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HANKONIEMI 

KIINTEÄN LIIKKEITÄ 

Rannikkopuolustus on meripuolustuksen maavoimiin kuuluva osa aluevesien valvomi

seksi, alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi ja hyökkäysten torjumiseksi ranni

kolla . Maavoimiin kuuluvana rannikkopuolustus muodostaa olennaisen, strategista 

merkitystä omaavan osan rannikoiltamme alkavaa alueellista puolustusjärjestelmää. 

Rannikkojoukot ovat rannikolla toimimaan organisoituja, varustettuja ja koulutettuja 

maavoimien yksiköitä. Jo rauhan aikana rannikkopuolustuksen rungon muodostavat 

rannikkotykistöjoukko-osastot, jotka ovat pääosin ryhmitetyt kiinteisiin taisteluase

miinsa etulinjassa oleville linnakkeilleen. 
Rauhanliikkeen päämääränä on sotien ennaltaenhkäiseminen. Ei kuitenkaan saisi 

unohtaa, että Suomen Puolustusvoimat työskentelevät koko ajan aktiivisesti saman pää

määrän saavuttamiseksi. Itse asiassa puolustusvoimat on Suomen ainoa kansainvälises

ti merkittävä, toteuttamiskelpoinen rauhanliikkeen osa. Yhdistyneiden Kansakuntien 

toiminnassakin Suomea pidetään rauhanturvaamisen suurvaltana. Kriisien ja sodan en

naltaehkäisemiseksi vaaditaan maanpuolustustahtoa ja uskottavaa maanpuolustusky

kyä. Rannikkopuolustus on alue, jolla meilläkin on täydet edelletykset ylläpitää kan

sainvälisen mittapuun mukaan täysin uskottavaa puolustuskykyä. Maanpuolustustahto 

on meillä jo perinne. Moitteeton varusmiespalvelus on maanpuolustustahtoa parhaim

millaan. Rannikkotykkimiehillä on täysin syy uskoa tehtävänsä tärkeyteen sekä luottaa 

kykyynsä ja tulevaisuuteensa. Heikko puolustusvalmius olisi lyhin tie kriisiin, joten toi

minta puolustusvoimia vastaan ei voi olla ainakaan toimintaa rauhan hyväksi. 

Liikemaaliammunta on rannikkotykistön erikoisalaa. Jokainen ammunta on koulutus

tarkastus. Ammunnan onnistuminen edellyttää jokaisen tomintaan tavalla tai toisella 

osallistuvan onnistumista omassa tehtävässään. Päättyvällä leirikaudella on patterista 

onnistunut koko lailla hyvin. Edellytän ja uskon, että ensi kaudella hyvät suoritukset 

jatkuvat , jopa kohenevat. 
Muuttoliikettä tapahtuu patteristossa verraten paljon. Kymmenisen kertaa vuodessa va

rusmiehiä joko kotiutuu tai astuu palvelukseen. Koulutusjärjestelmä hajauttaa miehet 

pariinkymmeneen paikkaan ympäri maata. Useimmille kertyy monia palveluspaikkoja 

ja siirtojen seuratessa toistaan tiukahkossa tahdissa. Kantahenkilöstöäkin sekä tulee että 

menee. Näissä olosuhteissa on tärkeätä itsekunkin pyrkiä saavuttamaan ja ylläpitämään 

hyvä " Hankolaishenki" , tuntea ylpeyttä joukko-osastoon, kokea kuuluvansa siihen se

kä edustaa sitä parhaansa yrittäen eri palveluspaikoissa. Ilahduttavaa olisi, jos vielä 

poissiirryttyäänkin tuntisi olevansa hankolainen. 

Liikettä on myös kaikkinainen edistys. Sitä tapahtuu koko ajan varustuksen, sosiaali

olojen ja koulutuksen saroilla. Russarön kasarmiuudistus saavutti harjakorkeutensa 

22.9, laitteistot kehittyvät kiihtyvällä tahdilla ja vuosi 1984 sisältää poikkeuksellisen pal

jon erilaisia monimuotoisia ja laajamittaisia sotilaallisia harjoituksia, joihin patterista 

osallistuu. Ne tulevat olemaan rasittavia, mutta varmasti mielenkiintoisia ja mieleenpai

nuvia. 
Kiitän kotiutuvia varusmiehiä maanpuolustustahtoisesta hyvästä palveluksesta ja toivo

tan uuden saapumiserän tervetulleeksi jatkamaan Hangon Rannikkopatteriston tehtäviä 

ja perinteitä. 
Toivotan patteriston kaikelle henkilöstölle omaisineen hy vää Itsenäisyyspäivää, rauhal

lista Joulua ja myötätuulista Uutta Vuotta 1984 tietäen Teidän asennoituvan tärkeisiin 

tehtäviinne samalla kaiken kiitoksen ansaitsevalla tavalla kuin tähänkin asti on ollut lai

ta. 

Hangon Rannikkopatteriston komentaja 

E verstiluutnantti 

T. Sario 
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YKSIKKÖVIIRIT - PATTERISTOMME UUSI PERINNE 

Viime keväänä 25.3.1983, puolustusvoimien komentaja 
kenraa li Lauri Sutela vahvisti HanRPstolle uuden pe
rinteen , yksikköviirit. 
Yksikköviirejä on vanhastaan käytetty e rityisjoukko
osastojen kuten ratsuväen, panssarijoukkojen ja yleen
sä moottoroitujen joukko-osastojen yksiköiden tunnus
merkkeinä. 
Rannikkotykistön yksiköt , varsinkin linnakkeet sijai tse
vat ja toimivat yksinään e rillään toisistaan ja kaukana 
komentajista ja esikunnista. Siten on varsin perusteltua 
juuri rannikkotykistöjoukko-osastossa käy ttää yksikkö
viirejä, vaikka vasta nyt aselaji sai ensimmäiset viirinsä, 
edelläkävijänä tavalliseen tapaansa Hangon Rannikko
patteristo. Hangon Rannikkopatteriston komentaja 
everstiluutnantti Timo Sario ryhtyi pian komentajaksi 
tultuaan puuhaamaa n yksikköviirejä antamalla yliluut
nantti Reijo Kankariston tehtäväksi laatia yksikkövii
rien luonnokset. 

Laaditut luonnokset lähetettiin Sotatieteen laitokselle 
lausuntoa varten. Sotahistorian toimiston suunnittelija, 
taiteilija B Heinonen laati ensimmäisten luonnosten 
pohjalta heraldisesti oikeaoppisemmat luonnokset , joi
den perusteella Hangon Rannikkopatteriston piirtäjä 
Marja-Liisa Semi laati työpiirrustukset. 
Viirit on valmistanut Irja Mattila. 
Patteriston lippurahasto otti tehtäväkseen koota hank
keen toteuttamiseksi tarvittavat varat, joita on saatu 
mm. Hangon kaupungilta , Rannikkosotilaskotiyhdis
tykseltä sekä hankolaisilta teollisuus- ja liikelaitoksilta. 

Russarön linnakkeen vnnn pohjaväreinä ovat rannik
kotykistön vanhat värit punainen ja musta, tulen ja rau
dan , tykistön ja panssarin värit , osallistuihan Russarön 
linnake eräänä ensimmäisistä menestyksellisesti taiste
luun heti talvisodan alussa. Hopeinen kuusisakarainen 
tähti kuvaa Hangon majakkaa Hangon ja Hangon Ran
nikkopatteriston tunnusta , joka sijaitsee juuri Russarön 
linnakesaarella. 
Ristissä olevat tykinputket ovat rannikkotykistön ja sitä 
ennen linnoitustykistön ikivanha tunnus . 

Esikuntapatterin viirin pohjaväri on sininen, joka 
symbolisoi paitsi merta , myös huollon sinistä väriä , 
huolehtiihan yksikkö pääosasta patteriston huollon 
käytännön toteuttamisessa. Koska tykistöllisetkään 
tehtävät eivät ole patterille vieraita , viiri on saanut 
punaisen reunuksen . Johtokuviona oleva ankkuri kuvaa 
esikuntapatterin johtavaa osaa patteriston merellisestä 
toiminnasta ja tehtävää patteriston alusten 
" ankkuripaikkana" . 

Hästö-Busön linnakkeen viirin perusvärit ovat samoin 
musta ja punainen , mutta se on saanut ikäänkuin 
nuoremmuuttaan myös rannikkotykistön nykyisistä 
väre1sta toisen, merensinisen . Ristikkäin olevien 
rannikkotykistön tykinputkien lisäksi viirin johtava 
kuvio on hevosenkenkä saaren nimestä samoin kuin 
läheisessä Hästön saaressa tapahtuneesta jatkosodan 
aikaisesta taistelusta muistuttamassa. Lisäksi 
hevosenkenkä muistuttaa patteristomme tärkeimmästä 
rekrytointialueesta, Länsi-Uudestamaasta ja sen 
suurimmasta kaupungista Espoosta. 
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HANGON MERIV ARTIOASEMA 

Tulliniemessä S1Ja1tsevan Hangon merivartioaseman 
löytää helpoiten samassa niemenkärjessä sijaitsevaa 
luotsitornia maamerkkinä käyttäen. Itse rakennus, vaa
leaksi maalattu matalahko puuta lo vaikuttaa ulospäin 
melko vaatimattomalta. Sisälle astuessaan saa kuiten
kin jo kokonaan toisenlaisen vaikutelman, tilat on sisus
tettu siististi ja asiallisesti, erilaiset viestivälineet ja sei
nille levitetyt kartat kertovat toiminnan luonteesta . Eli 
kuten sotilaselämässä yleensäkin on tässäkin tapaukses
sa kyetty jo aiemmin rakennetut asumukset muutta
maan tehokkaasti omaan käyttöön soveltuviksi. Vaiku
telmaa sotilaallisuudesta vielä lisää sisällä työskentele
vien henkilöiden olkapäillä olevat arvomerkit, mutta 
muuta erityisen sotilaallista ei ensisilmäyksellä havaitse
kaan. 
Samassa rakennuksessa toimii sekä merivartioalueen 
komentopaikka että yksi sen kolmesta merivartioase
masta Hangon merivartioasema. Kaksi muuta sijaitse
vat patteriston miehillekin tutussa Jussarössa sekä Bå
gaskärissä. Hangon merivartioalue kuuluu puolestaan 
osana Suomenlahd" n merivartiostoon , joka on yksi ran
nikoidemme kolmesta merivartiostosta . Usein suuri 
yleisö sekottaa merivartiolaitoksen muihin merivalvon
taviranomaisiin tai puolustusvoimiin . Kuitenkin se on 
samaa organisaatiota kuin rajavartiolaitos eli näinollen 
se toimii sisäministeriön alaisena ja toimittaa omaa sel
keää mutta kylläkin monipuolista tehtäväänsä rannik-
kovesillämme. · 
Rakennuksen perähuoneesta löytyy Hangon merival
vonta-alueen päällikön tehtäviä sujuvasti kahdella kie
lellä hoiteleva kapteeniluutnantti Lars Boxström noin 
mustekynän mittaista sikariaan polttelemasta . Hänkin 
yhtyy käsitykseeni merivartioston toiminnan monipuo
lisuudesta. Merivartioston päätehtävähän on Suomen 
rajojen vartiointi ja valvonta eli tähän liittyen rajata
pahtumien ehkäisy sekä tällaisten tapahtumien tutkimi
nen. Mutta paljon , ehkä enemmänkin työtä tuottavat 
erilaiset siviilimerenkulkuun liittyvät tehtävät. Yleistä 
järjestystä ja turvallisuutta ylläpidetään alusten tarkas
tuksilla, joissa tarkistetaan alusten varustus sekä onko 
kuljettaja selvänä vesillä jne. Vähäisenä tehtävänä ei 
varmastikaan voida pitää pelastustoiminnan johtamista 
erilaisissa merionnettomuustapauksissa . Yhteistoimin
taharjoituksia muiden meripelastukseen osallistuvien 
laitosten kanssa p·yritään järjestämään puolivuosittain 
riittävän toimintavalmiuden ylläpitämiseksi. Tämän li
säksi merivartiosto osallistuu tullivalvontaan , hoitaa kii
reellisiä sairaankuljetuksia ja valvoo esim. metsästys-, 
kalastus- ja luonnonsuojelumääräysten noudattamista. 
Viimeisenä mainitt.akoon toiminto , jota patteristomme 
varusrri.iehetkin hyväkseen käyttävät ; vaikean jäätilan
teen aikoina merivartioston veneet auttavat erilaisissa 
huoltokuljetuksissa myös patteristomme saarilla sijait
sevia yksiköitä. Tähän Boxström kuitenkin huomaut
taa , että kiristyneiden polttoainesäädösten takia tätä 
toimintaa voidaan joutua supistamaan , tai ainakin si ir
tämään partiokierrosten yhteyteen. Toivotaan, että tä
mäkin asia saadaan järjestykseen ja Jussarön pojat pää
sevät lomille myös ensi talvena. 
Melko uusi asia merialueillamme on ns. suoja-a lue iden 
käyttöönotto. Kysyessäni , ovatko suoja-alueet ai heut
taneet huomattavasti lisätyötä, Boxström toteaa ettei 
varsinaisesti. Itse asiassa samantyyppistä valvontaa suo
rite ttiin jo aikaisemminkin , mutta nyt valvontaan saa
tiin yhtenäinen ja se lkeä käytäntö. Mv-asemalle annet
tuj a anomuksia all e 3 vuorokauden vi ipym isestä on en
simm äisen vuoden aikana tullut no in tusinan verran. 

