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HANKONIEMI 

TAVAKSI HYVÄT TAVAT- OLKAA HYVÄ. 

Puolustusvoimien koulutuksesta puhuttaessa toistuvat usein käsitteet sotilaallinen ku
ri ja Miesten koulu. 
Kaikissa järjestelmällisissä toiminnoissa on kurinalaisuus välttämätöntä, mutta sotavä
essä sen merkitys on erityisen korostunut. Kurin puute tekee joukosta tehottoman, toi
minnoista vaarallisia ja tuottaa tappioita. Miesten koulu-käsitteeseen liitettyihin kieltei
siin vivahteisiin vetoamalla on helppo kieltää puolustusvoimien antaman kasvatuksen 
myönteiset piirteet. Sotilaskoulutuksen tavoitteena olevat ammattitaito, tottuminen ku
riin, kehittyminen yksilönä yritteliääksi, oma-aloitteiseksi ja velvollisuudentuntoiseksi 
sekä sopeutuminen joukon osaksi siten, että esimiehet ja toverit voivat luottaa ihmiseen 
vaikeimmissakin tilanteissa, ovat suoraan myös kasvatusta työelämään ja yhteiskun
taan. Puolustusvoimien koulutusmenetelmien tulee olla yhteiskunnan hyväksyttävissä. 
Voi olla, että eräät aikanaan hyviksi koetut opetusmenetelmät eivät enää ole ajanmukai
sia. Varmaa kuitenkin on, että kaikkinainen turhanaikainen räyhääminen ja nauretta
vuudet tulee kokonaan karsia pois. Perinteet ovat sotilaan selkäranka, mutta huonoja 
ns. perinnäisiä tapoja ei tule vaalia. Sotilaallinen järjestys ja kasvatus eivät suinkaan sul
je pois hyvien tapojen mukaista, ihmisläheistä johtamistapaa. 
Varusmiespalvelus osuu ajallisesti juuri siihen kasvamisen elämänvaiheeseen, jossa 
muutoinkin tapahtuu oleellisia muutoksia. Puhutaan elämänmuutoskriiseistä ja moni
stressitilanteista, joita jokaisella on elämänsä varrella koettavana useita. Jonkun kriisi
ajan onnellinen läpäisy auttaa aina selviytymään seuraavista helpommin. Joukon hyvä 
yhteishenki ja myönteinen palvelusilmapiiri, jonka perusta on hyvä käytös tovereita, 
alaisia ja esimiehiä kohtaan sekä monikeskeinen luottamusasenne henkilösuhteissa, es
tää todellisten kriisien synnyn. Virikkeitä hakevalle, itsensä ja yhteiskunnan kanssa ta
sapainossa elävälle nuorelle miehelle on varusmiesaika verrattavissa opintomatkaan. 
Opitaan elämään uusien normien mukaan ja siten miehistytään. Voipa syntyä oivallus 
elämän moninaisuudesta kun on tilaisuus elää kokopäiväisesti kovin erilaisten, samani
käisten tovereiden kanssa. Täten ns. kasarmielämä on tärkeä osa kasvatusta . Hyvät ta
vat ovat tarpeen myös kasarmin ulkopuolella. Sotilaspukuinen mies edustaa suomalai
suutta, Puolustusvoimia, aselajinaan ja joukko-osastoaan. Asiallinen, reipas ja kohte
lias sotilas on kunniaksi kaikille näille eikä vähiten itselleen. Huolimaton, epäsiisti pu
keutuminen, kiroilu tai muuten räävitön puhetapa sekä reuhaava esiintyminen varsinai
sista järjestyshäiriöistä puhumattakaan ovat merkkejä yksilön epäkypsyydestä ja kehit
tymättömyydestä itsetunnosta ja itsekunnioituksesta. Kansan Kuvalehdessä vuonna 
1932 Hangon Rannikkopatteristosta kirjoitetun artikkelin havaintojen: " Liikkuessani 
patteriston alueella kahtena päivänä tapasin aina reippaita ja tyytyväisiä tykkimiehiä, ja 
mikä eniten lämmitti mieltä, hyvin kohteliaita ja ystävällisiä" soisi mieluusti olevan totta 
myös tänään. Hyvistä tavoista on hyötyä läpi koko elämän. 
Toivotan kaikelle hankolaiselle rannikkotykkiväelle hyvää kevättä. Erityisesti toivotan 
//83 saapumiserän uudet tykkimiehet tervetulleiksi omaan joukko-osastoonsa ja Han
koon monipuoliseen koulutukseen ja toimintoihin merellisessä ympäristössä. 

Hangon Rannikkopatteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

T. Sario 
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4 HANKONIEMI 

helkama-pyörä 
~IKE HELKAMA OY 

Vuonna 1905 Heikki Hell
man perus~i Helkama-
yhtiöiden ensimmäisen 
kaupan Tampereelle . 
Alusta alkaen yhtiö oli 
mukana paitsi auto- ja ko
nekaupassa , myös polku
pyöräkaupassa . Aluksi 
pyöriä vain välitettiin , 
myöhemmin kokoonpan
tiin ja tänä päivänä pyörät 
tehdään itse kotimaisin 
voimin. 
Hankolainen yrityksestä 
tuli 30 vuotta sitten 1953 
jolloin tehdas muutti Län
sisatamaan. Nykyisellä 
paikallaan tehdas on ollut 
v:sta 1966. Helkama-Pyö
rä tekee nykyään 75 .000 
polkupyörää vuodessa . 

Kuva kokoonpanolinjalta 

Markkinaosuus on koti
maassa 22%, eli joka vii
des Suomessa ostettava 
polkypyörä on Helkama. 
Pyörien ja mopedien li
säksi tuotantoon kuuluvat 
varaosat , joista kaikista 
yhtiön liikevaihdoksi tälle 
kaudelle saadaan 67 milj. 
mk. 
Viime vuosien hyvä me
nekki on tähän asti tarjon
nut töitä tehtaan 130:lle 
työntekijälle , mutta 
myynnin noususuhdanne 
on taittunut ja varastoissa 
on jonkin verran ylitar
jontaa. Katseet käänty
vätkin toiveikkaina puo
lustusvoimiin , jolta toivo
taan uusia suurempia ti-

lauksia. 
Vuodesta 1973 alkaen 
Helkama-pyörillä polke
nutta armeijaa pidetään 
hyvänä asiakkaana, joskin 
tilausmääriin toivottaisiin 
nousua . 
Viime vuosien suurimpia 
mainosvaltteja on ollut 
kotimaisuus ja tuotteen 
laatu. Helkama-pyörien 
kotimaisuus on yhtä mal
lia lukuunottamatta yli 
50% . Yhtiö on siis merkit
tävä kotimaisen raaka
aineen käyttäjä , mm . run
got tehdään Rautaruukin 
teräsputkesta. 
Uusinta tehtaan tuotan
nossa edustaa kevään 
markkinoille ilmestyvä 

taitettava pyörä , joka on 
tarkoitettu veneilijöille 
yms . Myös mopedipuolel
la mallit ovat markkina
tutkimusvaiheessa. 
Tehtaan vienti (10 .000 
pyörää vuodessa) suun
tautuu Ruotsin ja muiden 
pohjoismaiden markki
noille. Myös Idänkaupas
ta on neuvoteltu , sen al
kamisesta ei tosin vielä 
ole tarkkaa tietoa . 
Hankoa pidetään hyvänä 
paikkana mutta kaupun
gin tulisi järjestää harras
tusmahdollisuuksia. 
Esim. tennis- , uima- ja ur
heiluhalleilla taattaisiin 
työvoiman parempi viih
tyminen Hangossa . 

