestaruus
kilpailut Säkylässä 7.-8.5. 1996 

1. VaaVu aika 1:51.57,0 
ouo Hölsö M, alik Närvä M, alik Perä T 
2. OulVu I aika 1 :55.06,0 
ltn Paavola O-P, sotmest Hemmilä T, kapt 
Määttä T 

LMPA:n hiihtomestaruuskilpailut Tuusu- 3. HamVu 
lassa 29.1- 1.2 

aika 1 :57.25,0 

Ampumahiihto, yleinen 20 km 
1. Vänr Peltola O-P PorPr 
2. Kad Annala J TykPr 
3. Vänr Nisula M VaaRPsto 

V arusmiessarj a 
1.Louhisola Toni, SäkVu aika 1.47.35 
2.Närvä Marko, VaaVu aika 1.48.29 
Henkilökunnansaja 
1. Haapiainen Marko, ValkVu aika 1.34.41 
2. Hölsö Mikko, VaaVu aika 1.42.38 
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SOTILASURHEILULIITON 
KAUKALOPALLOKISAT OULUSSA 

25.3.96 VaaRPsto:n kaukalopallojoukkue 
lähti kohti 9ulua SOTUL:n kaukalopalloki
soihin. Väsyttävän mutta onnistuneen matkan 
jälkeen saavuimme "Hiukan Väärään" paik
kaan, eli Hiukkavaaran kasarmialueelle. Ma
joitustupa oli todella alkeellinen, mutta uni 
maistui silti. 

Tiistai-aamuna pelit alkoivat ja vastassa oli 
Tampereen varuskunnan urheilijat. Ottelu hä
vittiin 6-2, minkä voi laittaa jännittyneisyy
den ja tukkoisuuden piikkiin. Seuraava peli 
oli Kajaania vastaan ja joukkue tiedettiin heit
topussiksi: rutiinivoitto 10-3. Tämän jälkeen 
oli jäljellä yksi ottelu Kontiorantaa vastaan ja 
tappio olisi tiennyt paluumatkaa Vaasaan en
nen aikojaan .. . Peli hoidettiin kuitenkin tyylil
lä ja taidolla; 6-3 voitto varmisti jatkopaikan. 

Seuraavana aamuna oli peli Turkua vastaan ja 
joukkue lähti luottavaisin mielin koitokseen
sa. Turku oli ennalta arvioiden ehkä hieman 
kovempi joukkue kuin me, mutta Vaasa klaa
rasi tiukan väännön jälkeen 6-5. Voitto tiesi 
pelien jatkumista ja vähintään pronssiotteluun 
pääsemistä. 

Välieräottelu oli Hämeenlinnaa vastaan, joka 
tiedettiin yhdeksi turnauksen parhaimmista 
joukkueista. Lähdimme otteluun todella ko
valla taistelulla ja hoidimme turnauksen par
haalla pelillä Hämeenlinnalaiset 5-0. Se tiesi 
loppuottelupaikkaa ... 

Vastaan asettui jälleen Tampereen joukkue, 
josta janosimme revanssia. Peli oli kuitenkin 
kahden väsyneen joukkueen puurtamista, pe
lin edetessä tasaisissa merkeissä. Pelin loppu
tulos olikin varsinaisen peliajan päätyttyä 2-2. 
Seurasi rangaistuslaukauskilpailu, jossa luo
timme Sportin ja Jeppiksen pelaajiin. Lauko
jilla oli kuitenkin huonoa onnea ja yksikään 
heistä ei saanut palloa pömpeliin. Tampere 
teki yhden, mikä riitti voittamaan SOTUL:n 
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mestaruuden ja jätti meidät täten kirvelevällc 
kakkossijalle. Vaikka hopea sinänsä on ihru 
hyvä saavutus. 

Tappio niskassamme lähdimme rasittavallc 
paluumatkalle kohti Vaasaa, minne saavuim 
me 27.3 . klo. 22.00 hopean maistuessa jo oi• 
kein hyvälle! Patteriston komentaja palkits 
joukkueen kakkukahvituksella ja kolmelli 
kuntoisuuslomalla. Homma hoitui hyvin! 

Joukkue: joht. kapt Lamminen 

kok Hynynen kok Rasinmäki 

alik Haapalainen alik Pajala 

alik Pajuluoma alik Mustajärvi 

alik Myllyaho alik Niinivaara 

opp Rantala opp Selkälä 

opp Hudd opp Ulvila 

opp Hyvärinen opp Jämsä 

tkm Sandberg 



1.rivi tkm Ilves, kers Honkavaara, kok Alanen, ltn Hölsö, ltn Naapuri 
ylil Hölsö, ltn Sainio, ylik Kujala, kok Ittonen, kers Päivike 

2.rivi alik Pokela, kers Myllymäki, opp Rantala, opp Jylhä, opp Kivimäki 
opp Hietikko, opp Hudd, kers Hakomäki, kers Jalonen 

3.rivi opp Mäntylä, Louhivaara, Koski, Suni, Toiviainen, Ekman JP 
Hämäläinen, Huhtala, Sund, Koskela, Säntti 
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4.rivi opp Varonen, Mannila, Lönn, Suoraniemi, Häkkilä, Ranta, Koivula 

opp Koljonen, Vankka, Autio 

5.rivi opp Hyvärinen, Selkälä, Kahila, Unkuri, Kallio, Heinänen TM 
opp Heinänen JH, Jämsä, Laari, Saijonkivi, Haglund 
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AUKKURSSI 118:N 
KOULUTTAJAT 

Kapteeni Heikki Lamminen Luutnantti Esa "Essi" Kujanpää 

Ylin auktoriteetti, vaikka olikin pitkällä sai- Vannoi koulutuskorttien nimeen. Kertoi pal-
raslomalla. Herätti herran pelon oppilaissa. jon kurssituskokemuksiaan. 
Motto 1 :"Kädet tiukasti housunsaumoille Motto: "'SENTO .. . Leboooooo!" 

katseet suoraan minuun päin!" 
2."Ettehän te kerkeä mihinkään ... 

ette edes tauolle!" 

