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HANKOLAISET 
RANNIKKOTYKKIMIEHET! 

Vuoden tapahtumarikkaimmat ajat ovat ohi ja niistä on selvitty kunnialla. Syksy 
myrskyineen on saapunut ja edessä on talvi erityisesti rannikkoa koettelevine ankarine 
olosuhteineen. 

Nyt on syytä olla tyytyväinen saavutettuihin tuloksiin, mutta samalla muistaa, että 
toiminta tehokkaan merivalvonnan ja alueloukkausten torjuntakyvyn ylläpitämiseksi 
jatkuu herpaantumattomana. Rannikkotykistön keskimääräistä vaikeammat olosuhteet 
ovat haaste aselajissa palveleville. Yhteistoiminta meri- ja rannikkoalueella toimivien 
kesken on laaja-alaista ja jatkuvaa, mutta usein karuilla linnakesaarillamme olemme 
itsenäisesti ja yksin vastaamassa tehtävistämme. Tämä vaatii hyvää henkeä, 
oma-aloitteisuutta ja sopeutumiskykyä. 

Tehtävämme on tuottaa turvallisuutta. Joukko-osastomme ja Hangon kaupungin 
symboli Russarön majakka on jo kauan ollut eräs turvallisuuden tunnusmerkki. Sen 
valonsäteet ovat ohjanneet merenkulkijat oikeille väylille ohi vaarallisten karikoiden. 
Myös itsenäisyyttämme ja vapauttamme turvataan joka hetki. Eräänä sen tunnusmerk
kinä ovat hyvin koulutetut, tehokkaat hankolaiset rannikkotykkimiehet jokainen omassa 
tehtävässään rauhantahtoisen ulkopolitiikkamme takuumiehenä. 

Näihin tehtäviin toivottaa patterista tervetulleiksi myös lokakuun saapumiserän 
alokkaat. Vaikka palvelukseenastumusmääräyksessänne lukikin Peipohja tai Turku 
olette Te hankolaisia rannikkotykkimiehiä, monipuolisen ja vaihtelevan aselajin jäseniä. 
Tehokas perus- ja jalkaväkikoulutus on elinehto sillä kaikissa tehtävissään on myös 
rannikkotykkimiehen oltava taistelija. 

Tehdyt päätökset osoittavat, että Hangon Rannikkopatteristossa tulee myönteinen 
kehitys kaikilla aloilla jatkumaa. Tietoisuus tästä kannustakoon meitä kaikkia 
ponnistelemaan päättäväisesti läpi syysmyrskyjen ja talven jäiden. 

HanRPston komentaja 
Everstiluutnantti 

T. Sario 
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4 HANKONIEMI 

Kalevi Keynäs 

Jokamiehenoikeudet 
ja jokamiehen
velvollisuudet 

Keskusteltaessa luonnon virkistyskäytöstä 
vedotaan melko säännöllisesti jokamiehenoi
keuksiin. Painotetaan niiden merkitystä, luetel
laan seikkoja jotka kuuluvat näihin oikeuksiin, 
toisinaan ·myös sellaista mikä niihin ei kuulu. 
Tässä keskustelussa ei kuitenkaan koskaan 
tulisi unohtaa jokamiehenvelvollisuuksia. 
Luonnossa liikkujien on osattava myös kantaa 
vastuu siitä, että samalla ei häiritä muita ihmisiä 
eikä turmella luontoa. 

Jokamiehenoikeudet ovat 
meidän oppimassamme muo
dossa rajoittuneet pohjois
maihin. Täälläkin eri maiden 
käytännön välillä on eroja. Jo 
muualla Euroopassa vapaassa 
luonnossa liikkuminen on 
voimakkaasti rajoitettua. 
Niinpä kotimaan käytäntöä 
muissa maissa soveltava mat
kai_lija voi joutua varsin han
kaliin tilanteisiin. 

Täällä Suomessa monilla 
on vakaa mielipide siitä, mitä 
jokamiehenoikeuksiin kuu
luu. Kuitenkin eri ihmisten 
mielipiteet asiasta voivat olla 
keskenään ristiriitaisia. Tilan
ne ei aina olekaan yksiselitti
nen. Tärkein syy tähän lienee 
siinä, että jokamiehenoike
uksia ei konkreettisessa muo
dossa ole lueteltu missään 
laissa. Eri lakien pykälissä on 
useimmiten lueteltu seikkoja, 
mitä ei saa tehdä. Lakia 
taasen tulkitaan yleensä siten, 
että sallittua on se, mikä ei 
nimenomaan ole kiellettyä. 
Laintulkintojen eroavuudet 
voivat syntyä siten, että jotain 
lainkohtaa tulkittaessa ei 
muistetakan, että jossain toi
sessa laissa onkin kyseessä 
olevaa seikkaa selventävä tai 
rajoittava määräys. Seuraa
vassa pyrin selostamaan joi
takin niistä lainkohdista, jot-

ka säätelevät maastossa li-ik
kujan oikeuksia. 

Liikkumisen rajoituksista 
säädetään rikoslaissa (33 lu
vun 11 §) : "Joka luvattomasti 
ottaa tiensä tai polkunsa yli 
toisen pihamaan, taikka yli 
toisen pellon, niityn tai istu
tuksen, jolle siitä saattaa olla 
vahinkoa, vetäköön sakkoa". 
Toisen pihamaalla luvaton 
liikkuminen on siis aina kiel
letty. Pellolla, niityllä ja istu
tetulla alueella on kiellettyä 
liikkua silloin kun siitä saattaa 
olla vahinkoa. Niinpä kasva
van viljapellon tai heinänur
men yli ei saa kulkea. Vahin
koa ei sen sijaan synny, jos 
talvella hiihtää lumen peittä
män pellon poikki tai syksyllä 
kävelee routaisen kynnöksen 
yli. Metsissä voi liikkua lähes 
kaikkialla, kunhan istutettua 
metsää ei vahingoiteta. Yö
pymisestä ja telttailusta ei 
tässä lainkohdassa eikä muu
allakaan laissa ole säädöksiä. 
Käytäntö on yleensä se, että 
tilapäinen yöpyminen (1-2 

yötä) toisen maalla on luval
lista, mutta tästä tulkinnasta 
on jonkin verran erimielisyyt
tä. 

Eräässä toisessa rikoslain 
pykälässä (33: 1) säädetään 
melkoinen joukko rajoituksia 
luonnossa kulkijalle. On kiel-

lettyä kaataa toisen maalta 
kasvavaa puuta tai ottaa edes 
osaa siitä. Liioin ei ole lupa 
ottaa kuivunutta tai tuulen 
kaatamaa puuta, taikka kas
vavasta puusta varpuja, oksia, 
juuria, tuohia, kuoria, lehtiä, 
niiniä, pihkaa, terhoja, käpyjä 
tai pähkinöitä. Samoin on 
luvatonta niittää ruohoa taik
ka ottaa sammalta, jäkälää, 
turvetta, multaa, savea, hiek
kaa, soraa tai kiveä, riippu
matta siitä viedäänkö ne pois 
vai ei. Käytännössä tätä lain
kohtaa tulkintaan siten, että 

metsässä saa jokamiehenoi
keudella ottaa ja kerätä sel
laista, mitä nimenomaan ei 
ole kielletty. Niinpä sienien ja 
marjojen poimiminen on sal
littua. Samoin on sallittua 
ottaa maahan pudonneita ri
suja ja käpyjä. Myös kukkien 
poimiminen on sallittua. Lue
tellut rajoitukset eivät koske 
maanomistajaa, jonka oike
uksiin kuuluu lisäksi mm. 
rakentaminen, metsän hak
kuu, maanviljely ja laidunta
minen sekä metsästys sen 
mukaan kuten laissa näistä 
seikoista on erikseen säädet
ty. 

Haahka: 

Koirakuria säädellään met
sästyslaiJla (5 luku). Huhti
kuun alun ja clokuun lopun 
välisenä aikana koiraa ei saa 
pitää kytkemättömänä muu
alla kuin omistajan pihamaal
la tai puutarhassa taikka tar
koitusta varten varatulla ai
datulla alueella. Tänä aikana 
muualla irrallaan tavattu koi 
ra voidaan jopa ampua, jos 
sitä ei saada kiinni. 

Tulen tekeminen toisen 
maalle on salli ttu vain omista
jan luvalla tai pakottavasta 
syystä. Kovan tuulen tai kui
vuude n vallitessa tulen teko 
on kielletty vaikka muutoin 
olisikin lupa (palolaki 5 :27). 

Jätehuoltolaissa (5 luku) 
on erityinen roskaamiskielto, 
jonka mukaan ympäristöön ei 
saa jättää lasia, peltiä, muo
via, paperia eikä muutakaan 
roskaa ja likaa. 

Yleisillä teillä on kaikilla 
liikkumisoikeus. Yksityisillä 
teillä voidaan kieltää tilapäi
nenkin liikkuminen mootto
riajoneuvoilla ja hevospelillä 
(yksityistielaki 10:80). Kä
vellen ja polkupyörällä saa 
kulkea yksityisilläkin teillä. 

Maastossa ei moottorikäyt-

Pesältään pelotettu haahka ei palaa hautomaan heti 
rauhanhäiritsijän poistuttua. Varis löytää tiensä 
paljastetulle pesälle helposti ja haahkaemon pala
tessa sen kaikki munat on ehkä jo ryöstetty. 
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töistä ajoneuvoa saa käyttää 
ilman maanomistajan lupaa 
(maastoliikennelaki 2 §). 
Lääninhallitus voi myös ra
joittaa moottoriajoneuvojen 
käyttöä maastossa tai kieltää 
sen määrätyllä alueella. 

Vesillä liikkumista ja vesil
lä liikkujan oikeuksia säätele
vät toiset lait ja asetukset kuin 
maalla liikkujia. Vesilaissa ( 1 

luku) säädetään vesien yleis
käytöstä ja siinä luetellaan 
useita jokamiehelle kuuluvia 
oikeuksia: " Jokaisella on oi 
keus, välttäen tarpeetonta 
häiriön aiheuttamista, kulkea 
vesistössä, missä se on avoin
na. Vesistö katsotaan avoi 
meksi, jos sitä laillisen oikeu
den perusteella ei ole suljettu. 
Sama koskee kulkemista jääl
lä. Vesistossä kulkevalla on 
myös lupa käyttää vierasta 
vesialuetta tilapäisenä ankku
roimispaikkana, mikäli siitä ei 
aiheudu toiselle sanottavaa 
haittaa tai häiriötä. Jokaisella 
on myös oikeus ammentaa 
vettä vesistöstä talousvetenä 
käytettäväksi sekä uida vesis
tössä, mikäli se voi tapahtua 
kulkematta oikeudettomasti 
toisen maalla ja aiheuttamat
ta alueen omistajalle tai 
muulle haittaa tai häiriötä." 

Vesistön yleiskäytön edel
lytyksenä on siis aina, että 
muita ei häiritä eikä aiheuteta 
haittaa. 