Anojat ovat olleet lähinnä pohjoismaista , mutta 101ta
kin on myös kauempaa esim. USA:sta. Eniten anomuk
sia on aiheuttanut Jussarön suoja-alueella sijaitsevat 
eläintutkimuskeskus sekä Nokian vapaa-ajanvietto
paikka, joille on haluttu kutsua myös ulkomaalaisia vie
raita. 

Boxström toteaa tiedotuksen suoja-alueista menneen 
hyvin perille . Tiedotusta ovat hoitaneet eri pursiseurat 
ja toisaalta muissa Itämeren maissa käytössä oleva sa
manlainen järjestelmä ja suoja-alueiden merkitseminen 
merikortteihin ovat tehneet suoja-alueet tutuiksi ran
nikkovesillämme liikkujille. Eli suurempia ongelmia 
suoja-alueet eivät ole aiheuttaneet. Tosin Boxtröm to
teaakin , että ainoastaan Jussarön suoja-alueelle lupia 
myöntävä Hangon merivartioalue on melko rauhallinen 
verrattuna saaristomeren merivalvonta-alueeseen, jolal 
varmasti suoj a-a lueetki n tuottavat huomattavasti enem
män työtä. 

Merivartioaseman raskainta kalustoa RV-vene. 

Hangon merivalvonta-alueen 
mv-asemien vartiokalusto 

Kaikilla kolmella mv-asemalla raskai"mpana aluksena 
on rv-vene, jota käytetään ympäri vuoden, mitä erilai
simpiin tehtäviin. Erityisesti talvella käyttökelpoisuutta 
lisää aluksen kyky kulkea myös jäissä rautavahvisteisen 
pohjan ansiosta. Veneen pituus on 13-14 metriä , no
peus 9-11 solmua. 
Normaaliin partiointiin käytetään partiovenettä , jollai
nen on sekä Jussarön että Hangon mv-asemilla . Parti
ovene on katettu lasikuituvene, jonka pituus on n. 10 
metriä , nopeus yli 20 solmua. 
Koska normaalin partioveneen nopeus ei aina ole riittä
vä , on otettu käyttöön myös n. 27-37 solmua kiitäviä pi
kaveneitä. Näiden lisäksi mv-asemien kalustoon kuuluu 
huoltoveneitä , moottorikelkkoja , moottoripolkupyöriä 
sekä Hangon mv-asemalla auto. 
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ILTA RAVINTOLASSA NIMELTÄ GRÖNA KAJEN 

Ravintolakulttuuria ja siihen olennaisesti kuuluvia piirteitä ei sovi ylenkatsoa. Ravintolat, kapakat ja 
krouvit ovat kautta ihmisen historian muodostaneet varaventtiilin, tuuletusaukon turhautuneille, yk
sinäisille sekä henkisesti tyhjille. Kapakoiden hämyssä tavallinen mattimeikeläinen latautuu ja kerää 
voimia kohdatakseen arjen huolet hivenen voimakkaampana. Krouveissa ihmiset ylläpitävät ja luovat 
uusia sosiaalisia kontakteja. Tyypillinen esimerkki suomalaisesta kantakapakasta on jo traditionaali
sen merkityksen hankolaisten keskuudessa saanut Vihreä Laituri eli Gröna Kajen. 

Kello 19.00 Gröna Kajen on vielä lähes tyhjillään. Siel
lä täällä istuu yksinäisiä pareja kumoten ensimmäistä 
tuopillista katsellen hieman arkaillen ympärilleen. Ra
vintolan sisµstus on voimakkaasti merimieshenkinen. 
Varmasti tämän takia se on niin lähellä hankolaisten sy
dämiä, sillä yhä suuri osa kaupungin veronmaksajista 
saa ainakin välillisesti elantonsa merestä. Punertavien 
varjostimien alta tulviva hehku antaa paikalle omaa 
lämpimän pehmeää tunnelmaa; ilmapiiri on muutenkin 
tuttavallinen. Pöytääni istuu Kari Westman, 27, Gröna 
Kaj enin 'monitoimimies', joka nuoresta iästään huoli
matta on perillä Hangon ravintolaelämästä. Keskustelu 
kääntyy kuin itsestään Vihreän Laiturin historiaan. 
- Niin kauan kuin minä muistan on Gröna Kajenilla ol

lut keskeinen sija hankolaisten viihde-elämässä, sa
noo Westman. Tietääkseni vuoteen 1960 tässä samai
sessa rakennuksessa toimi armeijan varusvarasto. Va
rusvarasto poistettiin ja perustettiin ravintola nimeltä 
Gröna Kajen. Nimi ei ole vuosien saatossa muuttu
nut, ainoastaan omistajat ovat vaihtuneet. 

- Onko ravintolan perusilme ja luonne pysynyt samana? 
- Perusluonne ei ole muuttunut. Gröna Kajen on aina 

ollut nk. merimieskapakka. Nyt meillä tosin oli pie
nehkö remontti, mutta sekin oli sellaista pientä siisti
mistä, miettii Westman. 

- Minkälaisten ihmisten keskuudessa Vihrä Laituri on 
saanut suosionsa? Vai ovatko kaikki yhteiskuntaluokat 
edustettuina? 
Vaikka meillä onkin täällä oma kantaporukkamme, 
sanoo Westman, se kuitenkin koostuu kaikista yhteis
kunnallisista tasoista. On mukava huomata, että tän
ne tullessaan ihmiset olivatpa keitä tahansa unohtavat 
tittelinsä ja sulautuvat yhteiseen harmoniaan. 

Hetki hetkeltä alkavat pöydät täyttyä. Ei ainoastaan 
hankolaisista , vaan myös punalaattaisia varusmiehiä il
mestyy vapaa-ajan viettoon. Tervehdykset satelevat 
pöydästä toiseen ystävien tavatessa toisiaan. Siellä tääl
lä kohoaa huudahduksia yli muiden. Kukaan ei kiinnitä 
niihin huomiota. Kari Westman jatkaa: 
- Varusmiehiin me tapaamme suhtautua niin kuin mui

hinkin asiakkaisiin. Heidän kanssaan ainakaan Grö
na Kajenin työntekijöillä ei ole tullut minkäänlaisia 
vaikeuksia. Täytyy tunnustaa, että vaikeuksia on ollut 
jopa vähemmän kuin muiden asiakkaiden kanssa. 

- Kari, ovatko Hangon ravintolat keskinäisessä kilpailu
suhteessa? 

- Ei, eivät missään tapauksessa. Esimerkiksi jos ver
taamme meidän ravintolaamme Maretiin, huomaam
me kummankin erikoisluonteen. Kumpaisellakin riit
tää asiakaskuntaa. 

Westman kertoo , että kesäisin kävijämäärä kohoaa 
merkittävästi. Tästä johtuen paikan luonne pakostakin 
muuttuu hiukan. Ravintolaan tullaan silloin mieluusti 
syömään. Gröna Kajenin ruoka on tunnetusti maukas-

Gröna Kajenin sisustuksessa merihenkisyys on hallitsevana 
piirteenä. 

ta. Siksipä ruotsalaisten turistien keskuudessa Vihreäs
tä Laiturista on muodostunut jo traditio , keidas, jonne 
poiketaan melkein huomaamatta. 

Ihmismeri on alkanut elää. Posket punottavat , hymyssä 
suin istutaan ja keskustellaan. Kukaan ei ole yksin. Toi
set ovat syventyneinä ihmissuhteiden ja ihmisenä olemi
sen vaikeuden puintiin. Nurkkapöydässä viiden hengen 
ryhmä väittelee kovaäänisesti päivänpolitiikasta. Suurin 
osa asiakkaista vain jaarittelevat. Pöytääni istahtaa Kari 
Westmanin työtoveri, joka esittäytyy Pentti Rajain
maaksi. 
- Olen toiminut täällä ns. 'extraajana' jo kaksi ja puoli 

vuotta, aloittaa Rajainmaa. Minulle ainakin Gröna 
Kajen on muodostunut jotenkin elämäntavaksi. Tääl
lä vietän myös osan vapaa-ajastani. Tämä ravintola 
on minulle kuin pieni perheyhteisö. Siitä juuri minä 
pidän. 

- Miten suhtaudut tarjoilijana varusmiehiin? 

- Mukavaa porukkaa, vastaa Rajainmaa empimättä. Ei 
koskaan minkäänlaisia vaikeuksia. En tiedä, mutta 
johtuneeko se heidän ainaisesta rahapulastaan. Tiedä 
häntä. Olen kuitenkin varma, että jatkossakin tulemme 
toimeen. 
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Paikat vaihtuvat. Ihmiset vaihtuvat. Uusia tuttavuuksia 
tehdään . Varusmiehet ja hankolaiset keskustelevat 
muistoistaan sopuisasti. Ei ihme , sillä heillä on paljon 
yhteistä. Miespolvet vaihtavat ajatuksia, eikä vuosi
kymmmenien ikäeron muodostamaa kuilua synny hei
dän välilleen. Arki on kaukana. 
Seuraani ilmestyy naurava hahmo. Kaljuuntuvaa päätä 
kehystää jo harmahtavat hiukset. Kädet vapisevat tus
kin havaittavasti, silmät ovat paljon nähneet. 
- Minusta on kovin mukava tarinoida varusmiesten 

kanssa, jutustelee mies, joka sanoo nimekseen Lars 
Björklöf. Olen aina tullut erinomaisesti toimeen tei
dän kanssanne, hän jatkaa. Ehkä jo siksikin, että oma 
palvelusaikani on vielä tuoreessa muistissa. 

- Missä ja milloin palvelit? 
- No, minä palvelin Russarössä. Se oli siinä vuosien 

1947-48 vuosien välissä. Silloin Russarö kuului vielä 
Turun Rannikkopatteristoon. Pieni paikkahan se oli. 
Sotkukin sijaitsi pienessä parakissa. Mutta ruoka, sen 
muistan hyvin, oli paljon parempaa kuin kotona. 

- Minkälaista varusmiespalvelus on nykyään, kun kat
somme 35 vuotta takaperin. Onko Sinulla vertailupoh
jaa? 

- Niin en usko, että palvelus olisi paljon kovempaa ol
lut, empii Björklöf, 56. Ehkä hivenen. Marssit silloin 
olivat raskaita. Muistan ikuisesti marssikilpailut ma
jakan ympäri. Kerrankin, kun olimme ties kuinka 
monta kilometriä marssineet, vääpeli Dahlberg, joka 
muuten oli huumorimiehiä, lopulta määräsi tauon. 
Me pojat olimme rättiväsyneitä. Juuri kun olimme 
päässeet istumaan ja puhaltamaan, Dahlberg komen
si meidät ylös ja sanoi: " No niin pojat, juoksuun 
mars!" Olihan se raskasta. Mutta ei minulla Russa
röstä huonoja muistoja ole. Ehkä minulla oli tavallis
ta helpompaa, sillä olin sotilasarvoltani alikersantti. 