Yliluutnantti Erkki "Iso-Eki" Hölsö 

Hoiti putiikkiaan eli AuK:a särmästi. Päivä
käskyt uskomattomien heittojen kera nostatti
vat hymynvimeen peräti itselleen! 
Motto: "Ja kun sitä tavaraa tulee, niin .. . " 

Luutnantti Pertti "Pepe" Naapuri 

Rauhallinen goljatti, joka runnoi tietoa oppi
laiden päihin. Paini usein Sainion kanssa. 
Motto: " ... ja jatketaan puolelta" 
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Luutnantti Sakari "Saku" Sainio 

Uskomaton taito heittää ironisia kuitteja tai 
yksinkertaisesti tylyttää. 
Motto 1 :" Oletteko jokin Untamo?" 

2:" Hiki säästää verta!" 
3:" Ette voi väittää, että tämä olisi ol

lut pelkkää juoksuttamista!" 

Luutnantti Markku "Make" Hölsö 

Rento ja asiallinen kouluttaja, joka osasi asi
ansa. Lomatarkastukset leppoisa kokemus. 
Motto : "Ja pidetään vähän pidempi tauko ... " 
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Luutnantti Juhani "Junnu" Ristimäki 

Uskomaton mies, tietää kaikesta kaiken. Kan
toi sairaan terävää puukkoa. Leirillä läpsytti 
oppilaiden lipat ja selät lommoille. 
Motto 1 : " Teirän tulee tietää!" 

2:" Letku ulettuu myös yllakolle ... " 
3:" Ei se oo niin nokan nuukaa" 

Ylikersantti Matti "Yligege" Kujala 

Nautti sulkeisten pitämisestä lähes yhtä 
paljon kuin kruisailusta bemarillaan. Sai 
oppilaisiin vauhtia. 
Motto: "Terävyyttä ... ettei tarvi motivoida!" 



Apukouluttajat 

Alk. vas. ylhäältä: kok Alanen, kers Honkavaara, tkm Ilves, alik Pokela, 
kers Jalonen, kers Hakomäki, kok Ittonen, kers Päivike, kers Myllymäki 

Tuliasemalinja 

kok Kim Mikael Ittonen 
Armoitettu napisija; jolla oli aina jotain 
huomautettavaa. Tiesi asioista kaiken? 
Motto: "No niin ... taas on käynyt ilmi, että ... " 

kers Pasi "Jalpa" Jalonen 
T-as:n mukava apukouluttaja. Otti hukin kuin 
kuin hukin mussuttamatta vastaan. 
Motto:" Hei, misää se on ... " 

kers Juha "Päikkä" Päivike 
Todellinen vaahtosuu ... aktiivinen ihminen. 
Osasi opettaa, mutta ei osannut olla hiljaa. 
Motto 1. "Katsokaas nyt ... homma on bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla ... " 
2. "ASENTO-OJENNUS! 

kok Esa Antero Alanen 
Nurmon universal TJ/TST kokelas. Omasi 
omaperäisen marssityylin. 
Motto: "Patterin pyyt 3 kertaa myötä päivään
mars, mars!" 

kok Arttu Hermanni Hautamäki 
Käytti alati maihareita kantapäänsä vuoksi. 
Teetti oppilailla sen, mitä ei itse osannut. 
Koulutti VaaR.Pston Ultimaten maailmaan. 
Motto 1: "Ottakaa selvää!" 

2: "Jaaha ... missäs loput miehet ovat?" 

kers Jani "Honkki" Honkavaara 
Hallitsi mutkitta tulenjohdon. "Honkavaa
ra! "kaikui käytävillä ja nakki napsui. Junnun 
saappaisiin milloin vain. Tosi hyvä kaveri. 

Motto: "Maltalle mars!" 

Viestilinja 

Tulenjohto- ja mittauslinja kers Petri "Mollo" Myllymäki 
Tylyttävä viestilinjan vaahtoaja. Hukikone??? 

Vähintäänkin omaperäinen marssityyli. Piina
si oppilaita herätysrituaalivaatimuksillaan! 

Motto: "TEEEJIII! Nyt on todella vähä!" 

alik Samu "Sirkka" Pokela 
Rento apukouluttaja. Vaasan lahja ralliurhei
lulle. Ahkera vekosilla kävijä. 
Motto: "Lepo vaan .. . " 

Toimistoväki 

kers Kari "Daddy" Hakomäki 
Iso-Ekin oikea käsi. Hääräsi toimistossa sekä 

jakolinjalla. Rento mies kertakaikkiaan. 
Motto: " ... mhhh ... " 

tkm Kimmo "Håkan" Ilves 
Taiteellinen kirjurimme, joka tuntui ystävältä 
mutta nakitti kylmäverisesti. Sadisti? 
Motto: "Katsotaan ... jos hukin voi vaihtaa ... " 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTON 

HISTORIA ON ILMESTYNYT: 

*runsaasti kuvitettu 180 sivuinen teos 

*kirja käsittelee laajasti moottoroidun 
rannikkotykistömme vaiheita 1952-1994 

*myyntihinta 150mk/kpl (raj. määrä) 

*yhteyshenkilö Satu Kaukonen 

puh (961) 3262217 

dx 864-612217 

24 25 



TULIASEMALINJA 

Matti "Kanuuna" Autio 
Kauhavan Cruise. Herätti hämmästystä, kun 
ei käynyt koskaan raflassa! 
Motto:" PAIKALLA!" 

\ 

Ari "A-konsta" Ekman 
Jälki AuK nysväri , joka piti muut oppilaat tie
toisina TJ-luvustaan. 
M. . " TJ .. kyt' " , otto. -x .... moy . 

Toni "Se toinen" Heinänen 
Sikahukittaja ollessaan linjanvanhin. Muuten 
hiljainen mies Ähtäristä. 
Motto:" .... . ei kun mää oon se TM" 

Jari "Rasti" Hietikko 
Väsäsi särmän rastin, melkein " urho matti ". 
Laihian oma skinhead. 
Motto: " ....... voin mä lainata " 

Thomas "Charlie" Hudd 
Muuten kaunis mies, mutta hänellä ei ollut 
silmiä!? Viihtyi kapakissa, ei sylkenyt lasiin. 
Motto: " Twisted Sister-Dee Snider puheli-

messa" • ... 

Kosti "Kona" Hyvärinen 
Otteluvapaalla, muttei koskaan pelaamassa. 
Lajivalinta lähellä Kapteeni Lammisen sydän
tä.Suoritti useita kertoja ns. nuuskatraktorin. 
Motto: "Ala levyyks ... . .Iteeee! " 

Timo "Hämy" Hämäläinen 
Tuovilan paikallispatriootti. Aina hymy suus
sa, ainakin öisin ollessaan aktiivisimmillaan 
uniensa parissa.Osoittautui suureksi mussut
tajaksi Lohtajalla. 
Motto:" No jooooo!" 

