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Tietojen ja ihmisten 
hallintaa 

Vaasan Rannikkopatteriston toimin
takäskyssä vuodelle 1 996 todetaan tietohal
linnon osalta mm . seuraavaa : "Tietohallin
non tavoitteena on edelleenkin palvella 
patteriston päätehtävää , asevelvollisten 
kouluttamista . Lisäksi tavoitteena on, että 
useat jo käytössä olevat ja käyttöön tulevat 
eri alojen tietojärjestelmät helpottavat jo
kapäiväisten rutiinien suorittamista · ja 
mahdollistavat huomion kiinnittämisen yhä 
enemmän päätehtävän suorittamiseen ." 

Tätä kirjoitettaessa voidaan todeta , että 
paljon on tapahtunut ja tulee vielä tapahtu
maan tällä sektorilla . Henkilöstömme on 
kiitettävällä aktiivisuudella murtanut omia 
asenteitaan ATK:ä kohtaan ja aloittanut 
laaja-alaisesti perehtymisen tietojen käsitte
lyn ja -hallinnan maailmaan. Haluankin jo 
tässä yhteydessä esittää parhaat kiitokseni 
kaikille patteristolaisille , yhtä hyvin rakenta
jille , opettajille kuin meille opiskelijoillekin! 
Hyvässä alussa ollaan! 

Rannikkotykistö on perinteisesti ollut hyvin 
tekninen aselaji . Tämän päivän aselajimme 
elää vielä entistäkin enemmän tekniikan ja 
erityisesti automaattisen tietojenkäsittelyn 
varassa . Kun muutama vuosi sitten otettiin 
leirille lähdettäessä mukaan sen ajan huippua 
edustavia teknisiä apuvälineitä kuten tasku
laskin , kopiokone ja vaikkapa "raahattava" 
Salora-puhelin. niin mitä tehdäänkään 
tänään! Mukaan maastoon tulevat kannet
tavat tietokoneet, ammunnanlaskimet ja 
tietenkin "kännykät" , joilla voi vastaanottaa 
tai lähettää puheen lisäksi vaikkapa sanomia! 

Muutos on melkoinen . Siihen ollaan kuiten
kin jo hyvää vauhtia sopeutumassa ja kaikki 
nämä tekniset apuvälineet ovat osa joka
päiväistä elämää yhtä hyvin kasarmialueella 
kuin maasto-olosuhteissakin. 

Erästä asiaa ei kuitenkaan saa unohtaa . 
Pahasti harhaan johdetuksi tulee nimittäin se 
henkilö , erityisesti johtaja, joka elää siinä 
uskossa. että hyvin menee , onhan meillä 
käytössä huipputekniikka . On aina muistet
tava , että kaiken takan on kuitenkin viime 
kädessä ihminen - hyvine ja huonoine omi
naisuuksineen . Hänen panoksestaan riippuu 
lopputuloksen taso . Mitä paremmin 
osaamme ottaa toinen toisemme tuloksen 
tekijöinä sekä ihmisinä huomioon ja mitä 
tehokkaammin osaamme hyödyntää nykya
jan suomia mahdollisuuksia , sitä helpommin 
pääsemme alussa asetettuihin tavoitteisiin . 

Vaasan Rannikkopatteristo elää tälläkin 
sektorilla yhä laajenevan kehityksen ja toi
minnan aikakautta . Uusiin haasteisiin vasta
taan niin hyvin kuin vain on mahdollista . 
Hyvin toimivat tietoverkot ovat meillä kaikilla 
apuna , mutta ne eivät saa sitoa resursseja 
pois kentältä ja koulutuksesta . Se on edel
leenkin päätehtävämme, johon resurssointi 
tuottaa myös jatkossa hyviä ja ammattitaitoi
sia taistelijoita moottoroidun rannikkotykis
tön reserviin . 

Haluan lopuksi kiittää patteriston hen
kilökuntaa ja varusmiehiä sekä kaikkia yh
teistyökumppaneitamme kuluneesta vuo
desta. Toivotan kaikille Porrastuksen luki
joille voimia ja terveyttä sekä riemullista 
joulun odotusta ja onnellista vuotta 1997 ! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Hannu Luukkonen 
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TAPAHTUMIA 

Rannikonpuolustajain päivä 24.8.1996 
Rannikkotykistökiltojen vuotuinen suurta
paaminen pidettiin Helsingin edustalla Kui
vasaaren linnakkeella 24 .8 .1996. Saarelle 
saapui lähes 400-päinen juhlayleisö tuuli
sessa mutta aurinkoisessa säässä. Suomen
linnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja 
Mika Pyyskäsen tervetuliaispuheenvuoron ja 
tulokahvien jälkeen juhlaväki siirtyi saaren 
kallioille seuraamaan kovapanosammuntoja . 

Saarella järjestettiin myös joukkuekilpailu, jo
hon oli kutsuttu varusmiesjoukkueet eri ran-

nikkotykistöjoukko-osastoista . Kilpailussa 
tehtävinä olivat "Sergei"-tykin vetäminen, 
ilmakivääriammunta ja käsikranaatin heitto. 
Vauhdikkaassa koitoksessa voiton toi kotiin 
Vaasan Rannikkopatteriston joukkue jouk
kueenjohtajansa kokelas Heiskan luot
saamana . Menestyksekkään joukkueen muut 
jäsenet olivat alikersantti Varonen sekä tyk
kimiehet Osola , Sainio ja Jolula . 

Alikersantti Varonen 

Kokelas Heiska joukkueineen juhlii voittoa kuohuvalla samppanjalla. 

HEL S I NGIN 

IYIYIPIPI IIRIAIKlf lNINIUISl~I 
PL 32, 42301 JÄMSÄNKOSKI 

- Uudisrakentaminen 
- Saneeraus 
- Timanttityöt 

Puh. 0400-666662 
Fax. 014-745383 
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TAPAHTUMIA 

Suomen soitto Seinäjoella 
- erilainen konserttielämys 

Torstaina 19.9.1996 matkasi 
Vaasan Rannikkopatteristosta linja
autollinen varusmiehiä Seinä
joelle kuuntelemaan ja ihmet
telemään Suomen soitto -nimistä 
konserttitapahtumaa. Matkaan läh
dettiin vaihtelevin tuntein: jotkut 
olivat innostuneitakin, toiset taas 
nyreissään kun oli "pakko lähteä 
kuuntelemaan jotakin torvien toi
totusta" . Eipä tainnut kukaan vielä 
arvata mitä tuleman piti. 

Suomen soitto -tapahtumassa esiintyi 
Suomen suurin sotilassoittokunta, Puolus
tusvoimien varusmiessoittokunta . Yhteensä 
70 soittajaa ja laulajaa olivat kaikki varus
miespalvelustaan suorittamassa, mukana 
myös kaksi naista . 

Konsertti alkoi sotilaallisen tarkasti mutta 
myös musiikillisesti pätevästi soittavan 
"tavallisen" orkesterin taidonnäyttein . Sei-

naJoen urheilutalon hallissa kajahteli muun 
muassa Sibeliuksen ja Kuulan marsseja . Pian 
klassinen sävy kuitenkin kaikkosi , kun es
tradille saapui soittokunnan rumpuryhmä . 
Mainiota rumpushowta voisi parhaiten ku
vata varusmiehille tutulla sanalla 'särmä' . 
Pojat olivat uskomattoman tarkkoja taikoes
saan rummuistaan mitä erilaisimpia rytmejä, 
ja jopa käsien ja kapuloiden liikkeet oli hiottu 
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viimeistä piirtoa myöten . Viimeistään tässä 
vaiheessa aukenivat väsyneimpienkin tyk
kimiesten ja oppilaiden silmät. Ja auki ne 
varmaan pysyivät jatkossakin, kun erilaisia 
pienempiä bändejä (kaikki Puolustusvoimien 
varusmiessoittokuntaan kuuluvia) esitti' mu
siikkia aina J Karjalaisesta James Browniin . 
Blondi tuli taloon -sarjasta tuttu Niko Sinervä 
juonsi konsertin ja esiintyi monien bändiko-

koonpanojen laulusolistina. Niko oli myös 
soittokunnassa suorittamassa omaa varus
miespalvelustaan kaikkien muiden esiintyjien 
tavoin . Hän sai luontevalla esiintymisellään 
yleisönkin toden teolla mukaan esityksestä 
nauttimaan. 

Konsertin päätyttyä olivat alussa vähiten 
innostuneidenkin varusmiesten kommentit 
tämän kaltaisia: "no joo ... olihan se ihan .. . " 
ja eräs sanoi: "se oli hyvä, varsinki se rumpu
ryhmä oli tosi siisti" . 

Kuten sanottu, konsertissa ei todellakaan 
kuultu pelkästään perinteistä sotilasmusiik
kia , vaan paljon myös ajan hermoilla olevaa 
nykypäivän musiikkia . Niko Sinervä sa
noikin: "sotilasmusiikki on sitä mitä sotilaat 
soittavat." Tämän mekin saimme vaikut
tavasti kokea upeassa Suomen soitto -kon
sertissa. (Ja hyvissä ajoin ehdittiin vielä 
takaisin pinkka- ja punkkatarkastukseen
kin .. . ) 

Opp Pasi Kankaanpää 

TAPAHTUMIA 

Patteristossa tapahtunutta 
1.5.-1.11.1996 

Nimitykset 

20 .6 .1996 
1.7 .1996 

1.10.1996 

opistoupseerin virkaan vänrikki Marko Aho ja vänrikki Mikko Hölsö 
sotilaslääkärin A 25 -palkkaluokan virkaan lääkintäluutnantti Rami Heikkilä 

' 
vanhemman asentajan A 14 -palkkaluokan virkaan asentaja Marko Haapamäki , 
asentajan A 12 -palkkaluokan virkaan autonasentaja Jukka Kallio ja 
moottoriasentaja Sakari Ala-Lahti 
opistoupseerin ylempään virkaan luutnantti Kari Salo 

Ylennykset 

4 .6 .1996 

1.10 .1996 
1.11 .1996 

Erot 

1.7 .1996 

musiikkimajuriksi musiikkikapteeniluutnantti Turkka Mettälä , 
yliluutnantiksi kadettialikersantti Antti Rainio 
luutnantiksi vänrikit Kari-Pekka Lassila , Timo Raudasoja ja Sami Salmivuori , 
kersantiksi alikersantti Matti Kujala 
yliluutnantiksi luutnantti Kari Lehtimäki 
yliluutnantiksi luutnantti Reijo Rönkkö 

vanhempi asentaja Seppo Saarela El-HUOLTO 
Siirrot patteristoon/patteristosta AHTOLA 

1.5 .1996 
1.9.1996 

Sinikka Huvila Asekoulusta 
kapteeni Markku Laine Porin Prikaatiin 
luutnantti Timo Kallio Lääkintävarikkoon 

Kauppakatu 22, 
60100 SEINÄJOKI 
Puh.06-4233 577 

:::::~~ :::,i,:,tt~: tiin 1?;.) 
KATUKElfflÖ 

KAUPPAPUISTIKKO 36 • PUH. 3179 019 

- 7 -



Ylikersantti Matti Kujala: 

Suosittelen armeijaa työpaikkana 
Al iupseerikoulun kurssi 119:n yksi mieleen
painuvimmista kouluttajista on varmasti ollut 
nuori ylistarolainen ylikersantti Matti Kujala . 
Tämä toiminnan ja asiantuntemuksen mies on 
herättänyt monissa varusmiehissä kysymyk
sen : voisiko armeijaan sitten kin jäädä töihin? 

Matti Kujala astui palvelukseen Vaasan 
Rannikkopatteristoon 9 . tammikuuta 
1995 , jolloin hänet sijoitettiin Aliupseeri
koulun patteriin . Ensimmäinen aamu oli 
Matin kertoman mukaan yhtä hässäkkää. 
Komentoja satoi joka puolelta , eikä Ylis
taron nuorella alokkaalla monien muiden 
"morttien" joukossa ollut minkäänlaista 
käsitystä armeijan säännöistä. Pallo hu
kassa vain ihmeteltiin suunnatonta kiirettä 

' 
eikä snna vaiheessa olisi voinut ku-
vitellakaan kuinka nopeasti uuteen elämän
rytmiin tottuu. Alkuvaikeuksien jälkeen 
Matti sisäisti kuitenkin varsin nopeasti 

"pelin hengen" ja löysi itsensä AuK:n kurssi 
116:n riveistä . Siitä se alkoi ... 

- Reserviupseerikoulu ei siinä vaiheessa 
kiinnostanut minua . Olin alun alkaen ha
kenut VaaRPstoon lyhyiden matkojen takia . 
Omalla autolla kulkeminen mahdollisti näet 
isän auttamisen maanveljelyksessä , kertoo 
Matti . 

Yksi kurssi 116:n hauskimmista muistoista 
oli Matin mukaan vauhdikas kurssijuhla ja 
sen jälkeinen aamu. Aamun ohjelmaan 
kuului yliluutnantti Salosen pitämät sulkeis-

Ylikersantti Kujala (oikealla) opettamassa tuliasemalinjan oppilaille, miten tykin 
lavettihaarat nousevat. 
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harjoitukset, mutta kuntoisuuslomat eivät 
tulevilta alikersanteilta onneksi palaneet. 

Kurssin jälkeen alkoi Matin kiinnostus puo
lustusvoimiin . Ensimmäistä kertaa häntä 
todella kiehtoi oppituntien aiheet. koska 
opittuja asioita pääsi kokeilemaan myös 
käytännösssä . Tätä mahdollisuutta ei pe
ruskoulu ollut koskaan tarjonnut . Kotiudut
tuaan Matti ehti olla 28 päivää reserv1ssa , 
jonka aikana hän mietti tarkoin jatkosuun
nitelmiaan . Matti Kujala päätyi hakemaan 
virkaa armeijasta , koska työ kiinnosti siinä 
määrin häntä itseään ja tarjosi ennen kaik
kea erinomaiset mahdollisuudet harjoittaa 
maanviljelystä sivutyönä . 

Matti luonnehtii työtään armeijassa hyvin 
jaksottaiseksi : 
-Välillä töitä kasaantuu hyvinkin paljon, 
jolloin suoriutuminen vaatii kiireellisyyttä. 
Koko ajan pitää kuitenkin olla valppaana , 
sillä kouluttajien vastuu on hyvin suuri . 
Varusmiehen silmin katsottuna näkyy työstä 
vain pieni osa. Todellinen työ koostuu pal
jolti valmisteluista , jotka vievätkin leijonano
san työajasta . Olen kuitenkin huomannut 
valmistelun merkityksen: Mitä enemmän on 
panostanut suunnitteluun , sitä paremmin on 
koulutus sitten aikanaan mennyt perille . 