Pyörätehtaan johtaja Kalevi Korsu 

Teksti : A . Lamminen , Kuvat : R . Kailanto , Helkama- Pyörän arkisto 

AUK 

ALIUPSEERIKURSSIT 

11/82 JA 111/82 

Ryhmänjohtajat 

Aliupseerikurssin koulutuksen päämääränä on kouluttaa oppilaat val
miusyksikön aliupseeritehtäviin siten, että he 
- hallitsevat koulutushaaransa aseiden ja välineiden käytön ja huollon 
- osaavat alaistensa käsittelyn ja kouluttamisen sekä ryhmänjohtamisen 

perusteet 
- tuntevat linnakkeen kokoonpanon. 
Lyhyen aliupseerikurssin aikana ryhmänjohtajat saavat rannikkotykistös
tä perustiedot, joiden pohjalta on hyvä ponnistaa. Aliupseerikurssilla 
opetetaan rannikkotykistön ampumatoimintaa ja ryhmänjohtamiseen liit
tyvät asiat, mutta harjaantumisvaihe ajoittuu valmiusyksikkökaudelle. 
Virkaiältään nuoren ryhmänjohtajan asema ei ole helppo. Muodollinen 
arvovalta nojautuu korpraalin kulmarautoihin ja ikään perustuvasta ar
vovallasta ei kaksikymppisen nuorukaisen kohdalla voi puhua. Tietoa 
ryhmänjohtajalla on, mutta taidot soveltaa sitä käytäntöön ovat vielä 
puutteelliset. 
Tuntuuko toivottomalta? 
Ehkä, mutta ei syytä huoleen. Omalla positiivisella asenteellaan alaisiin ja 
palvelustehtäviin voi ryhmänjohtaja " korjata voiton kotiin" . Ei ole mi
kään häpeä, jos esimerkiksi keskiön ryhmänjohtaja ei osaa tehdä ballisti
sen valmistelun laske/maa täydellisesti valmiusyksikkökauden alkaessa. 
Mutta jos hän ei osaa laskelman tekoa vielä siirtyessään reserviin, niin se 
on anteeksiantamatonta. 
Epäselvät asiat ovat sitä varten, että oma-alotteinen ryhmänjohtaja ne sel
vittää. Alaiset ovat sitä varten, että heistä huolehditaan, heitä opetetaan, 
opastetaan ja kannustetaan. Ryhmänjohtaja johtaa ryhmänsä miehiä, on 
ryhmänsä veturi. 
RYHMÄNJOHTAJAT-PARAS JOHTAMISKEINO ON OMA ESI
MERKKISI! 

Yliluutnantti R. Rautava 
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6 AUK 

KURSSI 

4.8.1982 oli linja-autossa tunnelmaa . Au
to oli Volvo, siinä oli Delta Plan -kori ja 
sen omisti Tammisaarelainen Lindholm 
Lines Ab. 

Turistibussin viileyden jälkeen oli nyssä
köiden alla todella lämmin tunnelma. Al
koi 57 päivää kestänyt uurastus kohti kai
vattuja aliupseerin arvoja. Uutuuden 
kankeat "hirvipeilit" välkkyen aloimme 
taaksepoistua ynnä muuta kehittävää ... 
Aina välillä meidät kolautti maanpinnalle 
kokeet, joihin toiset lukivat... Opimme 
kuitenkin talon tavoille. Lukemisen ai
heuttamaa stressiä laukaisivat todella 
loistavat saunamahdollisuudet ja tieten
kin sotkun ihanat munkit, jotka tarjottiin 
lämpimin hymyin. 

11/82 

Virkistävä kokemus oli myös kurssijuhla. 
Tuota juhlaa ei varmasti unohda myös
kään Tammisaaren väki , joka tuolloin sai 
ensituntuman AuK 11/82:n kurssiorkeste
ri Hassisen masiinan suurenmoiseen tai
turointiin niin Elvis- kuin Zeriliiluis- mu
siikin perustuvan Hassis-soundin alalla. 
Tulomatkalla muistimme tietenkin kaik
kia yleviä kansalaisjärjestöjä Teekkareis
ta VPK:aan. 

TYKKILIN
JA 

"TI .. . AMMUS
MIES ... " 

1 ., . 
... • .. • & .. , t 

.. . TULTA 

AUK 

TYKKIEN HUOL
TOTOIMIA 

7 

Vielä nykyäänkin elää 
Suomen katajaisen kan
san mielissä se käsitys , et
tä on olemassa " miesten 
työt" ja "naisten työt". 
Miksi kumoaisimme tuon 
käsityksen , me 10 super
miehekästä , etten sanoisi 
suorastaan lihaksi kasta 
tykkilinjalaista , jotka 
vääp. Bruunin ja Ojalan 
johdolla seikkailimme 8 
viikkoa miehisissä aska
reissa Hästiksen luonnon
kauniilla saarella. 
Siinä missä viestilinja ah
keroi kelojensa alla , tj
linja kypsyi kiikarit silmil
lä asemissaan ja keski
öneidit pitivät omaa om
peluseuraansa , me tykki
linjan reippaat ja lahjak
kaat urheilijanuorukaiset 
nautimme myöhäiskesän 
ja alkusyksyn kauniista 
uv-säteilystä rantakalliol
la. 
Yli-inhimillisillä ponnis
tuksilla huolsimme tykke
jä , uhmasimme luontoäi
tiä harjoitellessamme P3-
menetelmää ja treenasim
me muutenkin huippuja 
kehojamme tykkisulkei
sissa . 
Moisista askareista suo
riutuvat vain miehet , jo
ten olimme itsestämme yl
peitä - eikä syyttä. 
Itsetuntoamme hiveli 
myös se , että molemmat 
tykkilinjan tuvat valtasi
vat Tenholan marssin kär
kisijat - ensimmäisen ja 
viimeisen . Tervakoski
maljan osti tykkilinjan tu
pa Lappohja varsin suve
reenisti. 
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E. Engblom 
" Väijy-Lindblom" "Taas mää 
nukkusi, juuvåi" . 

A . Lamminen 
Puolikurssia vempulassa , eikä 
silti Ratekoon. 

T . Tapiovaara 
Asui Tapiolassa , litterat Savon
linnaan .. . 

AUK 

A . Hassinen 
Porukan humoristi . Levytti sii
vouspalvelun aikana punkan al
la. 

J . Lehtosaari 
Urheilu toi tarvittavat lisäpinnat. 
Ase-au -käsittelyssä hylsy. 

P . Teräsmaa 
" Steelground", " Siitä ei mainin
taa lehteen" . 

P. Hämäri 
" Oppilasvääpeli , 
JO !!". 

V. Rissanen 

TÄÄLLÄ 

"Tvä llärinä" tie tää kyllä , e ttä 
hylsykin on a-tarvike . 

M. Utriainen 
" Kurssin kivoin kaveri" hoiti 
kaikki kurssi n toiminnat. Rate
koon. 

T . Kirvesoj a 
Linj an kuopus . Asekäsittelyssä 
hylsy, silti Ratekoon. 

K. Salkunen 
Tiesi jo alokkaana pääsevänsä 
RTK :uun . 

MIKÄ VIIVYTTÄÄ? 

Viestilinja 

Kouluttajamme, kers . 
Jännäri sai kymmenen ko
van seulan läpikäynyttä 
oppilasta AuK II/82 kurs
sille. Nämä perehtyivät 
elo-syyskuun ajan viesti
liikenteen salaisuuksiin. 
Opirpme mm. kuinka tär
keää on tykkihälytyksen 
tullessa juosta kytkintau
luille yhdistämään jakit 
A4 ja B6 keskenään, tun
nemme viestikaluston 
kuin presidentti Koiviston 
taskut. Tiedämme, että 
PUI(M)URI on hyödylli
nen muuallakin kuin 
maanviljelyssä. 
Viestikoulutuksen lisäksi 
saimme yleistä RT-koulu
tusta kuten keskiöneidit , 
tykkijurrit sekä Tj/Mv
kingit , mutta RtK-pai
koista ei tullut kilpailua , 
opiskelu hiljaisuuden ai
kana loppui usein pape
reiden päälle nukahtami
seen. 
Tällä erehdyttävästi luu
muiluksi kutsutulla ilmiöl
lä on luonnollisesti muita
kin ilmenemismuotoja, 
koska v-linja haluaa vält
tää vaarallista stressiä . 
Mutta tositilanteessa ei 
"viestivempuloita" pysäy
tä mikään . Se nähtiin , kun 
Syndalenissa syttyi tulipa
lo . Neljä viestilinjan ur
hoa ehti ensimmäisenä 
Ltn Paalasen kanssa näyt
tämään , miten paloja 
sammutetaan. 

AUK 

KOKO UUDENMAAN LÄÄNIN ALUEEN KTK 

TEHOKASTA KTK-PALVELUA 
SOITA: 

TAPIOLA 

HYVINKÄÄ 
LOVIISA 
PORVOON MLK 
NUMMELA 
ORIMATTILA 
TAMMISAARI 

(90) 

(914) 
(915) 
(915) 
(913) 
(918) 
(911) 

460 233 

15 086 
52 163 

154 855 
22 856 
72 400 
12 759 

SUORITAMME: - MUUTTOJA 
- MAANSIIRTOA - NOSTURI- JA SIIRTOLAVAKULJETUKSIA 
- ELEMENTTIKULJETUKSIA - ELINTARVIKEKULJETUKSIA 
- ERIKOISKULJETUKSIA - KONTTORIKULJETUKSIA 
- JAKELUA - KAUPAN KULJETUKSIA 
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K. Kankaristo 
Ajeli Trialia oppilasosastolla. 
"Tämä selvä furr Luut". 