Varusmiehetkin ovat tervetulleita Gröna Kajeniin. 

- Missä suoritit aliupseerikurssin? 
- Se tuli suoritettua Suomenlinnassa, sanoo Björklöf. 

Kaiken kaikkiaan siellä oli muistaakseni 184 oppilas
ta. Täytyy sanoa, että silloin oli helvetti lähempänä 
kuin taivas. Kapteeni Vinarille annan kuitenkin täy
den kunnian; hän piti pojistaan huolen. 

Kotvan hiljaisuuden jälkeen Björklöf jatkaa: 
- Aliupseerikurssi oli kuitenkin hieno kokemus, jonka 

jokaisen miehen tulisi kahlata läpi. Silti kurssin jälkei
nen "roikkumisaika" ilman sen kummenpaa koulu
tusta olisi poistettava. Turhaa miehet tyhjänpanttina 
oleilevat, kotiutuskin pääsee enemmän vaivaamaan 
mieltä, kiteyttää Björklöf, joka varmasti tietää, mistä 
puhuu. 

Tunnelma on välitön, railakaskin. Levyautomaatti soit
taa suosikkikappaleita, jotka peittyvät ihmissorinaan. 
Lars Björklöf vilkaisee kelloaan ja päättää lähteä ilta
askareisiinsa. Kukaan ei saa olla yksin, ei ai nakaan va
rusmies. Huomaa helposti , että positiiviset puheet va
rusmiesten käyttäytymisestä eivät ole tuulesta temmat
tuja . Jokainen esiintyy korrektisti, palveluspukunsa ar
voisesti. Pöytään istuu Kauko Pursiainen , mutta tahtoo 
itseään kutsuttavan vain lempinimellä 'Purtsi'. Syntyy 
vuolas keskustelu. 
- Purtsi, missä sinä suoritit varusmiespalveluksesi 
- Palvelin Mäkiluodossa 1967. Pääasiassa hyviä muis-

toja minulla on näin jälkeenpäin. Neljä kertaa, Purtsi 
miettii, olen ollut kertausharjoituksissa, joten kyllä 
tässä on tullut Suomen Valtiota palveltua. 

- Mitä muistelet mieluiten, kun palaat takaisin varus
miesaikaasi? 

- Päällimmäisenä muistuu mieleen kavereiden keskuu
dessa vallitseva yhteisymmärrys. Oli hienoa tuntea 
olevansa yksi hyväksytty jäsen porukassa. Juuri tämä 
me-henki auttoi meitä kestämään joskus raskaatkin 
hetket, joita aina silloin tällöin ilmaantui. 

- Jokin erikoisen hauska muisto 
- Pursiainen naurahtaa ja jatkaa. Kerran, kun olimme 

noin kolmenkymmenen kilometrin marssilla, minua 
isommat miehet ivasivat ja nauroivat minulle 'rääpä
leelle'. Ihmettelivät, miten kestäisin tämän koetinki
ven. Kuitenkin jo kuuden kilometrin jälkeen suuri 
joukko tipahti kärjestä ja minun, pienen miehen, oli 
kannettava muiden aseita parempikuntoisena. Sen 
muistan, että parhaimillaan kannoin jopa kahdeksaa 
asetta molemmilla olkapäilläni. Hyvin käy vanha kli
see, että maasta se pienikin ponnistaa. 

Ilta kuluu keskustellessa. Kun näitä ihmisiä katsoo, nä
kee heidän irtautuvan arjesta ja omistavan vain itsel
leen. Jokainen kai tästä jotakin itselleen saa: ihmissuh
teita , rentouttavaa huvia, unelmiakin. Kun jätän tämän 
iloitsevan ihmisjoukon Gröna Kajenin tukevan tammi
sen oven taakse, mieleni valtaa varmuus, että ainakin 
nämä ihmiset alkavat seuraavan viikon arkisen aherruk
sen uusin voimin. 
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HANKONIEMI 

VIESTILINJA 

Hongisto: Hakkarainen: 
" Honkkis", jonka kuorsaus jär
kytti syvästi muita tuvan miehiä. 
Valittaja, joka e i ta rpeen tulle n 
osannut sanoa " kyllä ' tai "ei". 

'H ä rski' , jolle oppi tunn it o li vat 
a ina ista ta istelua nu kkkumattia 
vas taan. Ylil. Valtimo: "Toistan , 
he rättäkää se mies! " Soturi, joka 
la ko nisesti totes i: " Mieluummin 
ky lmästä sinine n kuin työstä hi
kine n." 

Rautarinta: 
Kurssin kivikasvo . Linjan pahin 
rumbaaja , jota ei kukaan kos
kaan tote llut. 

Tapa nainen: 
Vene-au , joka oli pe lkkää heviä 
ja metall ia. 

Veste rine n: 
'Viest i-Ves terise ll e· , jolle aamui
set le nki t o livat tervanj uo ntia . 
Motto: "Tää o n sulaa hulluut
ta!' ' 

amnesty 
international 

9 
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TULENJOHTO
JA MERI
VALVONTA
LINJA 

Silvonen: 
Ku rssin ' little big man', joka 
ko ulutusammunnoissa o li am
muttaa maa lilauta n seulaksi. 
Ylil. To ivonen: " Kääntäkää se 
pirun lautta!'' 

Oksa: 
Luutnantti Kuuluva isen silmä
tikku : ' 'Oppil as Oksa älkää vil 
kuilko. katsokaa va in suo raa n 
e teenne!" Motto: " Voi jeesus, 
m'oon kypsä ." 

HANKONIEMI 

Purkamo : 
Maanvilje lij ä Lohj alta, jonka 
kangastava une lma jo alokkaana 
o li Rateko, mutta jo ka kurssin 
loppupuo lella o li yhtä kypsä 
kuin muutkin . 

Sundman: 
Niitä maanhilj a isia, joka hitaasti 
kiiruhtaen selviytyi kurssista . 
Tulevaa ka ntahe nkilökuntaa? 

Tiaine n: 
Mies, jo ka hyvistä yrityksistään 
huolimatta nukahti kirjojen ää
ree n . Ka ntoi radiota koko Te n
holan marssin , sillä oli päättänyt 
saada KL:n. Eikä epäonnistu
nut. 

Savo lainen: 
Vihasi siivo usta yli kaiken . 

Me rone n: 
T aiteilij a, jonka piirrustusta ito 
hätkä hdytti . 

Be lo ff : Serge i piti linnuista ja 
muista me tsäne läimistä sekä 
yleensä asio ista. jotka nive ltyivä t 
luo ntoon . 

HANKONIEMI 

Heikkil ä : 
Ikuinen touhottaja. Mo to risti . 
joka palvo i univo rmuj a yli kai
ke n muun . 

Le htinie mi: 
'Lunki-Lehtinie mi '. jo ka ko ko 
kurssin ajan kä rsi mo ti vaa tio n 
puutteesta. 

Amnell: 
Ikuine n oppilasvääpe li . Mies. 
jonka ve rrytt elyhousut tahto iva t 
ro ikkua puo lita ngossa. Siitäkin 
huo limatta Ra te koon. 

Liuska: 
' Lätty- Liuska'. joka e i hevin se l
vinnyt jä rk ytykses tä saadessaan 
puolikurssin natsa t. 

11 
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TYKKI
LINJA 

Lupala J.A.: 

HANKONIEMI 

Mustonen: 
Kurssin kuopus. Valvotti tupa 
Lappohjaa miehekkäällä kuor
sauksellaan. 

Mattila: 

Lehtonen A .O.K: 
Tykki linjalle eksynyt " keskiö 
ne iti" . Tuleva laas tari . 

Peltola: 
Moscukka mammanpoika , joka 
juoksi ulkona aina juosten. 

Kurrrsssiiiii ! Varma ratekon 
mies. Punkka ja pinkat tosi esi
merkilliset. 

Peitsi Salosta vietti poschketto
ma n hauskan vapun . 

Marttila E.E.: 
Tappavan tasa isesti kohti rate
koa. 

Räsäne n: 
Lohjan kauhu. Hästiksestä Kok
ko laan pinnin yt ase-au. "Te otte 
ihan p-seestä! " 

R a nnikko: 
" Kerta - kerta - oikein - hä h! -
oikein - kerta!" Linj an pa llo
hukka , jota PK tuski n piristi . 

Re ini vuo : 
Inno kas ja osaava mies. Kadetti
ainesta? 

Kankare : 

HANKONIEMI 

Petäjistö: 
Aamulenkit vuoteen alla. Nuk
kui aina ja kaikkialla , silti La h
teen pilleripyörittäj äkurssille. 

Rinta- Kahil a: 
" Iso mies - iso mankka. " Söi 
sardii neja iltaisin so tkussa. Lo
mille Lappohjan baa rin kautta. 

Viitanen: 
A lkukurssi VKS:ssä . Tvälläri. 
joka meinasi joutua hitsaamaa n 
maalilauttaa keskellä yötä . 

Lehto: 
Mr. Komentoää ni . Michelle 
tuotti vaikeutta ottaa mitään va
kavsti . 

Kaksi mukavaa mestaa 
Salossa -

Horninkatu 21 

Sulamitissa tapahtuu ... 
TANSSIRAVINTOLA 

Su1amit 
Salo. Turuntie 2 puh. 7474 

' Do n Juan' , joka la ulo i sere na
deja si irappise lla ääne llään. 

13 
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Keskiölinj a 

Liikanen : 
'Pappa', jolla o li isälline n rauhal
linen ote kaikkeen . 

Harjunen: 
Ratekoon menij ä . joka synnytti 
kylmä nvä ri styksiä raa'a lla ko
mentoäänellää n. 

HANKON IEMI 

Hautakangas: 
Rauhalline n mietiskelij ä, joka e i 
hätkähtänyt luutn . Kuu luvaista
kaan . 

Holm : 
Hitsasi saumaa aina ja kaikkial
la. "Miks aina mä?" 

Nurmi: 
Sukkanauha Ritarikun nan ansio
kas edustaja. Kurssin hu livi li. 

Mäntylä: 
Kineä-ääninen tu leva alokkait
ten kauhu. 

KUPARI 
INSINOÖRITOIMISTO KUPARI KY 
SAHKO- JA LVI SUUNNITTELUA 

Hallituskatu 11 C 
33200 TAMPERE 20 

Puh. (931) 110200 

~ INSINÖÖRITOIMISlO 

~ SYSTECON 
Automaation ja sähköistyksen systeemitalo 

Tietäjäntie 4, 02130 ESPO O 13. Puh. (90) 455 0622 

Päiviö: 
" Varusmiespäiviö". 
kypsä kasva tti. 

Keskiön 

HA N K ONIEMI 

Mustonen MV: 
D iplom i-insinööri , joka osasi 
asiansa. T iesi sen myös itsekin . 

RöNTGENTUTKA KY 

Röntgenlääkäre iden yhteisvastaanotto 

Hämeenkatu 18, 4. kerr. vaihde 32140 
Avoinna klo 8--18. 

RÖNTGEN• JA UL TRAÄÄNITUTKIMUKSIA 

Zachariassen: 
Sotilaa llinen ilmestys. joka ra 
kasti pohjattomasti 'moottori
marsseja ' . Tavoitteena jälkirate
ko? 