Kahta samanlaista päivää ei Matin mukaan 
armeijassa ole . Vaikka viikko-ohjelmat 
näyttäisivät joskus samanlaisilta, tuovat 
erilaiset kommellukset ja yllätykset pa1v11n 
lisää väriä. Leirit. linjakohtaiset oppitunnit ja 
käytännön harjoittelut sekä monenlaiset 
maastokoulutuspäivät ovat Matin sydäntä 
lähellä . 
-Yksi työni parhaista puolista on varmasti 
se , että työni tulokset näkyvät selvästi 
varusmiehissä . Kun opettamaani asiaa 
kokeillaan käytännössä, näkyy koulutetta
vista heti , onko opetettu asia mennyt perille . 

MAINOS 

WEST 
mainoskilvet 
teippaukset 
ym .. 

Konsterintie 23 , 66450 LAIHIA 
PUH 0400-342 208 FAX 06-476 2381 

-Toinen hyvä puoli on oppitunneilla näkyvä 
kuri ja järjestys . Jokainen oppilas on 
AuK:ssa vapaaehtoisesti, joten esimerkiksi 
tunneilla istutaan kuin kirkon penkissä , 
kertoo Matti pilke silmäkulmassa. 

Uusi ylikersantti otettiin aikanaan hyvin 
vastaan Aliupseerikoulussa. Alussa oli tietysti 
vaikeuksia päästä uuteen työhön sisälle , 
mutta muiden kouluttajien opastuksella 
Matti oppi nopeasti talon tavoille . Koulutta
jat ovat muutenkin olleet pitkälti huu
morimiehiä , ja vaikka töitä kasaantuisi 
joskus enemmänkin, löytyy aina sijaa jos 
jonkinmoiselle vitsille . Leireillä ovat monet 
varusmiehetkin huomanneet kuinka muuten 
niin sotilaallisen ryhdikkäät kouluttajat 
painivat leikkisästi keskenään metsässä 
ruokatauon aikana . 

AuK:n kurssi 119 on Matti Kujalan mukaan 
ollut todella hyvä: 
-Kurssin oppilailla on ollut varsin korkea 
siviilikoulutus, joten opit ovat menneet 
helposti perille . Eri linjojen välinen pieni 
kilpailuhenki on vain nostanut yhteenkuulu
vuuden tunnetta ja kannustanut parempiin 
suorituksiin . Tämän kaiken on mahdollista
nut saumaton yhteistyö niin kouluttajien, 
apukouluttajien kuin oppilaidenkin välillä. 
Tällaista joukkoa olisi mukava kouluttaa 
jatkossakin. 
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Matin vapaa-aika muodostuu paljolti 
urheilusta osaksi sen tähden, että työ vaatii 
hyvää fyysistä kuntoa. Hän viettää paljon 
aikaa myös kavereidensa parissa , ja 
viikonloppuisin tekee muutenkin hyvää 
jättää työasiat hetkeksi sivuun . 

Tulevaisuudensuunnitelmiaan Matti raottaa 
sen verran , että kertoo hakeneensa 
Maanpuolustusopistoon Lappeenrantaan . 
Toinen varteenotettava vaihtoehto olisi 
YK-joukot. Joka tapauksessa päättäväisen 
ylikersantin tavoitteeena on edetä 
sotilasurallaan niin pitkälle kuin 
mahdollista . Tulevaisuus näyttää kuinka 
tulee käymään . 

Matti suosittelee lämpimästi armeijaa 
työpaikka . 
-Oma varusmiespalvelus täytyy kuitenkin 
suorittaa moitteettomasti. Nöyrä asenne ja 
esimiesten kunnioittaminen antavat hyvän 
kuvan työnhakijasta . Jos fyysinen kunto 
riittää ja rikoksia ei ole takana , on koulutta
jan työ varmasti varteenotettava vaihtoehto , 
tilittää Matti . Hän kannustaa samalla tulevia 
alokkaita unohtamaan turhan jännittämisen. 
-Jokaiselle löytyy varmasti oma tehtävänsä 
armeijassa . Jos kantaa rehdisti oman kor
tensa kekoon niin varmasti pärjää , päättää 
ylikersantti Kujala haastattelutuokiomme. 
Porrastus-lehti toivottaa omalta osaltaan 
onnea jatkoon ahkeralle ylikersantille . 

Oppilas Heinola JP 
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URHEILU 

Urheilijana 
•• arme11assa 

Tullessani Vaasan Rannikkopatteristoon 
viime heinäkuussa olo oli hieman jännittynyt 
monestakin syystä . Olihan varusmiespalve
lukseen astuminen ennenkokematon ta
pahtuma nuoren miehen elämässä . Mutta oli 
epävarmuuteen toinenkin syy. Olin kuullut 
paljon kertomuksia varusmiespalveluksen 
fyysisestä raskaudesta , enkä oikeastaan 
tiennyt mitä tuleman piti . Urheilijana oli 
vaikea suunnitella tulevaa harjoitusohjelmaa 
epätietoisena siitä, mitä milloinkin oli ta
pahtumassa. Ensimmäiset päivät menivätkin 
vähän ihmetellessä ja opetellessa talon ta
voille. Äkkiä tilanne kuitenkin valkeni ja 
ymmärsin , etteivät puheet fyysisestä ras
kaudesta pitäneetkään täysin paikkaansa . 
Välillä oli toki raskaampiakin päiviä, jolloin 
oman harjoituksen tehtävänä oli lähinnä 
palautella elimistöä, mutta pääosin pystyin 
kuitenkin varsin hyvin toteuttamaan harjoit
telua oman suunnitelmani mukaisesti . 

Aliupseerikoulun alettua tilanne hieman 
heikkeni harjoittelun kannalta , koska 
vaatimukset varusmiespalveluksen osalta 
olennaisesti kasvoivat - alettiinhan meistä 
tehdä tulevia alikersantteja. Se asetti harjoit
telun suunnittelulle taas suuremmat 
vaatimukset, koska oli otettava huomioon 
myös koulutukselliset asiat , joista tärkeim
män osan muodostivat oppitunnit ja kokeet. 
Etenkin linjakohtaiset asiat tuntuivat melko 
hankalilta sisäistää. 

Kuitenkin aikaa näytti jäävän myös harjoitte
lulle , ja alkoikin tuntua siltä , että harjoitukset 
päivän päätteeksi siirsivät sopivasti ajatukset 
pois kasarmilta ja antoivat sitä kautta jälleen 
uutta voimaa seuraavien päivien palveluk
seen. 

Keskusteltuani muissa varuskunnissa 
palvelevien urheilijoiden kanssa heidän har
joitusmahdollisuuksistaan, on pakko todeta , 
että meillä Vaasan Rannikkopatteristossa 

tarjotaan urheilijalle ainakin yhtä hyvät, jos 
ei paremmatkin mahdollisuudet harjoitteluun 
kuin ~uissa varuskunnissa . Ainoan ongel
man talvilajien harrastajille aiheuttaa Vaasan 
sijainti meren rannalla . Lunta saattaa tulla 
vasta paljon myöhemmin kuin muualla 
Suomessa ja se myös lähtee aikaisemmin 
kuin muualla . Tämäkin on kuitenkin otettu 
huomioon siten, että patteriston edustusval
mennettavat pitävät joulukuun alussa harjoi
tusleirin Kajaanissa , jossa todennäköisesti 
silloin on jo reilusti lunta ja hyvät olosuhteet 
harjoitella . 

Ampumahiihtäjänä lunta odotellen , 
oppilas Teemu Antikainen 

* * * HESBURGEI\ * * * Nopein tapa herkutella 
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URHEILU 

Jalkapallon sotilas-SM-kilpailut 
Vaasassa 2-4. 7. 1996 

Jalkapallon sotilas-SM-kilpailut järjestettiin 
Vaasassa 2-4 . 7 . Ensimmäisen päivän ottelut 
pelattiin Palosaaren sekä Kaarien kentillä. 
Toisena päivänä sade yllätti , joten siirtymi
nen hiekkakentille oli edessä . Vaasan kau
pungin avustuksella ottelut pelattiin loistavilla 
Ruutikellarin sekä Raviradan kentillä. Vii
meinen ottelu pelattiin ehkäpä Suomen 
parhaalla jalkapallostadionilla eli Pohjan
maan jalkapallopyhätössä Hietalahdessa, 
jossa jaettiin myös palkinnot. 

Olikohan valmentautumisessa jotakin väärää , 
kun hävisimme kaksi ensimmäistä ottelua? 
Onneksi näiden otteluiden jälkeen ei tap
pioita enää tullut. 

Ensimmäisessä ottelussa vastassa oli suurin 
ennakkosuosikki Porin Prikaati Sä.kylästä. 
Ottelun ensimmäinen puoliaika oli Porin 
hallintaa , mutta maalintekotilanteita he eivät 
saaneet luotua. Toiselle puoliajalle VaaRPsto 
tuli kuin uudelleen syntyneenä . Patteris
tomme painoi pelin alati kohti Porin maalia , 
mutta hyvistäkään paikoista ei palloa saatu 
toimitettua maalin perukoille . Ottelua oli 
jäljellä enää noin viisi minuuttia, kun Pori sai 
onnenkantamoisella maalin , josta patteris
tomme joukkue ei enää toipunut. Ottelu 
päättyi siis VaaRPsto-PorPr 0-1. 

Toiseen otteluun VaaRPsto sai vastustajak
seen Panssariprikaatin Parolannummelta . 
Sen varusmiesvahvuus on noin neljä kertaa 
suurempi kuin VaaRPston, ja siitä määrästä 
onkin helppo kasata tasokas joukkue. Ottelu 
oli kova , mutta PsPr voitti lopuksi 3-1 . Tässä 
ottelussa painoi pelaajien jaloissa edellinen 
ottelu , joka pelattiin vain muutamaa tuntia 
aiemmin . Patteristomme maalin teki tyk
kimies Tomi Häggblom. 
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Kun siirryttiin hiekkakentälle , patteristomme 
joukkue näytti todellisen osaamisensa . Otte
lussa Savon Prikaatia vastaan VaaRPsto 
voitti 4-0 . VaaRPston maalit tekivät aliker
santti Mikko Rantala (2 maalia) ja alikersantti 
J'irno Louhivaara. Lisäksi saimme yhden 
maalin erään Savon Prikaatin pelaajan ja
lasta . 

Toisen pa1van toisessa ottelussa VaaRPstoa 
vastaan marssi Karjalan_ Prikaati Valkealasta . 
Joukkueen rungon muodosti kantahen
kilökunta ja tiukka ottelu päättyi pyöreisiin 
lukuihin 0-0 . Paikkoja oli taas patteristol
lamme paljon, mutta maalintekotaito näytti 
pu.uttuvan. Illalla kaikilla pelaajilla., oli 
mahdollisuus nauttia jalkapallosta Veikkaus
liigan ottelussa VPS-lnter, Turku. Tässäkin 
ottelussa vaasalaiset voittivat luvuin 1-0 . 

Viimeisen päivän otteluilla oli vielä 
merkitystä , sillä viidellä joukkueella oli 
mahdollisuus mitaleille . Patteristomme vas
tustajalla Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaryk
mentillä Turusta oli kaksi pistettä enemmän 
kuin ;,rannikkotykistön helmellä".. Voitolla 
VaaRPsto saavuttaisi kunniakkaan pronssimi
talin . Ottelussa patteristomme pelasikin 
todella hyvin ja vyörytti koko ajan hyök-

URH EI LU 

käyksiä vastustajan maalille. Joukkuella oli 
varmasti jopa kymmenen maalintekotilan
netta, mutta mistään ei saatu "runnottua" 
maalia . Ensimmäisen puoliajan lopulla pat
teristomme sai rangaistuslaukauksen, jonka 
toimitti maaliin sotilasmestari Kevari. Tällä 
maalilla VaaRPsto varmisti itselleen prons
simitalin . 

Turnauksen palkintojenjakotilaisuudessa pal
kittiin seuraavat pelaajat: 

- paras pelaaja: alik J Raukka (PorPr) 
- paras maalivahti : tkm T Heikura (VSltR) 
- maalikuningas: vänr K Ojanen (PorPr) 
- fai r play -joukkue: Karjalan Prikaati 

Turnauksen järjestelyt toimivat hienosti, 
kiitos vielä kerran toimitsijoille. Mitään 
ongelmia ei ollut , vaikka jouduimme siir
tymään hiekkakentälle kesken turnauksen. 
Kiitos joukkueellemme loistavasta turnauk
sesta sekä kentällä että kentän ulkopuolella. 
Vaasan kaupungille kuuluu myös kiitos 
kenttien hyvästä kunnosta. Erotuomari
toiminnan hoitivat henkilökuntaan kuuluvat 
liigatuomarit Vaasan Erotuomarikerhon 
avustuksella moitteettomasti . 

Turnaus oli huomattu myös siviilielämässä, 
sillä katsojia oli varsinkin VaaRPston otte
luissa saman verran kuin 2 . divisioonan 
otteluissa muualla Suomessa . Taitaa Vaa
sassa olla "futisbuumi" päällä . 

Liikuntakasuatusupseeri, sotilasmestari Harri Keuari 

Lopullinen sarjatilanne : 

1. PorPr 5 4 1 
2. PsPr 5 3 1 
3. VaaRPsto 5 2 1 
4 . VSltR 5 2 0 
5. KarPr 5 1 1 
6. SavPr 5 1 0 

VaaRPston jo ukkue pronssim ita lit kaulassa . 
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0 14-2 13 
1 11-6 11 
2 6-4 7 
2 4-7 6 
3 3-8 4 
4 7-18 3 



URHEILU 

Laskuvarjohyppäämisen varusmieskurssi 
-Kauheinta oli siivelle kiipeäminen ... 

Olin jo pitkän aikaa ollut kiinnostunut lasku
varjohypyistä . Kun sitten näin tuvan ilmoitus
taululla ilmoituksen varusmiehille tarkoi
tetusta laskuvarjohyppykurssista , olin heti 
innostunut asiasta. Tuvassa oli pari muutakin 
samanhenkistä , ja koska hinta oli alhainen , 
päätimme osallistua kurssille . Vapaa-aikakin 
kuluisi armeijassa paremmin, jos olisi jotakin 
mielenkiintoista tekemistä . Hyppääminen 
toisi varmasti lisää jännitystä intin harmaa
seen arkeen. 

Kurssille ilmoittautui kahdeksan varusmiestä 
Vaasasta . Mukana oli kolme urheaa oppi
lasta , yksi kokelas , kaksi alikersanttia sekä 
yksi tykkimies ja yksi sotilaspoliisi . Kurssi 
alkoi oppitunneilla ja niiden jälkeen seura
sivat käytännön harjoitukset ja kokeet. 
Vaasan laskuvarjokerholla innokkaat hyp
pymestarit eli mesut opettivat meille ko
neesta poistumisen , taivutuksen ja var
muuden vuoksi varavarjon ja muiden varo
laitteiden toimintaa . Kehtasivat vielä väittää , 
että hyppääminen on paljon turvallisempaa 
kuin autolla ajaminen . Varavarjon laukaisua 
harjoiteltiin katossa roikkuvilla valjailla . 
Mesut kehottivat panemaan valjaat huolelli
sesti kiinni , ettei jalkojen välistä löytyisi 
laukaisun jälkeen "majavan häntää" . 