V. Myllys 
Linjan priimus. Ratekon mies 
väärällä linjalla. 

J. Rautala 
Vene-au , joka pääsi veneeseen 
ensimmäistä kertaa Lappohjas
sa . 

AUK 

R . Kailanto 
Ei paljon näkynyt siivouspalve
lun aikana . Tampereelta , nääs. 

P. Nurmi 
Simputtaja-Simo. "Pesualtaat 
myötäpäivään kiertäen ." 

L. Lahtinen 
" Upo-Lahtiska" 

T. Patrakka 
Merimies kuivalla maalla . Kiven 
kantaja. 

J. Lehtola 
Viestilinjan "man of practise". 
Nukkui parturin tuoliin. 

T . Piilola 
"Sinkahdus-Lola". Omasi hei
kot, mutta ah ' niin kauniit jalat. 

H. Rytilä 
" Regei", joka todella nautti käs
kyvallan käytöstä . 
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TULENJOHTO 
JA 
MERIVAL
VONTA
LINJA 

Kuninkaallisen tulenjoh
tolinjan kouluttajana toi
mi Luutnantti Paalanen 
ajaen tulikomennot oppi
laiden päähän " karttake
pin avulla". Kuitenkin 
kouluttajamme pysyi 
kaikkien suuressa suosios
sa. 
Suurin osa opetuksesta oli 
teoriavoittoista , mutta on
neksi pääsimme Russarön 
leirille johtamaan myös 
todellista ammuntaa. Oli 
todella mukava nähdä , 
kun keskiö menetti " kon
septinsa", kun kysyimme 
ampumavalmiutta. 

T . Ahonen 
Väijykone. Todella mahtava ko
mentoääni. Tampereelta , nääs. 

AUK 

Linjamme oppilaat olivat 
todella omaperäisiä ja 
erottuivat muusta kurssis
ta . Linj allamme oli kurs
sin ainoa " PK:ta" nautti
nut , ainoa " diplomin " 
saaja , parhaan komento
äänen omaavat oppilaat ja 
myös neljä Ratekoon läh
tijää . 
Tulenjohtolinja erottuu 
aina muista. Se ei ole vain 
kuninkaallinen linja , vaan 
myös omaperäisin linja , 
jolla on aina jotain ope
tettavaa muille . 
Siis tulevat tj-linjalaiset 
muistakaa : tj-hommat 
hoidetaan kunnolla , ol
laan omaperäisiä ja ku
ninkaallisia . 

J . Hartikainen 
" No ooks sä nyt vihanen", pel
käsi viimeiseen asti diplomia. 
Erikoistui makkaran paistoon. 

K. Lehtonen 
Suuri valittaja , joka nukkui yö t 
ja joskus illat ja jonka oppilas 
Merikanto herätti aamuisin. 

J . Järvinen 
Reipas nuorimies . Nukkui vä ij yt 
Syndalenissa . Tavoitteena 8 kuu
kauden venemies. Anoi piden
nyksiä iltalomiin .. . 

K. Jansen 
Tuvan ruotsalaisvahvistus yritti 
tehdä tuvas taan D ragsv ikiä , hiipi 
hilj aa Ratekoon. 
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J. Merikanto -
Kurssin kovakuntoisin mies, jo
ka kiristi itsensä kurssin loppu
puolella R atekoon. 

R. Oj anen 
" Superluumu " luumusi mistä 
vain , miten vain . Rumbaaja , yk
si pahimmista. 

K. Vaahti 
Kurssin kuopus, joka yllätti 
kaikki läpäisemällä kurssin . 

AUK 

H . Myllyniemi 
" Osku" piti tiukimman linj a~ 
oppilasjohtajana. Ennen oppi
tuntej a puhutte luj a tj -linj alle. 
RTK:uun . 

M. Röntynen 
Linj an "oppipöpö". Motto: 
" Miks aina mä, mähän olin juu
ri . R atekoon. 

J . Vuori 
Hyvä kundi , mutta ampui lopus
sa hylsyjä sa rj atulella, jo ten 
kurssi keskeytyi. 

J . Oj anen 
Tavattiin usein siivouspalvelun 
aikana WC: ssä. Luki illat, nuk
kui yöt. Jeejee-Ojanen. 

I . Toivonen 
Nakkikone. Luki aina minkä na
ke il taan ehti. 

S. Väkkärä 
H errasmies Lohjalta. Tuvan pa
ras pinkantekijä. " Hohhoijaa , 
Seppo on vähän väsynyt. " 

Keskiö linja 
Saapuessamme 4.8. 
Hästö-Busön saarelle 
meistä oli valittu 9 mate
maattisesti lahjakasta , 
joista piti tuleman keski
öaliupseereja . 
Kun ltn Paalanen talutti 
meidät vanhaan hirsima
jaan, joka kuulemma oli 
koulutushalli , oli ihmetys 
suuri , pimeimmästä nur
kasta löytyikin tuleva opi
nahjomme keskiö . H aa
vekuvat hienoista koneis
ta romahtivat siinä vai
heessa , kun eteemme ase
tettiin suuntaerokorj ain , 
matkan- ja sivukorj austen 
yhteenlaskuviivaimet , is
kemäkorjain ja huippuna 
" arvauspäre" . 
Vaikkemme koskaan 
kiertäneetkään tutkator
nia , huolehdimme kuntoi
suudestamme jokapäiväi
sellä " todella raskaan" 
mittaustason kanniskelul
la. Samalla saimme tutus
tua myös muuntoviivai
men , korjausympyröiden 
ja -sektoreiden ihmeelli
syyksiin . Vääp Ahokkaan 
viilipyttymäisen rauhalli
sessa opetuksessa aloim
me kuitenkin ymmärtää 
näitä mystiikkaan perus
tuvia laitteita ja totesim
me keskiön tärkeyden 
RT:n toiminnassa . 

J . Hagman 
Ihastutti rva Kuuluvaisen teek
karien juomalauluilla. Kurssin 
pri imus, joten Ratekoon . 

AUK 

MovAKOOyAb 

Varsinaisen rutiinin keski
ölaitte iden käsittelyssä 
saimme virkistävissä ke
hys- e li pokaharjoitteluis
sa , sillä mikäpä olisi miel
täylentävämpää kuin 25 
miehen keskiön hoitami
nen 9 miehellä . Kiire ti e
tysti oli melkoinen, mutta 
illat sotilaskodin munkki
kahvien ja saunan parissa 
poistivat höyryt ja palaut
tivat mielet lähes normaa
leiksi. 
Yhtä kaikki , AuK keski
ölinj alla muodostui varsin 
mielenkiintoiseksi vaikka
kin se teetti paljon yli
määräisiä iltapuhteita 
mm. tykkikuvioita, tulen
johtokantataulukoita ja 
ballistisia valmisteluij a il
lan myötä tehdessä. Aino
astaan RA V ALIA jäim
me kaipaamaan ja kateu
della ajattelemme tulevia 
kursseja , jotka pääsevät 
tj-aseman luo uuteen kes
kiöön . 

A. Hietanen 
Vastuu painoi hartio ita. Nukkui 
iltatoimien aikana. 

KOVERHAR 

J . A hti 
Pieni nipottaja, tulos: 4 kuntsa
ria kurssista. 

H. Honkasa lo 
Mopolak in ylpeä om istaja. Luuli 
lyhtypylvästä lipputangoksi. 

13 
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P. Mölsä 
Luki innokkaasti suuntaa maa
ammunnassa. _ 

AUK 

K. Rautavaa ra 
Mies, joka naureske li aina . Mot
to: "Ei paljon paina". 

M . Rautila 
Yelttoile malla Ratekoon. 

Keskiö toiminnassa 

H. Viitane n 
Ensimmäine n loma-ano muksen 
tekijä. Lomille keskinopeude lla 
140 km/h. 

' . 

AUK 

Syndalen 

Niinhän siinä kävi , että tuo meidän kaikkien 
yhteinen , joskus jopa karmivan armoton luon
toäitimme kutsui meidät , useissa eräretkissä 
resuuntuneet poikansa viikoksi helmaansa . 
Vakiintuneina , jopa yllättävän parkkiintunei
na metsien miehinä otimme tietysti kutsun 
vastaan jos emme nyt aivan innosta kirkuen , 
kuitenkin posket mielihyvästä punoittaen. 
Viikko alkoi vaatimattomalla muutaman pe
ninkulman marssilla halki eteläsuomalaismai
seman. Marssi oli meille metsien miehille lä
hes lällärikamaa, joten emme olleet siitä mok
siskaan. Marssin jälkeen majoituimme usko
mattomalla ripeydellä metsän kätköön kuin 
intiaanit , jotka tunnetusti ovat kätkeytymises
sä melkoisia taitureita . 