Kimmo "Kahelin" Kahila 
Kiroileva kolmiloikkaaja. Pallo hukassa, 
HV:n menetys harmitti. Tuvan mussuttaja. 
Käden vapina ilmoituksissa Kahelinin tavara
merkki. 
Motto l ."Mä meen kyllä vexiin aamulla" 

2."Vähän mä oon taas vaihees!" 

Tomi "Kipari" Kivimäki 
Äkkipikainen pikku futaaja. Särmäsi kultaista 
Sega-merkkiä, kun muut lukivat kokeisiin. 
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Sanoi kokelaalle painavia sanoja. 
Motto:" Mä meen HV:lle!" 

Veli-Jussi "Velkka" Koskela 
Pioneerintynkä Oulusta, sai siirron mukulan 
vuoksi. Suu kävi tyyliin: koko maailma kah
dessa minuutissa. Ainoa, joka lähti tyhjää
mään takaressua minuutin valmistautumisai
kana! 
Motto !."Naurakaa vaan, mua ei naurata yh

tään! 
2."Oooppilas Koskelan kaaaaappi!" 

Timo "#&*□#%" Koski 
Laihian isäntä, joka hajosi 100 kertaa päiväs
sä ja kiroili senkin edestä. Heräsi kerran mär
känä, toivottavasti ei enää toista kertaa .. . ? 
Motto:"Kyllä tän Auk:n läpi pääsee." 

Tommi "Saikka" Saijonkivi 
Vaasalainen wide-receiver, joka aikoi tykki
mieheksi- päätyi Auk:uun. Suurin ilonlähde 
elämässä oppilas Koskelan tempaukset. Lähti 
AuK:n päätteeksi asekouluun Kokkolaan. 
Motto:"Vitsi Koskela, sä oot taas niinkuin 

pässi narussa!" 

Jarno "Rambo" Suni 
Kysyi aina jotain ... yleensä päivänselviä asioi
ta. Stalinmainen oppilasvääpeli, joka räjäytti 
aina kengännauhoista selkärepun remmiin. 
Hölötti yleensä jotain käsittämätöntä! 
Motto:"MÖÖÖ ... 1,2,3MÖÖÖÖÖ!" 

Kimmo "Pornahdus" Suoraniemi 
Hallitsi aksentit, aina laulamassa. Pettyi, kun 
puolikurssijuhlassa ei ollut karaokea. Sai
ras/vilkas mielikuvitus. 
Motto 1. "Konsta lisää jäitä viskiin ... " 

2."Maksakaa velkanne, köyhät!" 

Tuomo "Nikkis" Säntti 
Jalasjärven hiljainen särmääjä. Nauroi Koske
lalle, hajosi Suniin. Aina tupakalla, jos ei, 
niin oli menossa.Villiintyi Lohtajalla ja liittyi 
Kuivaushuoneen Kiltaan. 
Motto 1. "Tuleeko joku tupakalle?" 

2."Juu-kyllä se näin on ... " 
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Arto "ET" Toiviainen 
Intergalaktinen korttihai ( ei tod.). Väitti ole
vansa 3. patterilta, vaikka saletisti E-planee
tan kaurajätti. Hiljaisuus etäinen käsite, todel
la vilkas ihminen? 
Motto l."Täähän menee levikkiin" 

2."(unissaan) Lomille lomps!" 

Mika "Tolppa" Vankka 
Kädet kelpasivat vain korttitelineiksi. Putsasi 
ET:n pussit. Saabismi oli sairaus.Osoittautui 
käytännön mieheksi. 
Motto:" ... TÄH?" 

Tu/iasema/injan tupa nro 5:den sakkia val
miina (?) pimkka- ja pinkkatarkastukseen. 



TULENJOHTO- JA MITTAUSLINJA 

Jan "Kännykkä" Ekman 
Puhui koko ajan kännykkäähsä. Eli veitsi kur
kulla joutuessaan hoitamaan lähes yksin puo
likurssijuhlan järjestelyt. Tuvan hukikone. 
Motto 1 . " Tuu kuudelta portille." 

2." Se on sitä huonompaa!" 

Jani "Se toinen" Heinänen 
Rauhallinen mies Ähtäristä. Omasi varmasti 
keskiviikon hukiennätyksen. Rauhallisuus 
katosi, kun sai pari tuoppia olutta. 
Motto:" Arvaa, kuka on hukissa!" 

Matti "Mussu" Häkkilä 
Kurssin ylivoimaisesti pahin selventäjä. Mus
sutti lähes joka asiasta, eikä sillä ollut väliä 
oliko kohde koksu, alikessu tai oppilas. 
Motto:" No asia on nyt sellainen ... " 

Juha "Sleepwalker" Kallio 
Tuvan Vaihe/HV-kone. Osasi lähes poik
keuksetta välttää siivouspalvelun. Harrasti 
öisin puhumista, joskus jopa singahtelikin! 

Motto l."Onko nyt SP? Mää meen ves-
saan!" 2."Vähä mä oon vaihees!" 

Pasi "Juti" Huhtala 
YO'95. Näytti Lohtajalla lähinnä ressulta. 
Motto: "Mä oon ihan hajalla!" 

Tuomo "Eros" Koivula 
Soinin eroottinen tiikeri, jonka päällimmäise
nä pyrkimyksenä oli kastaminen. Kerrassaan 
omalaatuinen nuoriso-ohjaaja?! 
Motto l."Vitsi ku pääsis kastamaan!" 

2." ... siitä on ollut kauan, ku mä oon 
ollu viimeks suihkussa!" 

Jari " Kone" Koljonen 
Jätkä oli kuin kone. Osasi kaiken, minkä oli 
kerran lukenut. Kurssin, ehkä koko linnunra
dan lahjakkain oppilas. 
Motto:" Ei tullu ku 2.75" 

Timo "TJ-sexybody" Laari 
Halusi luoda omat säännöt armeijaan. Omisti 
jännät linssit, jotka kuolivat humalassa? Piti 
hirvittävät jatkot tuvassa puolikurssijuhlan 
jälkeen. Selkänsä vuoksi kauan toipparilla. 

Motto l. "Tahdissa-MRRSFH" 
2." Kyykyyn, ylös, lepooooo!" 