Ensimmäinen hyppy jännitti varmasti jo
kaista . Kaikki me kuitenkin uskalsimme 
hypätä . Kauheinta hypyssä oli siivelle kii
peäminen ja siinä roikkuminen. Itseluotta
mus meinasi pettää, kun keikkui siivellä ja 
alla oli kilometrin verran pelkkää ilmaa ja 
selässä reppu, jonka pitäisi aueta . Ilmavir
takin oli mahtavan voimakas . Upein vaihe 
hypyssä oli , kun leijaili hiljalleen varjon va
rassa ja ohjaili sitä . Tunne ja alapuolella 
levittäytyvät maisemat olivat sanoinku
vaamattoman mahtavia! Kun varjo sitten 
lopulta toi ilmassa kovin pieneltä vaikuttavan 
hyppääjän maan tasalle , oli laskeutuminen 
yllättävän pehmeä . 

Laskuvarjohyppy oli kokemuksena todella 
hieno ja voin suositella sitä muillekin . Ku
kaan ei ollut pettynyt kokemaansa ja omalta 
osaltani hyppääminen ei varmasti jää yhteen 
hyppyyn , vaan aion jatkaa harrastusta , 
kunhan kelit vaan sallivat - kavereiden 
"rohkaisuista" huolimatta . 

Oppilas Juuti 

(Avustajina oppilaat 
Köykkä ja Kuoppala) 

f;) Loimaan Puu-ja dl 
~ Rakennustarville Oy ~ 

LOIMAA kk: Karsolantie 

Puh. (02) 762 8244 
Fax (02) 762 8373 • S1h1tav1r1t • 11111t1äk1lust11t • R1ut1kauppatuot111t 1•• KESTOPUU 

• Höyli tav1r1t • 11111or11t1kot • M1111t, matot, tapetit , MYYNTIPISTE 
• Ovet Ja Ikkunat • LevytUDIIHt • Asennus- Ja l'lfflDnUlpalvelu 
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Xrfomus erääslä.hin pakomal.kasfa 

KeY'Y'otaan taY'inaa eY'äästä iäkk äämmästä miehestä, 

joka oli j1,mamatkalla jossakin päin S1,1omea. Mies oli 

matkan ai k ana k iinnittän}:'t h1,1omionsa häntä vasta

päätä ist1,1neeseen poikaan. Poika o li m1,11,1ten aivan 

noY'maa li n näköinen n1,10Y'i mies, m1,1tta hän o li ilmi

se lvästi h eY'most1,1 n1,1t. H än vilk1,1ili jatk 1,1vasti k e lloaan ja 

o hi kiitävi ä maisemia. 

L op1,1 lta vanhe mman miehen oli k}:'s}:'ttävä n1,10Y'e lta 

k anssamatk1,1staja ltaan, o liko kaikki h}:'vin. Poika alkoi 

k e..toa elämästään, siitä k1,1inka hän oli kaY'ann1,1t 

kotoaan m1,11,1tama viikko sitten. L ä htiessään hän o li 

todell a s1,11,1tt1,1n1,1t isälleen, pahoinpidell}:'t h änet ja 

vaY'astan1,1t hänen p ankkikoY'ttinsa . Nämä m1,11,1tamat 

vii k ot o li sitten Y'ahoilla e lett}:' leveästi. M1,1tta n}:'t o l ivat 

Y'ah at lopp1,11 eik ä poika tienn}:'t minne menisi . f-l än o li 

ki e Y'Y'ell}:'t etsimässä töitä, m1,1tta niitä o l i ni1,1 k asti taY'jolla . 

Ainoa vaihtoehto, jonka poika k eksi, o l i palata kotiin . 

Vaikka h än tiesi, ettei h änellä o l isi mitään oi k e1,1tta 

palata k ai k en tämän jälkeen, o li h än Y'ohkaiss1,1t 

mie le nsä ja so ittan1,1t is ä lleen. H ä n o li p}:'}:'tän}:'t, että jos 

h än o lisi v ie lä teY'vet1,1ll1,1t, isä laittaisi tämän meY'kiksi 

}:'hden valkoisen nenäliinan Y'oikk1,1maan kotiaseman 

pihassa k asvavaan vanhaan tammeen. Mitä lähem

mäk si t1,1ota asemaa j1,1na t1,1 li, s itä h eY'most1,1neemmak si 

poi k a k ävi. L op1,1 lta, k 1,1n j1,1na t1,1li asemalle, p}:'}:'Si 

poi k a, että vieY'as mies katsoisi ja k e..toisi h änell e, o liko 

isä laittan1,1t nenäliinaa p1,11,1h1,1n meY'kiksi sovinnosta. 

V a nhempi mies k atso i 1,1los ja ilmoitti : "e.i, p1,11,1ssa e i nä}:' 

}:'htä valkoista nenäliinaa ... S e on tä}:'nnä niitä." 

3 ees1,1s: K aikki, minkä Jsä a ntaa min1,1 lle, 

t1,1lee min 1,1n t}:'köni; ja sitä, jok a min1,1n 

l1,1ok seni t1,1lee, minä en heitä 1,1los. 

Tämä ihmeellinen k1,1ts1,1 on t änäänk in voimassa. 

3äädään }:'hdessä sen vaY'aan! 
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Varusm iespappi 
Tkm Ville Karppelin 

Modernia tietotekniikkaa 
Vaasan Rannikkopatteristossa 

Nopea tietoyhteiskunnan kehit
tyminen on jättänyt varsin perus
teelliset jäljet myös Vaasan Ran
nikkopatteristoon . Vaasassa ei ole 
pihtailtu uusien, modernien jär
jestelmien kehittämisessä, vaan 
monessa asiassa o llaan jopa pio
neereJa. 

Tietoliikenteeseen on käytetty viime vuosien 
aikana runsaasti resursseja - eikä tuloksetta . 
Hyvä esimerkki tästä on esikuntajärjestelmä. 
Esikuntajärjestelmä on aivan uusi valtakun
nallinen puolustusvoimien s1samen tieto
verkko , jonka asennus on Vaasassa jo aloi
tettu, ja tavoitteena on, että järjestelmä 
toimisi valtakunnalllisesti noin vuoden kulut
tua. Esikuntajärjestelmä on kehitetty lähinnä 
asiakirjojen, arkistoinnin sekä sähköpostin 
hoitamiseen . Järjestelmä on rakennettu 
PC-pohjaisen Lotus Notes -työryhmäohjel
miston päälle , ja sitä pyörittää kaksi 
pentium-mikroa Windows NT -käyttöjär
jestelmällä . Kun esikuntajärjestelmä on 
asennettu, tarkoitus on saada tietokonepääte 
jokaisen yksikön käyttöön . Esikuntajär
jestelmän perimmäisenä tarkoituksena on 
saada aikaan paperiton toimisto kaikkiin 
puolustusvoimien yksiköihin . 

Esikuntajärjestelmä on vain yksi viime1s1m
mistä uudistuksista Vaasassa, sillä ajoneu
vopuolelle on viime vuosina asennettu kaksi 
merkittävää valvonta- ja huoltojärjestelmää . 
Korjaamotoiminnanjärjestelmä Koto on uusi 
Windows NT -pohjainen kirjanpitojär
jestelmä, joka nimensä mukaisesti seuraa ja 
valvoo varaston tavaratilannetta. Koto :lla on 
suuri etu verrattuna edelliseen alkeelliseen 
ns . kellokorttijärjestelmään, joka oli todella 
vaivalloinen ja monimutkainen käyttää . Toi-

nen uusi järjestelmä on polttoainejärjestelmä, 
joka on vain kolmisen kuukautta vanha 
0S/ 2-pohjainen polttoaineen seurantaan 
kehitetty menetelmä . Sen avulla voidaan 
seurata tarkoin bensiinin kulutusta sekä 
tiedetään , mikä ajoneuvo milloinkin tankkaa 
ja kuinka paljon. Polttoainejärjestelmä on 
erittäin luotettava, koska se toimii ns . luot
tokorttimenetelmällä . 

Esikuntajärjestelmän lisäksi Vaasan Ran
nikkopatteristossa on käytössä toinenkin 
tietoverkko , jonka palvelimena toimii 
Vax/VMS-minitietokone . Vaikka kyseinen 
tietokone on suhteellisen vanha, se hoitaa 
sille annetut tehtävät tyydyttävällä tavalla . 

VaaRPstossa tietokoneet kuuluvat jo-
kapäiväiseen arkeen ja päivän rutiineihin . 
Parhaiten tätä kuvaa varmasti se, että patte
ristossa on päivittäisessä käytössä yhtäaikaa 
suunnilleen puolet kaikista noin sadasta 
tietokoneesta. Yleisesti ottaen patteriston 
tietokoneet ovat varsin uusia ja tehokkaita, 
sillä kaikki koneet ovat vähintään 486-
mikroja varustettuina 16 megatavulla 
RAM-muistia. 
-liman tietokonetta on nykyään todella 
hankala tulla toimeen toimistossa . Jos ko
netta ei olisi , kaikki kirjanpito , listojen teko 
yms . pitäisi tehdä käsin , mikä olisi todella 
vaivalloista , kertoo aliupseerikoulun vääpelin 
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toimistossa palveleva alikersantti Koljonen . 
-Pahin , mitä voisi kuvitella aamulla kun 
aloittaa hommia on se , että jos tulisi säh
kökatkos, lisää Koljosen apulainen kirjuri 
tykkimies Harja . 

VaaRPston myönteinen suhtautuminen 
ATK:hon näkyy monin tavoin . Esimerkiksi 
ATK-kurssi , jonka pitäminen alkoi lokakuun 
alussa koulutustalon ATK-luokassa , oli varsi
nainen menestys . Myös Vaasan Sotilaskoti ja 
Varusmiestoimikunta yhdessä Rewell-säätiön 
kanssa ovat antaneet oman osansa jär
jestämällä varusmiehille mahdollisuuden 
käyttää Internet-päätettä , joka toimii Telen 
puhelinkorteilla. Puhelinkortteja voi ostaa 
Sotilaskodista 80 markalla , ja niissä on pu
heaikaa 110 markan edestä . Internet-pääte 
pyörii 120 MHz:n Pentium-mikrolla , jossa 
on 32 megatavun RAM-muisti . Tehoa siis 
löytyy tarpeeksi. Pääte tarjoaa mahdol
lisuuden WWW-sivujen selailuun Netscape:lla 
(myös maksulliset) sekä Telnet-pääteyhtey
den . Tämä Sotilaskodin ja VMTK:n palvelu 
on aivan ainutlaatuinen koko Suomessa , sillä 
missään muualla ei ole vastaavanlaista kortti
ja maksupalvelupäätettä . Palvelua siis kan
nattaa todella hyödyntää . 

Vaasan Rannikkopatteristo on käyttänyt 
varoja myös uuden tulenkäytön simulaattorin 
TUKSl:n hankintaan ja kehittämiseen. 
Suomessa kehitetty simulaattori koostuu 
tietokoneesta, kahdesta videoprojektorista, 
audiolaitteesta, etäisyyden- ja suunnanmit
tausvälineistä sekä sanomalaitteesta. Simu
laattoria käytetään tykistön tulenjohtajien ja 
tulenjohtoryhmän koulutukseen . Laitteistolla 
voidaan nykyisin harjoituttaa maa-ammun
nan tulenjohtotoimintaa, mutta myös vas
taava meriammunnan harjoitteluohjelma on 
tulossa . Tällä hetkellä erilaisia skenaarioita 
on simulaattorissa kuusi , ja niistä kaikista 
löytyy myös yöskenaario . Maalityyppejä on 
aina helikopterista jalkaväkiosastoihin ja lisää 
on kehitteillä koko ajan . Tulevaisuudessa 
tullaan simulaattoriin hankkimaan mallin
nuslaite , jolla voidaan luoda skenaario 
pelkän karttapohjan perusteella . Tämä tar
koittaa sitä , että mikä tahansa · Suomen 
maaston kohta voidaan valita harjoitte
lumaisemaksi . Lopullinen tavoite onkin, että 
lähitulevaisuudessa TUKSl:lla kyettäisiin 
harjoituttamaan koko tuliportaan toiminta ja 
siten luomaan olosuhteet myös mahdolliselle 
SA-tilanteelle. 

Opp Kekkonen 

·a r.1onipuolista 
Luotettavaa JusKAUPPAA 

IVIAAT~LO . 
~~ 

11 maatalous 
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Varusmiestoimikunta - varusmiesten asialla 

Varusmiestoimikunta , VMTK, on virallinen 
osa jokaista varuskuntaa ja sen sosiaalior
ganisaatiota . Näin on luotu perusta toi
mivalle varusmieskeskeiselle työlle , jonka 
tehokkuus on toimikunnasta itsestään kiinni . 
Toimikunta koostuu varusmiehistä , jotka 
kukin edustavat omaa yksikköään . Se jär
jestää tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa 
varusmiehille aina silloin , kun ei ole palve
lusta . Varusmiestoimikunnan voidaankin 
sanoa olevan vastuussa siitä , kuinka tasok
kaasti varusmiehet viettävät vapaa-aikaansa . 

Kaikkea toimintaa johtaa puheenjohtaja 
apunaan asiamiehet ja yksikköedustajat. 
Vapaa-ajan liikunnasta vastaa varusmiesten 
liikuntakerho, VLK, oman asiamiehensä 
johtamana. Työ-. opinto- ja sosiaaliasioista 
vastaa TOS-asiamies ja jokaisen yksikön 
asioiden äänitorvena toimivat yksikköedusta
jat , joilla on velvollisuus tuoda varusmiesten 
ehdotukset ja esitykset toimikunnan kuul
tavaksi ja puheenjohtajan kautta aina patte
riston komentajalle saakka. 

Tänä syksynä on jatkettu varusmiesten 
aikuiskoulutusta , jota järjestetään iltaisin 
palvelusajan jälkeen. Kiinnostus kursseja 
kohtaan on ollut erittäin suurta , ja tämän 
syksyn vetonaulaksi on noussut tulityökurssi . 
Muita järjestettäviä kursseja ovat yrittäjäkurs
si sekä ATK-kurssi . Aikuiskoulutuksen vasta
painona on vapaa-ajan liikuntatoirninta , jota 
on järjestetty laskuvarjohypyistä aina l::each
volley turnaukseen. Uutuutena on sotilas
kodin tiloissa varusmiesten käytössä ATK
laitteisto Internet-käyttöä varten . Lisäksi In
ternetin käytöstä on halukkaille varusmiehille 
järjestetty opastusta . Varusmiestoimikun
tatyön kehittämisestä heitänkin pallon teille 
varusmiehille . T arttukaa oman yksikköedus
tajanne hihasta kiinni ja esittäkää omat 
ehdotuksenne hankinnoista ja toiminnan 
järjestämisestä. Huonoja ideoita ei ole ole
massakaan. 

