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HANKONIEMI 

Hankoniemi 1.8.1984 

VU OSIP ÄIV ÄN PERINNE - HISTORIAA JA TU LEV AIS UUTTA 

Hankoniemi-lehden kesän numeron ilmestyminen on ajoitettu Hangon Rannikko
patteriston 1.8. vietettävän vuosipäivän mukaan. 
Patteristomme vuosipäivä -keskellä kauneinta kesää-jää usealle nuorelle rannikko
tykkimiehelle mieleen vain helteisenä paraatipäivänä, jolloin pastori ja komentaja 
sanoivat jotain. Miksi paraatikentällä seistiin - on ehkä vuosienkin kuluttua vielä 
hämärän peitossa. Joukko-osaston vuosipäivä nykyisyyden ja historian yhteenliittä
jänä on nuorelle tuntematon käsite. 
Jokaisella kansakunnalla on menneisyytensä. Olemassaolon taisteluissa on saavu
tettu loistavia voittoja ja itketty tappion katkeria kyyneleitä. Puolustusvoimiemme 
joukko-osastojen vuosipäivät liittävät meidät tähän menneisyyden ketjuun. Vuosi
päivä saattaa liittyä loistavaan voittoon kuten Merivoimien ja Kotkan Rannikkopat
teriston vuosipäivä 9. 7. -Ruotsinsalmen meritaistelun voittoon vuonna 1790. Vuosi
päivä voi myös muistuttaa katkerista ja verisistä taisteluista, kuten Rannikkojääkäri
pataljoonan vuosipäivä 5. 7., jota vietetään Teikarin saaresta Viipurin lahdella heinä
kuussa 1944 käytyihin taisteluihin perustuen. 
Pääosa joukko-osastoistamme viettävät vuosipäiväänsä perustamispäivänsä muis
toksi. Näin myös Hangon Rannikkopatteristo. Joukko-osastomme perustettiin 
1.8.1921. Siitä lähtien ovat rannikkotykkimiehet Hangon alueella kokoontuneet 
yhteiseen juhlahetkeen. Päivä on se hetki vuodesta, jolloin arvioidaan kuluneen vuo
den tulokset ja luodaan katse eteenpäin-tulevaan työhön ja toimintaan. Vuosipäivän 
tilaisuuksissa patteriston nykypäivä tervehtii sotiemme veteraaneja, entisiä varusmie
hiään sekä patteristossa elämäntyönsä tehneitä sotilaita ja siviilejä. 
Puolalaiset rakensivat täysin tuhotun Varsovan kaupungin keskustan uudestaan 
sodan jälkeen 1600-luvulta peräisin olevien piirustusten mukaan. Perusteena oli tote
amus " Kansa, joka menettää kosketuksensa historiaansa - menettää myös tulevai
suutensa" . Sama toteamus pätee myöskin meidän maassamme. Suomen itsenäisyys 
ja kansamme ulospäin osoittama yksimielisyys turvallisuuteemme liittyvissä asioissa 
on pitkän ja raskaan kehityksen tulos. Kunnioittakaamme maamme itsenäisyyden 
tuojia ja sen puolesta taistelleita. Joukko-osastojen vuosipäivät ovat eräs tapa osoit
taa kunnioitustaan heille jotka ovat luoneet meille " Hyvinvointi Suomen" . 
Tervehdin kunnioituksella vuosipäivänämme 1.8. joukko-osastomme veteraaneja, 
nykyistä henkilökuntaa ja varusmiehiä. Seuratkoon menestys patteristoamme myös 
tulevaisuudessa. 

Patteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

Asko Kilpinen 
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InMemoriam 

Majuri 
Hille Olavi Aarva 

t 
30.3.1984 

Majuri Hille Olavi Aarva kuoli 30.3.1984 Meltolan 
sairaalassa. 

Hille Aarva syntyi Pietarissa 13.8.1906. Karjalan 
kannakselle hän muutti vanhempiensa mukana 
vuonna 1918, ja koulunkäynnin hän suoritti T~rijoel
la. Tuohon aikaan Suomi eli etsikkoaikaansa, Ja nuo
ressa Aarvassa virisi 'voimakas isänmaallinen henki. 
Urheilujärjestöjen ohella_ hän toim\ aktii".ise~ti Teri
joen ja Kanneljärven suoJeluskunmssa. Sielta Aarva 
sai pitävän pohjan sotilasuralleen. 

Majuri Hille Aarvan ruumiinsiunaus toimitettiin Han
gon hautausmaan kappelissa. Lippuvartiossa yli~_uu!
nantti K Toivonen, sotilasmestari E Kuronen seka yh
luutnantti J Paalanen. Kunniavartiossa ovat ins .maj 
K Hyvönen, maj evp P Lahdenranta, maJ evp T Kallio 
ja maj evp P Karvinen. 

Varusmiespalvelukseen Aarva astui ~T 2:ee!1 
Humaljoella heinäkuussa 1927. Hän pyrki_ kadetti
kouluun ja suoritti kurssin numero 13 vuosma 1929-
31. Vänrikkinä hänen ensimmäinen palveluspaik
kansa oli RT 3 Lahdenpohj assa. Myöhemmin hän sai 
siirron takaisin RT 2:een Viipuriin. Tuossa joukko
osastossa Aarva palveli Hankoon tuloonsa saakka. 

Hille Aarva siirtyi Ensimmäiseen Erillis~~n Ran
nikkotykistöpatteristoon (nyk. HanRPsto) Orön lin
nakkeelle vuonna 1936. Siellä hän toimi linnakkeen 
varapäällikkönä. Seuraavana vuonna_ }\arva siirtyi 
Russarön linnakkeelle koulutusupseenks1. 

Sotavuosina Aarvan tehtävät siirtyivät mantereen 
puolelle. Vuonna 1940 hän toimi Bromarvin lohkon 
komentajana , ja seuraavana vuonna saman lohkon 
tykistökomentajana. Yhdistettyjen lohkojen komen
tajana Aarva toimi vuonna 1942, ja vuonna 1943 hän 
komensi Hankoniemen alueella toiminutta 12 tuu
man rautatiepatteria. 

Sotien jälkeen Aarva palasi Russarön linnakkeelle , 
päällikön tehtäviin vu~si~si. 1945-47" Seura~vat 
yhdeksän vuotta hän to1m1 hnnakk~1stoupseenna. 
Reservialiupseereita Aarva koulutti 1950-luvulla 
Russarössä ja Isosaaren linnakkeella. HanRPston 
koulutus- ja järjestelytoimiston päällikkönä Aarva 
toimi kaksi vuotta. 

Puolustusvoimien palveluksesta pitkän ja kunniak
kaan uran jälkeen Aarva siirtyi eläkkeelle vuonna 
1960 , mutta työsarka ei vielä ollut pää~öksessä. _Run
saat kymmenen vuotta Hille Aarva oh K8:nsalhso_~a
kepankin palveluksessa Hangon kaupungissa. Elak-
keelle hän siirtyi vuonna 1971. . 

Kaikki hankolaiset muistavat tämän suoraryht1sen 
herrasmiehen , todellisen vanhan polven hankolaisso
turin , joka siunattiin haudan lepoon 7.4._1984 Hangon 
kappelissa sotilaallisin kunnianosoituksm. 

.. 
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Ruotsin rannikkotykkimiesten laivastovierailu 

Hangossa 

yhteysupseerin silmin 
Päivä oli valjennut sumuisena maanantaina 
28. toukokuuta 1984. Olin valmiina odotta
massa Hangon Länsisatamassa, kun kaksi 
diplomaattiautoa ajoi paikalle. Ilmoittau
duin Ruotsin sotilasasiamiehille eversti 
Anderssonille ja kapteeni Benjaminille. Pian 
saapuivat luotsit, ja luotsivene kiinnitti laitu-

Ilmoittautuessani 
aluksella vierailevan 
osaston johtajalle evers
tiluutnantti Lundille oli 
vierailu vasta alkamassa, 
mutta yhteysupseerin 
työt olivat jo voiton puo
lella . 

Kolme viikkoa aikai-
semmin kuulin saa-
vamme vieraaksemme 
kolme Ruotsin rannikko-
tykistön miinalaivaa. 
Samalla sain tietää 
omasta yhteysupseerin 
tehtävästäni . Yhteysup-

JOista sain tarvittavat 
perusteet toiminnalleni . 
Hangossa tulivat käyn
tieni vuoksi tutuiksi kau
punginjohtajan sihteeri , 
matkailupäällikkö , luot
sivanhin ja satamakap
teeni. Varuskuntakes
kuksen puhelunvälittäjät 
olivat myös kovilla 
lukuisten puhelutilaus
teni vuoksi. Raportoin 
toiminnastani lähes päi
vittäin patteriston 
komentajalle everstiluut
nantti Kilpiselle. Hank-

Miinalaiva Furusundin kannella yhteysupseeri ltn 
Tapio Maijala, Ruotsin apulaissotilasasiamies kapt 
Folke Benjamin, aluksen päällikkö maj Per Edebo 
sekä patteristoupseeri maj J Voipio. 

seeri hoitaa vierailun kimieni perusteiden poh
ennakkovalmistelut, vas- jalta hän laati vierailuoh
taa vierailun aikana käy- jelman, jonka rouva 
tännön järjestelyistä ja Semi taiteili kauniiseen 
on koko ajan vieraili joi- ja käyttökelpoiseen muo
den käytettävissä. Aloi- toon. Aikani vierailua 
tin tehtävieni hoidon edeltävällä viikolla veivät 
Helsingistä. Pääesikun- ohjelmien ja kutsukort
nan ulkomaanosasto ja tien postitus sekä yksi-
Ruotsin suurlähetystö tyiskohtien järjestelyt. 
olivat käyntikohteeni , 

riin. Laskeuduimme veneeseen ja lähdimme 
liikkeelle sukeltautuen hernerokkasumuun. 
Kahdenkymmenen minuutin ajon jälkeen 
harmaa alus ilmestyi yhtäkkiä eteemme. 
Luotsivene ohjattiin laivan viereen ja nousin 
sotilasasiamiesten sekä luotsin kanssa kan
nelle. 