Markus "Maisa" Mannila 
Sai ansaitut korpin natsat puolikurssijuhlan 
jälkeen. Koljosen kanssa tuvan aivot. Omisti 
Euroopan suurimman makuupussin. Oli va
paaehtoinen joka hukiin. 
Motto:" Mää meen ... " 
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Simo "Simppakukko" Mäntylä 
Sairaan rento jätkä Seinäjoelta.Ei ottanut mis
tään mitään paineita. Omisti AuK:n särmim-
män kaapin? Motto:" 
Rexonareikää!" 

Timo "Unto" Ulvila 
Seinäjoen gigolo, joka rehenteli naisjutuil
laan. Luisti puolikurssijuhlavastaavan tehtä
vistä. Motto l." Homma on bueno!" 

2." Ulvilan poika saa tänään ... " 

Sami "Unski" Unkuri 
Aito Vaasalainen pervo, joka tykkäsi 
pelehtiä ... Koki syvää synkkausta Suoranie
men kanssa, sekä muiden Kuivaushuoneen 
Killan miesten kanssa. 

Motto:" Otaks vähä tosta kii ja .. . " 

Mikko "Rantsu" Rantala 
Lapualaanen pöllö 3:lla ällällä. Ahkera ravin
toloiden sponsoroija. Liikehti Peltorit korvilla 
käytävällä TV ÄL-tarkastuksen yhteydessä. 
Motto:" Ilman mitään!" 

Kera Oy:n 
Pienlaina 

Kera Oy: n Pienlaina on kehitetty erityisesti al
kavia pienyrityksiä varten. Lainansaajana voi 
olla tuotteita valmistava yritys, yrityspalvelu
yritys, matkailuelinkeinon tai maatilatalouden 
sivuelinkeinon harjoittaja. Kaikki yritysmuodot 
ovat mahdollisia. Pienlaina on yrityksen ensim
mäinen laina Keralta. 
Lainan koko enintään 100.000 markkaa. 
Laina-aika 5 vuotta, josta l . lyhennyksistä 
vapaa. 
Korko 6 kuukauden heliborkorko. 

,, 
25 VUOTTA YHTEISTYÖTÄ 
YRITTÄJYYDEN PUO.LESTA 

IIKERA 
VAASAN ALUEKONTTORI 

Puh. 020 460 3800 
(ilman xuwnanumcroa paikallispubelumabulla kaikkialta Suometila) • 
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Opp Ekman JP johtaa kaminan tulta. 

Pien- ja keskijännitekojeistot 
Ohjausjärjestelmät 

VEO 
KOJEISTOT OY 

PL 20, 65381 VAASA 

puh 961-356 8700 

fax 961-356 8702 



VIES TILIN JA 

Kim "Takareservi" Haglund 
Tuvan HÄRÖ kuningas. Aina pää auki.Hoiti 

oppilaskunnan asiat särmästi. 
Motto: "Nyt mä teen parannuksen, HA HA 

HAA" 

Tommi "Vätys" Jylhä 
Epäsotilaallinen nahkakuulan potkija. Viihtyi 

rukousasennossa. 
Motto: "Mä oon periaatteiden mies." 

Miika "SSE" Jämsä 
Tylytyksen mestari. · Lammisen vakiopakki, 

joten aina HV:lla.Viihtyi vessassa siivouspal
velun aikana. 

Motto: "Niin MITÄ! ....... .. Puhu suomea!" 

Timo "Länkkäri" Louhivaara 
Linjan särmä. Tuvan viidestä HV-pellestä se 
pahin. 
Motto: 1. "Jos ei intti nappaa, lähdetään vii

koksi Maltalle." 
2. "En mä polta ... .... ...... .. .. jätäjämät" 

Markus "Vaihe" Lönn 
Mies oli vaiheessa joka tilanteessa.Ei ottanut 

turhia paineita. 
Motto : "Ei tässä ole mihinkään kiire." 

Tomi "Hermo" Ranta 
Tuvan verho vastaava. Hermostui siivousvuo

roista, j oita tuli usein muun tuvan väen olles
sa HV :lla. Kauhajoen pesissankari. 

Motto: "Mä oon joka päivä siivonnut" 

Sebastian "Selventäjä" Selkälä 
Viestituvan ruotsalaisvahvistus.Selvensi asi
asta kuin asiasta kenelle vain. Hämäsi ruotsa
laista RT:n tarkastajaa riikinruotsin taidoil

laan. Motto : "Grillin kautta kassulle!" 

Kim "Svedu" Sund 
Tuvan toinen ruotsalaisvahvistus.Osasi sär
mät ilmoitukset? 

Motto: 1. "Mitä? .. Mitä? .. " 
2. "Joo .. .. Joo ... Jooooo! !!" 
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Ari-Pekka "Vemppa" Varonen 
Vemppatoimiston pomo. Omasi komean ko
mentoäänen! ? 
Motto: "Mikä ihmeen Lohtajan leiri?" 

APUKOULUTTAJAT, asiaa - LEPO 

Me apukouluttajat odotimme AuK:n alkamis
ta varmasti yhtä innoissaimme kuin oppilaat

kin, sillä koulutuksen pääpaino siirtyisi linja
kohtaisen erikoiskoulutuksen puolelle. Kurs
sin koko oli yllättävän pieni, vain 39 oppilas
ta. Halukkaita ei tuntunut olevan enempää. 
Nykyään ei enää haluta pakottaa miehiä kurs
seille, kuten aikaisemmin on tapahtunut. Alo

kasajan lopulla myös kokelaiden ja ryhmän
johtajien joukossa oli pientä jännitystä siitä, 

ketkä saisivat jäädä aliupseerikoulun apukou
luttajiksi. Alokasajasta määrä pudotettiin 
puoleen. Jäljelle jäi pieni mutta sitäkin yhte
näisempi joukko. Välillä oli tilanteita, jolloin 
erikoiskoulutuksessa ei aina tahtonut riittää 
apukouluttajaa kaikialle, mutta ongelmat saa
tiin ratkaistua yhteistyössä henkilökunnan 

kanssa. 

Menestys yhteisissä ja linjakohtaisissa koulu

töissä eli kokeissa oli kovin vaihtelevaa ja vä

lillä jouduttiinkin hieman etsimään intoa 
AuK:n luokasta yhteisten lukuhetkien muo

dossa. Ja toden totta; lauma suomalaisia mie
hiä laitetaan samaan huoneeseen oppikirjojen 
kanssa, tapahtuu ihmeellinen tiedon siirtymi

nen muistiin ja sieltä koepaperille. Hyviäkin 
esityksiä havaittiin ja niistä palkittiin komen

tajan toimesta ensimmäisillä arvomerkeillä, 
korpraalin kulmaraudoilla. 