Kätkeytymisen jälkeen alkoi koulutus , jonka 
kovuus hakee vertaansa jopa muukalaislegi
oonasta , sitä liiemmälti tapaamatta. Vasta tuo 
viikko teki meistä miehiä . Se syvensi erätaito
jamme ja vihki meidät metsän salaisuuksiin -
metsän , joka ei paljasta mitään. Intoa uhkuen 
kävimme tuon viikon aikana vihollisen kuin 
vihollisen kimppuun , olipa kyseessä vilu , näl
kä tai aina vaanivat luonnonvoimat. 
Mistä kertyi meille moinen sisu ja urheus? 
Vastaus on itsekaraisu. Mistään piittaamatta 
karaisimme itseämme joka aamu syöksymällä 
arktisia oloja vastaavaan mereen , jonka kylmä 
syli aina herätti meidät huomaamaan ympäröi
vän luonnonkauneuden , joskin myös aina ja 
kaikkialla vaanivat vihollisjoukot. .. 

15 



16 AUK 

KURSSI 111/82 

Tiistaina 12.10 istui pohjoiseen kulkevassa junassa 
omiin ajatuksiinsa vaipunut nuorimies. Uusi alokas sii
nä mietti e lämänsä surkeutta ja mahtavaa aamujensa 
kasaa. Poika parka oli rajusti tempaistu siviilielämästä 
Puolustusvoimain arkiseen , harmaaseen palvelukseen . 
Klo 14.44 juna saapui Peipohjan asemalle ja miehemme 
ajautui alokasvirran mukana linja-autoon. Matka jatkui 
Huovinrinteelle ja siellä pian tärkeännäköisen aliker
santin johtamana kauas metsänkeskelle puhtaana kiiltä
vään kasarmirakennukseen , josta alokkaamme löysi 
kodin seuraavaksi vajaaksi kahdeksi kuukaudeksi . 
Pallo hukassa , katsellessaan ympärilleen miehemme nä
ki tiukkailmeisiä sotaherroja jakelemassa käskyjä ali
kersanteille. Pian kuitenkin löytyi oma tupa ja yllätys 
yllätys: valmiiksi tehty kaappi ja vuode. Siviilivaatteet 
kassiin ja armeijan harmaat päälle vielä hiukan ruokaa 
ja alokkaamme oli valmis nukahtamaan onnellisena 
vuoteeseensa. 
Kaksi kuukautta myöhemmin miehemme heräsi aivan 
uudessa ja oudossa ympäristössä. Hän oli keskellä Suo
menlahtea pienessä saaressa, jossa ei enää ollut seurana 
Huovinrinteen suurta ja turvallista varusmiesjoukkoa. 
Vastuu oli nyt miehellämme ja hänen tovereillaan. 
Heistä oli tullut oppilaita. 
Alkoi tiukka ja nopeatahtinen koulutus . Vain hiukan 
pitemmässä ajassa kuin Säkylässä vietetyt viikot piti op
pilaista tulla ryhmänjohtajia , valmiina ottamaan vas
tuuta , mutta myös saamaan etuoikeuksia. Päivät kului
vat opiskellessa , urheillessa ja harjoitellessa . Hammas
ta purren ja verta itkien oppilaamme kesti koulutuksen 
ja helmikuun toisena päivänä hänestä tuli talviauringon 
toistaessa Hangon Rannikkopatteriston uusin kiiltävä
laattainen korpraali . 

30 - VUOTINEN TOIMINTAMME 

ALAN SUURIMPANA YKSITYISENÄ YRITTÄJÄNÄ 

ANT M OSAL T MN 

TAKEET TOIMINNASTAMME 

FINNMAP0y 
KARTOITUKSET MITTAUKSET ILMAKUVAUKSET 

METSÄLUOKITUKSET ATK-PALVELUT REPROLAITOS 

• 
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111/82 ALIUPSEERIKURSSI 

Varusmies pohdiskelee usein asevelvollisuutensa perus
teita ja motivaatioitaan. Perusteet ovat yhteiskuntam
me tulevaisuuden turvaamisessa. Maamme turvallisuus
politiikalle on nähtävissä kaksi päätavoitetta . Ensinnä
kin ehkäistä ennakolta tilanteet , joihin sisältyy ulkoinen 
uhka maatamme vastaan. Toiseksi selviytyä kriiseistä , 
selkkauksista tai sodasta , jos ponnisteluistamme huoli
matta joudumme vedetyksi niihin mukaan. 
Suomen harjoittama aktiivinen rauhantahtoinen puolu
eettomuuspolitiikka on saanut ulkopuolisten luotta
muksen . Luottamusta lisäävät ennen kaikkea aktiivinen 
toiminta yleismaailmallisen rauhan ja kansainvälisen 
yhteistyön puolesta sekä koskemattomuutemme säilyt
tämiseen tarvittavan maanpuolustuksen toimintakyvyn 
ylläpito. Tässä toiminnassa niin varusmiespalveluksella 
kuin jokaisen kansalaisen muullakin panoksella on oma 
merkittävä tehtävänsä. 
Voimakkain motivaatiotekijä jokaisen asevelvollisuu
delle tulisi olla juuri tämä oman panoksen antaminen 
yhteiskuntamme tulevaisuudelle . Ilman omaa positiivis
ta suhtautumista ja palvelusinnokkuutta on varusmies
palvelus " tervan juontia". 
Toivottavasti teillä kaikilla oli mielessä oman panoksen
ne antaminen saapuessanne palvelukseen 12.10. Huo
vinrinteelle . Monet varmasti tullessaan ihmettelivät , 
minkä vuoksi Hangon Rannikkopatteristo toimii sisä
maassa ja kuinka sisämaassa voidaan kouluttaa rannik
kotykkimiehiä . 
Rannikkotykkimiehet , samoin kuin kaikki varusmie
het , saavat yhdenmukaisen taistelijan peruskoulutuk
sen , jonka päämääränä on kouluttaa rannikkotykistön 
varusmiehet jalkaväkiryhmässä taistelemaan pystyviksi 
sotilaiksi . Sen lisäksi varusmiesten on hallittava yleisso
tilaalliset perustiedot ja sulkeisjärjestys joukon osana ja 
kyettävä liikkumaan ja toimimaan maastossa. 
Hangon Rannikkopatteriston koulutusmahdollisuudet 
peruskoulutuskauden päämäärien saavuttamiseksi 
omalla alueellaan ovat hyvin heikot. Saapumiserän ma
joittaminen samalle kasarmialueelle on mahdottomuus. 
Koulutusmaastot linnakkeilla peruskoulutuskauden 
harjoitusten läpiviemiseksi ovat erittäin heikot. Mm . 
näiden syiden vuoksi kouluttaa HanRPsto varusmie
hensä peruskoulutuskaudella Porin Prikaatissa , jossa 
harjoitusmaastot ovat erinomaiset. 