Ruotsalaisvieraat kuljetusalus Vänön kannella. 
Majuri Voipio ja ylivääpeli Lindström ( oik.) ovat isän
tinä. 

Upouusi 
Furusund 

Täsmällisesti kello 
yhdeksän kiinnittyi mii
nalaiva Furusund sata
makonttorin laituriin 
Länsisatamaan. Lippu
laivana toimiva Furusund 
valmistui syksyllä -83 ja 
oli nyt ensimmäisellä lai
vastovierailullaan. Aluk
sen tekniikassa riitti 
ihmettelemistä asiantun
tijoillekin. Heti Furusun
din jäljessä saapuivat 
Mul 17 ja 19 , jotka ovat 
olleet jo monella purjeh
duksella mukana. Kolmi
kymmenmetriset -50 -
luvulla rakennetut aluk
set ovat edelleen käyttö
kelpoisia miinalaivoja. 

Vierailu alkoi viralli
sella tervehdyskäynnillä 
varuskunnan päällikön ja 
kaupunginjohtajan luo-

na. Tämän jälkeen 
ajoimme hautausmaalle , 
jossa everstiluutnantti 
Lund adjutanttinsa avus
tamana laski seppeleen 
sankarihaudalle. Viralli
seen protokollaan kuu
luivat vielä vastavierai
lut , jotka oli yhdistetty 
ruotsalaisten tarjoamaan 
lounaaseen. Lounasvie
raat jouduttiin tilanah
tauden vuoksi jakamaan 
kahdelle alukselle. Kuu
luin siihen puoliskoon 
joka söi miinalaiva Furu
sundilla. Herkullisen ate
rian jälkeen aluksen 
päällikkö majuri Edebo 
tarjosi kahvin kera puns
sia. Tarjoilu tapahtui 
Kustaa Vaasan aikaisen 
metallikarahvin jäljitel
mästä, joka nyt aluksen 
ensimmäisen vierailun 
kunniaksi juhlavasti 
uudistettiin. Ensimmäi
sen vierailupäivän ohjel
massa oli myös lehdistöti-
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laisuus, jonka tuloksena 
tiistain Hangonlehdestä 
saimme lukea vierailusta 
pitkät artikkelit kuvi
neen. 

Jalkapallo-ottelu kuu
luu perinteisesti ruotsa
laisten laivastovierailu
jen ohjelmaan. Kello 
15 .00 oli jalkapalloken
tällä suuri joukko vie
raita ja omia rannikko
tykkimiehiä johtajineen 
kannustamassa pelaajia . 
Kyanderin , Nuutisen ja 
Tiikkajan johdolla patte
ri ston joukkue ei vieras
koreuteen syyllistynyt 
vaan voitti ottelun 4 - 0. 
Päivän päätteeksi Han
gon kaupunki tarjosi päi
vällisen hotelli Regatassa 
ja vieraat vastavuoroi
sesti esittivät hauskoja 
merimiesj uttuja ja iloisia 
juomalauluja. 

HANKONIEMI 

keen laskeuduin messiin, 
jossa osaston lääkäri 
ensimmäisten joukossa 
oli vasta heräilemässä. 
No , pienen alkuhäm
mennyksen jälkeen alkoi 
tapahtua . Pohjustimme 
ensin perinteellisellä 
ruotsalaisella aamiaisel
la , ja kun kokki oli saanut 
mätiä voileiville , juhlis
timme aamuhetkeä 
samppanjall a. Kauan en 
sukeltajien aamukekke
reissä ehtinyt viivähtää, 
kun jo johdatin vieraita 
tutustumiskäynnille kul
jetusalus Vänölle. 

Kymmeneltä kaksi 
turistibussia lähti matkai
lulautakunnan järjestä
mälle kiertoajelulle. 
Kaupungin lisäksi vie
raita kierrätettiin Lap
pohjassa saakka. Patte
riston komentaja tarjosi 

nottoon aluksilla. Coc
tailtilaisuus pidettiin 
alusten peräkansilla , 
jotka oli yhdistetty kul
kusilloin toisiinsa. Vie
railukutsun olivat saa
neet monet patteriston 
henkilökuntaan kuulu
vat , kaupungin johtohen
kilöt sekä vierailujärjes
telyihin myötävaikutta
neet kaupunkilaiset. Sää 
oli suosiollinen ja ihmiset 
olivat hyvällä tuulella. 

Epävirallinen 
osuus 

nelma oli vapautunut ja 
rento. Orkesterin levä
tessä esittivät ruotsalaiset 
omaa ohjelmaansa: rum
pusooloja ja hanurisere
naadeja. Suomalais-ruot
salaisia suhteita luotiin ja 
kehitettiin aina pikku
tunneille asti. Oli miellyt
tävää olla järjestelyistä 
vastaavana mukana, kun 
kaikki olivat tyytyväisiä -
unohtumaton ilta. 

Vierailu 
päättyy 

Virallisen ohjelman 
päätyttyä tiistai-ilta Han
gossa tarjosi vierailijoille 
aivan jotain muuta kuin 

Joskus on kaiken haus
kankin loputtava. Päätös 
tälle vierailulle koitti kes
kiviikkona 30. touko
kuuta kello 09.00, jolloin 

. vierailijat irroittivat. Saa-
1 toin miinalaiva Furusun

din sotilasasiamiehen ja 
luotsin kanssa Russarön 
ohi. Kertasin vielä aluk
sella uusien ystävieni 
kanssa viera.ilun kom
mellukset ja huippuhet
ket sekä keskustelimme 
everstiluutnantti Kilpi
sen esittämästä ajatuk
sesta suorittaa vastavie
railu Pohjanlahden toi-

Upouusi Furusund Hangon Länsisatamassa. Vasta viime vuonna valmistunut miinanlas
kija on täynnä modernia tekniikkaa. 

selle puolelle. Kun 
hyvästit oli jätetty las
keuduimme laivan kyl
keen ajaneeseen luotsi
veneeseen. Pian poistut
tuamme alukselta ruotsa
laiset ylittivät aluevesira
jan ja suuntasivat kul
kunsa kohti kotisata
maansa Oscar Fredriks
borgia lähellä Tukhol
maa. Länsisatamaan 
palattuamme kiitin luot-
sej a sekä hyvästelin soti
lasasiamiehen kapteeni 
Benjaminin , joka koke
muksellaan ja taidollaan 
oli suureksi avuksi vierai
lun järjestelyissä. Olin 
jälleen yksin Hangon 
Länsisatamassa, mutta 
en tällä kertaa odottanut 
enää ketään vaan ajoin 
kotiin nopealle levolle 
ennen työpäivää. 

Samppanja
aamiainen 

Toinen vierailupäivä 
valkeni aurinkoisena 
ainakin suurimmalle 
osalle. Sukeltajat olivat 
kutsuneet minut samp
panja-aamiaiselle aluk
selleen (Mul 19) kahdek
salta. Lipunnoston jäi-

lounaan upseerikerholla 
alusten päälliköille sekä 
vanhimmille upseereille 
kertoen samall a patteris
tosta ja sen tehtävistä . 
Nuore mmat upseerit 
tutustuivat Tvärminnen 
elä in tieteelliseen ase
maa n ja viettivät muka
van sa un aill an patteris
ton nuorten upseerien ja 
toimiupseerien isä nn öi
minä . Tiistaina virallinen 
ohj elma päätty i vastaa-

maanantai-iltaiset hapui
lut Maretin suunnalla . 
Kesäravintola Casino 
mainosti Hangon leh
dessä näyttävästi " laivas
totanssiaisia" . Varsi
naista laivastoa ruotsalai
sista edusti ainoastaan 
osaston skånelainen lää
käri , joka oli pukeutunut 
laivaston valkeaan helle
asuun. Ihmisiä oli mainos 
kuitenkin houkutellut 
salin täydeltä ja tun-

Yhteysupseeri 
Luutnantti 
Tapio Maijala 
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Kuvaukset käynnissä. Kolmonen on kuin kala vedessä 
- hänellä on vuosien rutiini - ja varusmiehetkin yrittä
vät. Ja kävihän se sopankeitto. Alik Lainio, tykkimie
het Kivi ja Palomäki tv-kamerassa. 

Kansallislaulu soi. Amiraali V A Samojlov ja saattue 
osoittavat kunnioitustaan kaatuneille maanmiehil
leen. 

Everstiluutnantti Asko Kilpinen jakoi Puistoviestin 
palkinnot. 

·Vieraita Hankoniemellä 
TV-KOKKI Jaakko Kolmonen toi kuvausryhmänsä 
Hästö-Busön linnakkeelle 11. kesäkuuta. Leikittiin 
varusmiesten juhannuksenviettoa, ja pojat joutuivat 
turvautumaan korkeampaan matematiikkaan ennen 
kuin oikea tj-luku selvisi haastattelijalle. Soppaka
nuuna "Elviira" sai mahansa täyteen silakkakeittoa, 
ja Kesäkeittiö saatiin purkkiin yhdessä iltapäivässä. 

- Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on aina suju
nut kitkatta, täällä kaikki on niin selvää. Teemme 
varusmiesten kanssa ohjelmaa joka kolmas vuosi, ja 
aina on sujunut vallan mainiosti , kiitteli tyytyväinen 
Jaakko Kolmonen kuvausten jälkeen 

NEUVOSTOLIITTO suoritti laivastovierailun Hel
sinkiin kahden aluksen voimalla kesäkuun puolivälis
sä. Vierailun viralliseen ohjelmaan liittyen osaston 
komentaja amiraali V A Samojlov laski seppeleen 
kaatuneiden neuvostosotilaiden muistomerkille Täk
tomissa 13.6. 