15 
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PÄIVYSTÄJÄN PÄIVÄ 

Hästö-Busön linnakkeell a oli hyvi nkin viikon kulkenut 
poikasia risti in rast iin pälyillen kulmiensa alta ympär!l
leen. Sivustakatsoja saattoi huomata levottomuutta sil
mis ä, katseissa jopa kädenliikkeissä. E llei oli si ollut 
perillä linnakkeen historiasta ja so tilaa llisesta toimin
nasta, sivustakatsoja olisi saattan ut suurestikin ihmetel
lä moista kyräilyä (eihän kyräi ly suinkaan kuulu suoma
laiseen perusluonteeseen). Saattoi he lpost i huomata 
harmaat asusteet, pitkävartiset saapikkaat, lakin sekä 
sot ilaa llisen käyttäytymisen. Sivustaka tsoja ei enää 
kummeksunut ilmapiiriä huomatessaan miesten oikeas
sa hihas a kyynär- ja olkapää n keskivaiheilla hopeaa 
hohtavan rajan: he olivat uusia aliupsee rioppilaita , Suo
men soti laa llisen turvallisuuden tae . 
Puoliltapäivin linnakkeen oli tapana kokoontua kasar
min eteen , jossa luettii n nk . päiväkäsky. Sitä hetkeä op
pilaat vi hasivat , si ll ä lähes jokaiselle oli luvassa jos jon
kinlaista työpalvelua. Suurimman jännityksen aiheen 
aiheutti päivystäjän epäki itollisen, mutta haastavan teh
tävän langettaminen. Se , jolle tämä autuus suotiin , ei 
todellakaan tuntenut syvää kiitollisuutta mutta säilytti 
kuitenkin tyynen sotilaallisen ulkokuoren ja alistui 
osaansa. 
Vääpelin toimistoon kävi nyt miehen tie, jossa alokasa
jan opit toimistokäyttäytymisestä punnittiin. Sotilas
mestarin arvostelevan si lmän alla ilmoittautumisesta 
suoriuduttiin miten kuten, ja epävarmoi n käsin oppilas 
parka ripusti päivystäjän laatan rinnuksille sekä kiinnit
ti vyön lan te illeen. Keräten kuitenkin rohkeutensa vii
me rippeet mies röyhisti ri ntaansa ja oli va lmis vastaa
nottamaan pelottomasti päivän haasteet. 
Päälli kön toimiston ovi avautui : oli päivystäjän aika 
tehdä ensimmäinen ilmoitus . Mies si ngahti kilpi kalah
dellen päällikön tien katkaisten , asento napsahti ja käsi 
lennähti lippaan . Täsmällisesti muodostivat huulet ja 
kieli ilmoituksen, jonka aikana kaksi katsetta, niin ko
vin erilaiset, kohtasivat toisensa: toiset silmät epävar
mat ja hivenen verestävä t , toiset kiven kovat ja ~nk~
rat. Päällikkö lausui kiitoksen ja varusmies vetäytyi vai
voin ilonsa hilliten pöytänsä taakse. Ilmoitus onnistui , 
tästä on hyvä jatkaa . 

Seuraavat tunnit olivat kiireistä aikaa . Kiireestä pääs i 
osalliseksi myös päivystäjä. Hän tuntui olevan linnak
keen tukipylväitä. Häntä tarvitsivat kaikki , ja hänen 
oletettiin hallitsevan sekä tietävän kaikki . Mutta hie
nosti se lviytyi oppilas tuli kasteestaan. 
Ryhti sä ilyi, niska oli ylväästi koholla , käsi lennähti 
edelleen reippaasti lippaan kantahenkilökunnan kiirei
senä liikehtiessä käytävä llä. Väsymys alkoi kuitenkin 
hilj alleen saada valtaa päivystäj ässä kin : silmäluomet 
tuntuivat raskaalta ja päässä humisi, mutta oppilas ei 
saanut antaa tämän vaikuttaa: Suomen kansa ja turval
lisuus tarvitsi hänen panostaan. 
Kuitenkaan oppilaamme ei suinkaan ollut epäkiitolli
nen mies. Päinvastoin. Sanatonta kiitosta säteilivät hä
nen silmänsä oppilasvääpeliä ja johtajia kohtaan , sillä 
heidän uurastuksensa oli päivystäj älle kullanarvoista. 
Varsinkin , jos sattui olemaan hieman laiskempi miehen 
puoli , mitä meidän päivystäjämme ei totisestikaa n ol
lut. Yhtä kaikki hän oli helpottunut , ettei pitänyt juosta 
pää kolmantena jalkana jos jonkinlaisen enemmän tai 
vähemmän toisarvoisen asian perässä. Jalat alkoivat 
yhä enemmän väsyä ja puutua ylenpalttisesta seisomi
sesta, ja sekös päivystäjäämme harmitti. Mutta pian 
hän ymmärsi tämän pikku seikan tarkoituksen, eikä an
tanut moisen asian enää päätänsä vaivata. Tärkeämmät 
tehtävät ja rask~ammat velvollisuudet odottivat häntä . 
Oppitunnit tuntuivat lopputtomilta. Aika kuitenkin 
kulki eteenpäin siirtäen asioita historiaan. Oppilaamme 
ajatukset alkoivat leijua aivan muissa as ioissa. Keskitty
miskyky herpaantui . Hän ajatteli tulevaisuutta . Tulevia 
lomia, vapauden huumaavaa ilmapiiriä, jossa kaikki tä
mänhetkinen todellisuus olisi niin epätodellista. Hän 
ajatteli tyttöänsä, joka seisoisi vastassa juna-asemalla 
kevyen syystuulen hyväillessä neidon kultakutreja. 

Asemarakennuksen takana kelmeä aurinko loisi viimei
siä katseita säteitään. 
Mutta so tilas ei saa paeta haavemaa ilmaan. Ei varsin
kaan päivystäj ä, jonka on oltava joka hetki tietoinen 
omasta tehtävästään. Oli aika viedä miehet viimeiseen 
ruokailuun . Sen hän oli unohtaa pumpulisessa maail-

Luutnantti Kuuluvaisen tunnit 
eivät koskaan tuntuneet loputto
milta. 

HANKONIEMI 17 

. . . Silloin tällöin joku manasi itseään tai jotain muuta 
pinkkaan ilmestyneiden kierteiden takia, jotka oppilas
johtajan tarkka silmä havaitsi. .. 

massaan. Hän päätti , että se ei toistuisi. Päivystämme 
tiesi varsin hyvin, että häneen luotettiin . Senhän todisti 
jo e, että hän oli oppilas , aliupseerioppilas. Itsensä ma
naten, nyrkkej ä puristaen niin , että rystyset valkeni , 
hän vakaasti päätti olla luottamuksen arvoinen . 
Päivä alkoi olla pulkassa , mutta vilkas hyörinä jatkui 
koululla , sillä päivystäjämme oli huutanut siivouspalve
lun alkaneeksi. Näihin aikoihin puhkesi aina hyvin 
kummallinen vatsaepidemia , sillä kuin taikaiskusta 
WC:t olivat täyttyneet. Päivystäjältä kysyttiin teräksisiä 
hermoja ja mestarillista diplomatiaa maanitellessaan 
miehiä pois asioiltaan. Nyt päivystäjä ei ollut enää suo
sittu mies . Kun koulu vihdoin oli siisti , lattia hohti ja 
huoneissa virtasi raikas ilma , siivouspalvelu katsottiin 
päättyneeksi . Palkinnoksi päivystäjä , joka muuten tällä 
kertaa oli oikein hyvä mies , päästi tupakoitsijat tauko
paikalle ; tupakoimattomat saivat olla vain omien aja
tustensa parissa . Täällä se oli ylellisyyttä. 
Tuli kuitenkin aika hiljentyä ja vetäytyä yöpuulle. Päi
vystäjämme väsymätön ääni totesi iltatoimet alkaneiksi: 
koulun joka soppi täyttyi innokkaiden oppilasjohtajien 
karseista käskyistä . Penkit lennähtivät lattialle , kuului 
vain pinkkojen heikkoa kahinaa. Silloin_ tällöin j_oku 
manasi itseään tai jotain muuta pinkkaan Ilmestyneiden 
kierteiden takia, jotka oppilasjohtajan lahjomaton sil
mä huomasi. Tätä kaikkea tohinaa ja menoa seurasi 
päivystäjämme itsekseen hymyillen. Pakostakin hänen 
rintansa kohoili ylpeyden aiheuttamasta verrattomasta 
tunteesta , sillä olihan hän kaikkien näiden soturien esi
mies. Vaikkapa vain päivän. 
Hiljaisuus. Vihdoin oli päivystäjä saanut istahtaa , huo
ah~aa ja todeta päivä pää ttyneeksi. Hän summasi mie
lessää n päivän värikkäät tapahtumat, oikaisi jalkansa ja 
venytteli . Hän ajatteli tul evaisuutta. Tulevia haasteita, 

ylennyksiä . arvomerkkejä ja johtajan ase maa yleensä. 
Kuinka kauk aiselta se hänestä vielä tuntuikaan. Tuleva
na johtaj ana hän mietti suhdettaa n alaisiinsa, ja tuli 
johtopäätökseen, että hänestä o li tuleva esi merkillinen, 
rehti ja oikeudenmuk ainen esimies. Juuri se ll ai nen ku1!1 
YIPalvO: ssa kunnollinen johtaj a mää riteltiin . Nämä vi
attomat mietteet keskeytti ystäväl linen apupäivystäjä, 
joka päästi päivystäjämme hyvin ansa itsemall ee n lepo
hetkelle. Hän nuk ahti heti ; kääriyty i unen harsoma1-
see n vaippaan. 
Aamu hämärissä vaan i oppil astamme julma herätys. 
Hän kahvahti hereille, pudisteli päätään ja muisti vel
vo llisuutensa yhteiskuntaa kohtaan . Kylmä vesi antoi 
hänelle tarvittavan potkun taka muksiin . Hän oli valmis 
uuteen päivään. Kello pärähti . Ja nelj äkymmen tä vä
hemmän pirteä tä, takkutukka ista oppil asta ponnahti 
pystyyn, kiskoi Valtion vcrytte lyasut aa mukankeiden 
jäseniensä verhoksi ja ponnahti hiekkatielle vmhaan 
juoksuun . Uusi ripeä ja kiire inen päivä Hästö-Busön 
linnakkeen oppilailla oli juuri käynnistynyt. 
Päivystäjämme hoiti toimiaa n jo vapautuneesti , turhat 
paineet oliva t ti essää n. Ilmoitukset suj~iva t rutiinin<;>
maisesti, eikä vastuun raskas taakka paman ut hentoJa 
harteita. Oppilaamme ensimmäinen (vaan ei vielä vii 
meinen) päivystys oli siirtymässä historiaa n. Myhäi llen 
hän ajatteli tulevaa päivystäjää: hänen äreyttään ja epä
varmuuttaa n. Aivan hyv in hän voi i hieman " herkistel
lä", mutta niinkuin kerrottu , hän oli hyvin viisas ja dip
lomaa ttinen nuori kunnon kansa lainen . Hän unohti 
moisen lapse llisuuden inhoten. Päinvastoin hän auttaisi 
ja kannustaisi kolleegaansa . "'Yhteen hiilen puh~lta~n 
on Suomen vauras ja vakaa tasava lta rakennettu. Ja 111111 
sitä tullaan vastak in rakentamaan" , hän aja tteli . Ja hy
myi li isänmaallista hymyä. 

Päivystäjä. Sisäänpäin kääntynyt isänmaallinen hymy. 
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HÄSTÖ BUSÖN SAARELLA 5.8 29.9 1983. 56 PÄIVAA 
KOULUTUST~ JA KERTAUSTA TYÖTÄ JA HIKEÄ; MAAS
SA, MERELLA JA - AINAKIN PUOLILENNOSSA. 

•· 

• 
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JoiftHo.an 
) 

Tolppa-apina, kelamuuli , kuinka vain kateelliset halu
avatkin panetella. 

Koski : 
Köysi-Koski - merimies henkeen 
ja vereen. Hitaan huumorin spe
sialisti. 

Salmela : 
Kuka nykertää kaapilla ; aina sa
ma mies. Patte ri ston pa ras va
rusmiessuunnistaja. 

Mustonen: 
Lomailij a. Korva lappustereoita 
kuunte leva pesunkestävä meri
mies . Linnakkeella harvoin näh
ty . 

Murisoja : 
Turbo (Saab) Keke. E rikoisuu
tena vuode, joka paranee levyt
tämällä. 

VIESTI LINJA 

Oppilas Kosken radioasema. 