Rannikkotykistössä peruskoulutuskausi on pari viikkoa 
lyhyempi kuin muilla aselajeilla, joka aiheuttaa erikois
j ärj estelyj ä peruskoulu tuska udella. Koulutusohjelma 
on erittäin tiivis ja monella teistä vei varmasti oman ai
kansa ennenkuin totuitte sotilaselämän päiväjärjestyk
seen. Alussa tuntui siltä että jatkuvasti oli kiire ja mi
tään ei ehtinyt tehdä käsketyssä ajassa. Pikkuhiljaa kui
tenkin opittiin talon tavoille ja muutaman palvelusvii
kon kuluttua oli varustuksen kunnostaminen automaa
tiotasolla . 
Kiire oli kouluttajillakin , sillä välillä tuntui ettei käsket
tyjä harjoituksia ehditä läpikäymään peruskoulutuskau
della . Joulukuun alkuun mennessä oli kuitenkin lähes 
kaikki läpäisseet taistelijan peruskurssin . 
Peruskoulutuskausi päättyi 2 .12 ja rannikkotykkimie
het siirtyivät omaan elementtiinsä , rannikolle ja saaris
toon. Teidät oli valittu yli 170 miehen joukosta koulu
tettaviksi ryhmänjohtajiksi. Te olitte ne onnelliset , jot
ka saivat siirtyä saaristoon , Hästö-Busön luonnonkau
niille linnakesaarelle . 
Aliupseerikurssi alkoi 3.12 ja kurssin tarkoituksena oli 
kouluttaa teistä valmiusyksikön aliupseeritehtäviin pys
tyviä ryhmänjohtajia. Kurssin kestoaika oli 64 päivää , 
joista varsinaisia koulutuspäiviä noin 40, joten 330 tun-
nin läpivieminen teki kurssista hyvin tiiviin . . 
Te saitte oman kou lutushaaranne lisäksi koulutusta JOh
tamis- ja koulutustaidossa , yhtenäiskoulutuksessa ja lii
kuntakoulutuksessa. 
Johtamis- ja koulutustaitoa opeteltiin sekä oppitunneil
la ja käytännön harjoituksissa. Oppitunneilla opetettiin 
teoriassa opetustekniikkaa , oppimistapahtumaa, psyko
logiaa sekä erilaisia pulmatilanteita. Teidät perehdytet
tiin myös ohjesääntöjen (YIPalvO , SKA, SRL) moni
mutkaiseen viidakkoon sekä ryhmänjohtajien oikeuk
siin. 
Käytännön johtamis- ja koulutustaito opittiin joka aa
muisissa sulkeisissa, aseenkäsittelyharjoituksissa sekä 
maastoharjoituksissa , joissa oppilaat toimivat ryhmän
johtajina. Päivystäjän , oppilasvääpelin ja oppilasjohta
jien tehtävät harjaannuttivat teitä tuleviin ryhmänjoh
tajien tehtäviin . 
Ase- ja ampumakoulutuksessa te opitte käsittelemään 
useita aseita oman henkilökohtaisen aseenne lisäksi . 
Ase- ja ampumakoulutuksen koulutustyö osoitti monil
le , että kurssin alussa saavutetun asekäsittelytaidon yl
läpitäminen vaatii säännöllistä harjoittelua. 
Taistelukoulutuksen opetustavoitteena oli opettaa teille 
ryhmän johtamista perustaistelumenetelmän m_ukaan. 
Hästö-Busössä harjoiteltiin ryhmän hyökkäystä Ja puo
lustusta. Joukkueen ja ryhmän etenemismuotoja har
joiteltiin Lappohjan maastossa . Talvileirillä jotkut teis
tä pääsivät toimimaan pesäkkeen johtajina. 
Liikuntakoulutuksen tavoitteena oli fyysisen kunnon 
kohottaminen. Pohjakuntoa luotiin joka-aamuisella aa
mulenkillä. Te joudutte suunnistamaan sekä yöllä että 
päivällä , marssitte tupakohtaisesti kilpaa 15 km sekä 
juoksitte maastossa ilman asetta ja aseen kanssa. Lii
kuntakoulutuksen kohokohtana oli perinteinen Tenho
lan marssi , jossa joillakin tuvilla oli havaittavissa asen
noitumisvaikeuksia. Marssi osoitti, että ryhmänjohta
jan on luotava ryhmäänsä luja yhteishenki innostaen 
ryhmää hyviin suorituksiin . 
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Eriytyvän koulutuksen pääpaino oli oman koulutushaa
ran aliupseeritehtävien opettamisessa. Koulutuksen 
huippukohta o li se itsemännellä viikolla pidetty talvileiri 
Jussarössä . Leirin alkupäivinä ei sää suosinut , mutta lei
rin nelj äntenä päivänä päästiin suorittamaan meriam
muntoja , joissa lähes kaikk i teistä toimivat oman koulu
tushaaransa mukaisissa tehtävissä. Päivässä ehdittiin 
ampua lähes kaikki suunnitellut ammunnat , jotka osoit
tivat että te osaatte hyvin oman koulutushaaranne teh
tävät. 
Teitä oli kurssin alussa 49 , joista kaikki läpäisivät kurs
sin , vaikka alussa joillakin oli pieniä vaikeuksia. Halu
ankin tässä yhteydessä onnite lla teitä kaikkia suoritetun 
aliupseerikurssin johdosta . Kurssin priimus oli tulen
johto linj an Petri Kaunismaa ja kurssin toveri oli keski
ölinjan Mikko Vartiainen. Tervakoskimaljan voitti tj
linjan tupa Raasepori . 
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Aliupseerikurssi päättyi 3.2.1983 ja 11 teistä jatkoi 
opintojaan RTK:ssa ja suurin osa siirtyi linnakkeille 
valmiusyksikkökaudelle, sekä erikoistui omaan koulu
tushaaraansa . Aliupseerikursseilla teille annettiin pe
rusteet ryhmänjohtajatehtävistä , joita te olette päässeet 
soveltamaan valmiusyksikkökaudella. 
Tätä lukiessanne teillä on noin puolen vuoden sotilasu
ra takananne ja "siviilijuna" on ohittanut puolimatkan 
krouvin . Teillä on kuitenkin vielä varusmiespalveluk
senne tärkein osa edessä , joten älkää missään tapauk
sessa löysätkö otettanne , vaan päinvastoin , kiristäkää 
hieman suitsia. Reserviupseerikurssi on juuri päättynyt 
ja herrat kokelaat ovat aloittaneet valmiusyksikkökau
den , jolloin he toimivat upseeritehtävissä. Hyödyntä
kää RTK:ssa saamanne opit ja olkaa aktiivisia. 
Ryhmänjohtajilla on valmiusyksikkökausi puolessavä
lissä ja oman koulutushaaran aliupseerin tehtävät ovat 
hioutuneet ja syöpyneet selkäytimeen - toivottavasti . 
Suurin os siirtyy kesäkuun alussa Säkylään alokaskou
luttajiksi . Muistakaa olla esimerkillisiä, oikeudenmu
kaisia , innostavia , sotilaallisia ja ennenkaikkea hyviä 
esimiehiä, Jokaisen teistä on hyvä pitää mottona : " Ei 
ole johtajaa pienintäkään , jolla ei ole vastuuta." 
Lopuksi esitän parhaat kiitokset oppilaskunnan toimi
henkilöille ja koko kurssille saumattomasta yhteistyöstä 
ja toivotan menestystä varusmieskauden loppujaksolle 
sekä erityisesti siirtyessänne reserviin . Pitäkää mieles
sänne panoksenne yhteiskunnan tulevaisuudelle . 

111/82 oppilaskunnan kuraattori 
Luutnantti Arto Kuuluvainen 

• 

., 
• 

• 

Tykkilinja 

Heti aliupseerikurssin alussa 13 tarkkaan valittua oppi
lasta erottui muusta tasapaksusta joukosta. Kyse on tie
tenkin keisarillisesta tykkilinjasta , tosi jermuista. 
Kouluttajinamme toimivat vääpeli Bruun ja kokelas 
Utriainen , tavoitteenaan saada meidät tuntemaan tykit 
perinpohjin ja onnistuihan se, ainakin melkein. Pokaa 
vedettiin usein ja lukkoa purettiin harvase päivä . Kah
dessa kuukaudessa sellaisen tietomäärän tunkeminen 
visakalloihimme on vaativa tehtävä . 
Aamuaukealla keräännyimme koulun eteen oli ilma 
millainen tahansa. Onneksi yleensä - poikkeuksellises
ti sinä vuodenaikana - sää oli leuto ja vähäluminen, 
lämpömittari kiepsutteli kuitenkin 0°C huonommalla 
puolella. 
Tykillä on tunnelmaa sanotaan ja tälläkin kurssilla sitä 
tunnelmaa tuntui riittävän. Varsinkin harjoitusitkolla , 
kun putki perääntyi hieman enemmän kuin sallitut 550 
mm. Tunnelmaa kohotti myös ensimmäiset tykkisulkei
set. Pompimme tykin takana kuin jänöjussit ja naures
kelimme. Pidettiin myös kehysharjoituksia , tosin en
simmäinen päivä kului viestiyhteyksien korjaamisessa , 
mutta ajan kuluessa nekin hommat hoidettiin vauhdilla 
tykkilinjan tapaan . 
Loppuhuipennus tapahtui Jussarön talvileirillä , jossa 
vaikeista sääolosuhteista huolimatta saimme ampua 
toista sataa laukausta per tykkiryhmä. Leiri muutenkin 
hioi taitojamme käytännössä ja yhdisti linjan oppilaita. 
Tämä tuli esille seuraavalla viikolla pidetyllä leirillä ko
tisaaressamme Hästö-Busössä. Silloin tykkilinja näytti , 
miten toimitaan , kun toiminta aloitetaan. 
Linjalta lähti kolme oppilasta RTK:uun ja muiden mat
ka Russaröhön saatuja oppeja hiomaan oli varmaa kuin 
kutunjuusto . Kivaltahan se tuntui , mutta kuitenkin oli 
hieman sääli jättää viihtyisät itkot ja mukavat maise
mat. 
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Kauppinen 
Kypsistä kypsin , hi tsaus kuuli 
H angosta Petsamoon " Syytön 
mä siihen o len." 

16J1 E-ÖLJVT 
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A alto 
Tiukkailmeinen salo la inen. " Juu 
vai - nyy kypsys. " 

Mäke lä 
Parolan julli . " Oppilas Juha Mä
kelä , puhelu! " . 

Heikkilä 
Kurssin Kessle r, " En ole katke
ra, mutta kuitenkin " . 

AUK 

Ahvenine n 
Pesunkestävä espoolaishe ittiö 
jo lla oli taito luumuilla . 