Mukana oli näyttävä joukko alusten upseeristoa , 
neuvostoliittolaisia siviilivieraita, kunniakomppania 
ja sotilassoittokunta. Hangon Rannikkopatteristoa 
edusti patteriston komentaja , everstiluutnantti Asko 
Kilpinen sekä suorastaan kuvapatsaiksi jähmettynyt 
Esikuntapatterin kunniavartio . 

HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJAT jär
jesti jo toisen kerran Hangon ikioman Puistoviestin 
10. toukokuuta. Kisassa oli kaksi sarjaa, kilpailu- ja 
puulaakisarja , joissa mukana oli yhteensä kaksitoista 
joukkuetta. Palkinnot jakoi Hangon Rannikkopatte
riston komentaja everstiluutnantti Asko Kilpinen 

Tulokset urheilusivulla . 
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''Hangon Rannikkopatteristo 
kuuluu komentooni'' 

Patteristomme kahdeskymmenes komentaja, 
everstiluutnantti Asko Kilpinen otti vastaan 
uuden tehtävänsä helmikuun 1. päivänä 

Everstiluutnantti Sario 
luovutti patteriston seu
raajalleen huomattavien 
muutosten ja kehityksen 
ajankohtana. Mukaan on 
tullut uusi ammunta- ja 
valvontajärjestelmä, lin
noitustöitä tehdään par
haillaan patteriston alu
eella, ja Russarön linnak
keen vanhan kasarmin 
laajennus on valmistu
massa. Näiden töiden 
saattaminen päätökseen 
on nyt everstiluutnantti 
Asko Kilpisen tehtävänä. 

Pitkän työrupeaman 
Hangon Rannikkopatte
riston hyväksi tehnyt 
everstiluutnantti Sario 
siirtyi toisiin tehtäviin 
hyvillä mielin. Hän jätti 
seuraajalleen joukko
osaston, jolla on hyvä 
henki ja ammattitaitoi
nen ja osaava henkilö
kunta. 

Millä mielellä eversti
luutnantti Asko Kilpinen 
sitten siirtyi Pääesikun
nasta pieneen Hangon 
kaupunkiin? Se' selviää 
seuraavasta haastattelus
ta. 

- Millaisin ajatuksin 
otitte vastaan HanRPston 
komentajan tehtävät? 

J aukko-osaston 
komentajan tehtävä on 
eräs halutuimmista tehtä
vistä puolustusvoimissa. 
Sitä voi "siviilissä" ver
rata toimitusjohtajan 
tehtävään. Työ on itse
näinen - mutta vastuu on 

myös itsenäinen. Patte-
ristomme on myös 
menossa teknillisesti 
kovaa vauhtia eteenpäin 
- kiitos tästä edeltäjille
ni. Voin rehellisesti vas
tata "En epäröinyt het
keäkään, kun ilmeni, että 
Hanko saattoi olla seu
raava palveluspaikkani". 

- Kuinka olette nyt 
kotiutunut Hankoon ja 
uuteen tehtäväänne? 

Hanko on perheelleni 
tuttu ympäristö. Olemme 
aikaisemmin asuneet 
neljä vuotta esikunnan 
talossa. Kotiutuminen ei 
siinä mielessä ole tuotta
nut vaikeuksia. Perheeni 
ei tosin voinut seurata 
mukana Hankoon. 
"Reppurina" oleminen 
tuottaa näinollen tällä 
hetkellä enemmän kotiu
tumisongelmia kuin työ 
ja ympäristö. 

- Olette aikaisemmin
kin toiminut Hangossa -
milloin, missä tehtävissä 
ja mitä voitte muistella 
tuosta ajasta? 

Tulin Hankoon suo
raan Merisotakoulusta 
Russarön linnakkeelle 
vasta leivottuna luut
nanttina marraskuussa 
1962. Olin Russarön Iin-

1984. Kolme vuotta komentajana toiminut 
everstiluutnantti Timo Sario siirtyi Rannik
kotykistökoulun johtajaksi Santahaminaan. 

nakkeella vuoteen 1965 
toimien patteriupseerina 
ja linnakkeen päällikkö
nä. 

Keväällä 1965 siirryin 
Örön linnakkeen patte-

Muistoja? Örö, paras 
linnake Suomenmaassa. 
Saapumiserä oli tuolloin 
yli 200 miestä. Nyt se on 
noin 130 miestä. Koulu
tushenkilökuntaa oli 

Everstiluutnantti Asko Kilpinen 

riupseeriksi ja myöhem
min lir,.nakkeen päälli
köksi. Oröstä tulin patte
riston esikuntaan syk
syllä 1967. Esikunnassa 
olin koulutus- ja järjeste
lytoimiston päällikkönä 
ja Esikuntapatterin pääl
likkönä oto - kuten 
sanonta kuuluu. 

Vuonna 1971 minut 
komennettiin Tukhol-
maan Sotakorkeakou-
luun. Ensimmäinen 
vaihe Hangossa oli päät
tynyt. 

vähän - varusmiesryh
mänjohtajat saattoivat 
olla alokasjoukkueen 
johtajina. Se oli hyvää 
aikaa, jolloin tutustuin 
patteristoomme - sillo~n 
nuoreen, mutta nyt JO 
hieman harmaantunee
seen henkilökuntaan, 
Haluaisin tässä yhtey
dessä vielä kiittää saa
dusta käytännön opeista 
erityisesti silloisia yliv 
Yrjö Sjöblomia, vääp 
Hannu Voutilaista, vääp 
Osmo Jokelaa ja nuorim-

. ' 

pana joukossa ylik Osmo 
Määttää.. Kaikki jo 
arvokkaita evp-herroja. 
Siinä oppi nuori luut
nantti kantapään kautta 
mikä on teoriaa ja mikä 
käytäntöä. 

- Mitä edellytätte ja 
odotatte HanRPston hen
kilökunnalta ja varusmie
hiltä? 

Rannikkotykistö vas
taa merialueemme kos
kemattomuudesta ollen 
yhteistoiminnassa meri
vartioiden, merivoimien 
ja ilmavoimien kanssa . 
Meillä on "tilanne pääl
lä" koko ajan. 

Edellytän, että sekä 
henkilökunta että varus
miehet ottavat tämän 
aina huomioon. Koko 
koulutuksemme tähtää 
siihen, että me pystymme 
täyttämään myös 
syvimmän rauhantilan 
vallitessa - meille anne
tun tehtävän. 

Tämä "tilanne päällä" 
vaikuttaa varusmiesten 
lomiin, paikallaoloon ja 
moneen muuhun asiaan. 
Olosuhteitamme ei siksi 
pidä aina verrata man
nervaruskuntien käytän
töön. Pitää vaan muistaa, 
että rannikkotykkiväki ei 
"väijy puskaa" vaan val
takunnan alueellista kos
kemattomuutta . 

- Millainen on rannik
kotykkimies? Miten hän 
eroaa muista varusmie
histä? 

Rannikkotykkimies on 
yleensä " Ruuhka-Suo
men" kasvatti. "Asfaltti
sissi" joka harvoin on 
poistunut 10 metriä kau
emmaksi katulampun 
valosta. Tämä näkyy aina 
silloin tällöin , kun pitäisi 
tulla metsässä toimeen. 
Me toimimme kuitenkin 
pääosin tekniikan parissa 
- ja siellä autoihin , vide
oihin ja nauhureihin 
perehtynyt on enemmän 
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Viimeinen - ja ensimmäinen - katselmus. Oikealla luovuttava komentaja evl. T Sario, 
vasemmalla uusi komentaja evl. A Kilpinen. 

kotonaan. Rannikkoty
kistöön on myös alkanut 
hakeutua yhä enemmän 
tekniikasta kiinnostunei
ta. Rannikkotykkimie
hen on opittava paljon 
_lyh_yessä ajassa. 

Eroaa muista -varus
miehistä? No, ei palvelu
sajan alussa millään 
tavoin. Yhtä hämmästy
nyt kuin mies Uuden
maan Jääkäripataljoo-
nassa. Varusmiesajan 
lopussa ero näkyy 
yleensä positiiviseen 
suuntaan, mutta joskus 
myös miinuksen puolel
la. 

- Millainen oli oma 
varusmiesaikanne? 

Olin varusmiehenä 
Kotkan Rannikkopatte
riston Kirkonmaan lin
nakkeella 15.2.1959 -
10.1.1960. Välillä AuK 
Isosaaressa ja Merisota
koulu (RUK) Suomen
linnassa . 

Aika jäi myönteisenä 
mieleeni. En ehkä muu
ten olisi tässä ammatissa. 
Reilut ja ammattitaitoi
set ryhmänjohtajat, Jou
kossamme oli myös suh
teellisen hyvä henki , sillä 
linnake oli pieni. Saapu
miseräkin vain 90 miestä. 

Erityisesti jäi mieleeni 
viisi viikkoa Vanhanky
länmaan merivalvonta
aseman päällikkönä -
ilman lomaa. Meitä oli 8 
miestä ja kokki. Kyllä 
siinä oli helsinkiläispo
j alle pimeässä marras
joulukuussa ihmettele
mistä - huolto, lomat , 
sairastapaukset ja kaiken 
yllä jatkuva merivalvon
ta. 

Ajat muuttuvat , mutta 
silloin ei byrokratia kah
lehtinut yhtä voimak
kaasti kuin tänään varus
miesten käyttöä hyvinkin 
vastuunalaisissa tehtä
vissä - ne kasvattivat 
sekä vastuuntuntoa että 
itseluottamusta. Tämä 
havainto oli ehkä yksi 
sysäys , kun lähdin kesä
vänrikiksi 1960-kesällä -
jääden sille retkelle . · 

- Mitä harrastatte 
vapaa-aikananne? 