Lääninhallitus voi kieltää 
moottoriveneellä ajamisen 
määrätyllä vesialueella tai ra
joittaa sitä, jos tämä harkitaan 
tarpeellisesksi luonnon tai 
muun ympäristön, yleisen 
virkistyskäytön tai kalastuk
sen suojaamiseksi taikka 
muun yleisen edun vuoksi 
(veneliikennelaki 3 a §). 

Kalastukseen vaaditaan 
pääsääntöisesti kalastuskor
tin ohella vesialueen omista
jan lupa. Meressä kylän rajain 
ulkopuolella on jokaisella 
Suomen kansalaisella oikeus 
harjoittaa kalastusta. Kun
nassa olevalla vesialueella on 
taasen jokaisella kunnassa 
asuvalla oikeus harjoittaa on
kimista. Tämä oikeus ei kuin
tenkaan koske mm. kalastus-

HANKONIEMI 

Saaristomaisema: 
Veden ja maan mosaiikki saaristossa on sitä herkästi 
haavoittuvaa maisemaa, jonka me kaikki haluamme 
säilyttää. Me kaikki yhteisesti kannamme vastuun 
tämän maiseman säilymisestä. 

lain nojalla muodostettuja 
rauhoituspiirejä. 

Edellä luetellut, maa- ja 
vesialueita koskevat joka
miehenoikeudet eivät kuiten
kaan ole voimassa missä ta
hansa. On monenlaisia erityi
seen käyttöön osoitettuja 
alueita, joilla rajoitukset, ovat 
tavanomaista suuremmat. 
Näitä ovat mm. teollisuus-, 
sotilas- ja luonnonsuojelua
lueet. Etenkin viimeksimaini
tuille alueille luonnossa liik
kuja voi helpostikin osua. 

Puolustuslaitoksen hallus
sa olevalle kasarmi-, leiri -, 
harjoitus- tai varastoalueelle 
ei vastoin annettua kieltoa 
saa mennä (rikoslaki 42: 1 ). 
Tällainen kielto on yleensä 
merkitty maastoon kieltotau
luin sekä alueiden rajat on 
merkitty puihin maalatuin si
nivalkoisin renkain. Monet 
puolustuslaitoksen alueista 
on aidattu. Valtioneuvoston 
äskettäin tekemällä päätök
sellä rajoitetaan ulkomaalais
ten liikkumiset rannikko
jemme sotilaallisten kohteit
ten lähettyvillä. Tässä tarkoi
tuksessa on aluevesillemme 
muodostettu erityisiä suoja
alueita, joiden läpi ulkolaiset 
veneet saavat kulkea vain 
virallisia väyliä pitkin. 

Luonnonsuojelulain nojal
la rauhoitetuilla alueilla on 

rajoitettu niin maanomistajan 
kuin jokamiehenkin oikeuk
sia. Kullakin luonnonsuoje
alueella on omat yskilölliset 
rauhoitusmääräyksensä, jot
ka eri kohteissa voivat mel
koisesti poiketa toisistaan. 
Eräillä alueilla (mm. monilla 
tutkumuskäyttöä varten rau
hoitetuilla) luvaton liikkumi
nen on kielletty ympäri vuo
den. Rauhoitetuilla lintuluo
doilla maihinnousu on useim
miten kielletty 1.5-15. 7. väli
senä aikana. Monilla luon
nonsuojelualueilla ei ole lain
kaan liikkumisrajoituksia, 
mutta alueiden merkitsemi
nen maastoon on varsinkin 
tässä suhteessa puutteellista. 

Kaikkien meidän luonnos
sa liikkujien tulisi tuntea ne 
lainkohdat joilla jokamiehe
noikeuksia säädellään. Lain 
kirjaimen tarkkaa tuntemusta 
tärkeämpää on kuitenkin 
lain hengen hyväksyminen ja 
sen mukaisesti kunnioittava 
suhtautuminen luontoon ja 
muihin luonnossa liikkuviin. 
Kysymys on paljolti kirjoit
tamattomista käyttäytymis
normeista, joita voidaan ni
mittää jokamiehen velvolli
suuksiksi. 

Liikkuessamme toistuvasti 
samalla alueella on hyvän 
tavan mukaista ottaa yhteys 
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maanomistajaan ja kertoa 
hänelle, millä asialla liikum
me. Näin voimme luoda luot
tamukselliset suhteet häneen, 
ja seuraavalla kerralla meidät 
yleensä toivotetaan tervetul
leeksi. Meidän tulee myös 
pyrkiä noudattamaan maan
omistajan toivomuksia. 

Marjassa liikkuessamme ei 
ole suotavaa mennä poimi
maan aivan piha-alueen tun
tumassa olevaan marjapen
saaseen, koska varmaankin 
talonväki on tottunut sitä 
säännöllisesti käyttämään. 
Kukkia poimiessamme on ai
heellista rajoittua kaikkien 
tavallisimpiin lajeihin. Kuk
ka, jota emme tunne, saattaa 
olla uhanalainen harvinai
suus, jopa lailla rauhoitettu 
laji. Tavallistenkaan lajien ai 
noata paikalla kukkivia yksi
löitä ei tule poimia. Luon
nonkukat ovat kauneimmil
laan kasvavina. 

Saariston lintuluodoille ei 
hyvin käyttäytyvä veneilijä 
nouse maihin lintujen pesi
misaikana, vaikka saaressa ei 
olisikaan maihinnousukiel
toa. On suorastaan edesvas
tuutonta leiriytyä lintuluo
dolle tai päästää koira sinne 
irralleen. Kovaääninen mat
karadio tai nauhuri voi tärvel
lä kymmenien muiden luon
nossa liikkujien retki-ilon. 

Vastaavanlaisia ohjeita 
luonnossa liikkujalle voisi 
luetella kymmenittäin. Hyvä 
yleisohje on, että luonnossa 
oikealla tavalla liikkuvan ret
keilijän jäljet eivät näy. Oi
keaksi jokamieheksi me tu
lemme muistaessamme oi
keuksiimme liittyvän vastuun 
ja sen mukanaan tuomat vel
vollisuudet. 

Kuvat: Jörgen Palmgren. 
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VIIDES. ■ ■ 

Porin Prikaatissa on mutta nuoremmat ovat se hankkia mahahaavaa 
viis 'koon maine ollut vuo
sia kova, viidennen alok
kaat ovat erottuneet mas
sasta kiinni olevine ylä
nappeinee~ ja pitkine ruo
kailumatkoineen. Ruoka
levosta pääsee harvoin 
nauttimaan eikä sotkuun
kaan pääse ellei tunne 
rajaylijääkärin hihamerk
kejä. Kuri on kovaa . 

Sotkussa tulevat "mul
tatorpedot" usein säälien 
kysymään kuinka kestäm
me kovaa höykytystä. Ta
sapuolisuuden nimissä on 
mainittava ilmeisesti kaik
kien muiden yksiköiden 
aloittavan päivänsä aa
mureippailulla ja päättä
vän sen iltavuodetarkas
tukseen (mikä lie) , mutta 
kunnon " rannikkotappa
jat" eivät vaivaudu juorui
lemaan moisista puutteis
ta koulutuksessaan. Pelin 
henki on voimakkaassa 
itsetunnossa, jota lujite
taan " viis'koo lähtee ete
lään . .. " yms huudahduk
silla. Usko helppoon elä
mään Rio de Russaröllä 
on monelle elinehto. Epä
varmuus tulevista oloista 
tukahdutetaan nostamalla 
leuka pystyyn. 

Suuren pettymyksen 
voi tuottaa saapuminen 
Hankoon ja joutuminen 
jälleen alokkaaksi . Nuo
rempi tykkimies on käsite, 
joka edelleen siivoaa, tis
kaa, lämmittää saunan, 
vartio, apupäivystää ja 
herroittelee korpraaleja. 
Toki muutkin saavat huo
noja junailuja osakseen, 

niin harvoin korvaamat
tomia. Oppilaan asema on 
samanlainen, paitsi kuri 
on kovempi , taukoja on 
vähemmän ja väijy puree 
useammin. Oppilas on li
säksi sikäli merkittävä 
metsän peto, ettei se kos
kaan kävele. 

Aivan ensimmäisenä 
saa Hangossa harjoitella 
nyssäkän kantamista, jo
ka on kokemus vaikka 
onkin käynyt peruskurssin 
Säkylässä. Paikat ovat nyt 
ahtaammat, matkat pi
demmät ja kiire ennen 
näkemätön. Nyssäkän 
purkaminenkin vaatii ko
kenutta konkaria, sillä 
kaapit Hangossa ovat 
pienempiä kuin Säkyläs
sä. 

Miellyttäväksi koke-
mukseksi osoittautuu 
varmasti ensimmäinen 
ruokailu Esikuntapatteril
la, ei tarvitse värjötellä 
kylmässä, ruokaa saa ot
taa niin paljon kuin itselle 
sopii seisovasta pöydäs
tä. Ruoka lienee myös 
maittavampaa kuin edelli
sellä aterialla, onhan pie
nelle porukalle jousta
vampaa kokata kuin tuhat 
päiselle laumalle. Jatkos
sa tulette huomaamaan 
myös usein valinnanva
raiset ruoat. Syy niihin 
piilee siinä, että meillä 
Hangossa ei heitetä yli
jäämää pois vaan edelli
sen päivän tähteet tarjoil
laan uudelleen. 

Ruokailun jälkeen saa 
yleensä mennä suoraan 
sotkuun kahville. Ei tarvit-

liiasta osastossa marssi
misesta, vaan voi rentou
tua hetken sanomalehden 
ääressä. Siivouspalvelu 
iskee tientenkin joillekin ja 
ensimmäisinä päivinä 
joudutaan hieromaan 
kaapeilla, vuoteilla ja sini
piioilla. Tuvat ja alueet 
vesipestään ja vahataan 
on ensituntumalta hirmui
nen komento päivystäjäl
tä, mutta ennen pitkää 
ovat kaikki oppineet mer
suamaan nopeasti ja te
hokkaasti vastuualueen
sa. 

Sana " päiväkäsky" saa 
vasta Hangossa todelli
sen merkityksen. Se on 
vääpelin tilaisuus näyttää 
tapansa ja voimansa pat
teriin. Tilaisuuteen kuuluu 
nuhteet siivouspalvelun 
laiminlyönnistä ja liialli
sesta puhelimessa olosta, 
postin jako sekä päivys
tys-, tiski- ja väijykoneiden 
henkilöllisyyksien paljas
taminen. Päiväkäskyyn 
päättyy myös ruokalepo ja 
iltapäivän palvelus alkaa. 
Kaikenkaikkiaan lienee 
parasta suhtautua varoen 
näinkin epävarmoihin ti
laisuuksiin. 