Mahdollisuuksia toimia on luotu mielestäni 
laidasta laitaan . On vain kunkin omasta 
aktiivisuudesta kiinni , miten innokkaasti 
haluaa olla toiminnassa mukana . Oma ak
tiivisuus on myös se peruslähtökohta , johon 
koko toimikuntatyö perustuu. Ilman aktiivista 
toimikuntaa olisi moni projekti jäänyt te
kemättä. Viime kesänä saimme tänne 
Vaasan Rannikkopatteristoon soisaalikuraat
torin , joka omalla työllään etenkin varus
miesten sosiaalisten asioiden parissa on 
keventänyt paineita VMTK:n harteilta . 
Kiitokset toimikuntatyön tukemisesta kuulu
vat myös VMTK:n ohjaajalle sekä ennen 
kaikkea patteriston komentajalle . 

Varusmiestoimikunnan puheenjohtaja 
Alikersantti Ari-Pekka Varonen 

Esimerkkejä 
Kinnarps työn10Lisarjasta, 

jossa on 52 eri vaihtoehtoa. 

TAPANI HIEKKANEN 
Käyntios. SO rakennus, Strömberginkatu 2, Vaasa 

puh. (06) 3164 3228, fax (06) 3164 3250 
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cSolainualidiheräyhsef 

Syksyise ll ä piha-a lLAee ll a _iLAokseV\te lee 

pieV\i joLAkko iV\V\ostLAV\eita la psia. Suw·essa 

aitaLAk sessa tepastelee kolme sfrLAts ia, 

_jotka e ivät V\äytä k i iV\V\ittäväV\ laiV\k aaV\ 

hLAomiota saapLAjiiV\ . L apset kLAiskivat 

toisilleeV\ : "S otila ita, sotila ita!" K opLA-

tamme oveeV\1 mLAtta emme jää odot

tamaaV\ joV\kuV\ tLAlevaV\ avaamaa1" kute1" 

kaLApLAV\9issa OV\ tapaV\a, vaaV\ mal"ssimme 

SLAOl"ClaV\ s isääV\ vasta leivotLAV\ pLA ll aV\ tLAok

suV\ ja i lo is eV\ pLAheeV\Sol"iV\aV\ täyttämääV\ 

ta looV\. "t-l yvää päivää, o li si t ässä sotaiV\

va l idieV\ syysk e,.äys meV\e illääV\, .. " Talosta 

lä h detääV\ 50 m a ,.kkaa taskLAssa last eV\ 

seLAl"atessa k iiV\V\ostLAV\eiV\a pe,.ässä. 

VARUSMIES. 
Buffet sisältää kaiken tämän: 
SAlUHII 
KOKOA ITSE RUNSAISTA AINEKSISTA 

UIHDA 
UUSIA lÄMPIMIÄ ElÄMVKSIÄ 

lASAGNI 
SUUSSASULAVAA .. . 

PIHAA 
USEITA ERILAISIA 

CDCl~~DlA·I ~~aUANl~'A, SPRIU•A, 
VICHYI, MAllDA JI VIHA 
KAHVIA, ISPRISSDI, CIPPUCCINDA, IAAIADJA 
fSPRISSI-IAAKAOJA, 11111 

Ehkä aV\toisiV\ta yksittäiseV\ va,..usmieheV\ 

k aV\V\a lta oV\ se e,..i laisteV\ asLAmLAsteV\1 

e l iV\tapojeV\ ja ihmiste V\ ki,.jo, johoV\ 

k e ,..äyk sil lä pääsee tLAtLAstLAmaaV\. Toisi

V\aaV\ ilmapiil"i OV\ mitä ki e htoviV\ kLAte V\ 

ede ll ä kuvC1tLAssa tilaV\teessC1, mLAttCI mLAuv,

k iV\ la is ia vostaa1'1ottoja toki löytyy. JoskLAs 

oV\ttokatseiV\eV\ vaV\hLAs saattaa läimäistä 

oveV\ kiiV\V\i k e,.ääjäV\ V\eV\äV\ edessä mitääV\ 

saV\omatta, joskus taas voi ta loa iV\V\o lla 

va...+ioiva V\elijalkaiV\eV\ jättää ki,..vel evä 1" 

mLAistome ,..kiV\ sotapojaV\ kiV\ttLALAV\, v\seim

miteV\ ihmise t ovat kLAiteV\kiV\ suhtee lli seV\ 

as ia lli sia. V o i vaiV\ ihme te ll ä toiste V\ k otieV\ 

pikkLAta .. kkaa si isteyttä ja toisteV\ LAs k oma

toV\ta sekasotkua. Ja _ioV\ kuV\ piha lla pyö>'ii 

aLAtomaattiV\eV\ pLALAV\hakkuLA la ite .. . 

Opp Kan kaanpää 
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ELAMAA KASARMILLA 

• ll!f 
arJ~!0 
MUSIC SALOON 

FONOIS . WASA.FINLANO 

Miksi valita hyvä, kun 
tarjoamme virallisestikin 
parasta ... Vaasan paras 

ravintola, paras henkilökunta, 
paras pubi-96, toivottavat 
sinut kellarin "viileyteen" 

small talk kaljoille joka ilta, 
alk. klo 19. Kunnon musaa, 

kylmiä juomia ja legendaarisia 
minttushotteja. 

HAPPY HOURS sunnuntaina ja 
. maanantaina ko.~o illan, 

t1-la klo 19-22 PITKA kympillä!!! 

AuK:n perjantaipäivien 
ilo : TVäl-materiaalin 
tarkastus . 

Sulkeiset kuuluvat AuK:n arkipäivään, ja niiden pitäjinä toimivat tietenkin oppilaat itse. 
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ELÄMÄÄ KASARMILLA 

"Putki - SIIRRÄ!" Tuliasemalinjalaisilla riittää voimaa ja sisua ... 

Tuliasemalinjan tykkiryhmä järjestynyt esimerkillisesti sekamelskarivistöön. 

- 22 -

ELAMAA KASARMILLA 

El E>I~IIZUVA ., ~~ 

Oppilas Jouppi/a esittelee, miltä aukkilaisen kaappi näyttää kaik

kina muina aikoina , paitsi tupa-, kaappi - ja siisteystarkastuksessa. 
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ELAMAA KASARMILLA 

Oppilas Saarela mittauspuuhissa suuntakehällä . Linssin läpi pitäisi näkyä 
se tykki, jonka suunnastuslukemaa ollaan selvittämässä. 

Palveluhenkistä energiaosaamista 
~YLLINKOSKEN SÄHKÖ OY 
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Kurikka 

ELAMAA KASARMILLA 

. . . ri,.. . 
lAKlUDlN OPTIIKKA 

KAUPPAKATU 9 60100 SE INÄJOKI Puh 0 6 - 4148 008 

MH·KATE 
MH-KATE OY 
Koulutie 1 
60720 TUOMIKYLÄ 

Puh . (06) 417 1100 Auto (0400) 664 466 Fax. (06) 417 1099 

Oppilas Väisänen valmiina jalkamarssiin 
Kivijärvelle täyspakkauksen ja radion kera . 
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Viesti/injan oppilaat Rantanen (vas.) ja 
Jokinen harjoittelemassa turvallisella 
kasarmin nurmikolla . 



AUK:N KURSSI 119 

1. rivi: allk Hyvärinen, kok Kallfolnen, yllk Kujala, ltn Alho, ltn Ristimäki, ylfl Hölsö, 
kapt Ikonen, ltn Naapuri, ylll Rainio, ltn Hölsö, kok Valnloranta, allk Koljonen, 
tkm Harja 

2. rivi: opp Köykkä, Laiho, Kankaanpää, Haarala, Urpunen, Majapuro, Rajala, Lintala, 
Pihlaja-aho, Hellqvlst, Jokinen 

3. rivi: opp Karhu, Heinola, Antikainen, OJanleml, Joensuu , Hakamäkl, Harju, Hirvelä, 
Eteläaho, Seppänen, Makkonen , Malllla 
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AUK:N KURSSI 119 

4. rivi: opp Juutl, Niemi, Joupplla, Huhtala, Järvi, Kaljasllta, Väisänen , Tolvanen , Hoppl, 
Koski, Saarela, Kuoppala 

5 . rivi: opp Rlntanleml, Vuorinen, Marttunen, Rantanen, Halkola, Puutlo, Sepänmaa, 
Kivlstö-Rahnasto, Kekkonen, Niinivaara, Korpi, Kippola 

{puuttuu: kok Alakare, kok Suokko, kers Heinänen, kers Louhlvaara, kers Mannila, opp Aro, 
opp Santonen, opp Saukko, opp Tlala) 
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AUK:N KURSSI 119 

Vaasan Ra nnikkopatteriston aliupseerikurssi 119: 

Ryhmänjohtaja vai ryhmän johtaja 
Suomen kielessä genetiivialkuinen yhdyssana 
kirjoitetaan yhteen , jos kyseessä on vakiin
tunut ilmaisu. Toivottavasti te ette ole vain 
"vakiintuneita ilmaisuja", vaan ryhmänne to
dellisia johtajia . 

Kurssinne pian päättyessä te siirrytte pe
rusyksiköihin. Osa teistä pääsee johtamaan 
omaa sodan ajan ryhmäänsä , osasta tulee 
seuraavan ikäluokan alokkaiden kouluttajia . 
Vaikka nämä tehtävät ovat hyvin erilaisia , 
ovat ne kummatkin yhtä lailla vaativia. 
Molempien ikäluokkien alaisenne ovat kans
sanne myös sodan ajan rannikkotykistöpat
teristossanne . 

Nykyajan sodankäynnissä johtajat näkevät 
alaisiaan yhä harvemmin . Käskyt tulevat 
viestivälinein , kolahtavatpa ne pian jo säh
köpostissa elektronisesti allekirjoitettuina. 
Rannikkotykistön ammunnan laskentakin on 
siirtynyt digitaaliaikaan . Silti sekään ei toimi 
ilman sitä vanhanaikaista "puhetta", selvä
kielistä suoraa johtamista. Suora kontakti 
alaiseen on sitä tärkeämpää, mitä alemmalla 
johtamisen tasolla ollaan. Ryhmän johtami
nen on pääasiassa juuri sitä . Vaikka voisitte 
jakaa "väijylistat" sanlalla teltoille asti , kan
nattaa yllätysten estämiseksi käydä itse pai
kan päällä tarkistamassa asian perillemeno . 

Kurssi 119 vietti "puolikurssijuhlansa" Reilan 
leirin nuotioilla . Kurssin kuusi ensimmäistä 
viikkoa olivat tuntuneet pitkiltä . Kuitenkin 
teidän palveluksenne pitempi puolisko on 
vielä edessä . Se ei tule olemaan yhtä vauhdi
kasta ja tapahtumarikasta kuin peruskoulu
tuskausi ja aliupseerikurssi. Se tulee olemaan 
puuduttavaa, raskasta ja yksitoikkoistakin . 

Miten te oman loppuajan palveluksenne 
suoritatte riippuu täysin teistä itsestänne . 
Mikäli hautaudutte ryhmänjohtajien tupaan 
ja· pyritte vain "kelaamaan nollilla" unohtaen 
kaiken oma-aloitteisuuden, ovat seuraavat 
kuukaudet todella pitkiä. 

Vaikka tekniikka on muuttanut ylemmillä 
tasoilla johtamista, ei ryhmän johtaminen ole 
muuttunut. Se on yhä vaativinta johtamista . 
Te olette koko ajan miestenne arvioitavina. 
Aliupseerikurssi on antanut teille tiedolliset ja 
taidolliset perusteet. Kivijalka on valmiina , 
loppu on teistä itsestänne kiinni. Uskon tei
dän onnistuvan hyvin . Toivotan teille hyvää 
ryhmänjohtajakautta ja menestystä ryhmän
ne johtajina! 

Aliupseerikoulun johtaja 
Kapteeni Timo Ikonen 
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AUK:N KURSSI 119 

Kouluttajat 

Kapteeni Timo "Ylpalvo" Ikonen 

Piti koulun sotilaallisessa kurissa mut
ta ymmärsi huumoriakin . Paljasti op
pilaille levytysoikeuden. Tylytti vääris
tä loma-anomuksista . 
Matot: "No hyvät hyssykät! " 

"YlPalvO:n mukaan ... " 

Yliluutnantti Antti "Piitti" Rainio 

Alvariinsa ylähuuli täynnä tavaraa . 
Todellinen SISSI. Tst-hommat hallin
nassa , mutta kun niitä oli aivan liian 
vähän! Veti ikimuistoisen harjoituk
sen Kivijärven metsässä , jossa näky
vyys oli 30 cm. 
Matot: "Kurrrssil " 

"No niin katseet tänne ja 
kuunnelkaa ." 
" .. . ja muistakaa se vaiheittain 
opetuksen voiton kaava! " 
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Y liluutnantti Erkki "Iso-Eki" Hölsö 

Aukkilaisten äidin sijainen. Piti koulun 
tip top -kunnossa . Puhui ennen ruo
kailua asiat selviksi hyvillä letkautuk
silla maustetuilla päiväkäskyillään. 
Motot: "Aznto! Koulun päiväkäsky ... " 

"Jatkakaa samaan malliin" 

Luutnantti Tapio 'Tapsa" Alho 

Kertoi uskomattoman omaperäisiä 
juttuja . Opetti rennosti asioita . Kulki 
aurinkolasit päässä Reilassa , kuulem
ma menestys häikäisi . 
Matot: "Palttiarallaa ... " 

"Homma on bueno ." 
"Kädet käy kuin ... " 
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Luutnantti Pertti "Pepe" Naapuri 

Opetti rauhallisella ja asiallisella tyylil
lä , ei hermostunut koskaan {paitsi 
kerran Reilassa) . Oppitunneilla rupesi 
jo 15 minuutin kuluttua vilkuilemaan 
kelloa . 
Motto: "Toinen tykkiryhmä pitäisi 

upottaa miehistöineen ja tyk
keineen mereen!" 

Luutnantti Markku "Make" Hölsö 

Viestilinjan eliitti kouluttaja , joka rau
hallisuudellaan johdatti joukon hyviin 
tuloksiin . 
Motto: "Joo , ei tarvitse ilmoittaa. " 

OT~ 
TA'it"6/IToy 

lndolantte 2 9 
6 7 600 K okkola 

Puh 06-8 3 0 1800 

Luutnantti Juhani "Pakara" Ristimäki 

Tylytti leirillä läpsimällä oppilaiden lipat 
lommoille ja selät mustelmille. Tunniste
taan omalaatuisesta pukeutumisesta. 
Matot: "Tämän opetuksen jälkeen teirän 
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tulee tietää ... " 
"Ei se niin nokon nuukaa , kuhan 
se on piirullensa ... " 

Ylikersantti Matti "Yligeggeri" Kujala 

Särmä kouluttaja, joka sai oppilaat taa
tusti muistamaqn, missä järjestyksessä 
tykin palautin ja hidasti n kytketään . 
Hommien piti hoitua ripeästi , muuten 
"motivoitiin" mm . juoksemalla ympäri 
sulkeiskenttää tykki mukana(!) . 
Matot: "Sen pitää olla tivis ." 