Lukeminen , kirjoitta
minen - ne ovat olleet 
pääharrastuksia jo pit
kään . Rannikon Puolus
taja -lehden toimittami
nen voitaneen myös 
lukea harrastukseksi -
minusta piti ensin tulla 
lehtimies. Tosin harras
tukset ovat voimakkaas
tio naimisissa varsinaisen 
työn kanssa. 

Kalastus - silloin kun 
siihen on aikaa kuuluu 
rannikkotykkiväen 
pakollisiin harrastuksiin 
- niin myös minulle. 

Kuntoliikunta - se on 
vielä harrastus - vaikka 
liittyykin meidän fyysisen 
kunnon seurantaan 
työmme puitteissa 

Haastattelija: 
Alik. J Juonala 
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HanRPsto osoitti: 

Pienikin pärjää 
kovassa seurassa 

- Meidän ja muiden
kin rannikkotykistö
joukko-osastojen 
ongelma on se, että 
suuret prikaatit nap
sivat parhaat 
huippu-urheilijat 
päältä pois jo kutsun
noissa, totesi luut
nantti Tapio Maijala, 
Hangon Rannikko
patteriston joukku
eenjohtaja Puolus
tusvoimien hiihto
mestaruuskilpai
luissa Mikkelin Kar
kialammen varus
kunnassa. Kevättal
vella maaliskuussa 
Savon Prikaatin isän
nöimissä kisoissa 
HanRPsto menestyi 
kuitenkin hienosti 
ollen kisojen kunin
kuuslajissa 25 kilo
metrin partiohiih
dossa 32. yli viidestä
kymmenestä osanot
tajajoukkueesta. 

Hankolaiset - luut
nantti Tapio Maijala, yli
vääpeli Pentti Hietamies 
sekä alikersantit Hannu 
K,pski ja Ari Renvall -

osoittivat kuinka pieni
kin joukko-osasto voi kil
pailla tasavertaisesti 
suurten jalkaväkiprikaa
tien kanssa. Niissä urhei
lijamateriaali on jo 
ennalta valikoitua ja har
joittelumahdollisuudet 
aivan toista luokkaa. 

Hangon Rannikkopat
teristo oli nyt ensim
mäistä kertaa mukana 
Puolustusvoimien mesta
ruuskilpailuissa, kovalla 
kansallisella tasolla. 
Kisoihin osallistuivat 
lähes kaikki Suomen 
joukko-osastot - mat
kassa sellaisia miehiä 
kuin rajajääkäri Aki Kar
vonen. Myös Urheilu
koulun parhaimmisto 
näyttäytyi. 

Ilman 
paineita 

- Ei meillä ole mitään 
ennakkopaineita , olem
mehan ensimmäistä ker
taa mukana. RT-mesta
ruus on tavoitteena, ker
toi luutnantti Maijala 
ennen kovaa kisaa. 
Edessä odotti raskas 25 
kilometrin latu: pelkkää 
mäkeä joko ylös tai alas
päin - useimmiten ylös. 

Partiohiihto on mitä 
puhtaimmin sotilasurhei-

Urakka alkamassa. Edessä rankka 25 kilometrin latu 
ja rynnäkkökivääriammunta. Hangon Rannikkopat
teriston partion etunenässä luutnantti T Maijala ja yli
vääpeli P Hietamies, takana alikersantit H Koski ja A 
Renvall. 

lua. Sen henkeen kuuluu 
mahdollisimman tarkka 
ammunta rynnäkköki
väärillä 150 metrin mat
kalta. Sakkoja ropisee 
jokaisella hutilaukauk
sella. Nelimiehisen lumi
pukuihin sonnustautu
neen partion on myös 
pysyttävä koossa koko 
matkan ajan. Näin pan
naan koetukselle sekä 
fyysinen että henkinen 
pelivara . Partiohiihto on 
erittäin vaativa ja arvaa
maton kilpailu, jossa 
ammunta ratkaisee pal
JOn. 

Sakkominuutteja Han
gon partio ampui vain 
kolme - huonoimmat 
kolmekymmentäkolme. 
Ammunnan merkitystä 
osoittaa sekin, että puh
taalla ammunnalla 
HanRPsto olisi sijoittu
nut loppuajoissa kymme
nisen sijaa paremmaksi . 
Pienestä on homma kiin
ni. 

Länsi-Uuden
maan 

mestaruus 

- Länsi-Uudenmaan 
mestaruus saavutettiin , 
ja tästä on hyvä jatkaa 
eteenpäin, ltn Maijala 

totesi hikisen urakan jäl
keen. Taakse jäivät 
Uudenmaan Prikaati ja 
Uudenmaan Jääkäripa
taljoona, sekä RT:stä 
Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentti ja 
Kotkan Rannikkopatte
risto. 

Yhtä tarkasti ampunut 
Turun Rannikkotykistö
rykmentti oli hiihdossa 
nelisen minuuttia parem
pi, mikä ainakin alik Kos
kea harmitti kovasti. 
Vaasan Rannikkopatte
risto ampui myöskin 
kolme sakkoa, mutta 
hiihdossa vaasalaiset oli
vat jo yli kuusi minuuttia 
parempia. 

Ne tärkeät 
harjoitus
kilometrit 

- Minulle on harjoi
tuskilometrejä kertynyt 
noin 400 tänä talvena. 
Normaalisti hiihdän pari
tuhatta kilometriä kau
dessa, kertoi porukan 
ehkä kokenein hiihtäjä, 
alik. Ari Renvall. Sama 
tilanne oli joka miehellä, 
palvelustehtävät olivat 
jättäneet hiihtoharjoitte
lun varjoonsa. · Mutta 
pohjakunto oli kova , ja 

• • 
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mieli kilpailun jälkeen 
hyvä. Joukkue oli tyyty
väinen saavutettuun 32. 
sijaan viidestäkymme
nestäneljästä joukkuees
ta . 

tettavaa , saamme 
huippu-urheilijoista suu
rin piirtein tyhjäksi kynit
tyjä saapumiseriä, kiteyt
tää luutnantti Maijala, 
itse innokas urheilumies 
ja sotilasurheilun kan
nustaja. 

- Sama tilanne harjoi
tusolojen ja urheilun suh
teen on muissakin RT
joukko-osastoissa. Suu
ret prikaatit nappaavat 
huippu-urheilijat parem
piin harjoittelumahdolli
suuksiin. Tämä on mei
dän kannaltamme vali-

Hienosti hankolaiset 
kuitenkin menestyivät 
kovassa seurassa. Nyt 
auennutta tietä on hyvä 
jatkaa eteenpäin. Ensi 
vuonna taas ... 

1. KarPr 
2. UrhKI 
3. P-KR 
4. ViestiR 
5. RUK 
6. JPr 
7. KadKI 
8. PorPr 
9. K-SR 

10. PohjPr 

Tuloksia: 

Partiohiihto 25 km 

1.31,44 
1.36,14 
1.37,33 
1.38,49 
1.41,22 
1.41,56 
1.43,08 
1.44,13 
1.44,55 
1.45,01 

3sakkoa 
9sakkoa 
3 sakkoa 
3sakkoa 
0sakkoa 
9sakkoa 
6sakkoa 
12sakkoa 
3sakkoa 
6sakkoa 

32. HanRPsto 2.02,37 3sakkoa 

Deona 
pitää var•an 
raikkaana 

TURUN SAIPPUA OY 

Leiri puntaroi 
koulutustason 

Leirin kutsuvierasjoukkoa päätösparaatissa ev P 
Aulaskarin johdolla. 

- Ammunnat ja leiri ovat varusmiesten ja 
myöskin henkilökunnan koulutustason mit
tari. Ammunta pakottaa joka miehen yrittä
mään parastaan - kukaan ei kehtaa olla huo
nompi kuin toinen, totesi Russarön linnak
keen päällikkö kapteeni Veikko-Olavi Ero
nen. 

Kysymys on rannikkotykistöjoukko-osas
tojen jokakeväisestä yhteisleiristä. Tällä ker
taa harjoiteltiin Hangon Rannikkopatteris
ton isännyydessä Hankoniemen kupeella. 

Mukana leirillä 15 . -
24. toukokuuta olivat 
myöskin Rannikkolai
vasto sekä osastoja Ran
nikkojääkäripataljoo
nasta , Porin Prikaatista , 
Uudenmaan Jääkäripa
taljoonasta ja Uuden
maan Prikaatista. Näin 
päästiin todelliseen 
yhteistoimintaharj oituk
seen eri aselajien kesken. 
- Tällainen harjoitus on 
tärkeä, paitsi varusmies
ten , varsinkin kantahen
kilökunnan kannalta. 
Todellinen loppuhuipen
nus se on kesäkuussa 
kotiutuville kahdeksan 
kuukautta palveleville 
varusmiehille. Koulutus 
pyörii jatkuvasti joka 
alalla: tykkitoiminnassa , 
tulenjohdossa , huollos-

sa , lääkintähuollossa. 
Juuri täällä päästään käy
tännössä soveltamaan 
opittuja taitoja, kapteeni 
Eronen jatkoi. 

Vanha kunnon 
JSP 40-Iuvulta 
- Tämä kalusto peri

ytyy suurimmaksi osaksi 
sotien ajalta, eikä meillä 
ole sellaisia nestehoi to
mahdollisuuksia kuten 
nykyaikana pitäisi olla. 
Mutta vanhallakin kalus
tolla on tultu mainiosti 
toimeen , kertoi upseeri
kokelas Harri Tohmo 
Turun Rannikkotykistö
rykmentistä. Hän oli 
varusmieslääkärinä vas
tuussa joukkosidontapai
kasta . 
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Porin Prikaatista muodostetun linnakekomppanian 
kranaatinheittimet torjuivat maihinnousseen viholli
sen. Tasoryhmä toiminnassa. 