Teränen: 
Linj an hermosaha , kypsien kyp
syttäjä. Mies, joka puhui vähän 
mutta asiattomuuksia . 

Valo : 
Vilu-Valo . Kirjoittaisko va i 
vaihtaisko villapaidan? T uhan
sien Valo-vitsien päähenkilö . 
Kuinka ylälavetille mahtuu vie lä 
yksi mies? La itetaan Valo po is? 
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KESKIO 

Vuorimies: 
Ei tarpeek i so tilaallinen virnui
lija. 

Roos: 
Murskaaja Kulosaaresta . 

iekka: 
Jakaa mielellään nakkeja , mut
tei syö niitä. 

HANKONIEMI 

Kokoonpano vasemmalta oikealle: 
Krogius, Roos, Vilo, Vuorimies. 

Bastman: 
Tosi kypsä mies , joka jatkuvast i 
hauto i juonia alokkaiden pään
menoksi. 

.. 
• 

Maija la: 
Kovin nipo ttaja. 

Soini : 
Gigoloko? 

Koskela: 
Turun Sano mia lukeva ATK
mies ja ahkera na kinsaaja. 

HANKONIEMI 

Pyöreän pöydän ritarit, professorsrundan, vaikka kyllä keskiöneiti aina on kes
kiöneiti. 

Vilo: 
Linjan luumu . Katosi aina sii
vouspalvelun ajaksi. 

Krogius: 
Sähläri Rufus - Ru fukse lla on ai
na kiire. 
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Tykkilinja 

Sandström: 
Mies , jonka käsky kuului , mutta 
ei mennyt perille . 

Suutari : 
Alias Panospetto, mies, joka rä
jähti tos i helposti. T ilitti aina , 
myös unissaan. 

HANKONIEMI 

Tykkilinja valmiina koulutukseen vahvuudella 12, ilmoitti oppilas Sandström. 

Pennanen: 
Koululla si ivouspalvelu , Penna
nen vessassa. 

Liimatainen: 
Tuvan Diskau, mies kuin reser
vistä. 

Pääkkönen: 
" Benito" Pääkkönen. Sukuako 
Mussolinille? Bullshit sanon mi
nä. 

Rintanen: 
Mies Turust. Jumaliut mua nu
kuttaa. Mies, joka levytt i aina. 

Myrskylä: 
Kypsytti keskiö linjan täyde llises
ti . 

Lemettinen: 
Tuva n ainoat rin takarvat omaa
va , kypsyi aina pyykinvaihdossa. 

" 

H olopainen: 
"Taas noita Holopaisia! Joka 
paikka on täynnä Holopaisia !" 
Varma ja vakaa Rateko-mies 
Tampereelta. 

Heiskanen: 
Örkki . Varjoaan nopeampi ase
käsittelij ä, jota aiottiin väkisin 
Ratekoon, mutta Erkkipä halusi 
Kokkolaan. 

Karj alainen: 
Iloi nen laulajapoika ja superluu
mu , jonka pokka e i ikinä pitä
nyt. " Herra alikersantti , minua 
ei nyt naura ta, mutta pelkään, 
että kohta taas naurattaa. T uleva 
alokkaan paras ystävä . 
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Kailamäki : 
Kaltenbrunner-Kailamäki , joka 
turhaa kohua pitämättä selvitti 
itsensä Ratekoon. Piti huolen sii
tä , että suut pysyivät aina make
ana. 

Hyvönen: 
H yrrä-Hyvönen . Iltatoimien iki
liikkuj a, joka aina kuitenkin oli 
viimeisenä valmis. Nakki-au ja 
keittiön kuningas. 

Tykkirötjö on tykkirötjö eikä se kummenpia haukkuma
sanoja kaipaa. 

Kansi: 
Kassakaappi-Kansi, jonka sy
däntä lähinnä ovat pitsin nypläys 
ja tunnelin monojengi . Huippu
tapa Lappohj an nelj äs tuleva up
seeri . 

Anttila: 
" Simmottii ." Sinne meni Rate
kopaikka, vakkei lopulta men
nytkään. Linj an kuopus, joka öi
sin hoiteli puhelinyhteyksiä ul
koavaruuteen. 
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Tulenjohto
ja meri
valvonta
linja 

HANKONIEMI 

Jokinen: 
Hengenvaarallinen mies hitsa
tessaan. Kirj e tyttöystävältä ai
noastaan kerran päivässä . 

Luici Huttunen: Mussuttaja Enroos: Lauren: 
Tampereen poikii naas. " Oppi
las Huttunen, nappi kiinni". 

Mies, jo lla taito o lla viimeinen; 
" Missä pallo". 

Kadehdittavan rauhallinen tyyp
pi , piuhan vetäjä Salon takamet
sistä. 

,,~ .... ; 
. 

• I 

,. ·. 6. ') .. , 
µ. -~' 0 

Isotalo: 
Kurssin priimus, pe riaatteiden 
mies . 

- -·-· ·-

RT:n amiraalit. Nimi tulee joko käytöstavoista jotka ovat 
kuin amiraali Nelsonilla. Nimeen on saattanut vaikuttaa 
myös "Amiraali Nelshonen. 

Heppi Herrala: 
Onko ne mun sukat, jotka hai
see? 

Hanhijärvi: 
Linj an kovin tilittäjä; " Jaa oon 
vai?" 

1 ,. 

1 

1 

Varpio: 
Vahingossa Auk :uun ja sen kyllä 
a lussa huomasi - lopussa tuli ryh
tiä suorituksiin. 

Vehkamäki : 
Ahkerasti lukulomia pitäen ja 
bilj ardia pelaillen piti kuin piti
kin muut ede llään. 

Sahlberg: 
E n ole katkera, mutta kuitenkin. 
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Taponen: 
H yviä, sanoi Taponen pihlajan
marj oista ja meni luumuillen Ra
tekoon. 

R auhalahti : 
" Herra luutnantti , oppilas Rau
halahti , onko rynnäkkökiväärejä 
vasenkäti sille?" Ratekoon. 

Renvall : Vikström: 
Hilj ainen mies. Pe lkäsi joutu
vansa Ratekoon. 

Alikcrsantiksi moto lla: he i, on
ko te illä aikaa selittää . 

r 

ALKUPERÄISIÄ 
DATSUN 
TOYOTA 
ISUZU 1500 

MAZDA 1500 
FIAT 600--850 
VWAGEN KUPLIEN 

VARAOSIA JA TARVIKKEITA 
HARAKIRI - HINTAAN 

MAAHANTUOJA 

TAPIOLAN AUTOKESKUS OY 
FONSEENINTIE 4 PITÄJÄNMÄKI MÄKKYLÄ 

- Akut, männät + laak. vaihde 516 055 
Renkaat, alustan osat 16 027 - Levypyörät, vaijeri! Joht. E. Broman suor. 5 

- lskunvaimentajat 
y.m. y.m. 

TELEX 12-2752 

Joka automerkkiin tutuilla HARAKIRl-hinnoilla. 

.J . 
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JOHTAMISEN TAITO 

Useimmiten keskusteltaessa RAuK:n tai RUK:n käymisen mielekkyydestä vedetään puoltaviksi perus
teiksi varusmiespalvelun jälkeen edessä oleva työnhaku ja tuleva ammatinvalinta. Sanotaan, että joh
totehtäviin pyrkivän olisi hyvä käydä RUK, ainakin RAuK. Mitään tutkittua tietoa yritysmaailman 
suhtautumisesta armeijan johtamiskoulutukseen ei ole, eikä sitä tässäkään artikkelissa saada. Asia on 
kuitenkin mielenkiintoinen ja varusmiehenä jonkin verran opiskelussani liikemaailman johtamisen 
kiemuroihin törmänneenä voinen ainakin joitain mielipiteitä armeijan johtamiskoulutuksen hyödylli
syydestä yritysjohtamisessa esittää. Toivottavasti myös muutamat haastattelut tuovat lisävalaistusta 
asiaan. 

1960-luvulla alkanut voimakas tuotantote kniikan kehit
tyminen pakotti sekä työntekijä- että työnantajapuolen 
tarkistamaan näkemyksiään yrityselämästä. Työnteki
jäpuolella nopeasti parantunut tulotaso ja useasti mu
kavammaksi muuttunut työympäristö tekivät työteki
jätkin riippuvaisemmiksi yrityksistä. Työn orjista ja sor
retuista a lkoi väkisinkin tulla osavastuuta kantava , mut
ta myös enemmän etuja nauttiva tasa-arvoinen sidos
ryhmä. Yritysjohdon puolella jouduttiin myös nopeasti 
havaitsemaan , että vanha linj aorganisaatio oli liian hi
das välitöntä reagointikykyä vaativassa nopeaan tahtiin 
muuttuvassa ympäristössä. Kilpailukyvyn säilyttäminen 
ei enää ollut mahdollista mikäli yrityksen tavoitteet si
säistettiin vain korkeimmassa johdossa , vaan nyt tarvit
tiin kaikkien työntekijöiden yhä tunnollisempaa ja pa
rempaa työpanosta. Ei siis ihme, että erilaiset johtamis
ja organisaatioteoriat alkoivat kiinnostaa myös käytän
nössä ja erityisesti sellaiset uudet ja nopeasti muuttuvat 
alat kuin esim . elektroniikka ja tietokonealat uusivat 
organisaatioitaan ja johtamistyylej ään jatkuvasti jous
tavampaan ja herkempään suuntaan muiden teollisuu
denalojen seuratessa hieman perässä. Otettiin käyttöön 
sellaiset käsitteet kuin tulosjohtaminen, tavoitejohtami
nen , järkevät ja mielekkäät työkokonaisuudet jne , joi
den kaikkien takana oli henkilöstön saaminen itse kiin
nostumaan ja ottamaan vastuuta omasta työkokonai
suudestaan . On selvää , että tällaisessa tilanteessa johta
misen luonne muuttuu. Sen pitää olla enemmämkin ti
laisuuksien ja mahdollisuuksien antamista kuin suoraa 
käskyttämistä ja suorituksen jatkuvaa valvontaa. Toisil
la aloilla tähän on jo päästy, toisilla muutostyö on vie lä 
käynnissä, mutta kehityksen suunta on ilmeinen. 

Puolustusvoimissa tällaista kehitystä johtamisessa ei ole 
tapahtunut , eikä ilmeisesti tule tapahtumaankaan, ja 
syytkin tähän ovat selvät. Puolustusvoimat ovat sotaa 
varten kehitetty laitos ja niinpä sen organisaation tulee 
kestää sodanajan vaikeat olosuhteet. Tämä on se vaati
mus, jota kehittyneemmät organisaatiomallit eivät täy
tä , sillä vaikka ne ovatkin herkempiä ja niillä voidaan 
saavuttaa tehokkaampia tuloksia, niitä on myös vaike
ampi kokonaisuutena johtaa. Ne ovat monimutkaisem
pia , niissä syntyy enemmän ristiriitatilanteita ja ennen 
kaikkea tällaiset orgasaatiomallit vaativat suurta moti
voituneisuutta organisaatioon kuuluvilta henkilöiltä. 
Koska Suomessa Puolustusvoimat perustuu yleiseen 
asevelvollisuuteen ja maanpuolustus katsotaan kaik
kien velvollisuudeksi, on Suomessa päätetty pitäytyä 
vanhassa pakko-organisaatiossa, eli jokainen toiminto 
saadaan aikaan vain erikseen käskemällä ja käskyjä 
seuraavalla valvonnalla. Mainittakoon , e ttä tämä ei 
suinkaan ole ainoa mahdollisuus yleensä , mutta Suo
messa se on ehdottomasti paras , nimenomaan maasam
me voimassa olevan yleisen asevelvollisuuden takia. 