"Ei kosketa siihen palauttimeen 
vielä!" 

AUK:N KURSSI 119 

Apu kouluttajat 

Vasemmalta: kers Louhiuaara, tkm Harja , kers Mannila , alik Koljonen , 

kok Suokko, kok Kallioinen , kers Heinänen . 

Alhaalla , vasemmalta: alik Hyvärinen , kok Vainioranta (Puuttuu: kok Alakare) 

Tuliasemalin ja 

Kokelas Jarkko "Suke" Suokko 

Tiukka , huutaminen ei tuottanut vaikeuksia . 
Ei viihtynyt pahemmin leireillä , vaan mie
lummin vaikka päivysti koululla. 
Ma tot: "Mä meen sodeen ." 

"Ei leirit nappaa! " 

Kersantti Toni "Heba" Heinänen 

Ähtärin lahja VaaRPstolle . Hoiteli Reilassa 
särmästi ja asiallisesti laskimen. Sai ansaitut 
kessun natsat. 
Motto: "No nil" 
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Alikersantti Kosti "Konsta" Hyvärinen 

Lempi lemmikki . Kovaääninen konahtelija . 
Tuli pipi sormeen . 
Matot: "Ei pirä luulla! " 

"Laiho, sä oot tsyynis nyt!" 
"Joo, elikkä ... " 

Tulenjohto linja 

Kokelas Mika "Vaikku" Vainioranta 

AuK:n särmä koksu, joka ei löysännyt 
missään asiassa . 
Motot: "Henkilökohtaisesti en itse tekisi 

näin ." 
"Meille Haminassa opetettiin ihan 
eri lailla." 
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Kokelas Mikko "Raitakari" Alakare 
Apukouluttajien älymystöä . Ei mennyt 
sormi suuhun missään tilanteessa . Tunsi 
meri-tj:n kuin omat taskunsa . 
Matot: "Mmm ... joooo." 

"Huwa!" 

Kersantti Markus "Maisa" Mannila 
Rento apukouluttaja , joka ei turhista 
valittanut. Opetti oppilaille ja Vainiorannalle 
meri-tj :tä . 
Matot: "Tiedäkkö te ny mitä te teette?" 

"Ookko te ennen tehny tätä?" 

Viesti linja 

Kokelas Sami "Kalu" Kallioinen 
Ilahtui aina vääristä vastauksista maireaan 
hymyyn . 
Motto : "Onko kaikki nyt selvää .. . Väisä

nen?" 

~A!iE 
C OM PA Q 
ACCIIIIIIIEIJ mm• i llGllillll 

. 06-320 3000 • 

. 06-320 3010 
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Kersantti Timo "Laude" Louhivaara 
Apukouluttaja , jonka kädet viihtyivät tas
kuissa - oliko siellä jotain mielenkiintoista? 
Ehkä futis? 
Matot: "Kyllä viestin tässäKIN pitää olla 

paras ... " 
"Elikkä ... " 

Vääpelin apulaiset 
Alikersantti Jari "Koltsi" Koljonen 
Rento tyyppi . Kaveerasi paljon oppilaiden 
kanssa , mutta osasi olla kyllä särmäkin, 
ainakin puheissaan . Piti puolet pidemmän 
varustarkastuksen kuin muut apukouluttajat. 
Motto: "Nool" 

Tykkimies Jarno "Huutoketju" Harja 
Omalaatuinen koulun kirjuri , joka tuli Rei
lassa kuuluisaksi erään kalustolaukauksen 
aikana . Joutui toisinaan mukaan oppilaiden 
koulutukseen . 
Motto: "Koljonen! ... " 

Pltkåkatu 28-30 
65100 VAASA 

AUK:N KU RSSI 11 9 

Tuliasemalinja i• b ,. l ·-~-! . . ' ., 
l .. 

Ylhäällä , vasemmalta: opp Hakamäki , Seppänen , Puutio, Laiho, Haarala , Kaijasilta, Köykkä 
Keskellä , vasemmalta: opp Heinola , Joensuu , Hellqvist , Haikala (Hellquistin yläpuolella), 

Kankaanpää , Pih laja-aho , Sepänmaa , Marttunen , Kekkonen , 
Kivistö-Rahnasto, Järvi , alik Hyvärinen , ylik Kujala 

Alhaalla , vasemmalta: opp Niinivaara , Urpunen , Saarela , Harju , Vuorinen , Jouppila , 
Makkonen , Korpi , Kuoppala (Puuttuu : opp Aro, Santonen) 

Sami "Raaka-Arska" Aro, Kauhava 
Uskomattomat unilahjat omaava karpaasi , 
joka napsutteli sormiaan jopa puhelimessa. 
Viihtyi Evijärven NS:llä liiankin hyvin . Piti 
"kirjastoa" patjan alla . 
Motto: "Ristus! Turpa kiinni tai heitän sut 
laa ttialle ." 

Jari "Huki" Haarala, Vaasa 
Fontanan diskofriikki . Hälyryhmän vakioko
koonpanoa . 
Matot: "Varmaan! " 

"Mul on vaihteeks huki ." 

Mika "HooVee" Haikola, Vaasa 
Suoritti AuK:n jäähallissa . Aina HV:llä . 
Luisti kaappi tarkastuksista lähtemällä 
HV:lle . 

Motto: "Onks johtaja paikalla , pitäis viedä 
anomus ." 

Jyrki "Veksi" Hakamäki, Vaasa 
Veksin vakioasiakas , vältti taidokkaasti 
marssi- ja muut istumatyötä rasittavammat 
palvelukset vapautuksilla . 
Matot: "Suuntana veksi , marssiin mars!" 

"Au steks steks ." 

Juha "GSM" Harju, Seinäjoki 
Vietti joka tauon kännykän jatkeena. Omasi 
valikoivan kuulon. oppilaskunnan raha
kirstun vartija . 
Motto: "HÄ?" 

Jani "Heiska" Heinola, Vä häkyrö 
Hallitsi Sillanpään marssilaulusta punk, 
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rock, humppa ... -versiot. Innostui välillä 
johtamisesta hieman liikaa. 
Motot: "Herää jo!" 

"Ai mitä?" 

Jens "Helge" Hellqvist, Vaasa 

Tupa neljän "näppäräsorminen" kosketin
soittaja. Lunasti kadonneita varusesineitä 
apukouluttajien tuvasta . Ei hallinnut kaapin 
lukitusta . 
Motto: "V .... u, toi lukko on taas auki!" 

Petri "livee" Joensuu, Seinäjoki 

Ei viihtynyt IV-iltoina punkassa . Veti 
huipputuloksia kokeista olotilasta huolimat
ta . Nukahti suihkujonoon . 
Motto: "En mä montaa ottanu." 

Ville "Jope" Jouppila, Seinäjoki 

Suuret suunnitelmat viikonlopuksi, tulok
sena limbo. Puhui ja komenteli unissaaan . 
Motot: "Hei jätkät, pää kii!" 

"Mull on kadettia ikävä." 

Petri "Eväs" Järvi, Ilmajoki 

Patteriston suurimmat eväät. Nelostuvan 
sotku. Siivoushukien järjestelijä . 
Motto: "Ei TOD!" 

Tom "Vaihe"/"Kasi" Kaijasilta, Vaasa 

Mies oli aina vaiheessa , oli aina minuutin 
aikana ties missä . Kuului häröryhmään. 
Vietti viikkoja veksissä. Vampyyriryhmän 
jäsen. 
Motto: "Hukit aina sopivasti HV:llä . Voi 

.... tana! " 

Pasi "Kake"/"Pupu"/ 'Paspartoe" 

Kankaanpää, Vaasa 

Rauhallinen mies, viitostuvan aivot. Hukitti 
jengiä kiitettävästi Porrastus-lehden tekoon . 
Motto: "Meidän mökillä on kummitus ... 

askelia! " 
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Mikko "Kiri" Kivistö-Rahnasto, Ilmajoki 

Viitostuvan kulmikkain iltapunkka miehen 
käsialaa . Patja kovempi kuin Pasilla , siksi 
ykkönen . Ei piittaa kelloista aamulla . 
Motot : "En mä sano mitään ." 

"Oo ny hiljaa!" 

Jukka "Korppi" Korpi, Kristiinankaupun

ki 
Innokas Ässä-fani . Rauhallinen mies, ei ty
kännyt metelistä . Tuplakuulosuojaus öisin . 
Motto : "Pojat, olokaa nyt hiljempaa! " 

Timo "Kypärä" Kuoppala, Nurmo 

Koki Nirvanan päästyään oppilasvääpelin 
tehtävistä . Oli laskuvarjokurssilla , tuli ensim
mäiseltä hypyltä koneella alas. 

Motto: "Siirrytään sisään ruokka Leiraan." 

Juha-Matti "Juissi"/"Teepussi"/'Köde" 

Köykkä, Nu rmo 

Tuvan pieni karvajalka , kuului häröryh
mään . Ei osannut suunnistaa sänkyynsä . 
Vampyyriryhmän jäsen. 
Motot: "Vähä mä oon HAJALLA!" 

"Leikatkaa joku mun takatukka ." 
"Laiho, varo ettei tuuli vie sua! " 

Toni "Lade"/ "Muumi" Laiho, Vaasa 

Tuvan "tsyynätyin" jätkä. Tuvan kiljuva han
hi . Kuului häröryhmään. lsävampyyri. 
Motot: "Mun paappa oli ... " 

'Teuvalla ei saanu ruokaa ... eiku se 
olikin T uovila ." 
"Köykkä , pistä ne teepussin narut 
piiloon." 

Juha "Masi" Makkonen, Nurmo 

YO-kirjoituksien kestokävijä . Lukulomat ei
vät sopineet tyyliin . Sikahukittaja! 
Motto: "Jätkät , nähdään viikon päästä , 
mulla on KL+KL+HL+VLV+HL. " 
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Rami "Marttu" Marttunen, Kauhajoki 

Viitostuvan määkivä lammas, pyöri ja piti 
meteliä joka ilta . Kuului häröryhmään. Tu
van maskotti . Vampyyriryhmän jäsen. 
Motot: "Mikä on loma-tj?" 

"Missä mun akkulaturi on?" 
'Taas on essaripaperit vetämäs. " 

Jussi "Jude" Niinivaara, Vaasa 

Kuutostuvan öinen kahvinkeitin - muut sai
vat nukkua earit päässä. 
Motot: "Pientä läbbää, hei! " 

"Lykkää isoo hauen päätä. " 

Petri "Trotto" Pihlaja-aho, Vaasa (Chi 

cago) 
Aina vaiheessa . Varsinainen kiukkupussi , 
sanoi aina samalla mitalla -takaisin kaikille . 
Patteriston paras sluibaaja, ei tehnyt ikinä 
mitään!!! 
Motot : "Kuinka te teette noi punkat niin 

äkkiä, s .. . tanan räkänokat?" 
"Ja sitte sluibataan!" 

Jarno "Puukymppi" Puutio, Vaasa 

Joka aamu oma kello herättämässä. Viiden 
minuutin valmistautumisaikana suihkuun. 
Tiesi aina , koska sodeauto tulee - kuulem
ma tornihuhuja . 
Motot : "Muistakaa nyt ne mainokset! " 

"Mä oon mittauksen vanhin." 
"Odottakaa kun mä oon opp. vää
peli!" 

Juha-Pekka "Torsti Monivamma" Saare

la, Laihia 

Kuutostuvan suunnistajalahjakkuus. Lomaili 
kolme viikkoa , teki etelänreissun Tilkkaan . 
Motto: "Missä se eka rasti on?" (Muiden 

ollessa viitosrastilla .) 

Asko "Jesse" Seppänen, Vaasa (Chicago) 

Hengellistä heviä kuunteleva uskovainen. 
Hiukset kuin punkkarilla . 

Jaakko "Jaska"/"Jake Hammersmith" Se
pänmaa, Vaasa 

Nukkui earit päässä punkkatarkastuksen 
ajan . Soitteli skebaa hiljaisuuden aikana. 
Matot: "Tää on rock!" 

"Älkää ny jännittäkö." 

Saku "Sakke" Urpunen, Kristiinan

kaupunki 
Paras ihmemiesvitsien kertoja . Meinasi Se
pänmaan kanssa tukehtua usein nauruun. 
Hermot meni , kun joutui päivystäjäksi . 
Matot: "Hei Puutio, pitääx mittauxenki läh-

tee?" 
"Loma-tj .. . " 

Mika "Viuhahdus" Vuorinen, Vaasa 

Oli järjestäänsä iltavapaat hälyssä . Hajosi 
Kankaanpäähän Porrastuksen takia . Kuu
tostuvan voimapussi. 
Motot: "Pankaa nysse hevi pois!" 

"Ketsuppia kalakeittoon!" 
"Hirveetä musaa!" 
" .. . laita Alanis Morisettee ." 
11 •• 1" . .. mm varmaan. 

Jari "Urho" Kekkonen, Alajärvi 

Puhui suomea ja saksaa samaan aikaan. 
Löysi pakkipussille uutta käyttöä Reilan 
reissulla . Uikki aina kuutostupaan , mutta 
vaihtoi kurssin loppupuolella viitostupaan. 
Motto: "Mritäh tätätän obohn horhjel-

maaas? ! (nopeasti änkyttäen) 

Mika "Karvainen" Santanen, Laihia 

Yritti luistaa joka asiasta . Viihtyi autohallilla . 
kävi HV:llä , mutta kukaan ei tiennyt miksi. 
Jälki-Aukissa . Muistutti aina T J-lukemas
taan. Ei marssinut ikinä tahdissa. 

Motto: "Sano Jesselle jees!" - 35 -
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Tulenjohtolinja 

Ylhäällä , vasemmalta : opp Ojaniemi , Happi , Eteläaho , Karhu, Lin tala, Toivanen , Mall ila , 
kok Vain ioranta 

Alhaalla, vasemmalta : opp H irve lä , Koski , N iem i, Kippo la, Huhtala 

Jarmo "Hukittaja"/"Ji.irmond" Eteläaho, 
Lapua 
T1-tuvan tietotoimisto . "Tiesi" aina ja 
varmasti tulevat asiat. Inhosi hukeja yli 
kaiken . Sai traumat Kivijärven sissiyöstä . 
Matot: "Siivoa sä , mähän siivosin eilenkin 

kaks kertaa . Sitäpaitsi mä oon 
hälys ." 
"Eihän tää ny mikään sissiaukki oo l 
Täähän on rannikkotykistö ." 