- Meillä on ollut kym
menisen potilasta päiväs
sä, ja saman verran on 
yhteensä evakuoitu Han
koon varuskuntasairaa
laan . Yksi ainoa varsinai
nen tapaturma sattui: 
mies ampui asetta öljy
tessään puupäisen pauk
kupatruunan sormeensa. 
Onneksi ei käynyt kovin 
pahasti , mutta melkoisen 
järkytyksen mies koki, 
jatkoi kokelas Tohmo. 

Leirin lääkintähuol-
toupseeri yliluutnantti 

Makaroonipata pöhisee kenttäkeittiössä. Turun Ran
nikkotykistörykmentin muonituspaikka: vas. talous-. 
mies Jarmo Laaksonen, oik. korpr. Kari Lindroos. 

taa kasarmin keittiöllä·, 
mutta koulutuksen kan
nalta on ehdottomasti 
parempi toimia näin . 
Kenttäkeittiötä tarvitaan 
aina, kertoi kapteeni 
Eronen. 

Leiri 
tärkeä 

henkilö
kunnalle 

Reijo Kankarista kertoi 
omasta puolestaan ettei 
mitään tavallisuudesta 
poikkeavaa sattunut , 
pikku juttuja vain. -
Pojat ovat olleet liian 
varomattomia auringon 
kanssa. Helteinen sää on 
polttanut monen nahan 
lähes palovammoille , 
Kankarista kertoi. 

Kevätleirin koulutusammunnat suoritettiin 76 ItK 31 
Rt -kalustolla. 

- Kantahenkilökunta
kin oppii aina tällaisissa 
harjoituksissa jotakin 
uutta, nimenomaan pie
niä käytännön asioita 
joissa jokaisella on omat 
niksinsä. Vaikka onkin 
vuosikaudet näiden asioi
den parissa puuhannut , 
kalusto ja menetelmät 
uusiutuvat ja henkilö
kunnan on samalla 
tavalla opiskeltava uudet 
asiat, kapteeni Eronen 
totesi. Raskaat 

vartiotehtävät 

Fyysisesti yhteistoi-
mintaharjoitusleiri ei 
ollut erityisen raskas , 
mutta pitkät öiset varti
ovuorot verottivat mies
ten yöunia. 

Tulenjohto- ja keski
ömiehillä sekä tykkiryh
missä pyörivät vartiot 

läpi vuorokauden. 
Täällä ei paljon ole 
nukuttu , kertoi tykki
mies Ari Laaksonen var
tiopaikal laan vanhan 
Maxim-konekiväärin vie
ressä . Samaa sanoi myös 
tykkimies Jari Oksanen, 
hänkin Hankoniemen sil
män, Russarön majakan 
juurella. - Tykistöhäly
tyksiä tulee taajaan tah
tiin, ja olemme olleet 
parikin tuntia tykeillä 
varhain aamulla ennen 
kuin ensimmäisetkään 
laukaukset ammutaan , 
kertoi Oksanen. 

Muonitus 
toimi 

Suurin osa Russarön 
leirijoukkojen muonasta 
valmistettiin kenttäkeit- · 
tiössä, jakelupisteitä oli 
kolme eri puolilla saarta. 
Talousaliupseerit ja keit
tiömiehet paiskivat töitä 
myöhään iltaan. Unenva
jaus oli kroonista myös
kin huoltopuolella. Neljä 
miestä saattoi muonittaa 
kolmisensataa kaveri
aan. 

- Kaikki tarvittava 
ruoka olisi voitu valmis-

Näin täyttyi leirin kou
lutustarkoitus joka suh
teessa. Yhteistoiminta 
muiden aselajien kanssa 
on rannikkotykistölle 
tärkeää, ja sitä tuolla tou
kokuisella leiri llä harjoi
teltiin ankarasti ja heltei
sen hikisesti. Ja hyvin 
meni, kokemukset olivat 
kaikin puolin positiivisia. 

' , 
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Papin 
palsta 

Aika on .. . 

Liian hidas odottaville, 
liian nopea pelkääville, 
liian pitkä sureville, 
liian lyhyt iloitseville 
mutta niille, 

jotka rakastavat
Aika on ikuisuutta 

Löydätkö itsesi tämän runon säkeistä? Liittyvätpä tuntemuksesi odo
tukseen, pelkoon, iloon tai rakkauteen, niin tässä elämänvaiheessasi 
aika saa joskus ylikorostuneet mittasuhteet. Lasket aamuja, jotka kulu
vat toisinaan hitaammin, toisinaan nopeammin. Aika kuluu silti lak
kaamatta ja elämämme sen myötä. 

Me voimme tuhlata ja kuluttaa aikaa tai käyttää · sitä hyödyllisesti 
hyväksemme. Teimmepä mitä tahansa näistä kolmesta niin mennyttä 
ajanjaksoa emme saa takaisin. Jokainen hetki on arvokas ja Jumalan 
lahja meille. 

Elämme usein paremman huomisen toivossa. Kun tämä ajanjakso 
on kulunut, niin sitten elämä alkaa, ajattelemme. Vaikka tarvitsemme
kin elämässämme välitavoitteita voi elämämme jäädä elämättä, odotta
essamme unelmiemme toteutumista. 

Jumalan meitä kohtaan osoittama rakkaus on rajatonta ja ajatonta. 
Juuri nyt meitä kutsutaan rikkaaseen elämään, iankaikkiseen elämään, 
joka alkaa jo maan päällä. Luovuttaessamme elämämme Jumalan 
käsiin jokainen päivämme odotuksineen ja pettymyksineen, iloineen ja 
suruirieen saa uuden sisällön. Me saamme elää joka hetki turvallisina 
luottaen Luojamme kaikkivaltiuteen ja johdatukseen. 

Varusmiespastori 
tkm Vesa Tuominen 

13 



14 HANKONIEMI 

VMTK 
Palvelukseen astuessasi huomaat tulleesi täy
sin erilaisten normien ja toimintaohjeiden 
alaiseksi. Siviilielämän vapaampi ilmapiiri 
muuttuu täsmälliseksi ja tarkkoja sääntöjä 
noudattelevaksi varusmiesajaksi. 

Vaikka olitkin valmistautunut varusmies
palvelukseesi ja olit tietoinen sen tuomista 
muutoksista elämääsi, ei ongelmilta kuiten
kaan aina voida välttyä. Ongelmiesi kanssa et 
ole kuitenkaan yksin, sillä Hangon Rannik
kopatteristossa toimii VMTK, johon voit 
ottaa yhteyttä ongelmiesi kanssa. Rannikko
tykkimiestoimikuntaan kuuluvat mm. sosi
aaliasiamies, oikeusneuvoja, työ- ja opinto
asiamies sekä työsuojeluasiamies, jotka ovat 
asiantuntevia henkilöitä opastamaan ongel
missasi. Jokaisessa yksikössä toimivat vielä 
tukihenkilöt, joiden kanssa voit keskustella 
kaikista mielessäsi olevista asioista ja ajatuk
sista. 

- varusmiesten asialla 

RTTK on suorassa yhteydessä patteriston 
komentajaan ja muuhun kantahenkilökun
taan. RTTK:n puoleen voit kääntyä myös 
mikäli sinulla on ideoita ja ehdotuksia, jotta 
niiden toteuttamismahdollisuudet saadaan 
selville. Kuukausittain järjestettävissä 
kokouksissa selvitetään aloitteet, ja toteutta
miskelpoiset esitetään komentajalle. 

RTTK:n työalaan kuuluu myös vapaa
ajanviettomahdollisuuksien parantaminen. 
Järjestetään mm. matkoja, hankitaan har
rastusvälineitä ja pidetään erilaisia kilpailu
ja. Yleisessä tukitoiminnassa RTTK on 
mukana osallistumalla keräyksiin. 

Pystyäksemme toimimaan vireästi ja var
moin ottein on meidän oltava aloitekykyisiä, 
toimintavalmiita ja ennakkoluulottomia. 

AKTIIVISUUS! TOIMINTAMME TAE! 

RTTK:n puheenjohtaja 
Alik Harri Luukka 

R TT K:n kokoonpano 28.6.1984 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Sosiaaliasiamies/ oikeusneuvoja 
Työ- ja opintoasiamies/työsuojeluasiamies 
Russarön kokelasedustaja 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja 
Russarön tykkimiesedustaja 
Hästö-Busön yksikköedustaja 

Tukihenkilöt: 

Hästö-Busö 

Russarö 

Kapt Oiva Lyytikäinen 
AlikLuukka 
Tkm Tuominen 
Alik Määttänen 
Kok Korpeinen 
AlikLaakso 
Tkm Hakulinen 
Alik Nikkanen 

Korpr Mikkonen 
Tkm Nikkanen 
AlikHaume 
Tkm Quickström 
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40 vuotta sitten 
Yksi historian valtavimpia taisteluita käytiin 
40 vuotta sitten Pohjois-Ranskan rannikolla. 
Länsiliittoutuneet laskivat suhteellisen kape
alle kaistalle yhteensä noin 100 000 miestä ja 
massoittain erilaista kalustoa. Vastassa olivat 
sotamarsalkka Rommelin johtamat saksalai
set joukot Atlantin vallin takana. Tuon veri-

Liittoutuneet nousivat 
maihin Normandiassa , 
Ranskassa , kesäkuun 
kuudentena 1944. Se oli 
pitkä ja vaikea päivä sekä 
Atlantin muuria vastaan 
hyökkääville että sen 
puolustajille. Sinä päi
vänä historian vaaka kal
listui liittoutuneiden puo
lelle , siitä lähtien voitiin 
aavistaa miten toinen 
maailmansota päättyisi. 