Hankoniemen edelli-
sessä numerossa esitel
tyihin palveluspaikkoihin 
ei ole tullut muita oleellisia 
muutoksia kuin EPtrin 
vääpelin vaihtuminen. 
Vääpeli Purtolan tilalle on 
tullut vääpeli Muuro, joka 
on muuten mukava mies, 
mutta ei hänkään siedä 
velttoilua, hölmöilyä, epä
siisteyttä, ei yleensä mi-

tään muutakaan mihin va
rusmiehellä on taipumuk
sia. Mutta on mukava, 
kuten muutkin vääpelim
me, jos pystymme pitä
mään asioistamme huo
len ja käyttäydymme kun
nolla. 

Vääpeli Muuro 

Siirtyessämme Han-
koon joudumme opette
lemaan jälleen suuren 
joukon nimiä ja paikkoja 
varsinaisen erikoiskoulu
tuksen lomassa. Pienten 
linnakkeiden ansiosta teh
tävä ei kuitenaan ole 
mahdoton ja samasta 
syystä tutustumme no
peasti toisiimme ja saam
me paremmin tukea myös 
esimiehiltä kuin jossain 
suuressa varuskunnassa 
kuten PorPr:ssä En väitä 
että täällä olisi aina haus
kaa, mutta itse voimme 
vaikuttaa ainakin siihen 
onko täällä mukavaa vai 
eikö. Kukapa ei hukkaisi 
palloaan joskus, mutta 
usein sen voisi välttää 
kysymällä neuvoa joltain 
koppavalta iki- tai G-mie
heltä. Heidän ja nuorem
pien välinen kuilu on kui
tenkin vain kuviteltu . Siis 
kysykää jos tuntuu siltä! 
Jo Säkylässäkin osaavat 
ryhmänjohtajat neuvoa 
monissa murheissa. 

H Kangasniemi 

RAUK 

RAuK:n Kurssi 

11/81 

Ryhmänjohtajat 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssimme suorittamisen johdos
ta. 

Johtajakoulutuksenne ei kuitenkaan ole vielä päättynyt, 
aliupseerikurssi antoi Teille ne teoreettiset tiedot, joita 
Teidän on tulevissa tehtävissänne ryhdyttävä hyödyntämään 
kasvattaaksenne itseänne ryhmänjohtajan vastuun kanta
maan kykeneviksi johtajiksi ja kouluttaaksenne johdettavis
tanne tehtävänsä taitavia tykkimiehiä. Tavoitteiden saavut
taminen vaatii Teiltä yritteliäisyyttä ja uskallusta, mutta 
antaa myos palkkion, jonka voi saada vain hyvin 
suoritetusta työstä. 

Kapteeni A. Vapaavuori 
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KURSSIN VARRELTA 

Yliluutnantti Rautava : Jos joku käsky tai ohje 
voidaan ymmärtää väärin, se ymmärretään väärin. 
Tkm Ruusunen : Tarvitaan kuusi vapaaehtoista, 
vahvaaja rotevaa. 
Alik. Vainio: Yksi voisi olla pieni ja ketterä, 
esimerkiksi oppilas Nieminen. 
Tkm Ru_µsunen: Mitä sillä tehdään? 
Alik Vainio: Se voi juosta ympäri mäkeä ja olla ihan 
pallo hukassa. 
Alik Niemi : Älä nyt viitsi, kyllä sen pitää joskus jotain 
muutakin tehdä. 

Pinkkatarkastuksessa oppilas Sopen-Luoma: Ei ole 
vielä käsketty pyörimään. Mikä hymyilyttää? 
Väntsi: Koska meidät käsketään pyörimään? 

Ennen VL V:tä pinkkatarkastuksen pitivät apu
kouluttajat, koska ote meinasi päästä löystymään. 
Apukouluttajienkin pokanpitämiskyky oli joutunut 
lujille, ja silloisen korpraali Kauniston näyttelemis
kyky lysähti kasaan, kun oppilas Pessi teki pinkkail
moituksen: "Herra korpraali, oppilas PÄSSIN pink
ka." 

Oppilas Pessi ei aina tahtonut sulattaa armeijan 
opetusmetodeja, mutta tulevaisuudensuunnitelmat 
olivat selvät: "Ensimmäinen asia, kun mä pääsen 
presidentiksi ... " 

Suunnan ja koron lukeminen tuli höyrykeskiössä 
tutuksi. On oltava huolellinen, että arvot menevät 
oikein tykeille, kuten kersantti Mustalahti opetti: 
" Pirun tarkkaa sen tulla olee ... olla tulee ... menee 

Alikersantti Kuminaama-Kaunisto piti tupa Rus
sarössä pinkkatarkastusta. Oppilas Arppe tulitti 
pinkallaan katossa olevaa kärpästä. Oppilas Väntsi 
pyöri ja ali kersantin kysyessä syytä tähän vastaus oli : 
" Seuraan tulitusta." 

Ylikersantti Nousiainen: Maa-ammunnoissa täy
tyy tasolla olla tarkkana, ettei tulenjohtajan viimei
seiksi sanoiksi jää: "Tulee liian lähelle." 

Oppilas Ruuska oppilasjohtajana: " Kiö ineen" 

Joku apukouluttajalle: No, miten viikonloppu? 
Vastaus : Enhän mä voi tässä kertoa, ei edes oppilaat 
enää tervehtis, jos ne sais kuulla. 

Apukouluttaja alik. Kivelä: Järjestyminen oli veelt
toa, liikutaaan ripeeäästi, taaaksee ... poistuu. 

Alik Liippala: Päivystäjä, ovatko ne varmasti valtion 
kumitossut? 

Kurssin paras toiselle : Älä nipota. 

Tukom meam men Ml rahimitt 
Tj Kala 20 m SUV s 23-90 et 6,0 lat 
11 lau vai 
= tasain 50 

Jaa, kekä? 

RAUK 

5.8. alkoi paras RAUK :n kurssi pitkiin aikoihin. 
Saavuttuamme Hästö-Busön linnakkeen laituriin 
kannoimme reippaasti pienet noin 270 kg:n painoiset 
varustepussimme koulun eteen, jossa ensin varmuu
den vuoksi tarkistimme, että kaikki tarpeellinen, 
kuten villahousut ja karvalakki sekä saippuakotelo 
olivat varmasti mukana. Kaikki tarpeellinen oli 
matkassa, lukuunottamatta 4 + 38 :aa palloa, jotka 
olivat täysin hukassa. 

Alussa opetuksen pääpaino oli vihollisen hämää
misessä moitteettomilla pinkoilla, punkilla ja kaa
peilla seuraavalla metodilla: vihollisen noustessa 
maihin ja rynnäköityä kasarmiin, he jäävät ihmette
lemään oppilaiden pinkkoja (mikäli eivät ole liukas
tuneet oppilaiden vahaamalla käytävällä) ja urheat 
oppilaat, jotka ovat piileksineet kasarmin huonoim
min tuuletetussa paikassa eli kuivashuoneessa, tule
vat ja kolkkaavat vihollisen. Kolkkaamiseen keskiö
linja käyttää tasoviivaimia, tykkilinja Tampellan 
harjoitusmurkulaa, tulenjohto häikäisee laserilla ja 
viestilinja (mikäli herää) köyttää kaapelilla. 

Tämä oli vasta alkua, opimme vielä monia muita 
jännittäviä asioita. 

Hästö-Busön linnakkeen kiertovartijan laulu 

On niin hauska aina olla kiertovartiossa 
taskulampun valossa liukastella kalliolla 
katsella tykin päältä laivain kulkua 
varastojen ovilla ravistella riippulukkoa. 

RA UK on nimi kesäleirimme 
Hästö-Busö on kiva linnake 

Tuli ja liike on perusta taistelun 
sen, kun kaikki muistaa, hommat hallussa jo on 
yhdessä me kaikki tuo lause toistetaan 
näin epävarmuus joukostamme aina poistetaan. 

RAUK on ... 

Apukouluttajat on kaikki kivoja 
ei kukaan meistä väitä, että ne olis sikoja 
ne meidät pitää pirteinäja kaikki liikkeessä 
ja aina löytyy yritystä pinkan teossa. 

RAUK on ... 

Kuntoni en täällä kyllä pelkää laskeneen 
"koko tupa kymmenen", tuttu iltatoimien 
kuuden aikaan aamulenkki aivan verraton 
suihkuun, sitten syödään, taas siivottava on. 

RAUKon ... 

Oppilas Tuominen 
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YOJUTIU: YON SANKARIT 

Olen tutkinut kiertovartiota sekä teoriassa, että 
käytännössä. Asia on mielenkiintoinen ja ikäväkseni 
olen havainnut, ettei siitä ole kunnon asiantuntevaa 

Aluksi kiertovartiossa oli hyvin pimeaa. 
Yrityksistä huolimatta kohteiden löytäminen 
oli lähes mahdotonta. Tässä näemme reippaan 
vartiomiehen kömpimässä ojasta. 

Vähitellen vartiomiehet tottuivat pimeään. 
Tässä kuvassa kaksi oppilasta tarkistaa kakkos
tykkiä. 

kirjallisuutta. Siksi olen paattanyt täyttaa tämän 
aukon ja kirjoittaa kertomuksen rohkeista "yön 
sankareista". 

Mukana ollessa taskulampussa saattoi olla 
vikaa. Silloin oli entistä pimeämpää. 

Väsymys painoi urheita vartiomiehiä. Silmä
luomet painuivat väkisin kiinni. Kuvassa silmä
luomet takaapäin nähtynä. 

Oppilas Eskelinen 
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KESKIOLINJA 

Keskiössä lasketaan tulenjohdosta saatujen mittausarvojen 
perusteella tykkien tarvitsemat ampuma-arvot. Raskaan kes
kiön henkilöstön 25 miehestä yksi on saanut upseeri- ja 
kahdeksan aliupseerikoulutuksen. 

Alikersantti J. Niemi 
Linj an ap ukouluttaja 

NUO MAINIOT MIEHET MAINIOSSA 
HOYRYKESKIÖSSÄÄN 

H. Arppe 
Kurssin seniori ja pa
hin hitsaaja. Otti 
homman välillä liian
kin tosissaan. Siviili
kassissa koko maalli
nen omaisuus. 

T. Tarvainen 
" Raketti-Tarvainen" 
hälytti kiertovartiossa 
ollessaan koko linnak
keen nähtyään kuun. 

H. Väntsi 
V allesmanni. Pelkäsi 
aina tupakoidensa va
hingoittuvan. 

Suoraan k un James 
Bond-elokuvsta : komeita 
miehiä kuulokkeet päässä 
is tuvissa univormuissaan 
hyvin lin noitetussa kes
kiössä, modernien laittei
den keskellä. Kuulokkeis
ta kuuluu tärkeitä tietoja, 
lukuja, komentoja ja kaik
kien keskellä keskiössä 
seisoo keskiöupseeri, joka 
erehtymättömänä jakaa 
viisaita käskyj ään ja lem
peästi kannustaa aliupsee
rioppilaita vieläkin pa
rempiin tuloksiin. 