Järjestelyiltään ja tarjoiluiltaan erinomainen 

puolikurssijuhla oli varmasti monen mielestä 
kurssin kohokohta ja omiaan nostamaan yh

teishenkeä, ehkä se toi apukouluttajiakin hie
man lähemmäksi oppilaita. Torstaiaamuna

kaan taistelijaparia ei jätetty auttamatta, jotta 
olisi ehditty perinteisiin sulkeisiin. Ltn Saini
on laatima harjoituspaketti jääneekin mieliin 
yhtenä armeijauran hauskimmista. 

Hyvän ryhmänjohtajan ominaisuudet var
maankin jokainen oppilas on opetellut; esi

merkillinen, ystävällinen mutta samalla vaati

va jne. Ryhmänjohtajan pitääkin olla 
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vahvempi kuin ryhmän voim~n, syöksyä 
ensimmäisenä, jaksaa pidemmälle kuin kova
kuntoisin mies. Hänen pitää johtaa esimerkil

lään. Koulutuksen pitää olla tiukkaa mutta 
asiallista, luovuttajia on tukistettava. On va
rottava syylistymästä ylilyöntihin, muuten 
menettää kasvonsa. 

Niinkin totisessa paikassa kuin Suomen ar

meija, pitää välillä olla hauskaa. Hyvä juttu 
keskellä tylsää rastikoulutusta saa miehet 

kiinnittämään huomionsa ja kuuntelemaan 
tarkemmin. Pieni hymynvime silmäkulmassa 
saa miehen hoitamaan vastenrnielisenkin teh
tävän paljon helpommin. 

Herrat ryhmänjohtajat, ja aivan samalla taval
la kokelaat, ette te niin suuria sotapäälliköitä 
ole. On muistettava tulla alas niiden kulma

rautojen ja salmiakkien päältä istumasta. On 
oltava valmis neuvomaan ja opastamaan alai
siaan kun he apua tarvitsevat. Toisille pitää 

hieman apuakin tyrkyttää. 

Niiden jotka siirtyvät kouluttamaan vanhem
pia tykkimiehiä pitää muistaa asennoitua eri 

tavalla kuin alokkaiden kanssa. Omaa arvo
valtaa ei kannata lähteä murentamaan jatku

valla huutamisella ja rangaistuksilla uhkaami
sella tai liialla löysäilyllä. Se miten hyvin käs

kyäsi totellaan, riippuu pelkästään arvovallas
tasi jonka pystyt saavuttamaan tykkimiesten 

silmissä; tiedoillasi ja taidoillasi. Kaveruutta 

ei mikään kiellä mutta kun jutut on juteltu on 
suoran käskemisen aika. 

Lienee turhaa toivottaa innostusta uusille ryh
mänjohtajille, onhan sitä kerätty viisi kuu
kautta Kivijärvellä, Rajavuoressa ja Lohtajal
la, villanmaastossa ja meren jäällä. Pitäkää 
järki päässä ja hoitakaa tehtävänne kunnolla. 

Kotiutuvien apukouluttajien puolesta 
KokAlanen 



PLAYA DEL LOHTAJA 3.5.-9.5.19961 

Lohtajan tykistöleiri Toukokuun alussa oli 
oppilaille näytön paikka, niin taidollisesti 
kuin tiedollisestikin. Seuraavassa kuvia ja 
tuntemuksia eri linjojen tapahtumista 
Lohtajan tuulisilta hiekkarannoilta. .. 

TULIASEMALINJA 

T-as täräytti itsensä Lohtajalle venäläisillä 
Kraz-merkkisillä kuorma-autoilla 3.5. samaan 
tyyliin kuin muutkin linjat. Perille päästyäm
me suoritimme ensimmäisen asemaanajon, 
joka sujui miten sujui ... eli ryminällä kalusto 
alas lavalta ja tykki ampumakuntoon. Tämän 
jälkeen ihmeteltiin joukolla tykkipäätteen 
piuhojen liittämistä tyyliin: mites se ny 
menikään? Ensimmäisenä päivänä ammuttiin 
yksi laukaus yhteislaukauksena. 

Oppilaat oli jaettu kahdelle tykille ja muodos
tivat 3. tulipatterin. Muista tulipattereista poi
keten meillä oli kalustona 130 k 54 ja muilla 
76 k 36. Satakolmekymppinen painaa reilut 
kahdeksan tonnia ja seiskakutonen alle kaksi 
tonnia, jotenka asemien vaihdot olivat oppi
laille tuskaisen riemullisia (varsinkin kun tie-

si että muut tulipatterit liikuttelivat 
hemepyssyjään!). 

Pekka Pouta lupaili aurinkoa ja lämpöä, joita 
kumpaakaan ei meinannut oikein löytyä. Täs
tä patterin päällikkö ltn Sainio muisti kuittail
la laskinvaunun lämmöstä. Pekka kuitenkin 
piti lupauksensa ja päivää ennen lähtöä tuli 
aurinkokin esiin lämmittämään Lohtajan 
dyynejä. 

Oppilaat lähettivät taivaisiin yhteensä 30 kra
naattia eli 15 per tykki . Itse ampuminen oli 
varmasti se , joka jäi jokaisen oppilaan mie
leen, sillä tykillä jysäyttäminen ei todellakaan 
ole mitään räkäpäitten paukuttelua! 

Sotilaskotiin ja saunaan pääsivät jopa "tassi
laisetkin", jotka kyllä erottuivat muusta poru
kasta: omituinen örinä, kuola ja epäilevä ilme 
olivat "tassilaisten" tuntomerkkejä. Leirihajo
tus varmasti koetteli tuliasemalinjan oppilaita 
eniten, useiden asemienvaihdosten jälkeen. 
Aika kuitenkin kultasi muistot ja jokaisen 
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pa1van päätteeksi naurettiin tapahtumille ja 
toisillemme. 