Oj ala 
Armoton pinko ja nipottaja, 
hermoili ennen kokeita. 

Luukkainen 
Kurss in ve ltoin kuulanhukuttaja 
va rsinaine n alle Puh . 

Laakko nen 
PK:n kestävä mies. "Jouluksi 
ko tiin ." 

Rauhanen 
T eki kaikki , mitä käskettiin ja 
vähän ylimää räistä kin . 

Nyho lm 
Luuli kurssin loppuvan puo li
kurssin natsoihin . 

Lehtine n 
Mies toiselta planeeta lta , kurssin 
suoraselkä isin. 

T uomine n 
Sa lo n sekopää , hallitsi rasva ri
huumorin ja Musti ssalakirjoituk
e n 

Pellikka 
" Minä ammun tykill ä ." sanoi 
Jyrki joka yleensä tie tää näistä 
asio ista. 

J 

1 
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Keskiö linja 

Joulukuun alussa saapui lähes viisikymmentä nuutunutta oppilaanalkua myöhäissyksyiselle 
Hästö-Busön saarelle. Säkylään lokakuussa saapuneista alokkaista oli jalkaväkikoulutuksen 
myötä valittu runsaat neljä tusinaa kirkasotsaisia maanpuolustajia, joista AUK:ssa koulutettai
siin ryhmänjohtajia RT-linnakkeen tarpeisiin. Tästä epämääräisestä joukosta erottui lopulta sel
västi kymmenen huippulahjakasta johtajanalkua , jotka luonnollisesti sijoitettiin keskiölinjalle. 
Erikoiskoulutuksen alettua jokainen keskiöläinen huomasi varmasti miksi he olivat tulleet vali
tuiksi. Heti alussa alkaneet kotitehtävät , tiivis opiskelutahti sekä alati vaihtuvat toimintatilan
teet olisivat varmasti tuottaneet ylivoimaisia vaikeuksia muiden linjojen oppilaille . 
Koulutuksemme alkuvaiheista vastasi pääasiassa kokelas Rautila, jonka asiantuntevissa käsissä 
perehdyimme kranaattien lentoratoihin vaikuttaviin salaperäisiin tekijöihin , opettelimme kes
kiövälinelaatikosta löytyvien räpistimien käyttöä , pyörittelimme kilpaa matka- ja suuntalaittei
den pyöriä ja huutelimme toisillemme mitä ihmeellisimpiä iskulauseita . Kun lopulta varsinainen 
kouluttajamme luutnantti Paalanen otti ohjat käsiinsä olimme ennalta hieman epävarmoja it
sestämme, mutta pian huomasimme , että keskiön salat olivat avautuneet varsin hyvin ja pelot 
olivat olleet turhia. Luutnantti Paalanen hioi taitojamme reippailla metodeillaan ja lopulta 
olimme valmiita käytännön toimintaan . Jussarön talvileirillä osoitimme pystyvämme toimimaan 
myös yhdessä ja viimeistään tällöin jokaiselle avautui keskiön toiminnan ydin ja tarkoitus. 
Lopulta sitten helmikuun alussa linjamme hajosi osan suunnistaessa Santahaminaan RT-kou
luun, osan Jussarööhön ryhmänjohtajiksi ja yhden jäädessä Hästö-Busöhön. 
Ne kaksi kuukautta, jotka vietimme saarella olivat varmasti jokaiselle meistä mieleenpainuvaa 
aikaa , jota on jälkeenpäin mukava muistella. Kaikkien pikku kommellusten , riemun hetkien ja 
lopulta leirin kokemusten jälkeen olimme kaikki varmoja siitä , että kannattaa kuulua keskiöön. 

Saarinen 
" Mä meen, jätkät , vielä R ate
koon." 

21 
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Andersson 
Mies, jonka alushousut löytyivät 
milloin mistäkin . 

-- '· -.~-- - ,....., 
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Hiili 
" Levytysasento maaten otta
kaa!". 

Salmelin 
Vempuloiden kuningas , piti 
omaa mustaa listaa . 
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Pajala 
Piti linj an kulttuuritasoa yllä. 
Luki päivystäessään Kafkaa sak
saksi. 

Kemppainen 
Varman Ratekon mies, vaikka 
linj aa va ihtaen. 

Pynnönen 
Innokas päivystäjä , herätt i hil 
peyttä komentoääne llään. 

Kyllönen 
Tasaisen rauhallinen lakimies, 
mies paikallaan . 

Vartiainen 
Velho-Vilho 
miehistä parhain ja muutenkin 
kova seuramies. 

,. , .... .. _''·-?· 
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Wallin 
Innokas o ppilasjohtaja, hitsai li 
todella ahke rasti . 

Viestilinja 

" Russarön linnake taistelussa vihollisen kanssa noin 30 
km:n päässä tuossa suunnassa . Hästö-Busön linnake 
valmistautuu meriammuntaan. Viestilinjan tehtävänä 
on luoda linnakkeen lähipuolustusyhteydet. 
Kysyttävää? 
Rakentamaan valmistaudu! " 
Silloin singahti. Nimittäin viestilinja kouluttajamme 
vääpeli Tissarin käskystä täyttämään vähäpätöiseltä 
kuulostavaa , mutta tärkeätä tehtävää. Kelankantajat 
kulkivat nenänpää maata viistäen kelojen painon alla . 
Kiinnittäjät hosuivat johdintankojensa kera niskalihak
set krampissa liiallisesta taivaalle tähyilemisestä , liittä
jien leikatessa linjapihdeillään ... sormenpäitään . Siis 
varsin vaativaa ja rasittavaa tehtävää suorittivat nämä 
oppilaat. Tehtävää jossa vaadittiin tykkilinjalaisten raa
kaa voimaa ja raudanlujaa fyysistä kuntoa , keskiönei
tien matemaattista lahjakkuutta sekä tulenjohdon rä
jähtävää toimintanopeutta ja partaveitsen terävää älyä. 
Siinäpä kunnon viesti oppilaan määritelmä. 
Urheasti myös opiskelimme, mutta liekö syynä ollut 
asian vai loppukokeen vaikeus, ei menestys paperipuo
lella ollut kuin hiukan muitten tasoa korkeampi . Jussa
rön talvileirillä nähtiin , mihin viestilinja tosiasiassa pys
tyy. 11 miehen raudanluja yksikkö loi viestiyhteydet 
niin nopeasti , että muilta meni kolme päivää tointua 
toimimaan . Tosin säätä syytettiin heikoksi , mutta ei 
viestilinjakaan säätä pelännyt. Eikä pelkää vihollinen
kaan . 
Siispä kaikki kunnia kouluttajillemme . 

AUK 

Palvelevat värikkäät seripainot. 

SERIMATT OY 
HELSINKI SAMMA TTI TURKU 

Hyttitie 10 00700 Helsinki 70 Puh . 372 422 

Arvola 
Nakki-au , joka ihastui keloihin 
niin että vaihtoi viesti-auksi. 

Hirviniemi 
Laasta ri , jonka komentoääni hu
vitti e tenkin tykkilinj aa. 
" RRÖ H -TIÄ!! " . 
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Huhtinen 
Vilkas RTK :n mies ahkera hanu
risti. 

Laihinen 
Mies , jossa oli ainesta, teki ilta
hartaudestakin sulkeiset. "Hei, 
pist sikarumbaa." 

Oittinen 
Päivysti itsensä tasa isesti kohti 
lääkintä-Auk: a. 

AUK 

Järvinen 
Väijykone ja siivousluumu. 
"Olet sinä Huhtinen v-mainen 
mies. " 

Leinikki 
Mansesta nääs, vene-au jonka 
pokka piti paikassa kuin paikas
sa. 

Seppänen 
Tamperelainen päivänsäde, kyl
män oluen lämmin ystävä. 

Koskela 
G-tuvan tupaorkesterin toinen 
hanuristi . " Mä oon ihan kypsä." 

Mäkinen 
Suhtautui kypsän tyynesti vas
toinkäymisiin ja häkellytti jalka
hiellään. 

Sippula 
Riksulainen nakki-au , kypsyi 
kun ei saanut matkapidennystä. 