Voidaan siis päätellä, että eroj a sotilas- ja yritysjohta
misen vä lille on syntynyt ja että ne ovat pysyvää laatua . 
Ne kyvyt ja taidot , joita varusmies saa RAuK:ssa tai 
RUK:ssa ja joiden avulla hänen pitäisi kyetä sotilasor
ganisaa tiossa alaistaan johtamaan , ovat jo lähituleva i
suudessa yritykselle lähes hyödyttömiä. Lähtökohdat , 
johtamistavat , päämäärät ja yleensä koko johtamisti
lanne ovat niin e rilaiset , e ttei tästä tosiasiasta juuri ole 
epäilystä. Vielä 60-luvulla tilannehan oli jossain määrin 
toinen. 
Niin kapea-alaisesti tilannetta tule kuitenkaan nähdä , 
että tämä merkitsisi sotilasarvon täydellistä merkityk
settömyyttä yritykselle . Vaikka eräs keskeinen ele
mentti , itse johtamissuoritus, onkin ratkaisevasti e rilai
nen, jää työhön paljon muita osa-alueita, joihin armei
jan johtamiskoulutuksen käyminenkin antaa ta rpeellis
ta valmennusta. AuK:n jälkeen koulutuspaikallaan toi
miessaan varusmies joutuu usein ratkomaan itsenäisesti 
erilaisia ongelmia ja voidaankin sanoa, että hän käy läpi 
5- 7 kk kestävän pulmatilannekurssin , jollaista ei juuri 
mikään oppilaitos anna. H än joutuu ottamaan vastuuta 
alaistensa töistä , mikä käytännössä merkitsee sitä, että 
hänen on opittava ottamaan vastaan huomautuksia ja 
arvoste luj a muiden laiskuuden tai töppäilyjen takia. 
Tällä on oma merkityksensä sikäli , että usein yrityksissä 
organisaatiouudistukset kaatuvat siihen, että työnjohto 
liian tiukasti haluaa pitää langat omissa käsissään eikä 
uskalla delagoida päätäntävaltaa a laisilleen. Vastuun 
kantaminen on tyyppillistä nime nomaan ryhmänj ohta
jakoulutuksen saaneille, tavallinen sotamieshän ei juuri 
ole vastuussa edes omista tekemisistään. 
Tämän lisäksi armeij assa käyttäytymisestä ja menesty
misestä vo idaan vetää merkittäv iäkin johtopäätö ksiä 
henkilön luonteesta, sopeutumiskyvyistä ja esim . halus
ta " kiivetä" o rganisaatiossa. Mutta tähän puo leen en 
kummemmin puutu , koska tarkoitus nimenomaan oli 
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käsite llä a rmeijan kykyä antaa valmiuksia työelämään. 
Yhteenvetona vo idaankin sanoa, että sotilasarvo kan
nattaa huomioida hakij an saamaa kokonaisko ulutusta 
arv ioitaessa eli nimenomaan muuta koulutusta täyden-

Puhelinhaastattelujen kysymykset: 

tävänä . Mutta kuinka palj on sitä tulisi painottaa ja 
kuinka pa lj on sitä painotetaan , jää aina riippumaan val
litsevasta til anteesta sekä itse työhönottajasta . Seuraa
va sa e ri ko koisten yritysten työhö notosta vastaavien 
henkilöiden mielipite itä asiasta. 

1. Oletteko työhönottotilanteessa kiinnostunut hakijan sotilasarvosta? 
2. Mitä johtopäätöksiä mielestänne voidaan tehdä henkilöstä , joka on RUK:n tai RAUK:n käynyt? 
3. Näettekö suurta eroa RUK:lla ja RAUK:lla? 
4. Kuinka suuri ero on mielestänne sotilasjohtamisella ja johtamisella yritysmaailmassa? 

Osuuspankki Raasepori 
henkilöstöä n. 20 

HAASTATE LTAVANA Rurik Levroos, joka toimii 
aluejohtajana, oma sotilasarvo alikersantti 

1. H aettaessa henkilöä johtotehtäviin sotilasarvo kysy
tä,än , tosin sen merkitys ei ole kovin suuri . 

2 . Kyllä se jotain positiivista kertoo hakijasta , mikäli 
hän on A UK:n käynyt. Erityisesti tämä voi tulla esil
le siinä vaiheessa, kun valitaan ne hakij at , jo tka pyy
detään lähempään haastatte luun ; tä llöinhän joudu
taan kuva muodostamaan pelkkien paperitietojen 
perusteella ja tälläinenkin yksityiskohta varmasti 
huomioidaan . 

3. Ei oikeastaan ole suurtakaan eroa , kyllä vänrikki ja 
kersantti tulee katsottua suunnilleen samanarvoisik
si. 

4 . Ero on vähäinen niinkuin se katsotaan, suuri tai pie
ni. Molemmissa johdetaan ihmisiä , mutta sanoisin , 
että kyllä johtaminen liike-elämässä ainakin vaike
ampaa on . Armeij an organisaatio on se lvä ja suora
sukainen; yksi käskee, muut tottelevat. Liike-elä
mässä tällainen e i juuri onnistu. Tuloksia saavute
taan yhteistyöllä ja joustavuudella . Toisaalta var
masti armeij assakin näkyy tuloksissa se , kuinka hy
vin a laiset on saatu motivoitua . 

*** OV AKO OY Koverhar 

Metallialan suuryritys , joka työ llistää 585 henkilöä. 
Haastate ltava henkilöstötekn . Matti Felt , oma sotila
sarvo alikersantti. 

1. Sotilasarvoa e i kysytä hakij alta. 
2. Kuten edellisestä vastauksesta ilmenee, emme juuri

kaan pidä sotilasa rvoa arvoste lukriteerinä . Ehkä se 
osaksi johtuu siitä alamme erkoisuudesta, että me it
se ko ulutamme työntekij ämme. 

3. No , kyllähän jako RUK:n ja AuK:n käyneiden välil
lä näkyy henkilöstössämme, mutta tämä johtuu lä
hinnä siitä , että R UK:n käyneet ovat saaneet myös 
paremman siviilikoulutuksen. 

4. Nyt en aivan tarkkaan tiedä, mikä on tilanne tällä 
hetkellä armeij assa. Käsitykseni mukaan liikemaail 
massa johtaminen on viime vuosikymmeninä kehit
tynyt huomattavasti nopeammin kuin sotilasmaail
massa . Pitkän, keskipitkän tähtäyksen suunnittel
mat , motivaatiojohtaminen, yhteistyö , työpaikkade
mokratia ovat tulleet käsitteinä jo kapäiväisiksi. 
Kaikki tämä ehkä tulevaisuudessa vie lä vähentää 
AuK:n merkitystä. Tosin armeija sakin varmaan jo
tain muutosta johtamisessa o n tapahtunut ja tapah
tuu edelleen. 

Salon terästyö 

konepaj ateollisuuden pienyritys, jossa henkilökuntaa 
n. 20. H aastate ltava Raimo Lauren, toimitusjohtaja. 
Oma sotilasarvo tykkimies. 

1. Kyllä sotilasarvo aina katsotaan . Se vaikuttaakin va
lintoihin erityisesti johtotehtäviin valittaessa. Mutta 
otettaessa tavalliseen työhön ammattitaito ratkaisee , 
sotilasarvon merkitys jää lähes olemattomaksi. 

2. Kertoohan se jonkinasteisesta johtamiskoulutukses
ta ja toisaalta valinta näihin kouluihin tapahtuu mel
ko suuresta joukosta joten jotain johtopäätöksiä voi
daan aina vetää . 

3. Ei , ei kai niillä enää niin suurta eroa ole. 
4. Katsoisin , e ttä sotilasjohtaminen on etupäässä sel

laista lattiatasolle sopivaa johtamista , kenties työn 
suunnittelua ja niin edespäin . Itse yritysjohtaminen 
on jo enemmän finanssitoimintaa, jota ei juuri ar
meij assa opi . 

*** ORION YHTYMÄ OY FERMION 

Keskisuuri o rgaanisia lääkeraaka-a ineita valmistava 55 
henkilöä työllistävä yritys. Haastate ltavana tehtaanj oh
taja Suo minen. Sotilasa rvo luutnantti . 

1. Luonnollisesti sotilasarvo va ikuttaa ja se tulee auto
maattisesti esille työnhakulomakkeessa. Työnj ohto
tehtäviin haettaessa sotaväen jo htamiskoulutus on 
selvä meriitti , to isaalta sen puuttuminen laske taan 
disme ri iti ksi, va ikka koulutuspohj aa muuten olisi
kin . Onhan se kuitenkin osoitus iitä, e ttä jostain 
syystä henkilö ei ole karsintaa AuK: uun läpäissyt. 
Use in nämä syyt ova t joitain yrityksen kannaltakin 
negatiivisia luonteenpiirte itä . 

2. Mitään suoraa se e i nyt va rsinaisesti kerro . Viittaan 
edelliseen vastaukseen, että A U-ko ulutusta voidaan 
yle isesti o ttaen pitää positiivisena kriteerinä. 

3. Kyllä R UK:a arvoste taan nykyisen enemmän. Jos 
otetaan esimerkiksi keskikoulun käynyt teknikko , 
joka o n R UK:n käynyt , niin hän antaa paperill a heti 
paremman vaikute lman kuin henkilö , joka olisi va in 
AuK:n käynyt. 

4. Ero on erittä in suuri. Sotilasjohtaminenhan pe rustuu 
sotilaa lliseen kuriin . Tehtävä t teetetään pelolla ja 
pakolla. Liikemaailmassa ta rvitaan yhteisto imintaa 
va rmasti e nemmän kuin suoraa komentamista. Se 
miksi RU K/AuK on meistä tä rkeä johtuu siitä , e ttä 
koulutus sisä ltää huo mattavasti ns. henkisiä oppimi
selementtejä . Toisaalta se o n e nemmän käytännö n
läheinen kuin moni siviilin oppila itos. Sie llä opitaan 
ti etynla ine n käytös , joka on hyödyllinen myös ar
meijan jälkeen. 



28 HANKONIEMI 

Hyvin viihtyvä varusmies palvelee paremmin 

Kun ihminen repäistään siviilielämään tutusta ympäristöstä 
aseelliseen palvelukseen on selvää, että muutos on radikaali. 
Palveluksen aikana jokainen kohtaa ongelmia. Luonteeltaan ne 
ovat hyvin moninaiset. Usein varusmies jää painiskelema an 
niiden kanssa yksin. Hän tuskailee ja huomaa, ettei pääse 
puusta pitkälle. Tällaisessa tilan teessa ei p idä unohtaa, e ttä 
jokaisessa joukko-osastossa toimii varusmie stoimikunta. Niin 
myös Hangon Rannikkopatteristossa. VMTK on varusmiehen nk. 
avoin kanava joukko-osaston komentajaan sekä 
kantahenkilökuntaan. Rannikkotykistötoimikunta niin kuin 
jokainen vastaava toimikunta perustuu varusmiesten 
aktiivisuuteen, sillä se koostuu asepalvelusta suorittamassa 
olevista Suomen miespuolisista kansalaisista. Juuri sellaisista 
kuin sinä ja minä. 
RTTK pyrkii auttamaan hyvin moninaisissa asioissa. Joukko
osastossamme toimii ms. sosiaaliasiamies, työ- ja 
opintoa-siamies, oikeusasiamies sekä työsuojel uasiamies. 
Näistä jokainen on alan asiantuntija, joten apu on varmasti 
asiantuntevaa ja luotettavaa. Lisäksi täytyy muistaa, että 
varusmiestoverin puoleen on aina helpompi kääntyä. Jokaisessa 
yksikössä toimii vielä tukihenkilöt, joiden puoleen voit kääntyä 
jos jonkinlaisissa ongelmissa. 
RTTK:n laajana työkenttänä on myös vapaa
ajanviettomahdollisuuksien parantaminen ja niiden puutteiden 
kartoittaminen. RTTK hankkii harrastusvälineitä, järjestää 
matkoja, alokastiedotustoimintaa sekä keräyksiä. Kokoksissa 
RTTK pui tulleita alotteita ja toteuttamiskelpoiset esitetään 
komentajalle. Jokaisella varusmiehellä on oikeus olla 
aloitekykyinen. RTTK:n toimihenkilöt vastaanottavat mielellään 
aloitteita. Rikkaalla aloitetoiminnalla voidaan parantaa tai 
kokonaan muuttaa asioita, jotka varusmiehet katsovat tärkeiksi. 
Laajakantoiset aloitteet viedään ESSl:n VMTK päiville, joilla ne 
käsitellään ja sieltä mahdollisesti valtakunnallisille VMTK 
päiville, joita kerran vuodessa järjestetään. 
Ohi ovat ne ajat, jolloin sanottiin ettei varusmies voisi viihtyä 
armeijan harmaissa . Nyt tunnustetaan kautta linjan, se tosiasia 
että paremmin sellainen mies palvelee, joka viihtyy. Positiivinen 
asenne palvelukseen on jo puoli voittoa. 
Varusmiehistä itsestään on kiinni sosiaalisten olojen kehitys 
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sekä suhde kantahenkilökuntaan. Olkaamme siis 
aloitekykyisiä, toimintavalmiita ja reippaita. Komentajamme ei 
suinkaan ole niin saavuttamattomissa kuin yleisesti luullaan. 
VARUSMIES! RTTK ON AUTTAJASI! 