Alusta ilmenikin oleelli
sin: keskiö on paras, kes
kiö on keskellä. Keskiölin
jan oppilaan kädet eivät 
likaantuneet, paitsi ehkä 
nyt lyijytäytekynään lyijyä 
vaihtaessa puurtaessaan 
hiljaisuuden jälkeen yli
luutnantti "Risto-Reipas" 
Rautavan antamien koti
tehtävien parissa. 

Rannikkotykistön tuli
toimintaohjesääntö to
teaa: Keskiön tulee olla 
hyvin lämmitetty ja ilmas
toitu. Kuten tiedämme on 
keskiö sijoitettu koulun 
pihan toisella puolella si
Jattsevaan puutaloon 
(melkein voisi mm1ttaa 
lautahökkeliksi), jossa il
mastoinniksi riittää talon 
raoista läpi puhaltava rai
kas merituuli . Hälytykses
sä keskiön sijainti oli tie
tysti onni, senkuin hölkyt
teli I 00 metriä niin pääsi
kin taas riisumaan taiste-

Keskiö-ilmiö 

luvyön, armeijan lämpi
mimmän asusteen. Voi ol
la myös, että tämä kaikki 
heijastui keskiöläisten 
huimiin marssi-yms tulok
siin. 

Keskiön laitteet ovat, 
kuten jo tulikin mainittua, 
aanmma1sen moderneja, 
vanhimmat laitteet eivät 

olleet nähneet yli kuutta 
vuosikymmentä. Ainoa 
vika lienee se, että keskiö 
on suunniteltu alle 6,5 
solmun nopeuksilla kul
kevien höyrylaivojen tor
juntaan. Tästä syystä 
energiapula ja öljyn lop
puminen on erittäin toi
vottavaa. 

l 

•• 

• 

J. Sopen-Luoma 
Kurssin tiukin pinkka
tarkastusten pitäjä. 
Tuleva mopojen kau
hu. Kurssijuhlamesta
n . 

RAUK 

J. Ruuska 
Linjan paras. Petti 
meidät ja siirtyi tykki
linjalle. Luumuili tai
tavasti siivouspalve
lusta. 

P. Pessi 
Diplomiselittelijä. 
Kumi naama. Oma 
pokka petti aina ensin. 
" Taidanpa levyttää 
vähän. " 

Keskiölinjan kouluttajat: 
Yli!. Rautavaja ltn Paalanen 

Linjan kouluttajina toimi

vat: 
Yliluutnantti Rautava 
Luutnantti Paalanen 

Luutnantti Valtimo 
Ylikersantti Nousiainen 

Keskiölinjan " iltatoimet" 

A. Nieminen 
Pieni suuri mies. 
Kurssin ylivoimaisesti 
paras selittelijä. " Joo, 
tota ... niin . . . hm" 

S. Karlsson 
Kurssin hiljaisin. Pu
huu huonoa suomea : 
" Taukopaikalta val
mistukaa." 

J. Eskelinen 
Perustumpula. Syn
nytti sanonnan. " Oho, 
olinpas Eskelinen". 
Herätti aina koko tu
van väijyyn lähties
sään. 
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TYKKILINJA 

Tykkilinjan opetustavoitteena on kouluttaa päteviä tykin- ja 
ryhmänjohtaji_a. Kurssillamme koulutettiin 11 tykkialiupseeria, 
joista yksi siirtyi taisteluvälinealiupseeriksi ja yksi valo- ja 
voimakonealiupseeriksi. 

J Bauer: Pallopotkija 
Konalasta. Luki 
MacCleania ja nukkui 
tunnin päivässä. 

J. Flod : Linjamme 
rehti ryyppyveikko. 
Ainainen motto: lo
milla otetaan. 

A-M. Karenius: Kyl
lä-se-siitä - linjan 
mies. Ikuinen optimis
ti ja kuntoveikko. 

Niin - tulenjahkaili
j oiden, viestivempuloiden 
ja keskiöneitien lisäksi 
RT :hen ei kuulu kuin yksi 
toimiva osa : uljas rasva
maanikkojen tykkilinja. 

Me, silloiset tuoreet 
tykkimiehet, saavuimme 
5.8. tänne Hästö-Busön 
1 uonnonkauniille saarelle 
saadaksemme reservialiup
seerin koulutuksen. Nyt, 
kun kurssimme on onnelli
sesti ohi, tunnelmat ovat 
hiukan sekalaiset. Taka
namme on kaksi kuukaut
ta kovaa koulutusta ja 
Tenholan synkkien met-

sien haamut vilahtelevat 
silmiemme edessä. 

Kurssin alku oli kaottis
ta uuden omaksumista: 
"J ärjestyminen oli keh
noa, taakse . . . poistu" . 

Ensimmäiset tykkisulkei
set olivat kolmannella vii
kolla : " Suoja-asemaan ... 
tykin taa." Eräillä kaupal 
lisilla neroilla kävi myös 
mielessä erään palvelua
laan liikkeen perustami
nen : Oppilas palvelu inc. & 
Bros. - vuokraa jokapai
kan höylä vartiointiin, sii
voukseen ja tiskiin. 

Linjamme kouluttajana 
toimi vääpeli Bruun ja 
sivutoimisesti kersantti 
Mehtälä. Molemmille 
olemme kiitollisia huumo
ripitoisesta, mutta sa
malla erittäin tehokkaasta 
koulutuksesta. Eräiltä 
osin meitä koulutti myös 
kokelas Toivonen Russa
rön puolelta. Apukoulut
tajanamme toimi miellyt
tävä mies "Casinon kul-

Linjan ap ukouluttaj a al ik V. 
Kaunisto. 

malta" . Alikersantti Kau
nisto, j olla pokeri oli yhtä 
herkässä kuin väsyneellä 
oppilaalla, suoriutui teh
tävästään erinomaisesti ja 
osoittautui hauskaksi tut-
tavuudeksi . Muutaman 
kerran hän sai sormilleen 
jopa meidän tähtemme. 
"No niin, ei nukuta. Jos 
homma ei nyt ala sujua, 
niin täytyy vähän harjoi
tella." 

Linjamme suoritti myös 
onnistuneen opinto- ja 
makkaranpaistomatkan 
Tulliniemeen. Siellä tutus
tuimme 100 56 TK:n toi
mintaan ja rakenteeseen. 
Kaunis alkusyksyn sää teki 
matkasta suorastaan miel
lyttävän. Paistoimme 
makkaraa nuotiolla ja 
nautimme laskevasta au
ringosta. 

E. Larinoja : Kärsi 
kurssin pahimmasta 
kaasuvammasta. Tut
tujen kesken Lärvät
salo. 

K. Laessaari : Lepsu
Laessaari. Kypsähti ja 
kuuli Russarön tuul
ten havinan hyvin, hy
vin usein. 

M . Laiho : Linjan esi
koinen. Tiukkailmei
nen pilkuntutkija, 
jonka nuppiin joku oli 
piilottanut 
oskillaattorin. 

RAUK 

K. Montonen : Mese
naatti -Montonen. 
Vaihtoi lakanat kaksi 
kertaa kurssin aikana. 

1. Ruokola : Letkeä 
jäbä, jolla oli jumalai
nen piirtämistaito. 

Muistoja Tulliniemestä 

Tykkilinja toimii 

S. Suni : Filosofi ja 
urputtaja, joka oli va
linnut tiensä jo kauan 
sitten. 

J. Tourunen: 75 kg 
löysää Tourusta. " Ei 
mee duubiin". Naama 
näkyvissä aina siellä, 
missä tapahtui. 

A. Lehtonen : Primus 
motor. Makasi sängyl
lä, söi marmelaatia ja 
joi mehua votkapul
losta. 
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Linjan kouluttajana toi
mivat: 
Vääpeli Bruun 
Kersantti Mehtälä 



14 RAUK 

VIESTILINJA 

Varmat ja nopeat viestiyhteydet luovat perustan toiminnan 
onnistumiselle, koska komentojen sekä mittaus- ja ampuma
arvojen on kuljettava erilläänolevien tulenjohto-, keskiö- ja 
tykkiasemien välillä. Viestilinjalla koulutetaan myös vene
aliupseerit. 

J. Pahlman : 
Maisteli kurssijuhlissa 
ihan vaan lääkkeeks. 
CaJifornia style. 

Kun viestilinja ensim
mäistä kertaa kokoontui 
erikoiskoulutuksen oppi
tunnille, oli tilanne jo lui
sumassa kouluttajilta kä
sistä. Vääpeli Tissarin sel
vittäessä sähkön syvintä 
olemusta, joutui hän miltei 
oikosulun partaalle : oppi
las Mäkinen ei taatusti 
kuullut mitään oman pu
hinansa läpi, Saario koetti 
palautella mieleensä suun
tanumeroita, Junttila har
rasti pilkkikalastusta (sy
vänmeren sellaista), Pahl
manilta virtasi vapaat 
elektronit toisesta korvas
ta ulos hänen keskittyes
sään unelmoimaan Kali
fornian hiekkarannoista, 

L. Junttila : 
"Moi, mä oon Las.se". 
Hullu huilumies. Ve
ne-au, joka istui aina 
siivouspaJvelun aika
na pöntöllä. 

Kaitila aloitti lomailuput
keaan tällä kertaa 
VKS :ssä ja Hänninen oli 
asioista liiankin perillä 
(siirrettiin Riihimäen vies
tikouluun). Kuitenkin 
vääpeli Tissari sekä ker
santti Jyrä saivat yhteis
voimin siepattua tilanteen 
jonkinlaiseen peukalo
etusormiotteeseen. 

Sitten tuli syksy. Tuuli 
lauloi suhisevaa lauluaan 
ja meri myrskysi raivoisas
ti julistaen varottavasti tu
levasta talvesta. Tällöin 
viestivempulat olivat kes
kittyneet hiilihydraattien 
ja Ii pidien avulla kerää
mään kehoonsa ylimää
räistä rasvakerrosta tule-

M. Saario: 
Perusviestimies : joka 
ilta 1-2 tuntia sotkun 
puhelimessa. 

vaa talvea varten. Vääpeli 
Tissari ja kersantti Jyrä 
onnistuivat kuitenkin lyk
käämään sen alkamista ai
nakin koko kurssin ajan. 
He saivat kun saivatkin 
päntättyä uneliaiden vies
tiläisten päihin salatta
vuusasteet sekä merikaa
pelien nelikierresysteemi n, 
mutta keskiön kytkintau
lun Berttarima oli heille jo 
kuitenkin liikaa. 

Näin lopuksi voidaan 
kuitenkin todeta, etteivät 
viestivempulat ole ollen
kaan vihaisia talviunensa 
lykkääntymiestä ensi tou
kokuuhun. Suoraan sa
noen haluamme kiittää 
kouluttajiamme asiallises-

Alikersantti J. Kivelä : 
linjan apukouluttaja 

K. Mäkinen : 
" Hermo-Mäkinen": 
" hei, hei, hei, vääpeli tulee, 
puhhhh" 

ta ja ammattitaitoisesta 
opetuksesta. Koulutus on 
ollut sisällöltään sellaista, 
että siitä on varmasti hyö
tyä myös siviilielämän pii
rissä. Kaikenkaikkiaan 
olemme monta mukavaa 
kokemusta rikkaampia. 