40 vuotta myöhemmin 
järjestettiin Normandi
assa suuret juhlat maihin
nousun muistoksi. Kun
niavieraiksi kutsuttiin 
maihinnousun veteraanit 
ja suuri joukko tärkeitä 
henkilöitä. Saksalaisia ei 
kutsuttu. 

alaiset ottivat heidät vas
taan kuin prinssit. Monet 
veteraaneista palasivat 
takaisin ensimmäisen 
kerran. 

sen päivän taistelu ei ole unohtunut. 
Normandian maihinnousun 40-vuotisjuh

lista Hankoniemi-lehdelle raportoi Greno
blessa asuva suomalaissyntyinen toimittaja 
Aljette Ansara. Hän on tamperelaisen Aamu
lehden kirjeenvaihtaja Ranskassa. 

kan liput hatussa lepatta
en. Kylän väki on raken
tanut heille museon kir
kon taakse, se oli vete
raanien ensimmäinen 

nojasi seinään. Takaisin 
paluu otti usein sydä
meen. 

Idempänä , englanti
laisten maihinnousuloh-

Virallinen juhla pidet
tiin Utah-rannalla. Sinne 
kokoontuivat läntisen 
maailman huiput , siellä 
olivat liput ja kunniaku
jat , sotilasorkesterit ja 
paraatipukuiset joukot. 
Aurinko paistoi , meri oli 
sininen ja lauhkea , päin
vastoin kuin 40 vuotta sit
ten. Rannalla oli enem
män turvallisuusmiehiä 
kuin aikoinaan saksalai
sia. 

Sainte-Mere-Eglise. Sinne pudotetut amerikalaiset laskuvarjosotilaat kokivat traagisen 
kohtalon, kuten juhlien ajaksi kirkontorniin autenttiselle paikalleen nostettu nukke 
muistuttaa. 

Utah-rannan muistoti
laisuus oli juhlallinen ja 
komea , mutta paras tun
nelma oli muualla. Se 
löytyi pienistä kylistä sil
loin kun veteraanit pala
sivat nuoruutensa taiste
lupaikoille ja kiitolliset ja 
liikuttuneet normandi-

Puolenyön jälkeen 
6.6.1944 saapuivat ken
raali Mathew Ridgwayn 
pojat (82 Airborne) 
Horsa-liitokoneillaan 
Utah-rannan taakse val
mistelemaan maihinnou
sua. 40 vuotta myöhem
min he saapuivat bus
seilla vaimoineen Sante
Mere-Eglise -kylän auki
olle Amerikan ja Rans-

tutustumiskohde. Har
voin on museossa ollut 
koolla yhtä asiantunte
vaa joukkoa, - ja hiljais
ta. Vitriineissä he näkivät 
kaiken sen materiaalin 
jota he tuona historialli
sena yönä kuljettivat 
mukanaan , vedenpuhdis
tustableteista aseisiin. -
I float , minä kellun , sanoi 
teksasilainen veteraani ja 

kolla juhlittiin taas 
Caenin kanavan ylittävän 
Pegasus-sillan uskoma
tonta valtaamista. Sanka
ri , majuri John Howard 
itse punaisessa baretis
saan, kertoi sillankor
vassa vielä kerran pojil
leen miten he yllättivät 
vihollisen ja nappasivat 
vahingoittumattoman sil
lan strategisesti tärkeässä 
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räisiä mmia: Collinsin 
tie, Kersantti Hartwellin 
tie , Eversti Rudderin 
polku ... niitä on paljon. 
Ne ovat maihinnousussa 
kuolleiden sotilaiden 
mukaan nimitettyjä tien
pätkiä, niitä jotka pensa
saitojen reunustamina 
johtavat rannalta sisä
maahan. 

Maihinnousuun osal
listuneet sotilaat ovat 
pitäneet siitä lähtien Nor
mandiaa hiukan niinkuin 
omanaan. Normandialai
set taas eivät ole koskaan 
unohtaneet, että vapau
tus tuli vieraiden joukko
jen mukana meren toi
selta puolen. He tietävät 
vapauden hinnan, he oli
vat eturivissä todistamas
sa . 

Suuren maihinnousun kulku. Kaistat olivat suhteellisen kapeita , yhteensä noin 100 kilo
metriä. 

Omaha-rannan muis
tomerkin vaiheilla kulki 
nuna pa1vma hiljaisia 
ihmisiä. He pysähtyivät 
usein ja katsoivat merel
le . Yksi sanoi pois kään
tyessään : - Ajatella , he 
tulivat tuolta! 

paikassa. Se oli niin 
hauska kertomus että 
veteraanit nauroivat 
tippa silmässä. Joku kuu
lui kuiskivan: - Majuri 
on näyttelijä , ei täällä sil
loin noin hauskaa ollut ... 

Veteraanit jakoivat 
nimikirjoituksia Pe_gasus
museon nurkalla (jokai
sella itseään kunnioitta
valla normandialaisella 
kylällä on oma maihin
nousumuseonsa) , kunni
amerkit kilisivät sillalla ja 
Madame Condree, sillan 
päässä sijaitsevan kahvi
lan omistaja, heilutti 
Englannin lippua yläker
ran ikkunasta. Kaikki oli
vat onnellisia. 

Muutaman kilometrin 
paassa Pegasus-sillasta 
sijaitsee Mervillen ran
nikkopatteri , jonka val
taamista pidetään tänä 
päivänä selittämättö
mänä urotekona. Eng
lantilaiset sen tekivät ( 6. 
laskuvarjodivisioona) , ja 
englantilaiset aktiiviup
seerit vaimoineen ovat 
nyt entistäneet Mervillen 
ensimmäisen kasematin . . 
Tunnelma Mervillen pat
terin tienoilla oli yhtä 
juhlaa maihinnousupäi
vän aattona, sillä kaksi 
niistä neljästä uhkaroh
keasta jotka kranaatteja 
heitellen tunkeutuivat 
saksalaisia täynnä ole-

vaan kasemattiin , oli 
käynyt paikalla ja toden
nut entisöintityön hyvin 
tehdyksi. 

Utah-ranta, Pegasus-
silta , Omaha-ranta ... 

maiohinnousun jälkeen 
nämä koodinimet jäivät 
sekä historiaan että pai
kannimiksi Normandi
aan. Rannikon pienet tiet 
kantavat myös vieraspe-

Aljette Ansara 

Amerikkalaisia veteraaneja samoilla nurkilla kuin 40 vuotta sitten. Muistot tulevat elä
vinä mieleen .. . 

J , 

HANKONIEMI 

ALIUPSEERIKURSSI 

111/83 

Ryhmänjohtajat 

Reservi ali upseeri kurssi Hästö-B usössä on takanamme. 

Kurssinne oli palveluksentäyteinen. Me kouluttajat pyrimme anta
maan Teille rannikkotykistön aliupseerin rautaisannoksen. Saavutetut 
tulokset olivat hyvät, minkä lisäksi olen todennut Teidän innolla 
p_~neutuneen tehtäviinne - niin teoriaopiskeluun kuin Tenholan mars
sun. 

Ampumaleiri on rannikkotykistön juhlaa. Lyhyen AuK:n ampuma
leirin jälkeen pääsette mukaan rannikkotykistön yhteisleirille Hanko
niemellä. Toivon tämän leirin antavan Teille syventävän käsittelyn 
kurssin opetuksista ja muodostuvan varusmiespalveluksenne huippu
kohdaksi. 

TJ - me kouluttajat jäämme tänne jatkamaan uusien saapumiserien 
kanssa Teidän siirtyessänne kurssin jälkeen tehtäviinne, mutta Teistä 
jäi miellyttävät muistot. 

Hymyillään kun tavataan! 

Linnakkeen päällikkö 

Yliluutnantti Kari Toivonen 
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AuK 111/83 

Hästö-Busö, linna
kesaari pohjoisella 
Suomenlahdella, 
kolmetoista meripe
ninkulmaa Hanko
niemestä itään. Paik
ka, jossa oppilaista 
tehtiin aliupseereita. 
Palvelus siellä mer
kitsi pitkiä, raskaita 
tunteja pulpetinää
ressä, harjan varres
sa, ase kourassa, ja 
nenä kirjassa. Hästö
Busössä punttaus 
merkitsi puntinnos
toa ja siivouspalve
lusta tuli jokapäiväi
nen via dolorosa ( = 
tuskien tie). 

Kahden kuukau
den aliupseerikurs
siin on mahdutettava 
todella paljon asiaa. 
Tämä oli jo etukäten 
selvää kaikille 44:lle 
Säkylän Huovinrin
teeltä 1. joulukuuta 
1983 pois päässeelle 
tulevalle ryhmänjoh
tajalle , jotka luut
nantti A Kuuluvai
nen isällisin ottein 

vastaanotti Hästö
Busön laiturissa. 
Tiukka kurssi , tiukat 
miehet ohjaksissa. 
Kunnon sotilaallista 
toimintaa, ei mitään 
rötjöilyä. Otsa 
rypyssä loppuun 
saakka. Näissä mer
keissä aloitettiin, ja 
niin myös lopetet
tiin. 

Vauhtia piti olla. 
Vauhdikkaasti vie
tiin läpi jokainen jär
jestyminen , jokaiset 
aamu- ja iltatoimet 
ja jokainen aamu
reippailu. Vauhtia , 
ja ryhtiä. Jos niitä ei 
löytynyt , niitä oli 
pakko etsiä. Keino
j ahan siihen löytyi 
aina . Kyllä huumori
kin alkoi tulla esiin 
koulutuksessa , var
sinkin kun kurssi 
alkoi kallistua loppu
aan kohti. Ryhti 
valui joskun rröhdin 
puolelle , ja vauhti
kin hiljeni aavistuk
sen verran ... 