RTTK:n puh. joht. 
Alik. Savolainen 

RTTK:n kokoonpano 20.09.1983 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Sosiaaliasiamies 
Työ- ja opintoasiamies 
Oikeusasiamies 
Työsuojeluasiamies 
Russarön kokelasedustaja 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja 
Russarön ty kkimiesedusta ja 
Hästö-Busön yksikköedustaja 
EPtri :n yksikköedustaja 
Tukihenkilöt: 

EPtri Alik. 
Hästö-Busö Alik. 

Tkm . 
Russarö Alik. 

Tkm . 

Ylil. 
Alik. 
Alik. 
Tkm. 
Tkm. 
Tkm. 
Tkm. 
Kok. 
Alik. 
Tkm. 
Alik . 
Kok. 

Lyytikäinen 
Savolainen 
Lehto 
Enroos 
Wahlman 
Salo järvi 
Wahlman 
Harjunen 
Hautakangas 
Siukosaari 
Kankare 
Amnell 

Lehto 
Viitanen 
Nikkanen 
Soini 
Salonen 

29 
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Risti näkyvissä 

Pöydälläni on tumma profiilikuva miehestä, jonka otsa painautuu toi
sen käden varaan. Syvissä ajatuksissa näyttää siinä ihminen olevan -
olisiko pää mennyt kumaraan liian suurten huolien alla? 
Taaempana , ilmeisesti seinällä, piirtyy näkyviin risti. Sen viereen on 
hollanninkielellä kirjoitettu kysymys. Käännettynä se kuuluisi: Voisi
ko minustakin tulla pappi? Tätä ajatuksen aihetta muistan omalla 
kohdallani pohtineeni erityisesti niihin aikoihin, jolloin pöydälläni 
nyttemmin oleva kuva tuli minun haltuuni. Tottakai silloiselle - parin 
vuosikymmenen takaiselle - teologian opiskelijalle pappeuden tuu
miminen oli aivan luonnollista . Siinä ei ollut sen kummempaa. 
Se miten muotokuva miettivästä miehestä kulkeutui minulle sisältää 
omalta osaltaan värikkäitä muistojen aiheita. Hollantilaiseen kirk
koon olin tuolloin osunut satunnaisena kävijänä. Eteisessä oli kirja
pöytä , jolta sai ilmaiseksi tai pienestä maksusta luettavaa . Kansikuva
na eräässä halvassa vihkosessa näkyivät mies, risti ja tulevaisuuden 
kysymys. Yksinkertaisuudessaan ja koruttomuudessaan kuva aivan 
kuin puhutteli tullen lähelle omia, siihen aikaan tiheästi toistuvia , 
mietteitäni. Niinpä mies seurasi minua ja aloitetulla opiskelijapojan 
vaellusmatkalla. Sen startti oli rekan ja autolautan mukana tapahtu
nut Hangon satamassa. Reissu jatkui useamman maan kautta etupääs
sä liftauksen varassa huipentuen Itävallan alppien ihmettelemiseen. 
Matkaelämyksiä riitti kuukausiksi - aikanaan tuli sitten taas Suomen 
maaperä jalkojeni alle. Opiskelijasta tuli vuosien jälkeen pappi , ny
kyisenä toimipaikkana on tämä satamakaupunkimme. Edellinen 
käyntini täällä oli yllämainittu , kaukana takanapäin oleva matkaan
lähtö. 
Kuva miehestä on tuossa edessäni - vieläkin tuntuu hahmolla , ristillä 
ja kysymyksellä olevan sanottavaa itselleni. - Entä sinulle, joka näitä 
rivejä silmäilet? Kysymys papiksi tulemisesta ei useimmissa tapauksis
sa kuulune sinun ongelmiisi. Tähän minun ammattiini emme sen 
enempää takerru. Sinuahan odottavat omat toimesi , omat elämäntai
paleesi kotimaassa tai kauempana , omat suuret hetkesi, omat kuvako
koelmasi seinällä, albumissa tai ainakin mielessä. Ja - henkilökohtai
set huolesi sekä elämänkysymyksesi tulevat nekin aikanaan eteen. Pää 
voi sinultakin painua ja katse laskeutua tiukemmissa tilanteissa . Voi 
nousta kysymyksiä: Tuleeko minusta koskaan sitä tai sitä? Saavutan
ko tavoitteeni? Mikä on koko elämäni tarkoitus? Tai: Olen rikkonut 
ajatuksin, sanoin , töin. Voinko saada anteeksi? - Ota esimerkkiä ku
van miehestä . Hänenkin päänsä on kumartunut , mutta se on tapahtu
nut ristin edessä. Mies rukoilee. Sinäkin saat omien huoltesi ja kysy
mystesi kanssa lähestyä Vapahtajaasi, josta on kirjoitettu : " Hän on 
ylimmäinen pappi , joka kyllä kykenee ymmärtämään meidän heik
kouttamme ... ja antaa meille armon." 

JUKKA REIMA 
ovo. sot.past. 
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RUSSARÖN KASARMILLE 
UUTTA ILMETT A 

Russarön kasarmi valmistui vuoden 1932 alussa "uuden 
vuoden lahjaksi Erilliselle Rannikkotykistöpatteristol
le" , kuten Kansan Kuvalehti vuoden 1932 ensimmäises
sä numerossaan kertoo . 
Kasarmin oli suunnitellut silloinen Puolustuslaitoksen 
arkkitehti Ypyä. Kasarmi edustaa funkistyyliä. Saman
tapaisia yhden yksikön funkiskasarmeja rakennettiin 
useita lähinnä Suomenlahden itäosan linnakeille. Jäljel
lä ovat enää Russarön ja sitä hieman nuorempi Mäki
luodon kasarmi. 
Kasarmi oli tuolloin mitä uudenaikaisin mukavuuksi
neen jopa ylellisyyksineen, joita ei suinkaan kaikkialla 
sen ajan varuskunnissa tunnettu . 
Juokseva vesi oli järjestetty rakentamalla kaksinkertai
nen vesijohtojärjestelmä, pesua varten merivesijärjes
telmä ja erikseen makeaa vettä sisältänyt juomavesijär
jestelmä. 
Kasarmin sisustuksessa oli pyritty mahdollisimman suu
reen viihtyvyyteen rakentamalla tuvat suuriksi ja valoi
siksi sekä käyttämällä lämpimiä, osin myös tummansä
vyisiä värejä. Kasarmilla oli myös laitteet elokuvien 
näyttämistä varten. 
Kasarmin rakentaminen maksoi 1,6 milj. markkaa . 
Sodan aikana kasarmi kärsi vain vähäisiä vaurioita ja 
voitiin ottaa käyttöön pienten korjausten jälkeen . 
1960-61 kasarmia perusparannettiin , jolloin mm. keit
tiö- ja ruokatilat uusittiin täysin. Elokuvakatsomo siir
rettiin kasarmin yläkäytävältä luokkaan . Arestihuoneet 
siirrettiin kellarista keskimmäiseen kerrokseen . Russa
rön saarella rakennettiin myös vesijohto. Tavallinen ve
sijohto kuitenkin jäätyy meressä , koska suolainen meri
vesi pysyy sulana vielä makean veden jäätyessä. 
Vesipulmat ovatkin linnakkeella eräs kaikkein vaikeim
min ratkaistavista onglmista. Russarön juomavesi tuo
tiin aikoinaan vesiproomulla laituriin , josta vesi vietiin 
käyttöpisteisiin hevosvetoisella säiliöllä. Pesuvesi otet
tiin merestä . 

Russarön linnakkeen lisärakennus ja peruskorjaustyö 

80-luvun alussa alkoi jo miehen ikään ehtinyt Russarön 
kasarmi olla selvästi peruskorjauksen tarpeessa. Russa
rön linnakkeella palveleville varusmiehille ei enää kyet
ty tarjoamaan kaikkia niitä palveluja, joista varusmie
het muualla saivat nauttia. Niinpä vuonna 1982 aloitet
tiin kahdessa vaiheessa suoritettava Russarön kasarmin 
laajennus ja peruskorjaustyö, jonka päättyessä vuonna 
1985 linnakkeella on jälleen esimerkilliset tilat niin pal
velusta kuin vapaa-aikaakin varten. 
Ensi syksynä -84 valmistuva lisärakennus tulee sisältä
mään 6 uutta tupaa , ruokalan sekä henkilökunnalle että 
varusmiehille pesutilat , muita sosiaalitiloja, sairastuvan 
ja opetustiloja. Eli valmistuessaan lisärakennus vastaa 
kooltaan likimain vanhaa kasarmirakennusta ja näin 
kaksinkertaistaa käytössä olevat kokonaistilat. Ennen 
kuin kaikki tilat otetaan käyttöön vanha kasarmi perus
korjataan niin sisältä kuin ulkoakin, tilojen käyttötar
koitukset korjauksen jälkeen pysyvät kuitenkin kuta
kuinkin ennallaan. Peruskorjaustyöajan varusmiehet 

asuvat uudessa osassa vanhan ollessa luonnollisesti tyh
jennettynä . Uusia tiloja on siis kaikkien töiden valmis
tuttua luvassa melkoisesti ja josta niin voidaan olettaa , 
että 80-luvun loppupuolella palvelevilla ei tilojen suh
teen liene mitään valittamista. 
Laajennusosan suunnittelussa on pyritty vanhan kasar
min yleisilme säilyttämään mahdollisimman hyvin. Sa
moin peruskorjauksessa materiaalit ja värit säilyvät. 
Uutta ilmettä kasarmialueelle tuovat suunnitellut kasar
min pihan asfaltointi sekä vanhojen linnoitustöiden ja 
sodan jälkien peittäminen mm. istutuksin. Sotilaskodin 
perusteellinen restaurointi , jota myös on hieman suun
niteltu , siirtynee hamaan tulevaisuuteen . Saunaa ei 
myöskään uusiin tiloihin tule , vaan tälläkin hetkellä 
käytössä oleva sinänsä erinomainen ja sopivan lenkki
matkan päässä sijaitseva sauna tulee olemaan käytössä 
vastaedeskin. 

Melko harvinainen kuva kasarmista vuodelta 1948. Oikean
puoleisen seinän kirjavuus ei johdu rappeutumisesta, vaan on 
sodanaikainen naamiointi. 