PS. Teimme muutaman 
kerran havaintoja jostakin 
hiiviskelijästä, jolla oli 
kaulassaan alikessun nat
sat. Tiedustelumme sai 
selville, että hän oli alik. 
Kivelä. Vielä tarkemmin 
tutkittuamme asiaa, 
saimme selville, että hän 
oli viestilinjan apukoulut
taja. Ihan mukava mies 
noin muutenkin. 

RAUK 

Viestilinja toimii 
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N eli kierrettäkö ? 

Viestilinjan kouluttajina 
toimivat : 
Vääpeli Tissari 
Kersantti Jyrä 
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TULENJOHTO- JA MERIVALVONTALINJA 

1. Lipponen : 
Sporttinen nuorimies. 
Oli jäämässä kapiai
seksi, mutta tuli jär
kii nsä kurssin puolivä
lissä. 

H. Tuominen: 
Toi aina julki omat 
mielipiteensä ja omien 
sanojensa mukaan oli 
erehtymätön. 

J. Filppu : 
Kammottavan naurun 
omaava ratekoon läh
tijä, joka ei säästellyt 
kurssi tovereitaan 
oppilasjohtajana ol
lessaan. 

POJAT AMPUKAA 

" Tuli komentoja, 
vesiammuntamenetelmä 
A I , tulta, ampukaa, 
kuuntelen." Edellämainit
tuun vääpeli Ahokkaan 
kommentoi mana : " J. .. ta 
mies, mitä te teette? Nappi 
ylös, sanotte ensin minul
le." 

Näin lahjakkaasti alkoi 
yhteistyömme vääpeli 
Ahokkaan kanssa. Hänen 
hoivissaan tutustuttiin niin 
käsis u untakehämonikul
miomi ttaukseen, kuin 
myöskin neulapohjoisen 
määrittämiseen kompas
sin avulla. Oppitunneilla 
12 pelokasta tulenjohto-

E. Karhula: 
Herrasmies, joka aina 
yritti luumuilla tehtä
vistä, mutta ei silti 
päässyt ratekoon. 

oppilasta yritti epätoivoi
sesti ymmärtää koukeroi
si a tulikomentoja. Näiden 
parissa vietettiinkin eri
koiskoulutuksen hupai
simmat hetket, oppilaiden 
tajuttomasti sekoillessa 
saaden jopa muuten niin 
totisen kouluttajammekin 
joskus naurahtamaan. 
Patteriharjoituksissa kui
tenkin todettiin, että tule
vat tj-au :t olivat oppineet 
läksynsä : ampumatoimin
ta sujui hyvin, vaikka 
luutnantti Paalanen pääsi
kin yllättäen mankkansa 
kanssa nappamaan muu
taman hieman vinksahta-

H. Lepo : 
Kurssi n potki tui n 
mies. Yli 190 cm jäyk
kää soturia. Kylmän 
rauhallinen mies. 

Linjan apukouluttaja 
Alik Liippala 

neen tulikommennon. 

Kurssin lopussa punner
rettu Tenholan marssi sai 
kovapintaisimmatkin tj
läiset kypsymään, varsin
kin voiton valuttua har
mittavasti käsistä. 

Olemme oppineet pal

jon, ja tällä hetkellä jopa 
hallitsemmekin tästä laa
jasta asiamäärästä jotakin, 
mutta ihmismuisti on lyhyt 
ja tulevissa kertausharjoi
tuksissa saattakin käydä 
näin: Tuliammuntoja, kel
lomies lataa, arviomittaus, 
merimenetelmä, korkeus 
5, seis, tulta. 

T. Holmberg : 
Kui aina mää, taasko? 
Löytyy tupakkapaik
alta joka tauon aikana 
ja muulloinkin. 

J. Kiviniitty : 
Hyväkäytöksi nen 
gentleman. Tiesi pää
sevänsä ratekoon 
mutta vaatimattoma
na kielsi kaiken. 

T. Kerosuo : 
Tuleva lastentarhan
opettaja hankkimassa 
auktoriteettia. Vietti 
aikansa 
kanssa. 

Junttilan 

G 

RAUK 

J. Nygård : 
Hiljainen vipeltäjä, 
joka ei välittänyt eikä 
hermostunut mistään. 
Otti rennosti. 

A. Lähtevänoja: 
Viimeinen ainajajoka 
paikassa. Sotki oman 
kaappinsa ohella 
myös muiden kaapit. 

0 

TJ-TUMPULA 

M . Kirjavainen : 
Linjan pahin hitsari, 
edes nuuska ja Pent
house eivät auttaneet. 

I. Lindström 
"Kersantti" Lind
ström kävi kurssia 6 
viikkoa, kyllästyi ja 
lähti kotiin. 

TJ-l injan sekä viestilinjan kouluttajat 
Vääpeli Ahokasja vääpeli Tissari 
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Onko tutka kunnossa? 

Papin 
palsta 

Minulle vanhana maakrapuna oli suuri elämys päästä 
Saimaan rantamilta Hankoon. Täällä Suomen eteläisim
mässä kolkassa on saanut maistaa palasen merielämää. 
Vaikka en pahemmin ulapalle ole päässytkään, olen silti 
pari kertaa vatsa solmussa saanut ihmetellä, kuinka 
raskaat aallot paiskivat yli koko veneen kannen. Kerran
kin säkkipimeässä yössä oli troolari jäädä allemme, 
matkalla Hangosta Hästö-Busöön. Mieleeni palaa myös 
kolmen vuoden takainen uutinen, jolloin kaksi alusta 
törmäsi yhteen Russarön edustalla ja 10 nuorta sai 
surmansa. Ei se merielämä tunnukkaan aina helppoa 
olevan. 

Sakeassa sumussa et ruta se, että yrittää lasin takaa 
tähystellä - missä ollaan ja minne mennään. Onneksi 
teknologian avulla on keksitty tutka, jonka avulla voidaan 
selvitä vaikeistakin karikoista ja sumusäistä. Toinen tärkeä 
apu on merikortti, josta selviää tarkat merkit reiteistä. 
Vielä jos ymmärtää majakoista jotain niin hyvin menee. 

Sinäkin olet yksi kippari. Sinulla on pursi elämän 
valtamerellä, jossa sattuu tuhansia haaksirikkoja päivit
täin. Sinulle on annettu kuitille täysi varustus ja olet saanut 
vastaavat opasteet kuin muutkin kipparit: Päämääränä 
saavuttaa iankaikkinen kotisatama. 

Elämäsi on Jumalan lahja. Hän on myös ilmoittanut 
Raamatussa, mistä löytyy tämä kotisatama, johon Hän 
meidän kaikkien haluaisi kerran löytävän. Jumalan teot ja 
ihmeet ovat tänä päivänä muistuttamassa jokaista kippa
ria, ettei kannata lannistua, vaikka tuntuisi välillä 
seilailevansa täysin umpikujassa. Raamatussakin sano
taan: " Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, 
kukin meistä poikkesi omille teilleen. Mutta Herra heitti 
Hänen (Jeesuksen) päällensä meidän kaikkien syntivel
kamme. " 

Meistä jokainen on elämänsä varrella saanut huomata 
luottavansa itseensä ja omiin reitteihinsä. On vaikea 
noudattaa ulkopuolisen neuvoja. Jumala ei silti ole 
hyljännyt ketään, vaan uskollisesti tavoittelee sinua sieltä, 
missä oletkin. Hän haluaa, että tunnustat, ihan sellaisena 
kuin oletkin oman heikkoutesi ja syntisyytesi. Lahjaksi 
tästä Hän antaa sinulle sisäisen rauhan, varmuuden 
pelastuksesta - perille pääsystä. Hän säätää sinun tutkasi 
sellaiseen kuntoon, ettei pahimmatkaan karikot voi päästä 
y llättämään purttasi. Kun se on varmistettu ja Jumala 
pääsee sisältä käsin ohjaamaan elämäsi - on turvallista 
matkata. 

Onko tutkasi kunnossa? 

varusmiesdiakoni 
tkm Timo]. Malmi 
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IHMISIÄ TYÖNSÄ ÄÄRESSÄ 
ARJA KAITOLAHTI, SOTILASKODINHOITAJA, RUSSARÖ 

- Siitä on nyt kolme 
vuotta, kun tulin tänne 
saarelle töihin. Astuessani 
tuonne laiturille ei minulla 
ollut ajatuksissa juuri mi
tään erikoista. Jännitti tie
tysti aika lailla. Olen koti
sin Järvenpäästä, joten 
olen enemmän sisäman
tereelta ja siten saari työ
paikkana on vähän erikoi
nen. 
- Ammattikoulun jäl
keen olin töissä kolme 
vuotta. Sitten kävin keittä
jä-kylmäkkökurssin ja olin 
ravintolassa töissä Jär
venpäässä. Jouduin työt
tömäksi ja täällä oli työ
paikka tarjolla ruokalassa. 
Siinä ruokalassa olin puo
lisen vuotta ja sen jälkeen 
siirryin tänne sotilaskodin 
hommiin. 
- Saaressa asustan 
käytännössä kaiket viikot 
ja myös viikonloput. Täällä 
on ihan mukava olla, mä 
oon siitä tykännyt. Joskus 
kysytään, millaista on työs
kennellä täällä miesten 
keskellä, mutta en minä 
ole sitä sillä tavalla ajatel
lut. Työ ja asuminen täällä 
on lähes samanlaista kuin 
mantereellakin. 
- Tämä sotilaskoti on 
auki kolme kertaa päiväs
sä. Ensin aamulla kanta
henkilökunnan kahvitau
koa varten. Toisen kerran 
päivällä ruokatunnin yh
teydessä ja kolmannen 
ke·rran illalla 18.00 ja 
20.00 välillä. Tämän lisäk
si laitan valmiiksi iltapäi
vän kahvit kantahenkilö
kunnalle. Aamusella jou
dun tulemaan töihin vii
meistään puoli yhdeksäl
tä. Niinä aamuina, joina 

leivon, joutuu tänne tule
maan jo kuuden maissa. 
- Omaa ammattiani ja 
koulutustani voin hyödyn
tää ainoastaan silloin kun 
leivon. Sitä en tee kovin
kaan usein, mutta kyllä 
nämä leivonnaiset näyttä
vät kauppansa tekevän. 
- En tientenkään työs
kentele koko päivää aa
musta iltamyöhään, vaan 
puoli yhden maissa ilta
päivällä laitan sotilaskodin 
kiinni ja tulen tänne uu
destaan siinä viiden mais
sa. 