Likaisuus, märkyys, kylmyys ja väsymys ko
etteli uskomattomalla voimalla oppilaita, 
mutta (pesemätöntä) hammasta purren linja 
selvisi leiristä hyvin muistoin ja kunnialla! 
Palkintona oli paluu kasarmille, joka tuntui 
siltä kuin kotiin olisi tullut. Kaluston purka
misen ja henkilökohtaisen huollon jälkeen 
osa pääsi IV :lie ja osa ei . Leiri oli ohi! 

opp Suoraniemi 

TULENJOHTO- JA MITTAUSLINJA 

Vapun jälkimainingeissa 3.5. 96 soi koulun 
pirinäsummeri herätyksen merkiksi klo. 5.50. 
Kiireesti punkat kuntoon ja aamiainen ma
haan. Seuraavaksi tarkastettiin leirijoukot 
huumekoiria apuna käyttäen. Matka Lohtajal
le kesti nelisen tuntia. Perillä meitä odotti 
hiekkainen maisema ja tulenjohtotomi. TJ-a
semaan kannettiin tarvittavat vehkeet ja piu
hat. Toiset pystyttivät telttaa ja vartio-sekä 
päivystyshukit lähtivät pyörimään. Illalla tä
hystettiin jo ensimmäisiä ammuntoja. 

Teltassa ei ollut turhan paljon ylimääräistä 
tilaa, sillä meitä oli 15 lattiatason nukkujaa 
sekä luutnantti Ristimäki hetekallaan. Yöelä
mästä pitivät leirin aikana huolen nukkues
saan ainakin kuski ja oppilas Kallio. Sotilas
kotiin ja saunaan pääsimme kolme kertaa. Ne 
reissut olivat rentouttavia varsinkin sateisina 
päivinä, joista yhtenä satoi jopa lunta. 

Aliupseerikoulun tulenjohtolinja jaettiin lei
rillä kahteen ryhmään. Nukke- eli nalleryh
mällä oli parempaa onnea ilmojen suhteen. 

VIRTAIN 
PUURAHENN• 
JAAKKO HUHTAL~ 

63340 SAPSALAMPI 
Ovet, Ikkunat myös erlkolsmlt61 
Puurappuset mlttatllaustyöni 

Puh. 965-514 5350, 949-666 711 
949-950866 
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Nimen taustalla on isojen sotaherrojen ensim
mäisen vierailun ajoittuminen heidän vuorol
leen. Itse toimin taasen siinä toisessa ryhmäs
sä- enimmäkseen siis sateella. 

Laitteet ja yhteydet pelasivat tai sitten eivät. 
Oppilas Ekman kunnostautui yöpäivystäjäna 
pilkkopimeässä: lamppu rikki, sytkästä kaasu 
loppu, luurit kateissa, puhelimella kutsutaan 
ja sanomalaite piipittää. Loppujen lopuksi 
hänen täytyi vielä laittaa datapiuhat tietyllä 
ennestään tuntemattomalla tavalla. "Se on sitä 
huonompaa" vakiintuikin Ekmanin mielilau
sahdukseksi. Asemia vaihdettiin kaksi kertaa. 
Tämä takasi ainakin aseman kuntoonlaittami
sen oppimisen. Muutenkin taidot kehittyivät 
leirin aikana harppauksin. 

Muita leirin merkkitapahtumia olivat oppilas 
Ulvilan ylivoimaisen pitkät (?!) hukit; maas
toajelu kuorma-autolla, huussien tyhjennykset 
ja sotilasmestari Kourion vitsirasti. 

Lohtajalta palattiin 9.5.96 hienossa kevätil
massa. Itse tulin ohjeviittoja asentavan auton 
kyydissä ennen muita. Lounaankin söin jo 
kello kahdeksan jälkeen. Kasarmilla jouduin 
tosin päivystäjäksi, mutta se ei enää paljon 
haitannut. 

Tulenjohtolinjan leiristä jäi hyvä maku suu
hun. Silmiin jäi kuva jäänsekaista vesi patsais
ta. Korviin puolestaan jäi oppilas Ulvilan 
huuto vartiopaikalta: "Heinä-NEEEEEN!" 

opp Koljonen 
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VIESTILINJA 

3. päivä toukokuuta perjantaina koitti lähdön 
hetki . Takana on pitkät valmistelut leiriä var
ten sekä tietenkin AuK:n kiinniolo viikonlop
pu ja keskiviikon railakas vappu. Esikunta- ja 
huoltopatterin marssirivistö lähti kohti lohta
jaa kello 9.00. Iltapäivällä saavuttuamme pe
rille vedimme lyhyet yhteydet PSTOn ko
mentopaikalta tulipattereihin ja tulenjohtoon. 
Lisäksi pystytimme useita telttoja. Illalla 
viestilinjan tyyliin kuuluen pääsimme sotilas
kotiin. Lauantaina odotti asemien vaiho. Yh
teydet hieman pitenivät ja oppilaiden toimes
ta laku lauloi muutaman kelan ylimääräistä. 
liialla sauna piristi mieltä. 

Sunnuntaina oppilaiden teltta jouduttiin siir
tämään ja samalla kaivetut poterot osoittau
tuivat turhiksi. Rastikoulutuksen jälkeen päi
vä alkoi olla pulkassa.Maanantaina valmistel
tiinkin jo tiistain uusien asemien yhteyksiä. 
Maanantaina jäi sode väliin ja se näkyikin 

Sisu E. 
Kokonaan uusi suomalainen 
kuorma-automallista. 
Huolto- ja myyntipalvelut kautta maan. .-
_ Sl~ U Trucks 

Oy Sisu Auto Ab 
Tammisaarentie 45 
10300 Karjaa 
puh. 911-2751 
tax 911 -236 044 

suorituksissa. Tiistaiaamuna lähes koko päivä 
kului 

teltassa levynä, mutta kelahuollon jälkeen 
tulitoiminnan loputtua odotti vanhojen asemi
en purku, kello 22.00 alkoivat hommat ja 
eräiden ongelmien jälkeen pääsimme levyksi 
noin kello 02.00. Keskiviikkona päivä kului 
kelahuollon ja nyrkkiryhmän parissa. 

Torstaina odottikin odotettu ajoon komento 
ja noin kello 10.00 lähdimme paluumarssi lle. 
Vaasassa väsynyt joukko purki kaluston ja 
leiri oli ohi! 

Yleisesti oli selvää että oppilasryhmät ja niis
tä tietyt henkilöt olivat aina valmiina "hu
kiin". Yötkin kuluivat mukavasti kolmen "hu
kin" parissa kuten keskussanomalaite päivys
tys, porttivartio sekä tietysti "kipinä" jossa 
näimme erilaisia suorituksia. Loppujen lo
puksi leiri ei ollut niin raskas kuin oli 
odotettu! 
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NOKIA 880 GSM 
TASKUPUHELIN 

NOKIA 
BBC 

Uudessa Nokia 880:ssa 
on omnalSUuksa JOita 
tarv,tset nauniakseSI yha 
kasvaVtsta GSM-verkko
palveluista. Kestavan 
rakenteensa anS1osta 
se on oikea vahnta 
kovaan kayttoon. 