Laajennusosan suunnittelussa on kasarmin yleisilme pyritty 
säilyttämään. 
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00 PERINNEASIAT 
~ IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston komentaja , everstiluutnantti Sario on luo
vuttanut 
- 1.3.1983 värvätty Eija Luhtasela sekä vääpeli Pekka 

Luhtaselalle patteriston lippukilven n:o 72 
- 9.5.1983 kapteeni Jaakko Lehtoselle patteriston lip

pukilven n:o 73 
- 29.5 .1983 everstiluutnantti Ilmo Kekkoselle patte

riston lippukilven n:o 74. 
- 30.6.1983 r-apul Lea Turuselle patteriston lippukil

ven n:o 75 . 
6.7.1983 siivooja Elsa Hyväriselle patteriston lippu-
kilven n:o 76 -

- 31.7.1983 vääpeli Pertti Ojalalle patteriston lippu-
kilven n:o 77 

- 13.8.1983 eversti Markku Saloselle patteriston lip
pukilven n:o 78 
Viestittäjä Ester Mirjam Helena Lindströmille patteris
ton_rienoislipun n:o 91 tunnustuksena pitkäaikaisesta ja 
ans10kkaasta palveluksesta patteristossa hänen siirtyes
sä eläkkeelle 1.8.1983 lukien 
Yliluutnantti Kari Toivoselle Hyvon Haarikan erityisis
tä ansioista oman tehtävän hoidossa . 
- 1.11.1983 ruokala-apulainen Toini Huuskoselle pat

teriston lippukilven n:o 79 

[ m PALKITSEMISET : 
~ - -

Hankoniemiristi myönnettiin seuraaville: 
4.6.1983 

Tykkimies 
Korpraali 
Tykkimies 
Tykkimies 
Vääpeli 
Tykkimies 
Värvätty kers. 
Alikersantti 
Alikersantti 
Korpraali 
Tykkimies 
Viestittäjä 
Korpraali 
Teknikkoltn 
Teknikkoltn 
Tykkimies 

Hellström Raymond 
Himberg Arsi 
Holm Jari 
Hytti Jari 
Jyrä Pentti 
Koskiniemi Juha 
Kovero Heikki 
Laihinen Petri 
Leinikki Jouko 
Lindfors Jarmo 
Lindqvist Harri 
Manninen Sirkku 
Nikkilä Jouko 
Tomperi Kalevi 
Tuppurainen Osmo 
Tuomi Jukka 

am YLENNYKSET lm 
1r=t--a -----' JA NIMITYKSETr aJ 

28. 1.1983 Ylikersantiksi P I Jyrä 
28 . 1.1983 Ylikersantiksi EO Mehtälä 

1. 2.1983 Sotilasmestariksi T E Hahtola 
1. 2.1983 Vääpeliksi H T Palin 
1. 3.1983 Ylivääpeliksi K I Vahtera 
1. 5.1983 Vääpeliksi P I Jyrä 
1. 6.1983 Ylivääpeliksi R M Heinonen 
4. 6.1983 Lääkintäluutnantiksi T O A Kyander 
4. 6.1983 Teknikkoluutnantiksi M J Muntola 
1. 7 .1983 Ylivääpeliksi A I Nykänen 
1. 7 .1983 Ylivääpeliksi O A Tuomaala 
1.10.1983 Soti lasmestariksi M A Sipovaara 
1.10.1983 Sotilasmestariksi M J Muntonen 
1.10.1983 Sotilasmestariksi M J Turunen 
1.10.1983 Ylivääpel iksi P T Hietamies 
1. 9.1983 Yliluutnantiksi M J Paalanen 

- nimitys 1.6.1983 
1.11.1983 Kapteeniksi O Lyytikäinen 

Tykkimies 
Emäntä 

1.8.1983 

Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Kapteeni 
Tykkimies 
Teknikkoylil 
Upseerikok . 
Kers .res. 
Alikersantti 
Upseerikok . 
RSKY:n pja 

Salminen Jukka 
Vesala Anita 

Holmila Esa 
Koskela Kyösti 
Laaksonen Reijo 
Lahtinen Jukka-Pekka 
Lehtonen Jaakko 
Mäkinen Eerik 
Palm Jouko 
Rauhanen Kari 
Ryhänen Sauli 
Sippula Kari 
Wallin Martti 
Österlund Liisa 
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- hyvän painojäljen muovipakkauksia -

PL 33 33731 Tampere 73 Puh. 931 -645 333 
Helsingin myyntikonttori. Pohj. Hesperiank. 3 B 11, 

00260 Helsinki 26 Puh. 90-49 05 41 , 49 07 41 . 

kauppakaneja • mlnlgrlp- Ja muita puneja • vallntapakkauksia • 
painettuja pakkauaratoja • tlmln pllvln laatutuottalta muovista 

Tampereen 
monipuolisin 

kalustevalikoima 
. . .... ·..-··:: 

i \ ;. 
t~ . . . 

Takojankatu 8 Tampere Puh. 550150 

MUKAVAA 
MATKAA 

TOIVOTTAA 
VALMET OY 

KISKOKALUSTO
TEHDAS 
VAlMET 

MESTARI • MARKET • KOTI-EIANTO 
..__ ___________________ __j_ ___________________ __i: 
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TERÄKONEISTUS OY 

Tarkkuustyönä koneen osat 
sorvaustyökalut hiontatyöt 

terienvalmistusta CNC

sorvausta ja jyrsintää 

08700 Virkkala puh. 912/41272 

Matkustitpa 
Minne Tahansa 

HYVÄÄ MATKAA! 
TREVLIG RESA! 
PLEASANT JOURNEY 
GUTE REISE! 

Kuninkaankatu 36, PL 200 
33201 Tampere 20, puh (931) 147100 
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~ ESSELTE DYMO 
PL ASTI PAK-TU OTANTO 

• kansioita 
e lajittelu- ja säilytys-

koreja 
• kirja- ja kansiotelineitä 
• kortistolaatikoita 
e 1omakelaatikoita 
• aikakauslehtikoteloita 
• kynätelineitä 

Sirottelulaitteita, 
kaivurin kauhoja 
hydrauliikka 

MYYNTI : ALAN TUKKULIIKKEET 

Kiertokatu 7 24100 Salo 1 0 
Puh. 924/16031 , 16032 ja 18930 
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Me pyöritämme Suomea Me py 

p 
itäm----- s. ............ 
neo Mep · 
itämme Suomea 
neo Me öritä 

,.. ..... ··mmeSuc 
Mepy 

·it~;;;;;;- Suc 

py 
mmeS11t 

neo e pyöriliim--------- ~---a Me py 
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Nyt on Metsän Vuosi 
~ TolmlmtM ,,..,.,n ,-rhMul 

~ PUULAAKI av 

TULILINJALLA 
Rakennustarvike HINNAT Kurkihirressä 
Tule ja hämmäsly Hirren hintoja 
monet niistä on kiristetty puoleen 
Meiltä löydät: 
- keittiö ja kylpyhuo
nekaapistot 
- kaapiston ovet 
- seinä ja lattialaatat 
- väliovet ja painik-
keet 

KURKIHIRSI OY 

- ruostumattomat 
pesupöydät työtasot 
määrämittaisena 
- ulko-ovet 
parvekeovet 
- ikkunat ja tuuletus
luukut mittatilaustyöt 

rakentajan kauppahuone 
08500 Lohja as. 912-35434 

OJAMON KUKKA 
Ojamonkangas 08200 Lohja 20 
puh. 912-87407 

Asiantuntijaai 
•••t•-•ioiasa 

Vilhonkatu 13 
24240 SALO 24 puh, 924-7480 
ma, pe. klo 9- 18 ti-to klo 9- 17 
lauant klo 9-13 

LOHJAN PAPERI OY 

LOHJAN MAINOSJAKELU 
Malminkatu 18 08150 Lohja 15 
912-24265 

[ PENAGENT OY J 
Kone ja työkaluedustuksia 

Euroopasta ja Kauko-Idästä 

peilihyl1y 
.. ,,;; i 

i 

FORSSAN PIKAPESULA 
30100 Forssa 10 puh. 916-12069 

[. KEKKONEN OY 

A aschan 
P. E. ASCHAN OV 
Salvumiehenkatu 4 
20310 TURKU 31 

SALON MATKATOIMISTO 
Turuntie 1 SALO 924-7585 

a■o 
ASTU OIVAAN 

Pekka Härmä -

!l!!!MC --9'tiHT 

Salo, puh. 7761 - ASKEL PAREMPAAN 
AJOTAITOON 

MYY JA HUOLTAA 
LAHTISELLA UUDELLAMAALLA 

rv72~ TYNNIN-i ARJU 
~ puh. 86217 
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TAPIOLA YHTIÖT 

#/HANKKIJA 

OY FINSOVEXPORT AB 

EKE-YHTIÖT 
Westend intie 1 02160 ESPOO 16 

KENKÄKAUPPA 
M. NÄSÄNEN & CO 

Opticos Aschan Ky 

LEINOVALU Oy 
24 100 Salo 10 

LEVY JA MUSIIKKI 
Lohja Nummela 

Nähtävyys Riihimäellä: 
LINJA-AUTOASEMAN KAHVILA 

Oy TAMPELLA Ab 
Voimasektori 
Heinola 

_'fampella 

G.A.SERLACHIUS OY 

TILUX OY 

Hangon Rannikko
patterista kiittää 
kaikkia ilmoittajia 
sekä muita lehden 
ilmestymistä edes
auttaneita. 

Valokuvausalan erikoisliike: 

Systecon Oy 

Edustusl iike 
T:mi JOUNI RANNIKKO 
Halikko puh 924/68860 
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00 OVAKO Oy Ab 

Meillä täällä HOP:ssa kaiken lähtö
kohtana on hyvä pankkipalvelu. Se mer
kitsee sitä, että sinua palvelee kaikissa 
asioissa ammattinsa osaava henkilökunta. 
Pankkiasiasi hoituvat sujuvasti ja jousta
vasti . 

KOVERHAR 

Palveluhalukkuuden huomaat monista 
eri tekijöistä: ystävällisestä hengestä, 
halusta auttaa ja tehdä vähän enemmän. 

Nämä ovat toimintaperiaatteemme. 
Olet tervetullut toteamaan käytännössä, 
että palvelupankki on nimensä veroinen. 

HANKONIEMI 

Suomen puunsuojamaali 
on Pinotex Extra. 

()lj~ pohj.tirH:ll l' inolc\ 
l·. ,t r.t 1111 p ln11 1'uoj.11'1.1.di. 
j11k ,1 m uodo, t.l.l k.t uniin. 
kt.•,r:h :in j.t ,,:tt:iln lki, :in ' 
pi1111 .1n. l' t.: itt :l\ ~ ~ ln1:i,,i j.1 ~ 
i"1lj~ pohj .1i,uull·n,.1 .111 · 
,i11,t .1 ,l: ,o,t.:huu crinn· 
m.1i, .. ·,ti , .1.11i, 1i11 l..ohtt.·i· 
,iin. 111~ i',, c.: 11111.: 11 puun· 
,unj ,tttujt.·n j.1 m .1.1l.1ttujt.·11 
pi111oj1.:n lllnk·lll.'l'll k :i,it· 
tt.·h \ 11. P irtoh: '- l·. :,.,.u,1 on 
ln ~ lt.·li"1m:ii 11 .. -11 j.1 , ik , i 
hdppn, i, 1.: l1t.·i 111:n j:t , :ih:i 
n1i, k t.·i111.:11 . 

l'uu11,11<>j.1uk,l'll .1.,i.111tu11tq.1. 

Edullinen palvelukauppa 

LOHJAN 
MAALI KESKUS 

K. Leppäniemi 
Laurinkatu 32, vastap. linja-autoas. P. 11570 

Meiltä saat 
monikäyttöisen pankkikortin 

jaMINISYP-kortin. 
Yhdyspankin pankkikor- J os haluat vain käyttää au
til)a_voit ~aks~ ?stoksesi, tomaatteja, sinulle riittää 
as101~a ½atevasti Yhdys- MINISYP-kortti. Tule ja 
pankissa Ja nostaa rahaa tilaa oma korttisi -
pankkiautomaateista . .saat asiat sujumaan. 

DYSPANKKI. 

meidän pankki 

TOIMIVA TYÖVAATE 
HOTELLIEN JA 
RAVINTOLOIDEN 
HENKILOKUNNALLE 
IMAGE WEAR on tyyliä. IMAGE WEAR on 
toimivuutta. IMAGE WEAR on hengittävää 
puuvillaa ihollasi. IMAGE WEAR on asian
tuntevaa suunnittelua: P&M-DESIGN. 
IMAGE WEAR'in BLACK&WHITE -sarja on 
kehitetty juuri sinulle. IMAGE WEAR on 
kaikkea sitä, josta korkealuokkainen 
ja edustava työvaatetus tunnetaan. 
IMAGE WEAR'issa viihdyt ! Olet hyvän 
näköinen ja työ luistaa ! 

RISSANEN OY 
10420 Pohjankuru, puh. 911-55 220, 
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