Tero "Tatti"/"Heinz Elk" Hirvelä, Vaasa 

Junnun tylyttäjä nro 1. Nauroi aina, kun ei 
nukkunut. Henkireikä armeijassa useat har
joitusvapaat. 
Ma tot: "Ollaanhan me isänmaan toivoja ." 

"Ei Jurvassa ole edes narua! " 

Janne "Huutoniemen Clapton" / "Hans" 

Hoppi, Vaasa 

Patteriston paras kaappi ja punkka . "Ke
säpäivystäjä", joka päivysti vaikka pakka
sessa T-paidalla . 

Motto : "Tää meni ihan käteen! " 

Juha "Gi.inther" Huhtala, Lo htaja 

Lohtajan oma poika , joka hallitsi tulen
johdosta kaiken tarpeellisen. Linjan särmä , 
ei turhia hermoillut. 
Matot: "Olkaa ny pojat kunnolla ." 

"Ottakaa se följyyn ." 

Juha "Björn"/'Adolf H ." Karhu, Gisla ved 

Kosken kanssa patteriston kovimpia tet
saajia . Monipuolinen lauluääni lähti mahas
ta . Omasi Aukin komeimman komentoää
nen. 
Matot: "Mee ny Norjaan! " 

"Sqta koiraa kovempi ." 

Petri "Zippola"/ 'J i.irgon" Kippola, Vaasa 

Oppilas rauhallisemmasta päästä . Viihtyi 
usein lukulomilla viitneiseen asti . Tuvan 
nauraja , jota ei vakavalla naamalla ·nähty. 
Motto: "HAH HAH HAA! Ekkö tiä?" 
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Ville "Poski"/''Heinrich Himler" Koski, 
Vaasa 
Nukkui yliluutnantti Rainiolta piilossa kuu
sen alla. Herkutteli sämpylöillä hiljaisuuden 
aikana . 
Matot: "Ohan se kuupa. " 

"Mulla palaa hihat olka päihin asti ." 

Toni "Lintis"/''Rommele" Lintala, Vaasa 

Karhun taistelupari . Painiexpertti, joka oli 
aina HV:llä . 
Matot: "Se on kato sotakoiraa riskimpi." 

"Vähä me veisin! " 

Jani "Maltsu"/' 'Otto von Bismarck" Malli
la, Laihia 

Hiljainen isäntä Laihialta . Opetteli vasta 
oppilasaikana punkan teori . Hukikone , teki 
hukeja myös vapaaehtoisesti . 
Motto: "Mä voin mennä ." 

Antti "Niämi"/'Schindler" Niemi, Seinä

joki 
Ensimmäinen ei-brasilialainen, joka matkus
ti ajassa taakse päin. Edes armeija ei va
kavoittanut miestä, ainoastaan hiustenväri 
muuttui oppilasaikana. 
Matot: "Kysykää multa , kyllä mä tiedän." 

"No ohan tää ny helppoa ... not!" 

Antti "Neekeri"/"Hindelburgh" Ojaniemi, 

Peräseinäjoki 
Tj-tuvan hiljainen. Suoritti hukit ilman na
pinoita , eikä muutenkaan valittanut mistään 
edes metsässä . 
Motto: "Nehän oli vain neekereitä ." 

Rasmus ''Vaihekone"/'Goebbeles" Toiva-
nen, Pietarsaari 

Mies· E-planeetalta. Vaihekone, joka ei ke
rinnyt mihinkään ajoissa. Suoritti hajoamis
ta oppilasaikana . Käytti kaikki HL:nsä 
sählyn pelaamiseen. 
Matot: "Iskelmämittaus, mittaa iskelmiin ." 

"Eihän tässä mihinkään kiire oo .. . ! " 
"Väljäliikkeet pois! " 

Tj-linja ei suurista odotuksista huolimatta 
pystynyt astumaan suuriin saappaisiin . Op
pilaiden mielestä Aukkiin kuului muutakin 
kuin jatkuva särmääminen . Rennosta asen
teesta huolimatta Reilan leirin tulokset pu
huvat puolestaan. 
Tj:n motto: "Onko tästä yleensäkään mi

tään hyötyä?" 

Rakennustoimisto 
V O MATTILA OY 

Kauppapuis!ikko 8, PI 28, 65101 Vaasa, puh 06 --317 7496, !ax 06~317 9563 

lr\NSI - LAKEUS ,-..J'f 
ARI PEL TOMAKI 

ASBESTIN PURKU JA KARTOITUS. 
PUH. 0500 664 489, 06 4770 588 

SAMMAL TIE 12, 66400 LAIHIA 

•cn11w,i~A 
Kalevankatu 2, 60100 SEINÄJOKI, puh. (06 ) 41 42111 , lax 414 8592 

"Mulla menee hermot ... " - 37 -
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Viesti linja 

Ylhäällä , vasemmalta: kok Kallioinen , kers Louhivaara, opp Rintaniemi, Rantanen, 
Antikainen, Juuti 

Alhaalla , vasemmalta : opp Majapuro , Väisänen , Jokinen , Rajala , Saukko {Puuttuu: oppTiala) 

Teemu "lnfonmaatio" Antikainen, Ku

rikka 
Suunnistajapoika, joka aina valitti , kun huki 
napsui komennuksilta palattuaan . 
Motto: "En kai mä vaan joudu mettään 

mukaan? Mulla on patteriston 
komentajan määräämä hv ." 

Sami "Sämpy"/"Ojanen" Jokinen, Vaasa 

Linjan särmääjä, Mr. VPS . Rupatteli "Tör
pän" kanssa aina futiksesta . 
Motot: "Sshhhss ... no älkää ny." 

"No on tää ny hienoa. " 
"No ei ollu paljo ." 

Juha "Youth" Juuti, Lapua 

Linjalentäjä . Raastuvankadun laatoittaja. 
Omisti tupalehdet. 
Motto: "Missä se uus lehti on?" 

Olli "Marjapuuro" Majapuro, Vaasa 

Oppilas , joka ei koskaan osannut juosta 
tahtiin/tehdä punkaansa . 

Motto (puhelimen soidessa): "V. .. n hälytys!" 

Jarkko "Arnold" Rajala, Laihia 

Se toinen suunnistajapoika, jota Ikonen kai
pasi tunneilleen. 
Motto: "No ni , kohta mä kiskasen levvyy ... " 

Mika "Rantsi" Rantanen, Nurmo 

Mies , joka ei milloinkaan lakannut valit
tamasta tuvan lämpötilasta. 
Motot: "No, nukkuisit itte täs ikkunan viä

res!" 
"Jokinen ja Majapuro ... TURPA 
KII! " (hiljaisuuden aikana) 

Johannes "Törppä" Rintaniemi, Seinä

joki 
Vältti siivouspalvelun istuen palaverissa Iko
sen kanssa . 
Motot: "Muistuttaisin, että meitsi on Reilas

sa linjan vanhin ." 
"Kyllä Törppä pojat jyrää!" 
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Pekka "Suakko" Saukko, Alavus 

Mies , joka kehitti uudet viestilinjan lyhen
teet. Herää yleensä öisin tukka pystyssä jä
kittämään punkaan viereen ... rrario!" 
Motto: "RRARIO ... " 

Tatu "E-jolla" Tiala, Perho 

Teki kurssin ajaksi vemppasuunnitelman ja 
osasi YlPalvO:n ulkoa kuin Ikonen. Suun
nistuksessa kävi p ... . arastilla ... ja polvi nak
sui . 
Motto: "Kyllä intin aina läpi pääsee vaikka 

ei mitään osaakaan ." 

Marko "Pummi" Väisänen, Vaasa 

Kärsi suurta kutinaa housuissa, koska "kul
lannuppu" oli Ranskassa koko kurssin ajan . 
Motot: "Voiks mä lähtee jo HV:lle, äiti odot-

taa portilla? 
"Hei onks sulia heittää vitosta ... 
Rantanen?" 

opp Niemi (tj) 

Viestitupaan kuului oleellisesti myös oppilas 
Niemi , joka löytyi aina siivouspalvelun ai
kana Rajalan punkasta rupattelemassa mu
kavia Jopin kanssa . 

Kurssi 119 apukouluttajien silmin 
Yhdeksäs heinäkuuta vuonna 1996 on 
varmasti jokaiselle teistä saapumiserän 11/96 
varusmiehistä elävänä vielä tuoreessa muis
tissa . Muistissa se on myös meillä edellisen 
saapumiserän varusmiesjohtajilla, sillä tuona 
päivänä suuri osa meistä sai ensimmäisen 
kosketuksensa käytännön sotilasjohtami
seen. Saapumiserästänne oli etukäteen pu
huttu ennennäkemättömän suurena ja myös 
laadukkaana, sillä olihan joukossanne suurin 
osa vähintään ylioppilaita tai jo opiskelunsa 
päättäneitä. Tämä on talven ns. peltisep
päikäluokkaan verrattuna huomioitu myös
kin aliupseerikurssilla, johon perinteisesti 
löytyy kesällä enemmän halukkaita/kyvyk
käitä taistelijoita koulutettaviksi aliup
seereiksi kuin talvella . 

Kurssin 119 alkaminen tiesi myös meille 
apukouluttajille huomattavaa muutosta 
omaan rooliimme; meidäthän on periaat
teessa koulutettu johtamaan miehistöä, 
mutta kurssin aikana apukouluttajat eivät 
enää toimikaan perinteisesti ryhmänjohta
jina tai jaosjohtajina, vaan meidän toi
menkuvamme on ainoastaan kouluttaa, 
opastaa ja ennen kaikkea valvoa teitä oppi-

laita teidän harjoitellessanne tulevia aliup
seerin tehtäviä . Tämän osa tiiviistä 
joukostamme on kokenut myös rasitteeksi, 
sillä oman koulutuksen mukaisia tehtäviä ei 
välttämättä olekaan siunaantunut toivotussa 
määrin . Hallitsevana tekijänä apukouluttajia 
valittaessa on ollut miehen menestyminen 
omalla kurssilla. Tämä on ajanut jopa oman 
halukkuuden edelle , ja siksi voidaankin 
sanoa, että osa meistä on ollut kurssilla 
vasten tahtoaan. Tuskin kuitenkaan kukaan 
meistä voi tosissaan sanoa olevansa katkera, 
sillä myös apukouluttajalle on mielekkääm
pää kouluttaa esimerkiksi oppilaille erilaisia 
meriammuntamenetelmiä kuin pitää rastia 
käsikranaatin käyttökuntoon laittamisesta 
laumalle nollat taulussa seisovia tykkimiehiä. 

Apukouluttajalla on koulutettavien asioiden 
oltava selkeästi hallussa, sillä esimerkiksi 4-5 
oppitunnin pitäminen yhteen menoon vaatii 
jo melkoista valmistelua ja ennen kaikkea 
tulisi meidän myös pystyä vastaamaan ky
symyksiin, joita oppilailla koulutuksen lo
massa nousee mieliin. Apukouluttaja onkin 
paljon muutakin kuin "se hullu koksu tai 
kessu" joka aina on huutamassa ja tylyttä-
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mässä ns. pikkuasioista . Näin ollen myös 
apukouluttajat ovat joutuneet kertaamaan 
asioita ja valmistelemaan harjoituksia jopa 
omalla vapaa-ajallaan , jonka uhraaminen 
tuntuu aliupseerikurssilla olevan, ainakin 
suurimmalle osalle oppilaista , ylivoimainen 
tehtävä . 

Nyt kun kurssistanne on takana noin kaksi 
kolmasosaa , on teidän pieniin päihinne 
nuijittu jo melkoinen määrä tietoa johtami
sesta, kouluttamisesta ja aselajitietoudesta . 
Kuitenkin kurssista on vielä paljon tärkeitä 
asioita edessä , ja tosiasialliset ryhmänjohta
jan taitonne te tulette nykysysteemin mu
kaan oppimaan ·vasta johtajakautenne ai
kana omien alaistenne seurassa. Ryhmän
johtajiksi siirtyessänne tulee teidän varsinkin 
vanhempien tykkimiesten kanssa toimies
sanne luoda oma tyylinne ja auktoriteettinne 
toimimalla itse aina esimerkillisesti ja astu
malla tarvittaessa miestenne tasalle opet
tamaan , auttamaan ja motivoimaan, mutta 
tarvittaessa kuitenkin myös käskemään , 
vaatimaan, valvomaan ja jopa rankaisemaan . 
Astuessanne ensimmäistä kertaa omaan 
perusyksikköönne tulevat varmasti alaisenne 
ja myös kouluttajanne testaamaan teitä ja 
teidän kykyjänne johtaa miehiä . Ette ole 
vielä siihen valmiita , mutta omaksukaa uutta 
tietoa ja oppikaa omista virheistänne . 

Omalla kurssillamme kouluttajat puhuivat 
usein ns . yhden yön ihmeestä , jolloin vallat
tomista upseerioppilaista tulee vastuunsa 
tuntevia upseerikokelaita yhdessä yössä . 
Välillä seuratessamme teidän kurssianne 
emme ole itsekään voineet muuta kuin 
uskoa tuohon ihmeeseen . Niin naurettavaksi 
on koulutus välillä mennyt , että ei oikein 
edes usko olevansa aliupseerikurssilla . 
RUK:n käyneen on välillä vaikea hyväksyä 
sitä , että miehet lähtevät kesken maastohar
joituksien harjoitusvapaalle tai ettei koetta 
edeltävänä iltana yksikössä ole paikalla kuin 
hälytysryhmä . Toinen asia , . joka mieltämme 

on kurssin aikana painanut on se, että teitä 
ei koulutuksen missään vaiheessa ole todella 
koetettu fyysisesti tai henkisesti . Mie
lestämme tämä on kurssille selvä puute , sillä 
tulevina johtajina teillä ei ole enää johtaes
sanne varaa murtua paineen alla . On totta , 
että esimerkiksi sodanajan paineen ku
vaaminen on rauhan aikana täysin mahdo
tonta , mutta jonkinlaiset koetinkivet teille 
tulisi kuitenkin asettaa myös kurssilla . Näin 
siksi, että monelle teistä saattaa olla mel
koinen järkytys siirtyä esimerkiksi pihan 
toiselle puolelle , jossa koulutus ainakin 
fyysisesti on huomattavasti raskaampaa. 

Kurssillenne kehittynyt henki on päällisin 
pu(?lin ollut varsin hyvä , mutta se ei 
kuitenkaan ole päässyt kehittymään aivan 
teräksenlujaksi , sillä pieniä säröjä on välillä 
ollut havaittavissa . Tähän on ehkä vaikutta
nut juuri tuo yhteisten koettelemusten puut
tuminen, joka esimerkiksi RUK:ssa kohottaa 
hengen sellaiseksi , ettei aliupseerikoulun 
kasvatti sitä välttämättä tajua . 