• kayttoä kestäva 
muoto,lu 

• suun, selkeä nayttö 
• helppokaytto,nen 

nappa,m,sto 
• om1na1suukS1a tule

v8JSUuden GSM
paNelu1h1n 

• alykas v,rrankaytbn 
hallinta 

• mon1puohset lisa-

~;;~.A ~ 
CoNNECTING PEOPLE 

~TeleRing 
MOBICENTER 0Xb 
Kauppapuistikko 26 Handelsesplanaden 

Kivijärven puuhamaa 

Kivijärven eksoottisesta puuhamaasta löytyy 
mm. napalmkuja, kyynelkaasutelttoja, kym
meniä erilaisia poteroita, paljon tetsauspinta-
alaaja tietenkin ampumarata. 

K.ivijärvelle tulevat kaikki, niin alokkaat kuin 
kantahenkilökuntaan kuuluvat. Kivijärven 
puuhamaan toiminta on täysin ohjattua ja var
masti tarjoaa jokaiselle jotakin. 

Majoitusmahdollisuudet neljän tähden puoli
joukkueteltoissa, tunnelman takaa helottava 
kamina kipinävuoroineen. Ruokailu tapahtuu 
isossa ulkoilmaravintolassa, pakista tietenkin 
(tarjolla mm. hernekeittoa ja raksuja) . 

Lomakohteemme yöelämä ei ole kovin vil
kasta, mutta kiinnostuneille tarjolla esim. 
kiertoväijymahdollisuus sekä hälytyksiä lähi
puolustusasemiin. Tervetuloa räiskimään rä
käpäillä tai tetsaamaan tunnin kaksi! (huom. 
laiteliput puoli-ilmaisia, ranneke maksaa vain 
vaivan) PS.Mahdollisuus nähdä Kivijärvi 
Special Force in action!! ! Kivijärvi-hajotus kohtasi opp Suoraniemen. 

Päivi•, illoin , öin r -- · . ·~ . 
pärasia grillattua söin · 

KATUKElfflÖ 
KAU PPAPUISTIKKO 36 • PUH. 3179 019 
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Aliupseerikurssin 118 puolikurssijuhla pidet
tiin 17.4.96 perinteiseen tapaan päällystöker
holla. Juhlaan osallistuivat oppilaiden lisäksi 
kirjuri, apukouluttajat ja suurin osa koulutta
jista sekä kunniavieraana patteriston komen
taja everstiluutnantti Hannu Luukkonen, jon
ka otti vastaan oppilaskunnan puheenjohtajå 
opp Haglund. 

hin ja yökerhoihin. Monet vaasalaiset naami
oituivat tätä ennen siviileiksi, mutta järjestys
partiota sen enempää kuin järjestyshäiriöitä ei 
yön mittaan havaittu. Hauskaa tuntui kaikilla 
olevan. Aamuksi oli palattava aliupseerikou
lulle, missä muutamat ehtivät levätä enem
män, toiset vähemmän aikaa ennen herätystä. 

•. Aamulla osa miehistä, kuten arvata saattaa, 
Everstiluutnantti Luukkonen evästi puheil- oli melko sekaisin, mutta kaikki selviytyivät 

laan oppilaita jatkotaipaleelle, minkä jälkeen aamun palvelukseen. Patteriston komentaja 

nautittiin juhla-ateria. Sitten oli vuorossa juh- tuli tarkastamaan sulkeisiin järjestyneen ali

lan ohjelmaosuus, jonka juonsi opp Suoranie- upseerikoulun. Sulkeiset piti luutnantti Sai

mi. Kilpailuhenkisessä ohjelmassa oli krava- nio, joka harjoitutti myös aseotteita tahtijuok

tinsolmimista, muumiointia ja oluenjuontia sun ja poistumisen lomassa. Aamupäivällä 

pillillä. Voittajat luonnollisesti palkittiin. Juh- siistiydyttiin kurssikuvaan. Viikko-ohjelmaan 

lan aikana komentaja ylensi korpraaleiksi oli merkitty lomautus, joka oli monen osalta 

kurssilla menestyneitä oppilaita, jotka olivat siirtyä, kun tuli ilmoitus patteriston vartion

ainakin saaneet kaikki kokeet läpi. vahvennuksesta. Tämä kuitenkin peruttiin ali

Kun juhlan virallinen osuus päättyi, jatkettiin 
vapaammin juomien, jutustelun ja biljardin 
merkeissä. Tilaisuuden tultua juhlijat lähtivät 
viettämään yölomaa Vaasan keskustan baarei-

upseerikoulun osalta, sillä aseet oli ehditty 
viedä jo varastolle. Niinpä kaikki pääsivät lo
mille lepäämään. 

opp Suni 

Kersantti Honkavaara näyttää mallisuoritusta opp Selkälälle. 
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Kurssi 118:n muistoja ... 
1 

7.3. kurssi 118 alkoi. Uudet oppilaat eli me 
kaikki 39 odotimme jännittyneinä ja intoa 
täynnä AuK:n alkamista. 
1.4. Pikamarssi. Miehiltä lyhenivät jalat 
10cm ja illalla kasarmilla oli ryytyneitä mie
hiä. 
16.4. VaaRPsto:n avointen ovien päivä. 
Oppilaat Pohmsk:n kanssa yhteistyössä, ai
heena kuviomarssi. Kokonaisuudessaan hieno 
päivä. 
17.4. Puolikurssijuhla. Kauan odotettu puo
likurssijuhla pidettiin päällystökerholla. 
VaaRPsto:n komentaja ylensi 9 oppilasta 
korpraaleiksi. 
18.4. Sulkeiset. Sotilaallisen kunnon kohotta
minen oli sulkeisten aiheena. Ltn Sainio piti 
huolen, ettei kenellekkään jäänyt epäselväksi, 
että oman kunnon parantamisessa olisi 
varaa ... varsinkin puolikurssijuhlan jälkeisenä 
aamuna! 
3.-9.5. Tykistöleiri Lohtajalla. Jokainen va
rusmies tietää mitä tulee kun vesi ja hiekka 