Kaikella touhulla 
oli tietenkin tarkoi
tuksensa. Ryhmän
johtajan pitää olla 
kaikessa nopeampi 
ja parempi kuin kou
lutettavansa. Ei kou
luttaja voi mitään 
kouluttaa , ellei hän 
itse osaa. Ja erityi
sesti tulevien alokas
koulutta jien pitää 
olla todella päteviä 
miehiä pienissäkin , 
tai pieniltä tuntuvis
sakin asioissa: pin
kan- ja punkanteossa 
ja 1!1-~issakin palvelu
sas101ssa. 

Sisämaasta tul-
leille kuivan kesän 
merimiehille - ja 
muillekin - Hästö
Busö oli palvelus
paikkana sinänsä 
melkoinen kokemus. 
Sydäntalven lähes 
arktiset napatuulet 
kiusasivat kaikkia -
varsinkin kiertovar
tiomiehiä ja lauan
tai-aamupäivän lin
naketyömiehiä. 

Välillä taas aamu
reippailu juostiin nil
kat kuravellissä 
" akuankka" -tossut 
märkinä. Sää tuotti 
vaihtelua, todella. 
Aamulla oli aina 
yllätys todeta jää
tyikö vai kastui ko. 

Loppujen lopuksi 
kaksi kuukautta on 
lyhyt aika. Kurssi 
alkoi ja yhtäkkiä lop
pui. Se siitäkö? Ei 
suinkaan. Muistot 
jäivät , koulutus jat
kui. Nyt vain käytän
nön tehtävissä eri lin
nakkeilla. Oppilas
merkit ratkottiin irti 
(vaikka yksi onneton 
yrittikin käyttää sitä 
kurssi juhlassa), rau
taa tuli kaulukseen ja 
risti rintaan. Ei oltu
kaan enää oppilaita. 
Tuli orpo olo. Piti 
astua rivin eteen ja 
soveltaa oppejaan. 
Alussa kakerreltiin, 
mutta kyllä se siitä ... 

J ( 

Viestilinja 

Vasemmalta oikealle: 

Eerikäinen Jari , 28 .11.1963 Kiikala 
Juonala Jouko , 27 .11.1961 Tampere 
Mäkeläinen Marko , 12.9.1963 Espoo 

Keskiö linja 

Oppilaat vasemmalta oikealle: 

Henttonen Jari , 11.3.1964 Espoo 
Elomaa Tapio , 10.3.1963 Helsinki 
Ojamaa Jussi , 31.8.1964 Riihimäki 
Kinnunen Jori , 23.12.1963 Espoo 

HANKONIEMI 

Heiska Harri , 27.4.1963 Helsinki 
Pietikäinen Olavi , 1.10.1963 Nummela 
Konkola Markko , 11.11.1964 Halikko 
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Korpeinen Tapio, 6.9.1963 Espoo 
Lankinen Matti , 16.3 .1959 Espoo 
Kauppinen Martti , 26 .10.1963 Espoo 
Lax Harry, 5. 7.1963 Espoo 
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Tulenjohto- ja 

merivalvontalinja 

Eturivi vasemmalta oikealle: 

Laamanen Timo, 25.12.1964 Helsinki 
Kainulainen Vesa, 23.01.1963 Espoo 
Seppälä Jussi , 28.8.1963 Helsinki 

Linjan apukouluttaja alik. Jokinen 

Suorsa Jyri , 29.5 .1962 Helsinki 
Laine Ari , 13.7.1964 Helsinki 
Haume Kai , 28.7.1963 Tampere 
Kajander Kenneth , 21.2.1961 Helsinki 

HANKONIEMI 
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Takarivi vasemmalta oikealle: 
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Niemi Markku, 12.1.1963 Helsinki 
Tuikkanen Ari, 28.10 .1961 Helsinki 
Martola Hannu , 2.12.1963 Espoo 
Luukka Harri, 24.6.1963 Valkeakoski 
Mäenpää Samuli, 28.5.1963 Tampere 
Rikkine n Esa, 10.7. 1963 Toijala 
Lahtinen Markku , 10.9 .1963 Ritval a 

Tykkilinja 

Eturivi vasemmalta oikea lle: 

Kautonen Jarmo . 25 .1.1 959 Tammisaari 
Kannisto Timo. 15 .3 .1 964 Tampere 
Lainio Pasi . 30.5 . 1963 Karj alohj a 

Linj an apukouluttaja kok Anttila. 

Katajisto Jouko. 1.3.1962 Tampere 
Leskin en Juha . 17 .3. I 964 Helsinki 
Aaltonen Pauli . 7.10.1963 Karkkil a 
Riikonen Hannu. 2.9 .1 963 Espoo 

HANKONIEMI 

Takari\'i, a-.cmm,tlta oi kea ll e: 

Pictil ii .J ouni. 20 .8 . 1963 Lohj a 
Kolehmainen Jari. 17.8.1964 Helsinki 
Luukkonen Tomi. 24. 1. 1963 Espoo 
Eske linen Ve'>a . 20.6. 1958 Espoo 
Laine Petri . 2) . ➔ . 1964 Jokioinen 
Pohjanne Pekka. 7. 12. 1963 Helsinki 
Miiki Jukka. 7.10.1963 Salo 
lsoaho Petri . 25 .8. 1964 Perttcli 
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Joskus apukouluttajan
kin hiuksia piti lyhentää. 
Koulun parturi opp Sep
pälä, ja asiakkaana alik 
Jokinen. 

HANKONIEMI 

Yksittäisen miehen eri 
nykertämistapoja nähtiin 
aina sulkeisissa. Etualalla 
opp Rikkinen, seuraa
vana opp Pietikäinen. 

Keskiölinja tutustuu 
tason salaisuuksiin ltn A 
Kuuluvaisen johdolla. 

f HANKONIEMI 

ALIUPSEERIKURSSI 

1/84 

Aliupseerikurssi I/84 oppilaat 

· Yhteinen kurssimme on kohta loppumaisillaan, joskin merivalvonta
linja jatkaa vielä muutaman viikon opiskeluaan luonnonkauniilla 
Hästö-Busön saarella. 

Tulomme AuK:un vaati aivan uudenlaista suhtautumista varusmie
saikaamme meiltä kaikilta. Tarvittiin motivaatiota ja taas motivaatiota. 
Kaikkihan me tiesimme, että kurssista tulee - ja tulikin -tiivistahtinen 
ja raskas. Asiaa tuntui joskus tulevan niin paljon, ettei sitä kukaan kos
kaan pystyisi omaksumaan. Tosiasia kuiteµ.k}n on , että asiat omaksut
tiin - ei ehkä kaikkia , mutta pääasiat. Myös se, että alokasajan turvalli
nen "kädestä pitäen" -opetus oli vaihtunut omien aivojen käyttöön, oli 
melkoinen muutos. Nyt se, että jonkin asian unohtumista ei voitu enää 
niin helposti kuitata sanomalla "mutta kun en tiennyt", lisäsi omalla 
tavallaan tarkkuutta meidän toimiimme. 

Käytännön harjoitusta saimme runsain mitoin varusmiespäivystäji
nä, oppilasvääpeleinä ja -johtajina. Aluksi meidän oli erittäin vaikea 
sopeutua siihen, että toinen oppilas komensi meitä. Ongelmaksi osot
tautui joskus myös se, mitä teet häiritsevälle oppilastoverille. Mutta 
aikaa myöten kaikki alkoi sujua hyvin. Valitettavaa on , että kaikki 
eivät ehtineet toimia oppilasvääpelinä tai -johtajana. 

Kurssin mieleenpainuvin ja raskain kokemus oli ehkä kuuluisa Ten
holan marssi. Sitä kaikki pelkäsivät, mutta silti odottivat. Marssin 
aiheuttama fyysinen ja etenkin henkinen rasitus oli tervetullut koke
mus kaikille. Tuskin oli joukkuetta, jossa kirosanat eivät olisi lennel
leet marssin aikana, mutta tuskin oli myöskään tupaa , jonka yhteis
henki ei olisi parantunut koettelemuksen aikana. 

Mielestäni kurssi oli erittäin onnistunut, ja suurin kiitos siitä kuuluu 
Teille, AuK 1/84 oppilaat. · 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas Olli Jaatinen 
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ALIUPSEERIKURSSI 1/84 
Keskiölinja 

Oppilaat vasemmalta oikealle: 

Uusi-Illikainen Petri , 27.1.1964 Lohja 
Gyllenbögel Crister , 29. 12.1956 Turku 
Nikkanen Tero , 20.12.1964 Forssa 
Nurmi Jukka , 29.8.1964 Perniö 
Keinänen Olli , 5.7.1955 Helsinki 

Merivalvontalinja 

Laakso Jari, 9.11.1964 Espoo 
Lahdenpo hja Isto , 16.9.1964 Tampere 
Ranta Eero , 27.8.1964 Mänttä 
Piepponen Petteri , 28.1.1964 Helsinki 

Linjan apukouluttaj at : Kok Maijala ja alik Vuorela 

Takarivi vasemmalta oikealle : Eturivi vasemmalta oikealle: Kuvasta puuttuvat: 

Josefsson Leif, 16.3.1964 Helsinki 
Lyytikäinen Jyrki , 5.7.1963 Helsinki 
Kiuru Jari , 31.3.1964 H elsinki 
Kuusela Pekka, 18.7 .1 964 Tampere 
H eikkinen Petri , 22.2. 1964 Rauma 
Pursiainen Jari, 15 .7.1962 Helsinki 
Määttä Ari Pekka, 27.7.1964 Helsinki 
Pentikäi nen Hannu , 11.5 .1964 Turku 
Jokinen Kari, 31.3.1964 Rauma 