Vanhojen kokelaiden ja ryhmänjohtajien 
astuessa reserviin kukin taholleen , jää teille -
kurssin 119 oppilaat - varsin suuret saappaat 
täytettäviksi . Ottakaa tuo vastuu ja valta 
kunniakkaasti kantaaksenne ja vastatkaa 
teille asetettuihin haasteisiin . Viime viikolla 
kuulin erään oppilaan sanovan: "AuK:n 
jälkeen intti loppuu!" Unohtakaa tällainen 
ajattelu, sillä saadessanne nuo kulma
rautanne teidän inttinne vasta todella alkaa . 

Reserviin siirtyvien apukouluttajien puolesta 
Kokelas Alakare MP 
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Aavan ulapan äärellä, maa tärisee ja ilmassa 
kai kuvat hyytävät pa mau kset: 

AuK:n kurssi 119 tositoimissa Reilassa 

Tuttu näkymä syksyisessä Heilassa : auringonlaskun värjäämää horisonttia rikkovat tyk
kien iskemistä aiheutuvat vesipastaat. 

Tuliasemalinja 
Maanantaina 21 .10.1996 alkoi Aliupseeri
koulun oppilaiden "hermoleiri" . Ensim
mamen pa1va kului pitkälti odottelun 
merkeissä ja matkaan päästiin lopulta niin , 
että oltiin illalla perillä. Auton lavalla oppilas 
Kekkosen kalju petti ja hän löysi pak
kipussille uutta käyttöä. 

Tiistaina alkoivat varsinaiset työt. AuK:lla oli 
kaksi tykkiä . Asemaanajot sujuivat kohtalai
sesti kannuskuoppien kaivamisen aiheut
taessa hieman hikeä otsalle . Ampumakun
toon molemmat tykit laitettiin varsin no
peasti , sillä oppilaat odottivat innolla ih
kaensimmäisiä kovapanosammuntoja. En
sin piti kuitenkin rakentaa viestiyhteydet 
tykkien välille sekä laskinvaunuun, jossa oli 

myös pari tassin oppilasta harjoittelemassa . 
Sitten vain odoteltiin laskimelta lukemia 
tykkipäätteelle . Tiistai-illan taittuessa hil
jalleen yöksi päästiin lopulta kokemaan 
ensimmäinen laukaus . Koska kyseessä oli 
nk. kalustolaukaus, olisi kaikkien pitänyt olla 
suojassa kivien takana , mutta kukaan ei 
oikein· malttanut pitää päätään matalana, 
vaan kaikki halusivat nähdä voimakkaasti 
jysähtävän 130 K 54 -kanuunan . Ensim
mäinen laukaus oli hieno kokemus; miehet 
ryntäsivät katsomaan vesipatsaita ja jysäys 
painui jokaisen mieleen . Loppuviikosta 
ammuttiinkin sitten oikein kunnolla , ja jo
kainen mies pääsi varmasti näkemään ja 
kokemaan tykillä ampumisen eri tehtävien 
näkökulmasta , aina tykinjohtajasta ammus
mieheen ja apusuuntaajaan. 
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Kovin homma tykeillä oli ammusmiehillä, 
jotka joutuivat valmistelemaan ammukset. 
Kranaattien ja hylsyjen puhdistaminen, tar
kastaminen ja muut toimenpiteet veivät 
useita tunteja . 

Kommelluksitta ei leiri kuitenkaan sujunut. 
Toimintaa hidastivat vähän väliä ampuma
alueelle harhautuvat tai tahallaan häirit
semään tulleet siviiliveneet, ja kerran piti 
merivartioston tulla ajamaan pois sinnikäs 
"kuokkavieras". Sattuipa sitten niinkin , että 
leirillä kertausharjoituksissa olleiden reser
viläisten tulipatteri ei huomannut erästä 
siviilivenettä ja ampui vain niukasti sen yli. 
Viestiyhteydet ruuhkautuivat samassa AuK:n 
tykeiltä tulevista kiivaista varoituksista, mutta 
siinä vaiheessa olivat siviilit tajunneet jo 
poistua paikalta parasta mahdollista vauhtia. 
AuK:n tykeillä pidettiin onneksi huolta siitä, 
ettei moisia tähystysvirheitä päässyt ta
pahtumaan. 

Tykkiryhmien välinen kilpailu paransi yh
teishenkeä ja kaikki sujui melko hyvin. Tosin 

"Yhteis laukaus - huomio - TULTA!" 

Oppilas Niinivaara tarkistaa kiertokauko
putkella, että tykki on suunnassa. 

viimeinen päivä meni hieman heikommin, 
mikä johtui ehkä väsymyksestä . Tassilaisilla 
oli nimittäin joka yö yhteensä kuusi "hukia", 
joten ei paljon saanut nukkua ... 

Loppujen lopuksi leirillä oli melko mukavaa 
ja aikakin kului nopeasti. Mutta olihan se 
kiva päästä takaisin kotiin ja omaan punk
kaan . 

Opp Laiho 

TAS : Mittauslinja 

Reilaan lähdettiin iloisesti hä
lytyksen merkeissä. Mittaus
linja jaettiin kahteen kolmen 
hengen ryhmään, jotka sul
lottiin Kratzeihin tai muihin 
mukavan lavan omaaviin au
toihin . Matka sujui kaverei
den varpaita imeskellessä, 
sen verran ahdasta oli. Myös 
unta yritettiin matkan aikana 
varastoida tulevia koitoksia 
ajatellen. 

Reilaan saavuttiin siten, että 
ensimmäiset olivat- perillä jo 
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noin klo 20 ja viimeiset hieman ennen 
puolta yötä . Teltat pystytettiin , syötiin 
iltapala ja sitten vain "levyyks", kipinää 
lukuun ottamatta . Ensimmäinen viidestä 
leiripäivästä oli takana ilman suurempia 
henkisiä tai fyysisiä kärsimyksiä . Leiri oli 
alkanut varsin lupaavasti . 

Ensimmäinen varsinainen leiripäivä 
kului hyrräsuuntakehällä määritellen sitä 
oikeaa suuntaa. Jälleen todettiin , että 
sovellettu harjoitus tuo lähes aina uutta 
oppia tullessaan . Alustana ei enää ollut 
kasarmin tasainen nurmikko , vaan nyt 
mittausjalustat piti pystyttää jos jonkin
moiseen maastoon . Illalla päästiin Rau
man sotilaskotisisarten ansiosta sotkuun , 
mistä tulikin jokailtainen ilomme . 

Toinen varsinainen leiripäivä alkoi 
mukavasti teltassa levyttämisellä . Kym
menen tienoilla teimme muutaman 
tasotyön , minkä jälkeen vaihdoimme 
tehtäviä toisen mittausryhmän kanssa . 
Loppupäivä kuluikin mittauslaatikolla is-

Tulenjohtolinjalaisten "koti" eli 
tulenjohtotorni. 

Oppilaat Aro (takana) ja Pihlaja-aho vartiossa 
ja luuriväijyssä tykillä . 
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tuskellen ja tykistöammuntoja seurates
sa . 

Kolmas päivä toi tullessaan asemien 
vaihdon. Meillä "mittatikuilla" riitti hom
mia aamupäiväksi, kun määritimme ty
keille uudet koordinaatit ja annoimme 
asemasuuntakehiltä suunnastuslukemat 
tykeille. Loppupäivä kuluikin taas mit
tausryhmälle tutulla tavalla eli istus
kellessa mittauslaatikolla ja odotellessa 
seuraavaa ruokailua . 

Viimeinen leiripäivä , jos sitä voi sellai
seksi sanoa , kului kotiin paluuseen. Pää
asiassa se viettiin lavalla nukkuen tai 
torkahdellen . Reilan leiri osoittautui en
nakkokauhisteluista huolimatta varsin 
leppoisaksi ulkoilutapahtumaksi raik
kaassa rannikkoilmassa. 

Opp Puutio 
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Tulenjohtolinja 
Maanantaina 21 .10 klo 6 . 00 T J :n oppilaat 
heräsivät tavallista innokkaampina, oli näet 
leirille lähdön aika. Leireistä oli kuultu 
kaikenlaista juttua, mutta kukaan ei osannut 
aavistaa, että Reilan leiri alkaisi viiden tunnin 
levytyksellä koulutustalon luokissa . Viimein 
klo 13 .00 suoritimme väistön Kivijärvelle , 
josta matka jatkui kohti Reilaa . Perillä oh
jelmassa ei ollut muuta kuin teltan pystytys ja 
ensimmäinen leiriyö . 

Tiistaina siirrettiin teltta ja pystytettiin kaksi 
T J-asemaa torniin. Sitten odoteltiin todella 
kauan , ennen kuin nähtiin niitä kauan 
laskettuja iskemiä . Illalla olikin makkarailta 
räiskyvien leirinuotioiden äärellä . Koska T J 
oli sijoitettu kaus muista aukkilaisista , 
jouduttiin nuotiopaikalle saapumaan autolla . 
Autoa ajoi itse luutnantti Ristimäki , ja seu
rauksena oli, että sinä iltana ei varmaan 
kukaan istunut hukissaan ... 

Keskiviikkona ryhmä jaettiin puoliksi. Toinen 
istui tornissa odottamassa iskemiä ja toinen 

teki kaikkea oheistoimintaa, mm. hakkasi 
puita, keitti vettä ja teki riu 'un. Myöhemmin 
ryhmät luonnollisesti vaihtoivat osia. Koska 
ammuttiin aina 13 kilometriin asti , ei is
kemiä nähnyt kunnolla muuta kuin etäi
syyden mittaajana , mutta sitäkin upeampia 
ne sitten olivat. Piristävää oli myös todeta, 
että harjoitellut asiat olivat kutakuinkin 
muistissa , eikä mitään tarvinnut simuloida, 
vaan kaikki tapahtui oikeasti! Keskiviik
koiltana käytiin vielä vähän ennen nukku
maanmenoa katsomassa tähtiä luutnantti 
Ristimäen kanssa . Ristimäki osoitti tyhjää 
kohtaa taivaalla ja sanoi , että tuolla on se ja 
se tähti ja niin siellä pian olikin. Mies 
todellakin tietää kaikesta kaiken. 

Torstai oli toivoa täynnä myös TJ:llä . 
Ohjelmassa olivat viimeiset ammunnat ja 
asemien purku. Osa kävi myös suorittamassa 
mittausta , minkä huomattiin olevan ras
kaampaa , jos teitä tai polkuja ei ole käy
tettävissä . Viimeiset tavarat kannettiin alas 
tornista ja miltei 100 kg painava kalusto oli 
kuin jättipotti viimeisille kantajille . Aikataulun 
vuoksi teltta pakattiin jo iltapäivällä ja viimei-

TJ-ryhmä opettelemassa mittaustason tekemistä kokelas Vainiorannan johdolla. 
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nen yö nukuttiin oppilaiden toivomuksesta tähtitaivaan 
alla . Aamuyöstä siirryttiin autoon nukkumaan ja lähdettiin 
takaisin Vaasaa kohti . Perillä ei ollut muuta kuin kaluston 
purku ja lomautus. Leiri oli ollut raskas ja antoisa, mutta 
mikä tärkeintä , se oli OHI! 

Opp Niemi 

Viesti linja 
Kylmyys aloitta sotaretkensä, tilanpuute hallitsee diktaat
torin tavoin: jos joku yrittää kääntää kylkeään, saa luul
tavasti kokea, miltä valtion virallisen nahkasaappaan kärki 
tuntuu, kun se kohtaa silmäkulman. Missä muualla voisi 
tällainen tunne kohdata varusmiehen kuin matkalla ty
kistöleirille? Oman arominsa tälle ikuisuuden kestäneelle 
köröttelylle kohti Reilaa antoi myös virtsarakkojen paisumi
nen ennenkuulumattomille leveysasteille; 
marssitauot olivat nimittäin harvassa . 

Perillä Reilassa olimme sopivan myö
hään maanantai-iltana, joten tehtävänä 
ei ollut muuta kuin telttojen pystyt
täminen ja yöpyminen hienokseltaan 
liian lämpimässä puolijoukkueteltassa. 
"Aamukahvituksen" jälkeen ohjelmassa 
oli ensimmäinen asemaanajo, johon si
sältyi mm. maston pystytystä ja !akun 
laulantaa . Tätä kuitenkin vain siinä mää
rin, että lounaan jälkeen olimme jo 
"levyynä" uuden sijainnin löytäneessä 
kammarissamme. Ettei nyt ihan ensim
mäisenä päivänä olisi tullut ns . levy
tysmurtumia, siunaantui tasaisin väliajoin 
pikku, pikku hukeja ... ainakin kesia- ja 
"rrarioryhmän" johtajille. Särmiä he 
kuitenkin sanoivat olevansa, ja monet 
muutkin jo kuluneet termit pulppusivat 
heidän suistaa n. 

Koko kela vihdoinkin vedet
ty. Enää liitokset ... 

Ensimmäisen varsinaisen leiripäivän 
päätteeksi oli oppilaille järjestetty "gril
libileet", joita koulun johtaja kapteeni 
Ikonen myös puolikurssijuhlaksi nimitti. 
Tarjolla oli makkaraa, keskiolutta ja kor-

Viestin arkea: oppilaat Tiala (vas.) ja Jokinen 
rakentamassa tienalitusta parikaapelille. 
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pin iam1a. Kulmaraudoista peräti 
neljät löysivät tiensä linjamme tak
kien kauluksiin: opp Rantasen ja opp 
Rintaniemen menestys olikin jo 
tähtiin kirjoitettu , kun taas mustina 
hevosina palkittiin allekirjoittanut itse 
sekä vemppakone Tiala. Radio- ja 
keslaryhmän seuraava yö kuluikin 
sitten parin tunnin hukeissa läm
pimässä patteristovaunussa musiikkia 
kuunnellessa , eväitä syödessä ... niin 
ja keskussanomalaitteen kuvaruutua 
väijyessä . 

Seuraava huki koitti keskiviikkona 
puolenpäivän aikoihin, jolloin pu
helinryhmän ja keslaväijyjien mie
histöt vaihdettiin keskenään . Niinpä 
sitten tuoreet lakupekat pääsivät 
vihdoin laulattamaan kelojaan reilun 
puolentoista kilometrin yhteyttä 
rakennettaessa. Erinäisten kommel
lusten vauhdittama ilonpito oli 
kuitenkin muutaman tunnin riennet
tyä ohi ja seuraavan päivän asemien 
vaihtoa varten vedetyt linjat olivat 
valmiita. Takaisin makuualustojemme 
syleilyyn päästyämme saimme todeta 
sissijuuston valloittaneen haaravä
limme - tuoksu teltassa oli ... hmm, . 
päätä huumaava sanan varsinaisessa 
merkityksessä. Levon jälkeen al
koikin jälleen viestimiehen kahvi
hammasta kolottaa , joten otimme 
suunnan kohti sotilaskotiautoa .. . 