- Minusta on mukavaa 
puuhata yksinään, tehdä 
itsenäistä työtä. Ja nämä 
asiakkaat, varusmiehet ja 
kantahenkilökunta, ovat 
oiken mukavia. Kyllä nii
den kanssa juttuun tulee. 
Varusmiehistä erottaa eri 

saapumiserät: toiset ovat 
vill impiä ja toiset taas 
hiljaisempia. Tämä nykyi
nen saapumiserä taitaa 
olla siltä väliltä. Aina ne 
ovat täällä sotilaskodissa 
hyvin käyttäytyneet. Käy
vät päivittäin siivoamassa 
tämänkin. Ainoastaan sil
loin, kun heillä on toimin
tavalmiuskoulutusta hoi
dan itse siivoukset. 
- Tämä sotilaskoti on jo 
varsin vanha rakennus, 
mutta vielä käyttökelpoi
nen. Vanhuus käy ilmi 
siten, että tämä on vähän 

hatara. Varsinkin tuulisel
la säällä sen huomaa ja 
erityisesti tuolla yläker
rassa, jossa asun, välistä 
tuntuu varsin vilpoiselta. 

- Kun sotilaskoti sulje
taan illalla harrastukseni 

ovat lähinnä lukeminen ja 
käsitöiden tekeminen. 
Käsitöitä teen omiksi tar
peiksi ja varsinkin vi ime 
aikona olen innostunut 
asiasta yhä enemmän. 
Lukemisesta tykkään 
myös kovasti. Sellaiset 
jännitys- ja rakkausro
maanit ovat mielilukemis
toani. Olen yrittänyt lukea 
klassistakin kirjallisuutta, 
mutta se vaatii niin paljon 
enemmän paneutumista, 
että se on jäänyt melko 
vähiin. Siskoni lukee pää
asiassa sellastia kirjalli-

suutta, Dostojevskia jne. 
Minun jännityskirjallisuu
den suosikki on Alistair 
McLean ja noista rakkaus
romaaneista olen paljon 
lukenut Anni Polvaa. 
McLeanilta luin viimeksi 
sen, joka kertoo Alaskan 

' 

• 

kullasta: joku Musta Torni 
vai mikä se oli. Ne sen 
ensimmäiset olivat kyllä 
paljon parempia kuin ny
kyiset. Toisaalta sitä tur
tuu lukiessa saman kirjaili
jan kirjoja. Anni Polva on 
kirjoittanut paljon - sitä 
Tiina-sarjaa ja jotain "Alä 
leiki lemmellä" tai " Rak
kaus rasittaa" ja sellaista. 
- Luen niitä siksi, että ne 
ovat jotenkin harmittomia. 
Yleensä mä lainaan kirjat 
tuolta ki rjastosta kaupun
gilta ja joskus täältä soti
laskodin kirjastosta, jota 
hoitavat säämiehet. Tääl
tä sotilaskodin kirjakaa
pista olen lainanut Ham-
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mond lnessiä ja Agape
tusta. 
- Mantereen puolella 
käyn pari kolme kertaa 
viikossa. Se riippuu siitä, 
onko jotain tärkeää teke
mistä kaupungissa. Tämä 
linnake sijaitsee sen ver
ran lähellä mannerta, että 
täältä pääsee ihan kivasti 
käymään asioita hoita
massa ja matkakin sujuu 
melko nopeasti. 
- Tästä sotilaskotisisar
ten puuhasta en vielä 
tiedä juuri mitään. Sisariin 
liityin vasta äskettäin tä
män vuoden puolella ja 
näitä hankolaisia sisaria 
olen vasta oppinut tunte-

maan. En oikein tiedä, 
miksi liityin sisariin vasta 
nyt, mutta minusta tuntuu, 
että kun on sisarissa niin 
on hyvät mahdollisuudet 
päästä tutustumaan mui
hin sotilaskoteihin ja näh
dä millaista niissä on. 
- Lomilla käyn Järven
päässä. Nytkin aion, jos 
vain mahdollista, käyttää 
osan lomasta kesällä ja 
jättää osan syksyyn ja 
talveen. Kesälomalla mie
lestäni on varsin hauskaa 
pyöräillä. Järvenpään 
seudulla on suosittuna 
harrastuksena kesäisin 
ajella pyörällä Tuusulan
järven ympäri. Siitä kertyy 
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noin 20 kilometriä. Aika 
paljon olen ajellut polku
pyörällä. Talvisin hiihtelen 
mielelläni , mutta viime 
talvena se jäi vähille. 
- Silloin aluksi kun tulin 
tänne, kesti aika kauan 
ennen kuin tajusin, että 
sitä ollaan nyt saaressa. 
Silloin alussa olin myös 
lyhyellä komennuksella 
Hästö-Busössä ja kaikki 
oli koko ajan uutta ja 
outoa. Nyt tähän saari
elämään on tottunut täysin. 
Kyllähän sitä joskus tun
tuu yksinäiseltä, mutta 
kyllä minulla on usein sel
lainen tunne, ettei täältä 
millään lähtisi pois. 

~TAPIOLA 1-6 
~ suuri suomalainen eräkirja 
Jämäkkä 
suurteos 
suomalaiselle 

- suurin koskaan Suomessa ilmesty
nyt eräkirja 

- 6 suurta, loistavan värikästä osaa 
- 2 400 suurikokoista sivua 

erä-ja kalamiehelle - ~Ii~ 3 500 kuvaa, lähes kaikki värilli-

- selkeä, ytimekäs ja eloisasti kirjoi
tettu teksti 

- tiivis ja helppokäyttöinen rakenne 
- tehty suomalaisin asiantuntijavoi-

min, Suomen oloihin ja suomalaisel
le käyttäjälle 

Toimitusneuvoston 
puheenjohtaja 
Tauno V. Mäki 

W EI LI N+G"O'O'S 
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HEI 
ÄITI JA ISÄ 

Keskiviikkopäivä alkoi 
jo minun osaltani klo 
00.00, koska jouduin ole
maan aulavartiana. Toiset 
pojat kutsuvat sitä tehtävää 
vanginvartijan hommaksi. 
Tehtäväni on erittäin vaa
tiva ja vastuullinen. Meillä 
on täällä armeijassa yksi 
vanki, jota pitää vartioida 
yötäpäivää. Otin tehtäväni 
erittäin raskaasti ja siitä 
aiheutui hieman paineita 
minulle. Kävin heti kat
somassa miten vangittu 
jaksaa, kun olin ottanut 
tehtävän vastaan. Vanki 
käänsi juuri kylkeään, kun 
katsoin häntä pienestä luu
kusta (vaikka tehtävässä 
on vastuuta, niin kuiten
kin tunsin itseni psykologi
seksi tarkkailijaksi miten 
vanki käyttäytyy nukkues
saan). Kävin katsomassa 
vankia joka viides minuut
ti. Muuten istuin päivystä-
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vän vieressä, päivystäjällä 
oli huolenaan muiden he
rättäminen ja taisteleminen 
unta/ väsymystä vastaan. 
Tehtäväni loppui klo 3.00 
ja silloin luovutin vastuul
lisen tehtäväni mielelläni 
seuraavalle aulavartijalle. 
Häntä harmitti ja hän piti 
tehtävää täysin turhana, 
mutta luulen, että häntä 
painoi vain tehtävän vas
tuu. Kello 3.15 pääsin 
nukkumaan. 

Kello 6. 00 meillä oli 
herätys ja jo 6.10 seisoim
me ulkona kolmirivissä 
odottelemassa aamureip
pailun alkua. Kova ja kyl
mä tuuli karasutti suoma
laisia sotilaana/kuja. Aa
mureippailun jälkeen tein 
vuoteeni ja sitten päivystäjä 
haki minut laiturille venet
tä vastaan, koska pyykki 
oli vietava pestäväksi. 
Ruokailuun minulle jäi ai
kaa vain 5 minuuttia, sillä 
palvelus alkoi 7.30 ja siksi 
jouduin hotkimaan ruan, 

mutta tulin silti täyteen. 
Vuorossa oli sulkeiset ja 

niissä aiheena "kertaus". 
Meillä oli 45 minuuttia 
"taakse poisti ja kolmiri
viin järjesty mars mars" 
ohjelma. Se on hyödyllistä, 
koska se opettaa suomalai
sille sotilaille ripeyttä. Sul
keisten jälkeen oli vuoros
sa kapteenin tunti. Kaptee
nin tunnilla puhuttiin val
miuslinnakkeen merkityk
sestä ja sen vastuusta. Tie
sin, että seuraavana vii
konloppuna olisin val
miusjoukoissa ja olisin vi
hulaisen hyökätessä heti 
aseissa 35 muun pojan 
kanssa, eli koko linnak
keen vahvuudella. Ei mi
nua harmita vaikka lomat 
ovat vain joka toinen vii
konloppu, sillä jonkunhan 
on vartioitava Suomen ra
joja. Ainoa huono puoli on 
vain se, että niin suuri 
vastuu annetaan niin pie
nelle joukolle. Kapteenin 
tunti oli aika pitkä, mutta 

Varusmiehen 
päivä 

"Joo, mun nimi on Pek
ka ja mä oon nykyään 
stadin big gona eli kova 
starba. Mä olin repii peli
housuni kun mä luin yhen 
kirjeen eilen. Mä luin sen 
täällä Tilkassa, missä mä 
välillä käyn luumuamassa, 
jos on jotain tosi dorkaa 
palvel uu tulevalla viikolla 
Intissä. Tässä on nyt jon
kun dorkan breivi." 

ruokailuun ehdittiin kui
tenkin ihan ajoissa. Söin 
nopeasti, että ehtisin käydä 
sotilaskodissa kahvilla ja 
olisi kiva saada pieni lepo
tauko, sillä olin koko aa
mupäivän ollut toiminnas-

' sa. Jouduin jonottamaan 
ruokajonossa aika kauan 
ja kun pääsin sotilaskotiin 
oli sinnekin kertynyt jo 
jono. Sitten kun olin osta
nut kupin kahvia ja olin 
juuri saamassa vaihtora-

, hoja takaisin, niin kuulu
'. tettiin, että kaikki tykki

miehet välittömästi patte
rille. Jouduin juomaan 
kahvin nopeasti ja se poitti 
kitalakeani, koska se oli 
niin kuuma. Olin viimei
nen tykkimies patterilla en
simmäistä kertaa armeijas
saoloaikanani. Kun pääsin 
patterille, sain kuulla ko
van huudon ja minua pi
dettiin rötjänä. Kun astuin 
riviin, vierähti kyynel sil
mäkulmaani. Päivystäjä 
huusi: "Tupa- ja aluepa!-

velijat toimikaa" . Menin 
tupaan, sillä en ollut kum
pikaan. 

Sitten oli käskynjako 
12 .15. ja minä jouduin 
seuraavaksi yöksi laituri
vartioon klo 2.00-4.00. 
Tuleva vastuu alkoi painaa 
taas mieltäni. 