yhdistetään. Viikko leirin jälkeenkin kaivel
tiin hiekanmuruja korvista ja päänahasta. 
15.5. Suunnistuskilpailu. Rastit hieman hu
kassa, mutta Vaskiluodosta löytyikin ruu
mis!!! 
20.5. Ryhµiätaitokilpailu. Oppilaat saivat 
oivan tilaisuuden testata tietojaanja taitoja?Jl. 
24.5. Cooperin testi. 12 minuutin leppoisa 
pikku pyrähdys . 
27.5. Marssikoulutus. Jalkoja lyhennettiin 
toiset 10cm. 
29.5. A-Rata. Rynkyt lauloivat ja reikiä tuli . 
30.5. Järjestymisharjoitukset. Rättirurnba 
vaihtuikin virrenveisuuksi. Illalla oli kuiten
kin härövarustustempaus! 
31.5. AuK 118 päättyi. 39 oppilasta valmis
tui ryhmänjohtajiksi. Silmät kiiluivat innosta 
päästä komentelemaan tykkimiehiä ja tulevia 
alokkaita ... 

opp Koivula/ opp Suoraniemi 

Aliupseerikoulun kuviomarssiosasto liikehti mambojambön tahtiin 16.'4.1996 
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Niin se päivä eli 9. tammikuuta sitten koitti, 
kun mieheni astui asepalvelukseen.Toki sii
hen oli etukäteen valmistauduttu monin ta
voin: puoliselkään ulottunut tukka oli siirty
nyt päästä seinälle roikkumaan ja kuntoa oli 
kohotettu (tai ainakin siitä oli puhuttu). Silti 

lähdön aika tuli jotenkin yllätten. 

Muutaman ensimmäisen illan istuin vain ko
tona ihmettelemässä ja odottelemassa soittoa 
sotapojaltani, ennenkuin tajusin, että vain 
keksimällä jotain tekemistä saisin tulevat 11 
kuukautta kulumaan. 

Pianhan se ensimmäinen viikonloppuvapaa 
sitten tuli ja kotiin saapui aivan uusi mies: 
asiallinen, jämäkkä ja ryhdikäs kaveri aina 
tyylikkäässä harmaassa asussaan. Hyvä , että 
edes tunsin hänet samaksi vanhaksi tyypiksi. 
"Särmä" hän sanoi olevansa ja monet muut
kin uudet sanat vilisivät hänen puheessaan. 
Sinä viikonloppuna ymmärsin ehkä noin 
puolet hänen jutuistaan. 

No, myöhemmin tulivat armeijan vaatteet ja 
slangi tutuiksi lähinnä sotilaskotivierailujen 
ansiosta. Siellä minulle esiteltiin sen ja sen 
nimisiä armeijakavereita, joista pari on ehkä 
jäänyt mieleenkin, niin samannäköisiä kaikki 
harmaissaan ovat. 

"Tornivaatteisiin" tutustuin läheisesti viikon
loppuisin niitä pyykätessäni ja niiden roikku
essa koristamassa asuntoamme. 

Myönnän sen, että palvelusaika on asevelvol
liselle itselleen raskas ryynäämisineen ja nys
väämisineen, mutta väitän, että varusmiehen 
pikkuvaimon osa on vähintään yhtä vaativa. 

Elämä on ainaista ikävää ja odottamista, ja 
kun iltaloma tai viikonloppuvapaa koittaa ja 
mies ilmestyy sohvalle makaamaan,niin 'mi
nulle napsuu huki säälimättä ... 

2{;,u,ta fo/4el!ie?wn 

KOTIPIZZAN HUIPPUALENNUKSEl 

VARUSMIEHILLE 
Normaalipizzan Ostaialle .... 
0,5 L JUOMA KAUPANPAALLE 

HUOM !! limainen kulietus, kun tilaat 
väh. Yhden perhepizzan, kaksi 
norm. pizzaa kolme pannupizzr.aa 

SOITA 312 3001 
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REWELL 
CENTER 

SEURAAVAT YRITYKSET JA YHTEISÖT TUKIVAT LEHTEÄMME: 

Hotelli ja ravintolahenkilökunnan 
liitto ry. -Vaasan osasto 011 
Pitkäkatu 43 65100 Vaasa 

Elintarvikekioski Fasaani 
Sala-ampujankatu 2 65370 Vaasa 
p. 961 /3167272 

Kukka Erica 
Kauppatie 3 66400 Laihia 

Epec oy 
Pl 194 60101 Seinäjoki 

Varaosalinna 
Pohjolantie 10-12 81800 Kauhajoki 
p. 963/2315461 

Laihian kotipulla ja pitopalvelu 
Tampereentie 84 D 66400 Laihia 

Suvilahden pultti oy 
Talttatie 1 65350 Vaasa 

Soinio kunta 
63800 Soini 

Kyrönmaan LVI oy 
Tampereentie 93 66400 Laihia 

Osuuspankki Soini 
63800 Soini 

TlU.t"!J:$ ,A lC'lb't! 
Y.lt~~tH: 

rAYAJANI n1'-II I.A 
':'UY(t\.i\OA! 
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Top Game Shop 
Kauppapuistikko 29 65100 V aasa 
p. 961/3178430 

Ähtärin VPK ry. 
Yrittäjätie 4 63700 Ähtäri 

Engel kiinteistö- ja siivouspalvelut oy 
Kauppapuistikko 20 B 65100 V aasa 

Latomäen sähköliike ky 
Kustaa Tiituntie 2 62100 Lapua 

Hotelli Kaske 
64260 Kaskinen 

Rakennustarvike ky Buckman & Mullola 
Pohjankyröntie 139 61500 Isokyrö 

Antikvaria Feliks Onnelinen 
Ähtärintie 67 63700 Ähtäri 
p.5337310 

Varttilan kyläkauppa 
61720 Koskue 
p. 964/4571632 

Vaasan Rakennus Ky 
Jussi Välimäki 
Pajakatu 17 65300 Vaasa 

T:miP. SETÄLÄ 
·LINJATIE 1 
63700 ÄHTÄRI 
Puh. 940-5471425 

965-5337060 

EAGLE intiaanikanootit, lujitemuovit. 
pit580, lev.90paino 45 kg, uppoamaton. 
Hinta 2.500 mk (ovh 4 .S00mk)HUOM! 
Myös merikajakki, pit.560, Hinta 2.500 mk 
Osta ajoissa, vliltä keslin ruuhka 