Katkottoman noin kahdeksan tunnin 
yöunen jälkeen (kiitos telttaamme 
sijoitettujen tykkimiesten) olimme 
täysissä voimissa siirtämään levytys
paikkamme sijaintia. Vanhat muu
taman sadan metrin yhteydet oli 
purettu ennen kuin kukaan ehti 
kissaa sanoa! Uusissa asemissa kes
laryhmä sai apua ennemän kuin 
innokkaita pornoltaan yliluutnantti 

Mäki-Mannukselta . Tällä välin oli puhelinryhmä jo 
lämmittänyt kaminansa entiselleen. Tuntien ku
luessa alkoi jatkuva levytyskin hiljalleen pitkästyttää, 
mutta onneksemme, tai ainakin oppilas Tialan ja 
aina yhtä elämänmyönteisen oppilas Rajalan on
neksi , "keltainen" oli innostunut hyökkimään siinä 
määrin , että kapteeni Kivelän oli esiteltävä nyrkin 
kokoonpano . Toivostamme huolimatta sitä ei 
kuitenkaan tarvinnut ottaa kokoon . Iltahämärän 
laskeuduttua pääsimme vihdoin hommiin: yhteydet 
ja peistovaunun asemat oli purettava . Nämäkin 
hukit hoituivat ripeästi seuraavana päivänä alkamis
taan odottava "veivi" mielessä . 

Paluumarssi Vaasaan tuntui menevän sutjakammin 
kuin mikään marssi kuunaan , vaikka lavaolosuhteis-

Oppilas Saukko viestiä näpyttelemässä. 
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sa oli vieläkin toi
vomisen varaa , ai
nakin eräillä . La
valta pois pon
kaistessamme to
tesi kersantti Lou
hivaara , että "kel
tainen" oli tuhot
tu, eivätkä hom
mat olleet enää 
Reilassa - vaan vii
konloppuvapaalla! 

Opp Väisä nen 

Yo'kr onihha: :?uolikurss(/u.hla leirinuolio/la 
Tiitsta iV'la, leil"iV'I eV'lsimmäiset latAkatAkset 

ammtAtttAamme j a atAl"iV'l90V'\ jo paiV'ltAessa 

maillee V'I, valmistatAttAi koko .AtAK:V'I väki 

viettämää"' yhteistä ptAoliktAl"ssijtAhlaa 

V'\tAotioide V'\ ,-äiskeessä. MoV'\ella o l i havait

tC\vissa pieV'ltä jäV'IV'lifystä - mahtoikoha V'\ 

syy"'ä olla jaossa olevat kol"pl"aaliV'I V'\at

sat? KaikkiaaV'I V'loiV'I pa,-ikymmeV'ltä oppi

lasta sai yleV'IV'lykseV'I ja pääsi heti klAlt"'a

,.atAdaV'I aseV'IV'ltAshommiiV'I. Pimeys ja 

mtAtAteV'I V'liiV'I mtAkavista V'ltAotioista V'IOtAseva 

scwtA eivät aiV'lakaaV'\ helpottaV'leet kyseistä 

ptAtAhaa . 3otktAt etsivät vi e lä ttAV'IV'liV'lkiV'I 

päästä, e ttä josko se oma väkäV'le V'\ löy

tyisi si e ltä hie kasta . 

VAIUISMIESA LENN IJS - JO 0/o ! ! 
.._ B111·ge1·s 

...,,. .... , ... ,. ,,, ... ...... _, 

.Å. Keb11b 

(f - .. Ji~k!, ___ iC/- ··-1 
~ C.,1111 . C. ,llkn \. 

Hovioikeudenpuistikko 9 
3173799 _____ _. 

TtAV'IV'l e lma leil"iV'ltAotiolla oli l"eV'ltotAttavaV'I 

l"a ttoisa. OmaV'I hieV'loV'I lisä V'lsä ptAoliktAl"Ssi

jtAhlaaV'\ toi pe,-istAomalaiV'leV'I iltapala, pal"i 

kä,-istettä ja keskio l tAtptAllo. eipä olisi moV'l i 

tAskoV'ltAt eV'\V'\ e V'\ lei,-iä, että tal"joi l tA k e ske llä 

m e tsää o l isi V'l ä iV'I kattava. Kaikilla ttAV'lttAi 

ole vaV'I haL-<skaa ja ptAheeV'laiheita l"iitti. 

Kel"l"attiiV'I päivä"' kokemtAksia ja StAtAV'I

V'liteltiiV'I jo ttAlevia. Makkal"at syötyääV'\ ja 

ptAllot tyhjeV'IV'let+yää"' osa pol"tAkasta lähti 

teltoilleeV'I V'ltAkktAmaaV'I ja osa jäi vielä 

isttAmaaV'\ l"atAhoittavaV'I ja lämmittäväV'I 

V'\tAotiot tA le "' ää ,-eeV'I . ML-<tAta mat ko1'\ttas ivat 

vi e läki"' maassa e tsi e V'I e ,-ä itä ti e ttyjä 

m e t a lli e siV'le itä ... 

KAHVILA - KONDITORIA -
HERKKUMYYMÄLÄ 

Torikeskus • Puh. 414 8615 

SEINÄJOKI 

Opp Harju 

HERKUTELLAAN! 
• Teesekoitukset 
• Maustekahvit 
• Erikoisherkut 
• Kultasuklaan tuotteet 
• Hatvaa 
• Karkkeja 
• Mausteita 
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HITSAUSPOL TTIMOT 

==WALLIUS 
HITSAUSKONEET 

POL TTOLEIKKAUS 
LAITTEET 

SÄHKÖTYÖKONEET 

(l'H'f-P Mig jo Kone\ 
Tuottajantie 23 Seinäjoki P. 06 -4140454 

SECURITAS TEKNIIKKA OY 

AMMATDTAITOISTA PALVELUA 
EP:N AUfOAL\J.l' LIIIiKEID&l' 
fllDISTfliSEN JÄSENILTÄ 

SUOMEN JOHTAVA 
TURVALLISUUS- / JA AJANHALLINTA-

JÄR~ESTELMIEN TOIMITTAJA 

* RIKOSILMOITINJÄRJESTELMÄT 
* TV - VALVONTAJÄRJESTELMÄT 
* AJANHALLINTA - JA KULUN-

OHJAUSJÄRJESTELMÄT 

SECURITAS TEKNIIKKA OY 
Strömberginkatu 2 65320 VAASA 
PUH. 06 - 31555242 / FAX . 06 - 3152999 

AUTOMYYNTI J . RINTA.JOUPPI OY 
SAARAKKALA Jouppilanue 18, 60100 SeonåJO~ 
Annalle 1, 61300 Kurikka puh. 4172800 

puh. 450 1000 LAKEUDEN AUTO OY 
AUTOSEIN OY Kuonaneen1~. 60100 Se1nåjolu. 
Välkkilänkatu 5. 60120 SernälQk.i. pun. 41 4 9999 
puh. 414 0905 MAAKUNNAN AUTO OY 
AUTO-SÄHKÖ Kuonaneenue. 60100 Seinajoki. 
MATALAMÄKI puh.4149833 
61330 Koskenkorva. M. VÄHÄMAA KY 
puh. 422 9339 Kamp1nku1a 1. 60120 Se1näjok1. 
E-P AUTO OY puh. 423 5455 

Rengasue 36. 60120 Seinäjoki. OY SCAN-AUTO AB 
puh. 418 5340 Kuortaneen1ie. 60100 Setn3jokl. 

HEMMINGIN puh. 414 2633 

AUTOKESKUS OY OY SISU AUTO AB 
Pajanfle 1 o. 60510 Hyllykal1io, Rengasne 21 . 60120 Seinäjoki, 
puh. 414 9951 puh. 41 4 2811 
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POHJANMAAN 
KONELAAUTO 
Rengas11e 6. 60120 SetnaJC)KI. 
puh. 4141225 
SEINÄJOEN 
AUTO-KARI OY 
Päivölänkatu 36. 60120 Seintjok1. 
puh. 423 3900 
SEINÄJOEN 
AUTOLIIKE OY 
Rengashe 4. 60120 Setna,okl. 
puh. 414 2222 
SEINÄJOEN 
KÄYTTÖAUTO OY 
Pohjankaan 2. 60120 Seinäjoki. 
puh. 418 5111 
SEINÄJOEN 
VARAOSAKESKUS KY 
RengaskeskUs 30. 60120 Seinå,ok1. 
puh. 41 4 3111 

Varo kaapelivahinkoa! Kaivaminen, ras~al t!öko~eet 
ja korkeat kuljetukset aiheuttavat helposti vahmkoJa. 

Selvitä kaapeleiden tarkka sijainti hyvissä ajoin ennen 
töiden aloittamista . 

Telen kaapeleiden sija innista saat tietoa 
numerosta 0800-1-33544 (24 h). 

Puhtia päivään! 

KOLTAM{JNA 

Helpolla hyvää! 

))} MUNAKUNTA 
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VARUSMIEHE HALVEMMALLA 

;;:.,. 

- = 

~GYK~ ~ AUKI-ÖPP.ET 
Wolffintie 36 Wolffskavägen ::;; 08-22 

Puh. 3121740 Tel. t:=~~ 12-20 

@) CENTROOY ) 

~ Vuosikymmen 

6. kotimaist; laatutyötä laser- j a kopio
kasettien parissa 

Uutuutena mustepatruunoj en 
uusiointi 

Puh : (06) 43 76 900 fa x: (06) 43 76 698 

Heikki Haarala 
Merk. HTM-tilin torkosto jo 
A IT-isännöi1si jö 
Merk. GRM-revi sor 
AIT-disponent 

t i l i- ja i sön n ö int i 

helkkl haarala ky 

Panimontie 17 Bryggerivägen 
65230 Vaasa - Vasa 
06-3213990 / NMT 049 363 299 
kotip heml. 06-3211 7 43 

MARKET 

KOTITORI 
Rlstinumml, Vaasa 

ark 7-20 
AVOINNA: la 7-18 
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Ohi on monet aamut, 
nyt etelän aurinko kutsuu! 

Resecenter ♦ Matkakeskus 

Rewell Center II ker. 
Puh . (06) 317 2 112 

CiEPPETTo'J 
lfist•r•nte 

K•IIJIJl•Jl"istikk• 13 V••s• 
1it ,, 1,~222 

TARJOAMME VARUSMIEHILLE ALKOHOLITTO
MAN JUOMAN RUOKAILUN YHTEYDESSÄ! 
(TARJOUS VOIMASSA l . l l .96 - 31 .5.97) 
ANTIPASTI ALK. 19,-
PASTA ALK. 42.-
PIZZA ALK. 34.- (A-OIKEUDED 

Happy hours 16-20 
Tiistaisin pizzat 20,

(16-22.30) 

Syö 

Snackseja, niin aamut 
vähenevät nopeasti. 

Seuraavat yritykset ja yhteisöt tukivat lehteämme: 

McHnn Oy, Vaasantie 422, 66300 Jurva 

Huonekalutehdas Laitala Oy, 66300 Jurva, 
puh (06) 363 1601, fax (06) 363 2601 

Lauri Viitaniemi Oy, Järvikatu 3B4, 62900 
Alajärvi, puh (966) 557 2777, fax 557 3232 

S. Laitala, Kulta & Kello, Kauppap 16, 65100 
Vaasa, puh 06 317 5361 , fax 06 317 5361 

Lapuan metalli Oy, Metallitie 3, 62100 Lapua, 
puh 964-438 8633, fax 964-438 8120 

Peräseinäjoen maataloustilit Ky, Huhtimäentie 
30, 61100 Peräseinäjoki 

Vaatehuone, Kalevankatu 11-13, 60100 
Seinäjoki 

Kaivinkonetyöt Jorma Kivistö-Rahnasto, 
lsonmäentie 259, 61350 Huissi, puh 049-660 
852, 06-422 7822 

Softlane Oy, PL 94, 65101 Vaasa 

Kristiinankaupungin I apteekki, Kauppatori 3, 
64100 KRS 

Lakeuden rahtikeskus Oy, Seinäjoki, puh 06-42 
32 550, fax 42 32 552 

J . Rintajouppi Oy, Jouppilantie 18, 60100 
Seinäjoki 

MM Maalaus ja saneeraus Oy, puh 0400637689 

Metsäkoneurakoitsija Kalervo Rajasalo, Porintie 
581 , 54300 Lapväärtti, puh 049/363 960 

Ky Uikennekoulu Rönn Trafikskola Kb, 
Teräksenkuja 3, 65100 Vaasa 

Neste-City, Leif Paulamäki, Hietasaarenkatu 19, 
65100 Vaasa, puh 06-317 8784 

Pankkipalvelua Kauhajoella: Suupohjan 
Osuuspankki, Merita Pankki Oy 

Kalustekeskus, Varastokatu 6, 65100 Vaasa 

Lapuan Kiinteistömarkkinointi Ylitalo (LKVA), 
62100 lapua, puh 06-438 7200 

Insinööritoimisto Granlund Vaasa Oy, 
Raastuvankatu 17A, 65100 Vaasa, puh (06) 317 
1549, fax (06) 312 0985 

Fromina Ky, Kauppahalli, Vaasanpuistikko 18 
Vaasa, puh 06-3177624 / 049-943746 

Tiimitekniikka Oy, Kustaalantie 21 , 65230, 
Vaasa 

Herkku-Vintti, Työväenkatu 6 , 60100 Seinäjoki 

Jurvan Kirjakauppa ja kemikalio, sähkö- ja 
urheiluliike, Kauppatie 1, 66300 Jurva, puh 
06-363 1001 

Huoltoasema U. Kenttä Ky, 66300 Jurva, puh 
06 363 1101 

Epec Oy, PL 194, 60101 Seinäjoki, puh 0~-217 
0111 

Neste Raastuvankatu, Raastuvankatu 27, 65100 
Vaasa, puh 06-317 5902 

Jurvan kunta, PL 66301 Jurva 

Hotelli Pitkä-Jussi, Hovikatu 1, 61300 Kurikka 

Joupin Grilli & kioski, Joupinraja 27, 60320 
Seinäjoki 

Parturi-kampaamo Cutristyle, Pikkuvarpusenkatu 
12, Teeriniemi, 65320 Vaasa, puh 3167 466 

Autokorjaamo J. Vuorinen, Gerbyntie 18-22, 
Vaasa, puh 321 4 792 

Laki ja Laskenta T. Ruotsalainen 
Aleksis Kivenkatu 80 , 00520 H:ki 
p. (09) 148 3361 fax (09) 148 3475 

- Laki- ja kirjanpitopalveluja 



NÄ'fri~ ON' -161M"6 
V\~., OOdfl\ .$ft(U,nl · 

Sinun ja ystäviesi iloksi 

"""'S-tlf 
Hovioikeudenp. Hovrättsesp.18 

-zr 3218240 

fl 

1-2 täytettä 

30,-
sis. juoman 

,t:<~1j1 
: PIZZA" 

puh. 3122 411 
Kauppapuistikko 18 

Viikonloppuisin yli 5 pizzan 
toimitus kasarmille ilmaiseksi 