Asetarkastus, pyykin
vaihto ja varustarkastus 
joka keskiviikkoisella ru
tiinilla. V arustarkastus oli 
poikkeuksellisesti ulkona 
keskijaoksen katolla, jon
ne pääsimme nyssäkät se
lässä, sotilaskodin kaksi
keriaa juosten kierretty
ämme. Iltapäivän viimei
nen palvelusaihe oli sitten 
40 minuutin juoksu. Kes
kiviikkopäivät ovat kivoja, 
koska palvelus loppuu 
hiukan muita viikonpäiviä 
aikaisemmin. Kuitenkin 
muut pojat pitävät sitä 
tyhmänä, sillä heidän mie
lestään se on aivan turhaa 
ajanhaaskausta. Ilme? 
Esimerkiksi varustarkas
tus on hyvä juttu, sillä 
näkee, puuttuuko jotain 
tavaroita. Vastaisuudessa 
on oltava huolellisempi ta
varoidensa suhteen. 

Menin sitten juoksun 

Joo, eiks toi Sulo oo tosi 
dorka jätkä. Se ottaa Intin 
just niinku kapiaiset toi
voo ja kehottaa. Ei noin 
pitäis toimii. Armeija on 
Suomen paras paikka, jos
sa oppii luumuumaan. 
Mitään ei kannata tehdä 
nopeasti, jos tekee, niin 
vapautuu heti seuraavaan 
hommaan. Mä luulen, että 
toi Sulo palvelee Rio de 
Rysässä, se on just tom
monen henkisesti kypsyt
tävä mesta. 
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jälkeen sänkyyn lepää
mään, koska en viitsinyt 
turhaan mennä jonotta
maan ruokailuun. Toinen 
syy oli se, että ensi yönä ei 
kuitenkaan tulisi nukuttua 
paljon ja pieni lepo tekisi 
hyvää. Olin juuri nukah
tamaisillani, kun päivystä
jä haki minut yhtenä va
paaehtoisena laiturille ve
nettä vastaan. Jotain ruo
katavaroita oli tulossa, jo
ten lähdin mielelläni, sillä 
ruoka on tärkeä asia ja se ei 
saa loppua. Muut pojat 
aina väittävät vastaan, jos 
päivystäjä käskee heitä jo
honkin ja he keksivät 
kaikkia syitä. Kun vapau
duin laiturilta, niin menin 
syömään ja sitten 17.15 
alkoi vapaa, jota tulisi kes
tämään klo 21 . 00 asti. 

Lähdin saunaan sotilas
kodissa käytyäni. Saunas
sa ajattelin tulevaa yötäni 
laiturilla. Toivoin hartaas
ti, että kukaan ei yrittäisi 
laiturin kautta saarelle. Nyt 
oli onneksi kelirikko ja 
helpotti hiukan paineitani. 
Toisaalta oli ylpeä, että oli 
saanut vastuukseni varti
oida yksin Suomen rajaa. 
Miettiessäni aika kului no-

peasti ja kiiruhdin saunasta 
iltatoimiin. 

lltatoimissa meni pink
kani läpi ja oli siitä ylpeä, 
sillä kuusi muuta poikaa 
joutuivat heittämään pink
kansa kattoon. Iltatoimet 
kestivät 30 minuuttia, sit- ' 
ten 21.45 oli vahvuuslas
kenta ja 22.00 hiljaisuus. 
Pojat juttelivat vielä hiljai-
suuden jälkeen tuvassa 
puolisen tuntia ja sain 
unenpäästä kiinni joskus 
klo 23.00, koska minulla 
oli paineita. 

Seuraavan kerran tie
dostin todellisuuden klo 
1. 40, kun päivystäjä herätti 
minut vartioon. Olin tosi 
väsynyt, mutta esimerkilli
senä isänmaanpuolustaja
na pakottauduin laiturille. 
Oli tosi kylmä ilma ja mi
nua palelsi. Kylmyys kyllä 
auttoi pitämään minua he
reillä. Mieltäni ei kuiten
kaan painanut se, että jou
duin seisomaan yksin lai
turilla keskellä yötä, eikä se 
ollut mielestäni yhtään 
tyhmää, sillä nykyään olen 
päässyt armeijassa henki
seen tasapainoon, tosi au
tuaaliseen tilaan, sillä 
enään en ajattele armeijas-
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sa mitään. Teen kaiken 
mekaanisesti, kuten on ke
hoitettu. Kello 4.00 minut 
tultiin vapauttamaan ja 
raahauduin sänkyyn. Olin 
jäässä, mutta jo 4.30 nu
kahdin. 

Seuraava aamu alkoi 
samanlaisena tuulisena ja 
kylmänä klo 6.00. Olin 
entistä väsyneempi. Aa
mulla oli oppitunti joka 
kesti suunniteltua kauem
min. Olimme pukeutuneet 
lämpimästi, koska oppi
tunnilta oli tarkoitus men
nä suoraan ulos. Olimme 
olleet oppitunnilla jo mel
kein tunnin. Olin taistellut 
unta vastaan nuokkuen. 
Lopulta nukahdin ja herä
sin karjuntaan, en ollut 
kuulemma ollenkaan mies. 
Minulle määrättiin 100 
punnerrusta, Olin tosi
poikki jo 50 punneruksen 
jälkeen, enkä muista niiden 
jälkeen muuta kuin, että 
pääsin taas samanlaiseen 
autuaaseen tilaan. Sitten 
pökerryin . . . Nyt olen 
täällä Tilkassa ja lääkärit 
sanoivat, että olen liikara
sittunut. Olkaa kilttejä ja 
tulkaa katsomaan. 

T. Sulo 

J-P Martikainen 
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VIERAILIJAT 

"TJ - 9 hmm vuotta" aloitti kapteeni Kari 
J aarva itsensä esittelyn Hangon upseerikerhol
la. Kapt. Jaarva oli tuonut Drakan kokelasker
hon tutustumiskäynnille RT-linnakkeelle, jota 
edusti Russarön luonnonkaunis saari eteläisellä 
merialueellamme. Isäntinä toimivat vastaleivo
tut kokelaamme vielä tuoreemman yliluutnan
tin opastuksella. 

Heti aluksi esiteltiin linnakkeen, patterin ja 
muiden termien merkitykset ja ominaisuudet ; 
noin karkeasti ja ylimalkaisesti, jotteivät vieraat 
kyllästyisi. Kiinnostus heräsi varsin nopeasti 
ulkona, kun päästiin Beetlehemiin. Tykkikalus
to vaikutti sitä viehättävämmältä, mitä van
hempaa se oli. Varsinaisesti hämmästely alkoi 
vasta keskiössä, jonka toiminta on ilmeisesti 
varsin vaikeasti ymmärrettävissä ellei ole pereh
tynyt kaikkiin ammunnan ongelmiin. Russarö
runtin päätteeksi kokelaat nautiskelivat pulla
kahvit sotkussaja puhdistuivat saunassa. 

Illalliselle siirryttiin mantereen puolelle, mis
sä upseerikerhon keittiö valmisti sellaisen 
varusmiehen annoksen. Siis ruoka oli hyvää ja 
sitä oli riittävästi. Kahvin lomassa läsnä olleet 
esittelivät itsensä varsin lennokkaasti. Haus
kimmaksi todettiin muuan tuleva tammisaare
lainen ravintoloitsija, joka ilmoitti muunmuassa 
harrastavansa palloilua pl maahockey, olleensa 
oikeus- ja kauppatieteen yo, mutta on kuitenkin 
päätynyt kapteeniksi. Pakollisiin kuvioihin kuu
lui vielä Patteriston dia-sarjaesitys, jonka jäl
keen muuan drakalainen avasi pianon ja säesti 
muiden keskustelua Scott Joblinilla. Illan van
hettua kiitti vierailevan kokelaskerhon puheen
johtaja kaikesta, eikä suinkaan unohtanut 
mainita sitäkään, että tämän lehden tullessa 
painosta hän on ehtinyt jo Neitsytsaarille 
purjehtimaan. 
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T:mi V. Suominen Ky 

Sotien päätyttyä oli 

Hankoniemi vailla teolli

suuttaja työpaikkoja. Val

takunta kärsi raaka-aine

pulasta ja suuri osa teräs

teollisuudesta keskittyi so-

loissa valmistetaan myös 

ELEM-pikalukko ja edel

leen jäähdytyspatterei ta, 

verkkoankkurit ovat jo 

taaskejäänyttä elämää. 

Ensimmäisen vientilä-

koja Ruotsiin, 3. 1. -66, 

avattua markkinat, menee 

nykyisin vientiin yli kol 

mannes koko tuotannosta. 

Työtä tarjoaa Suomisen 

konepaja viiden laajentu-
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dellekymmenelle hanko

laisille, mutta alkuperäi

sestä verstaasta ei olekaan 

jäljellä muuta kuin vanha 

A-Ford ja "johtaja i tte". 

takorvauksiin. Kansan- hetyksen, 25 kg pikaluk- misensa jälkeen yli kah - H Kangasniemi 

huoltoministeriö jakoi kit-

saatsi toimilupia ja yrityk-

sen perustaminen sään

nöstellyssä Suomessa oli 

vaikeata. Vuonna 1946 

anoi Veikko Suominen lu

paa perustaa liikkeen 

Hankoon, mutta anomus

ta lykättiin kunnes sään

nöstely päättyi . Pitkäkatu 

78 :ssa alkoi vuonna -48 

toimia T :mi V. Suominen. 

Aluksi tuotanto käsitti 

ikkunakulmarautoja ja 

laajeni nopeasti verkko

ankkureihin ja saranoi

hin. Koska raakaterästä 

oli lähes mahdotonta saa

da, valmistettiin kaikki 

romusta, kuten vanneren

kaista ja tynnyreistä. Tuo

tannon laajetessa jäähdy-

tyspattereihin ja niiden 

huoltaminenkin alkoi, 

avautui ensimmäinen työ

paikkakin verstaalla. 

Patterivalmistus lisään

tyi ja vanhat tilat kävivät 

ahtaiksi . Uusi ajanmukai

nen tehdaslaitos rakennet

tiin Pitkäkatu 5:n pihara

ken nu kseen vuonna -5~ 

Ti lat kävivät ahtaiksi kah

deksassa vuodessa ja ne 

laajennettiin kaksinkertai

siksi. 

MA Rl-tuuletustelineiden 

valmistus alkoi keväällä 

-70 uusissa, avarissa tilois

sa, joihin koko tehdas on 

siirtynyt. Uusissa toimiti-
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Olemme juuri lähte
neet liikkeelle. Ensim
mäisten kilometrien 
aikana parannellaan 
varusteiden sijoitusta 
ja kiinnitystä. Myö
hemmin jokaiselle tar
vikkeelle löytyy "pa
ras" paikka. 

JH 

HANKONIEMI 

Vääpeli Muuro näyt
tää marssireittiä kar
talta kers. Kuusjoelle. 
Edellisellä sivulla 
Kuusjoki ja Mustonen 
tutkivat taivalta Ny
backan talon edustal
la. Kello on 21.50. 