AUK 

TULENJOHTO- JA MERIVALVONTALINJA 

Saavuimme torstaina 2.12.1982 Paratiisi-saarelle. Tun
nelma oli hiukan epätietoinen. Epätietoisuus kuitenkin 
hävisi äkkiä, sillä luutnantti Kuuluvainen osoitti olevan
sa nimensä veroinen ja otti linjan rautaiseen otteeseen
sa. 
Alussa kuulat kierivät pitkin luokan lattiaa , mutta pik
ku hiljaa alkoi homma olemaan hanskassa . 
Tulenjohtoasema oli kuninkaallisen (ainoa kuninkaalli
nen) t:ulenjohdon arvon mukainet paikat , siellä suoras
taan viihtyi. Kun hommia kaksi kuukautta hierottiin ja 
samana aikana pumpattiin tautinen määrä tietoa pää
hän niin tulos oli aika vaihteleva. Suurimmasta osasta 
tuli kuitenkin todellisia tulenjohtajia. Tulenjohto oli su
vereenisesti paras kaikessa liikuntaan liittyvässä , sen 
osoitti voitot Tenholan marssissa ja Tervakoski-maljas
ta. Tulenjohto oli terästä. 
Luutnantti Kuuluvaisen motto: Seis!! Korjaan!! 

Nupposet TO & KT 
Hirmukuntoisista velj eksistä toinen ... eih , en tiedä kumpi ... ei kun 
kummatkin " Velipoika on harvinaisen fiksu. " 

Lindström 
Ei ottanut opikseen vaan kävi 
AUK:n toistamiseen " Alan bis
nes ." 
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Moisio 
Kurssiluumu Lohjalta, aina eri
mieltä. "Täähän on ihan kivaa. " 

Aalto 
E i viime hetkeen asti osannut 
päättää lähteekö Ratekoon vai 
ei. 

Kaunismaa 
Kurssin priimus, alusta lähtien 
Ratekon mies . 

AUK 

Sinisaari 
Ankara hi tsa ri , ei juuri pitänyt 
koko touhusta. " Ooksä kypsä?" 

Alatuuhonen 
" Huomio ilmoitan RTP:lle! " 

Heinänen 
Mies paikallaan , rento merival
vontakokelas . 

Tiainen 
Tiukkailmeinen nipottaja . " Mä 
en ees periaatteessa ." 

Uotila 
Olinhan siellä - tota no in - mi
näkin . 

Koivula 
Orni tologi Valkeakoskelta . 
"Vaikuttaakse kotiuttamiseen" . 

Könnömäki 
Piti tyttönsä tietojen tasalla 
" Kirjoittasko vai soittaisko?" 

Hovi 
Kurssin " kuopus" hallitsi pellei
lyn 

Perkkiö 
G-tuvan innokas nude-hi ihtäjä. 

Papin 
palsta 

HANKONIEMI 

TURVALLISUUS 

Ylläoleva sana lienee ahkerasti käytetty kaikessa sotilaallisessa koulutuk
sessa ja valmennuksessa - näilläkin rannoilla ja saarilla miehet ovat var
mistamassa koko maan turvallisuutta , rauhaa ja koskemattomuutta . Han
gon kaupungin oma lähihistoria osoittaa , etteivät turvatut olot ole olleet 
mikään itsestään selvä asia kaikkina aikoina. Pienenä omakohtaisena 
muistona mainitsen ensimmäisen käyntini näissä maisemissa vuonna 
1950, jolloin olin tammisaarelainen partiopoika. Sain vielä täällä nähdä 
merkkejä äsken päättyneestä sota-ajasta. Ei ollut niissä oloissa ja tunnel
missa erikoista , että Runebergin Sotilaspoikaa laulettiin nuorten kokoon
tumisissa. Itsekin yritin , tosin vähemmän hienosti menestyen , tätä laulua 
kajauttaa Keskuskoulun salissa omalla esiintymisvuorollani lippukunnan 
edustajana. Saattaa olla, että sodanjälkeisessä Suomessa ajan ahdistusten 
painaessa mieliä etsittiin varsin tietoisesti turvallisuuden tuntua myös 
vanhoista , isänmaallisista sävellyksistä. Mielenrauha oli ollut kovalla ko
etuksella. 
Nyt elämme ulkonaisessa mielessä toisenlaisia , pitkään jatkuneen rauhan 
vakiinnuttamia aikoja. Paljon entistä on jätetty taakse ja unohdettu . Jo
tain on kuitenkin pysynyt ennallaan , me ihmiset tarvitsemme tänäänkin 
aitoa turvallisuudentunnetta jaksaaksemme elää ja toimia. Tämä koskee 
puolustuslaitosta yhtä hyvin kuin siviiliäkin. Sinä ja minä olemme samas
sa veneessä, kun on kysymys siitä mikä pyrkii lamauttamaan mieltämme, 
elämän ahdistukset ovat pitkälti yhteisiä. Suhteellisesta rauhasta huoli
matta maailmamme usein vaikuttaa turvattomalta , kylmältä ja kovalta. 
Itse olemme rikkinäisiä , väsyneitä ja harhailevia , koemme pahuuden voi
mia itsessämme ja ympärillämme. Mistä löytyy turvallisuutta? Emme yri
tä etsiä sitä sulkemalla silmämme todellisuudelta tai työntämällä pää pen
saaseen. Rahakaan ei yksin ratkaise , vielä vähemmän auttaa pullon luo 
pakeneminen. 
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HANKONIEMI 

"Kun minä katselen Sinun taivastasi , Sinun sormiesi tekoa , kuuta ja täh
tiä , jotka Sinä olet luonut, niin mikä on ihminen , että Sinä hänta muistat 
tai ihmislapsi , että pidät hänestä huolen .. . Herra , meidän Herramme, 
kuinka korkea onkaan Sinun nimesi kaikessa maassa. " (Ps. 8) Toisaalta 
ihmisen pienuus ja heikkous , toisaalta tunto väkevän läsnäolevan Juma
lan mahdollisuuksista tulee esille sanoista . Taivas tähtineen yläpuolellam
me ei ole vain kylmää äärettömyyttä - se on todistusta Hänestä , joka 
johdattaa kaikkea suurimmasta pienimpään. Sinä ja minä emme tosin 
ymmärryksellämme läheskään aina käsitä taivaallisia tarkoituksia . Ne ei
vät ilman muuta käy yksiin meidän ajatustemme ja päätöstemme kanssa. 
Kuitenkin me voimme vakavissamme ottaa todesta ja uskoa , että Jumala , 
joka hallitsee maailmankaikkauden taivaankappaleineen , on kykenevä 
antamaan sitä mitä me kutsumme turvallisuudeksi. Tästä on ennen kaik
kea merkkinä se mikä kuvastuu ja piirtyy taivaan taustaa vasten: meidän 
vapahtajamme risti . Se todistaa rakkaudesta - rakkaus luo myös mielen
rauhaa , joka kestää sekä hyvinä päivinä että raskaissa elämänvaiheissa , 
vieläpä viimeisenä hetkenämme. Löydätkö tästä turvallisuutta? 

~~rf!rb5 
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Jukka Reima 

SUOMEN MAASSA 
YLIVOIMAINEN ERISTE 

ffe'/J/}(J/}(J ffe'@}l}fl/}:{J oy 

25130 MUURLA 
p. 924-80420 

HANGÖ OPTIK AB 
HANGON OPTIIKKA OY 
Bangatan 7 Ratakatu - Tel. 86740 Puh. 

1<.arl Ghberg 
Gulddmcd - 1<.ulta«ppd 

HANGÖ 10900 HANKO 

Tel. 81 530 Puh. Bergg. 18 Vuorik. 

,• 

HANKONIEMI 

RTTK:n kokoonpano 31.03.1983 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja: 
Sos. asiamies: 
Työ- ja opintoasiamies 
Työsuojeluasiamies: 
Oikeusasiamies: 
Russarön kokelasedustaja: 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja: 
Russarön tykkimiesedustaja: 
Hästö-Busön Yksikköedustaja: 
EPtrin yksikköedustaja: 

Tukihenkilöt: 

Russarö: 

H-B: 

Eptri: 

Ylil 
Alik 
Tkm 
Tkm 
Tkm 
Korpr 
Kok 
Alik 
Tkm 
Alik 
Alik 

Alik 
Tkm 
Alik 
Tkm 
Tkm 

Lyytikäinen 
Lamminen (kuva) 
Mäki 
Pälikkö 
Salonen 
Kyllönen 
Hagman 
Lehto 
Pälikkö 
Lehtola 
Piilota 

Lehto 
Hytti 
Rissanen 
Tuhkanen 
Härus 
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Hankoniemiristi myönnettiin 1.8.1982 seuraaville 

Upseeri kokelas 
Tykkimies 
Tykkimies 
Kapteeni 
Rouva 
Tykkimies 
Tykkimies 
Alikersantti 
Kersantti 

6.12.1982 seuraaville 

Tykkimies 
Res. kersantti 
Res.kersantti 
Alikersantti 
Res.ylil. 
Tykkimies 
Tykkimies 
Res.luutnantti 
Kersantti 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Res.kersantti 
Res.ylik. 
Tykkimies 
Ylikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Tykkimies 
Tykkimies 
Upseeri kokelas 
Viestittäjä 
Viestittäjä 
Tykkimies 