Rullalle kääritty teltta 
on hyvä selänalusta 
alik. Haarikalle. Jal
kojen pitäminen ko
holla tauon aikana lie
vittää väsymystä. 

Perillä Lappvikin rannassa 
kello 8.45. Satoi räntää, 
mutta se ei häirinnyt. Odo
timme lämmintä ateriaa ja 
saunaa. 

JH 
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Pidimme ruoka
tauon 20.30 Vit-

... . .. 
s1on-1arven ran-
nalla (yllä). Em
me laittaneet telt
toja pystyyn Jor
dan-järven ran
nalle (vas.) Näin 
oli helpompi taas 
lähteä matkaan. 

JH 
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Tikkurilan Väritehtaiden teol
lisuusmaaliryhmän asiantuntijat 
tietävät paljon laivojen maalauk
sesta. Asiantu ntem ustam me 
lisää yhteistyö maailmankuulun 
laivamaalitehtaan, Jotunin, kans
sa. Tikkurilan Väritehtaat valmis-

taa Jotunin laivamaaleja. Olem
me ratkaisseet monia kiperiä 
ongelmia. Jos Sinulla on vastaa
vanlaisia laivamaalaukseen liitty
viä ongelmia, ota meihin yhteyt
tä. Ratkaisumme kestävät. 

TIKKURILAN VÄRITEHTAAT OY 
Teollisuusmaaliryhmä - Laivamaalit 

PL 53, 01301 VANTAA 30, puh . 90-83091 
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Oy MÖLNL YCKE Ab 
Karvaamokuja 3 

00380 Helsinki 38 

Melka Twin 

Kaulus on paidassa tärkeintä; se ratkai
see paidan tyylikkyyden. Melka Twin -

paidan kaulus säilyttää ryhtinsä ja muo
tonsa. Melka Twin on myös helppo 

pestä, sitä ei tarvitse silittää eikä se ole 
kalliskaan. 

Melka Twin- useita värejä ja vartalotyyp
pe1a 

Kun iärkevyys on muodikasta 
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'"', Ono rakas,-------~ 
nyt jos koskaan! 
K yllä. Nyt toteu

tuu unelma 
omasta ensiasunnosta 
tai sopivammasta ko
dista varmasti, sillä 
osuuspankin uudella 
tasarahamenetelmällä 
asunnon hankinta on 
varmempaa kuin kos
kaan aikaisemmin 
Suomessa. 

Tasarahalla omaan asuntoon: 
Kysy asuntosäästöneuvojaltamme. Hän 

suunnittelee yksilöllisen asunnonhankinta
ohjelman ja sopii kanssasi tasarahaerien suu
ruuden etukäteen. Maksat asuntoasi tasa
summina kuukausittain. Näin asunnon 
hankinta sujuu siten, että taloutesi pysyy 
vakaana. 
Tavoite on jo varhain tiedossasi: 

Voit jo alkuvaiheessa vapaasti valita 
asuntokohteesi haluamaltasi alueelta. Sinulla 
on myös etuoikeus valita kotisi osuuspankin 
rahoittamista asunto.kohteista. 
Vaihtorahoitus 
asunnonvaihtajalle: 
Käänny osuuspankin puoleen asunto-

tarpeesi muuttuessa, 
silfä asunnonvaihto 
toteutuu varmasti 
uudella tasarahametel
mällä. Osuuspankki 
myöntää sinulle väli
aikaisrahoituksen en
tisen asunnon myyn
nin ajaksi. 

Saat myös varat 
peruskorjaukseen: 

Keskitettyäsi raha-asiasi osuuspank
kiin, saat jo puolen vuoden kuluttua 20.000 
markan peruskorjauslainan. Voit tietenkin 
neuvotella suuremmastakin lainasummasta 
tasarahamenetelmällä. 

Jäsenille erikoisetuja: 
Kysy omasta osuuspankistasi. 
Asuntosäästöneuvoiamme selvittää si

nulle tarkasti uuden tasarahamenetelmän 
edut ja eri rahoitusvaihtoehdot sekä esittelee 
erilaisia säästökohteita. 

Niin se on. Minkä osuuspankki lupaa, 
se pitää. 

q:>osuuSPANKKI-KYLLÄ 
70NoMA 
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LANGASTA KANGASTA SUOMESTA 
Ihminen ei elä vain leivästä. Tar

vitaan myös vaatetta. Ja vaatteiden 
valmistamiseen omavaraista, suoma
laista tekstiiliteollisuutta. 

Valvilla on tärkeä tekijä kotimai
sen tekstiiliteollisuuden ketjussa, 
joustava ja monipuolinen yhteistyö
kumppani valmisvaateteollisuudelle. 

Valvilla on ajanmukaista osaamista kansainvälisten 
mittapuiden mukaan. Se tuottaa laatua, tyyliä ja muotia 
yhtä lailla yksityisen ihmisen ylle ja koteihin kuin julkis
ten tahojen tarpeisiin. 

Valvilla on merkittävästi mukana suomalaisessa 
jokapäivässä. 

Pukeutuminen alkaa kankaasta 
Naisten ja miesten vaatettamiseen valmistaa Vai

villa korkealuokkaisia, ajanhenkisiä kankaita arkeen ja 
juhlaan, sisä- ja ulkokäyttöön, raaka-aineina puhtaat 
luonnonkuidut sekä modernit tekokuidut ja sekoitteet. 

Valvillan kutoma kangas on mukana lukuisissa tun
netuissa merkkituotteissa, johtavien valmistajien muo
dikkaissa takeissa, puvuissa ja leningeissä. 

Lankaa teollisuudelle ja tee se itse -ihmisille 
Hankit hyvät miesten sukat - niissäkin voi lankana 

olla Valvilla. Samoin kuin lämpöisessä neulepuserossa, 
tyylikkäässä trikoomekossa tai puuvillanpehmoisessa 
alusasussa. 

Tee se itse-ihmisille Valvilla merkitsee Rondoa, kor
kealuokkaista käsityölankaa puikoille ja neulekoneisiin. 
Rondo tunnetaan erityisen hyvin muodin suuntauksia 
seuraavasta, laajasta väri- ja lankatyyppivalikoimastaan 
sekä selkeistä, ajanhenkisistä neuleohjeistaan. 

Valvilla kodinsisustuksessa 
Verhokangastaja pöytäliinaa. Valmisverhoja, verho

kappoja ja -salusiineja - nekin Vai villaa. Pohjoismaisiin 
koteihin, Keski-Eurooppaan ja USA:han. Suomalaista 
sisustusajattelua parhaimmillaan, päämateriaalina aito 
Vai villa-puuvilla. 

Valvilla Oy Virusmäentie 65, 20300 Turku 30, puhelin 
921-381511, telex 62-156. 

Villa- ja puuvillakehräämö, -kutomo, -värjäys ja vii
meistely. Sisustustekstiiliompelimo. 

Valvilla Oy Torikatu 2, 05800 Hyvinkää, puhelin 914-
11900, telex 15-125.: 

Villakehräärnö, lankatuotannon värjäys ja viimeis
tely. 

Kokonaisliikevaihto 235 milj . mk. Vienti 30% liike
vaihdosta. Vaatetuskankaat 40 % tuotannosta. Teolli
suus- ja käsityölangat 30 %. Sisustuskankaat ja -tuotteet 
30 %. 

valvillaoy 
SUOMALAISTA PERUSTEOLLISUUTTA 
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SUOMEN YHDYSPANKKI OY Lival Futurum 
liesituuletin 

kerrostalokeittiöön 
Tekee keittiöstäsi todellisen olo

keittiön - aina raikkaan ja siistin. Te
hokkaan hiilisuodattimen ansiosta 
Futurum sopii kaikkiin keittiöihin, kos
ka poistohormia ei tarvita. Kolme sää-1 tö=~:::•i~::::urn-

PAINO PAIKKA 
MAINOSTUOTTEET 

KIRJAT 
LOMAKKEET 
PIKAOFFSET 

KYRIIRIOY OFFSETPAINO: 
Luotsikatu 4 
00160 Helsinki 16 
Puhelin 630 230 , 630 215 

PIKAPAINO 
P-Rautatiekatu 21 
00100 Helsinki 10 
Puhelin 494 144 
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OVAKOOyAb 
KOVERHAR 

HANKONIEMI 

NESTE 

5e voi olla 

Vll~TONNIN 
(s.ooomk) 

KIVI 
• cr ·· 

.. 
I / .,, - AI\R.HAAN . . . 

N IKKEUMALMIICIVBJ LÄHETTAJA 
PALk.lTMIJ 5,000 MARKALLA. 

09K OUTOKUMPU OY 

HANKONIEMI 

Tmi Fototype 
02700 Kauniainen 

Helsingintie 2 
puh.5051075 

Someron paikallislehti 
SOMERO 

Perustettu 1924 

KIITO-RUOHONEN Oy 
31400 Somero, puh. 924-46181 

Tavaralinja TURKU-LAHTI 

OtaDATAry 

Kurt Reinken piirustuksia 
8,3-17,Sm 

TERÄSPURJE·VENEILLE 
Osmo Tourunen, Lehtikaskentie 4, Espoo 34 

OLJYNPURISTAMO OY 

FINNRELE Oy 
Ahertajantie 6, 02100 ESPOO 10 

puh . 463 156 

SUOMEN YHDYSPANKKI OY 
Espoo- Tapiontori 

R & RSELIN oy 
VIRKKALA 

Filpun veljekset 

KUTTILAN AUTOLASI oy 
Kuusjoki puh. 924-847673 

Varastossamme kaikki yleisimmät automerkit 
Valmistamme tilauksesta myös erikoislaseja 

Musiikkia aikuisten makuun 
OREGON et TOIVO 

SOITELLAAN 924-66114 

T:mi OFFSET-PARTANEN 
Osuuspankin talo 

Kauniainen 

Oy FI-DOAb 

Hangon Pulla Oy 

OyFORCITAb 

Kemikalio IRIS Kemikalie 
Vuorik. 21/Forum II kerr. 

Hanko, puh. 86969 
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ALUMIINIPAKKAUKSIA 
KAIKKIIN MAANOSIIN 

-~ • t 1 1 TUUBEJA a rln a C1f AEROSOLITÖLKKEJÅ 
TIIVISTEMASS AHYLSY JÅ 
KONDENSAATTORIKOTELOITA 

/ MEDICA-YHT:: HANOON TEHDAS PUH. 111-84111 
MAR K KINOINTI PUH. 90-750909 

RAKENNUSLI IKE 
KARI MONTONEN OY 
HANKAINTIE 6 
00980 HKI 98. p. 314 726 

1 ~~s~s~,AMO-yhtiöt 
SF 31400 SOMERO 
PUH.45 691 
TELEX 6840, LAUKA SF 

Salomonkatu 17 B 
00100 Helsinki 10 
puh . 90-694 1966 

✓#HANKKIJA 

sokeri on liikkuvan 
ihmisen energiaa 

Tukekaa ilmoittajia 