Fallenius Pertti 
Hänninen Ossi 
Kainulainen Mauri 
Lange Kaarle 
Lange Pirjo 
Mikkonen Markku 
Puusa Asko 
Takala Petri 
Åkerfelt Ralph 

Aaltonen Mika 
Aarva Kari 
Hakulinen Raimo 
Heinonen Markku 
Hellström Kurt 
Kannus Pasi 
Korhonen Ilkka 
Klevdal Göran 
Köli Pekka 
Leimola Reino 
Lehtonen Esa 
Mattila Jari 
Nummelin Tor 
Nurmi Väinö 
Nykänen Martti 
Palin Heikki 
Salonen Tommi 
Satama Jukka 
Sipinen Mikko 
Suominen Antti 
Tahvanainen Erkki 
Tanninen Pekka 
Taskinen Jouko 
Teinilä Pekka 
Törmi Kari 
Vaittinen Airi 
Varis Pirkko 
Wirtanen Pekka 

OOI YLENNYKSET lm 
1r---+--.CI- JA NIM/TYKSETr m 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä nro 10/82 on 
nimitetty puolustusvoimien luutnantin virkaan ylennet
tynä luutnantiksi 27.8.1982 lukien Hangon Rannikko
patteristossa kadettialikersantti Arto Kalevi Kuuluvai
nen sekä kadetti Tapio Johannes Maijala. 

00 PERINNEASIAT 
~ IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston komentaja , everstiluutnantti Sario on luo
vuttanut 
- 6.8.1982 lääkintäeverstiluutnantti Leo Olavi Löytö

vaaralle patteriston pienoislipun nro 87 ansiokkaasta 
ja pitkäaikaisesta palveluksesta hänen siirtyessään 
eläkkeelle 

- 27.8.1982 kapteeni Mauri Valpas Rannalle patteris
ton pienoislipun nro 88 ansiokkaasta ja pitkäaikai
sesta palveluksesta hänen siiryessään Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenttiin 

- 13.8.1982 Hangon Poliisilaitokselle patteriston pie
noislipun nro 89 sen täyttäessä 80 vuotta 

- 28.8.1982 Hangon kaupungin kummialus Kuha 
26:lle patteriston lippukilven nro 66 Hangon kau
pungin vuosipäivänä 

- 27.8.1982 yliluutnantti Hannu Antero Maunulalle 
patteriston lippukilven nro 67 ansiokkaasta palve
luksesta hänen siirtyessään Vaasan Rannikkopatte
ristoon 

- 23.7.1982 ylivääpeli Ari Juhani Talolalle patteriston 
lippukilven nro 68 ansiokkaasta palveluksesta hänen 
siirtyessään Huoltokoulutuskeskukseen 

- 1.8.1982 yliluutnantti Simo Sakari Kinnariselle Hy
von Haarikan erityisistä ansioista oman tehtävän 
hoidossa 

- 15.12.1982 ruokala-apulainen Eeva Niemelle patte
riston lippukilven nro 71 ansiokkaasta palveluksesta 
hänen täyttäessään 50 vuotta 

- Sotilaspastori Reijo Työrinojalle patteriston lippukil
ven nro 70 ansiokkaasta palveluksesta hänen siirty
essään toisiin tehtäviin 1.1.1983 lukien 

L 

HANKONIEMI 

Tilausajot kotimaassa ja ulkomailla 
ajanmukaisilla linja-autoilla 

Liikennöitsijä 

MA TTI KOSKELA 
puh. 917-88 352 ..... 

Kellokopra Oy 
Mikonkatu 1 00100 Helsinki 10 p. 666 947 

••••• 
PEISAN AUTOKOULU 

Hämeentie 16, Salo 
puh. 924-13 102 

••••• 
SALON SEUDUN OSUUSKAUPPA 

puh. 924-18 521 

••••• 
Parturiliike 

M . VUORINEN 
Oikokatu 10 

••••• 
VEKKA LIIKENNE OY 

13100 Hämeenlinna 
Sibeliuksenkatu 9 B 16 

Finland 

••••• 
HANGON 

SIIVOUS JA HUOLTO 
~ 83638 

Välikatu 9 10960 Hanko 

••••• 
KESKUSOSUUSLIIKE 

HANKKU A 
SALON MYYNTIKONTTORI ..... 

LOHJAN SEUDUN OSUUSPANKKI 

..... 
HONKASALMEN TILIPALVELU 

Salo 
puh. 924-16 523 

••••• 
HANKKIJA 

Lohja as 
puh. 912-81 121 

••••• 
HANKO NIEMEN TURVAKSI 
V ARTIOIMISLIIKE 
P. HEINONEN 
Tel. 86 802 

PERTTILÄN K-VALINTA 

Siviilissä 

Lohja as 
puh. 81 155 

••••• 

RHINO FARKUT 
odottavat 

••••• 
HELSINGIN OSAKEPANKKI 

Virkkala 

••••• 
Terveisin 

Niilo Heinänen 

••••• 
LOHJAN KUMI JA MATTO OY 

Laurinkatu 28 
puh. 912-2484 

••••• 
Orkesteri tilattavissa 
kaikkiin tilaisuuksiin 

NIAGARA & ÅKE LINDQVIST 
puh. 924-50 356 

••••• 
OY VESI-HYDRO AB 
Suunnitteleva insinööritoimisto 

Sentnerinkuja 1, Hki 

••••• 
Koko perheen vaatettaja 

TEKSTIILITORI OY 
Sammalkalliontie 6 

Olari 

••••• 
SALON KUMIVULKAANO 

Örninkatu 10, Salo 
puh. 924-2525 

••••• 
KESOIL 

PERNIÖN AUTOHUOL TO 
Markku Nikkanen 

Perniö, P. 924-57370 

• •••• 

SIEMENS 
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Kansan 
Keskittämisetu 
5-10 o/o 

Kysy lisätietoja. 

~//Säästä 
selvää 
rahaa 

~ 
KANSA 
~ 

Keskitä vakuutuksesi Kansaan - se kannattaa. 

KAUNISTA, VAAN El KALLISTA 
- SE ON RIIHIMÄEN KOTILASIA! 

Tehtaanmyymälä Riihimäellä 
Suomen Lasimuseon läheisyydessä. 

-tw RIIHIMÄEN 14\SI 

l'l'/'A KONESOKOS 
\W OSUUSKAUPAT 

HANKONIEMI 

SAHATTUA,HÖYLÄTTYÄJA 
KYLLÄSTEI IYÄ PUUTAVARAA 

Järjestämme myös kotiinkuljetukset 

ltt 
OY METSÄ-SKOGBY AB 

10680 Skogby 
Puutavaramyynt i auki arkisin klo 06.()(}14.40 

Tilausten vastaanotto klo 15.30 saakka 
Puh. ennen klo 08.00. 911-43480 

--- Puh. 911-43400/25 -----

SCAN-AUTO 
Jli 

LOHJA - KARJAA 
LOJO- KARIS 

monessa 
mukana 

Nl HANKKIJA 

Pientaloalueiden, rivitaloryhmien 
. maatilojen llmm6nsiirtoon 
:_luoklcaiset polyuretaanieristeiset 

iso-arvo
elementit 
Kiinnivaahdotettujen moniputki
elementtien lisäksi uutuutena 

iso-arvo -
reikäelementit 
Reikäelementit antavat Teille 
valinnanvapauden - vo itte itse 
valita mieleisenne virtausputket! 
Asennus helppoa - asennus
ohjeet lähetyksen yhteydessä. 
Suunnittelupalvelumme auttaa 
Teitä tarvittaessa! 

arvo-putki Of 
Eerikinkatu 2 C, 20110 Turku 11 , .puh. 921 -512 999 
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NOKIA 
Metsäteollisuus• Kumiteollisuus • Kaapeli 

Koneryhmä • Metallituoteryhmä 
Engineering • Elektroniikka• Muoviteollisuus 

A osuuskunta 
Y tuottajain maito 

ESPOON URHEILU 
Espoon keskustassa 

Virastopiha 1 

Asiantuntevaa 
KESPORT palvelua 

puh . 8056 387 

· hyvältä 
maistuu 

HANKONIEMI 

ftjanmukainen kunfokoulM 

~~\ffitTI 
RlR IJ\1)1 ~ =::::::::--_ 

@HANKKIJA 
on 

monessa 
mukana 

Automaation ja 
sähköistyksen 
systeemitalo 

INSINÖÖRITOIMISlO 

SYSTECONOY 
Tietäjäntie 4, 02130 ESPOO 13, 

Puh. (90-)455 0622 

MERKKI
TUOTTEENA 

SUOMAIAINEN 
KOTI 

1 
1 
1 
SATD 

•• 
SATO-YHTIOT 