Karkia Mikko , 21.5 .1 964 Espoo 
Vahtera Timo , 21.6 .1964 Naantali 
Westman Juh a, Helsinki 
Nyberg Jan Ove, 18.9. 1964 Kotka 

Hintikka Raimo , 31.5.1961 Helsinki 
Bergström Jim , 13.7.1965 Espoo 
Ka ll iomaa Mikko , 18.2.1964 

Kirkkonummi 
Partanen Jouni , 18 .10.1964 Espoo 
Alaranta Eero, 10.3 .1964 Helsinki 
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Tykkilinja 

Oppi laat vasemmalta oikealle: 

Karhu Pasi Timo , 10.9.1964 Päilahti 
Siiro Jyrki , 20.3.1964 Kirkkonummi 
Eloranta Juha , 17.5.1964 Hanko 
Malinen Jari, 8.3.1964 Kauniainen 
Jaatinen Olli , 13.8.1964 Helsinki 
Österlund Antti , 15.7 .1964 Hanko 
Laine Petri , 2.3.1964 Salo 

Tulenj ohtolinj a 

Oppilaat vasemmalta oikealle: 

Rantanen Juha , 17.2 .1964 Vantaa 
Aromaa Anssi Petteri , 25 .10.1964 Espoo 
Vikgren Timo , 6.8.1964 Nummela 
Kajander Petri , 31.3.1964 Karjaa 
Hietanen liro , 12.11.1964 Helsinki 
Soini Martti , 10.10.1965 Espoo 

Linjan apukouluttaja Kersantti Jokinen (edessä) 

Turta Jukka, 19.8. 1964 Tammela 
Mikkonen Esa , 20.12.1964 H elsinki 
Soisalo Aki , 30 .10.1964 H elsinki 
Kotil a Teppo Tapio , 14.10.1964 Vantaa 

Kuvasta puuttuu: 

Tanttu Reijo, 2.8.1964 Helsinki 

Linjan apukouluttajat Kok Anttila ja alik Eskelinen 

Ku vasta puuttuvat: 

Peräl ä Petri, 6.6. 1964 Vantaa 
Pääkkönen Jukka, 15.2 .1964 Tampere 
Brander Osmo, 19.4.1964 Helsinki 
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URHEILU 

TULOKSIA 
Patteriston hiihtomestaruuskilpailut 1.3.1984 

Yleinen sarja 
1. Ltn . Tapio Maijala 37.58 
2. Yli!. Juhani Paalanen 41.04 
3. Ltn . Arto Kuuluvainen 44.55 

Yli 35-vuotiaat 

Aamusulkeiset 

"' ., l 

Varustarkastuksia riittää Hästö-Busössä -• • ------

1. Yliv. Reijo Heinonen 46.40 
2. Sotmest. Markku Sipovaara 47.45 
3. V-alik. Veikko Leinonen 55.45 

Yli 40-vuotiaat 
1. Ltn. Erkki Niskanen 40.32 
2. Yliv . Pentti Semi 49.02 

Yli 45-vuotiaat 
1. Ltn . Pentti Särkelä 44.30 
2. Yli!. Kaapo Lyytinen 46.02 
3. Evl. Asko Kilpinen 51.55 

Yli 50-vuotiaat 
1. Teknkapt. Seppo Ahokas 1.01.20 
2. lnsmaj. Kalevi Hyvönen 1.08.49 

Varusmiehet 
1. Alik. Ari Renvall 33.20 
2. Alik. Hannu Koski 36.47 
3. Tkm . Mika Tiikkaja 41.50 

Valpas rajojemme vartija Tykkilinjan kouluttaja vääpeli Nousiainen Maastojuoksu 30.4. 

Yleinen sarja 
1. Yliv . Pentti Hietamies 14.44 
2. Vääp. Eero Mehtälä 20.44 
3. Vääp. Pentti Jyrä 20.48 

Yli 35-vuotiaat 
1. Sotmest. Markku Sipovaara 22.00 
2. Kapt. Veikko-olavi Eronen 24.28 
3. Sotmest. Erkki Ilkka 25.31 

Yli 40-vuotiaat 
1. Ltn . Erkki Niskanen 19.37 
2. Yliv. Pentti Semi 21.33 
3. Teknkapt. Jouko Palm 28.49 

Yli 45-vuotiaat 
1. Evl. Asko Kilpinen 21.37 
2. Yli!. Kaapo Lyytinen 23.25 
3. Ltn. Pentti Särkelä 24.20 

Tenholan marssin voittajatupa Lappohja ' 

Kadetti etsii vapaaehtoisia suunnastamaan suuntimen 
Yli 50-vuotiaat 

1. Teknkapt. Seppo Aho kas 38.11 

Varusmiehet 
1. Tkm . Pasi Malm 18.04 
2. Opp. Olli Jaatinen 18.13 
3. Opp. Jan-Ole Nyberg 18.42 
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Kilpailusarja 

Puulaakisarj a 

Pikku
uutisia 

Koululla huhutaan, 
että ... 

. . . kiertovartio lopete
taan halukkaiden 
puutteen takia ... 
... Valtteri liikuskelee 
jälleen saarella ... 
.. . opp Lainio söi vii
meisenkin palan 
Brunbergia .. . 
... tupa Vitsandissa 
tuoksuu raaka voi
ma ... 
.. . opp. Reiska on 
huomenna taas päi
vystäjä ... 
. . . lattiavaha on jäl
leen lopussa ... 
.. . alik. Jokinen tulee 
mukaan Tenho
/aan ... 
... 'käden kääntö velt
toa - pää uudelleen 
ylös' onkin väärä 
komento ... 
. . . oppilaankin aamut 
loppuvat joskus ... 

HANKONIEMI 

Han Vu:n tennismestaruuskilpailut 

1. Tom Kyander 
2. Reijo Kankarista 
3. Sture Söderholm 
3. Erkki Niskanen 

Puisto viesti 

1. Dragsvik Idrottare I 13 .40 
2. HangonAIK 14.11 
3. HanVU 14.59 
4. Dragsvik Idrottare II 15 .49 

1. KoneOy 14.16 
2. Hangö Gymnasium 14.32 
3. Rautaruukki 14.52 
4. Forcit 15.10 
5. Visko 15.25 
6. Nylands Brigad 15.33 
7. Metsä-Skogby 15.55 
8. Keskuskoulun liikuntakerho (tytöt) 20.24 

.. . opp. Suorsa on 
menettänyt äänen
sä ... 
... keskiölinjan varus
tukseen kuuluu tst
käsilaukku .. . 
... nyt on pinkka-tj 
todella vähän .. . 
... kaikilla on lihapii
rakkaa ... 
... kouluun on perus
tettu tulen valvonta- ja 
merijohtolinja ... 
.. . koululla on sii
vouspalvelu, ja oppi
lasvääpeli ja oppilas
johtajat toimivat ... 
... Hästö-Busössä on 
kanoja ... 
.. . joku on nukahta
nut ltn Kuuluvaisen 
oppitunnilla ... 
. .. opp Seppälän 
sukeltajakurssista ei 
tullutkaan mitään ... 
. . . sulkeiskenttä asfal
toidaan lauantain lin
naketöissä ... 
... Metos Master on 
mennyt rikki ... 
... opp Eskelinen on 
ajanut partansa ... 

Aito asia. 

******* Kevyt 
lltja 
k··t .. a eva 
11/a litran 
Coke® 
******** The Real Thing. 

•••• • z . z • z ,.z,.z ,.z,.z ,.z,.z 

-::iilll -::iilll -::iilll -::iilll 
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~ PERINNEASIAT 
~ IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston pienoislippu on luovutettu seuraaville: 
- Everstiluutnantti T Sariolle patteriston pienois

lippu n:o 90 
- Viestittäjä Ester Lindströmille patteriston pienois

lippu n:o 91 
- 29.2.1984 majuri P Lahdenrannalle patteriston pie

noislippu n:o 92 
- 30.5.1984 sotilasmestari M Turuselle patteriston 

pienoislippu n:o 93 
- 30.6.1984 teknikkoyliluutnantti A Tomperille pat

teriston pienoislippu n:o 94 

Patteriston lippukilpi on luovutettu seuraaville: 
- 15.11.1983 eversti P Silvastille patteriston lippu

kilpi n:o 80 
- 20.12.1983 ~annikkosotilaskotiyhdistyksen 

puheenjohtaja L Osterlundille patteriston lippu
kilpi n:o 82 

- 1.1.1984 viestittäjä P Varikselle patteriston lippu
kilpi n:o 81 

- 3.1.1984 kaupunginjohtaja A Suvannolle patteris
ton lippukilpi n:o 83 

- 20.1.1984 johtaja E Klawerille patteriston lippu
kilpi n:o 84 

2.4.1984 eversti J Karviselle patteriston lippukilpi n:o 
85 

[D KUNNIAMERKIT 

4.6.1984 SVR R teknikkokapteeni J P Palm 
4.6 .1984 SVR M 1 kr ylivääpeli 

P A Kaihoniemi 
4.6.1984 SVR M 1 kr ylivääpeli P E Pohjonen 

[D PALKITSEMISET 

Hankoniemiristi myönnettiin seuraaville 

6.12. 1983 
kok . 
alik . 
tkm . 
kapt.evp . 
kok . 
värv. 
tkm . 
tkm . 
kok . 
yli!. 
tkm . 
alik . 
kers . 
korpi. 
kok . 
alik . 
tkm. 

AmnellJan 
Beloff Antti 
Enroos Jukka-Pekka 
Hakulinen Reino 
Harjunen Petri 
Heinonen Kaisu 
HäkliJuha 
Ikonen Erkki 
Johansson Kenneth 
Kinnarinen Sakari 
Lehtonen Turkka 
Liuska Timo 
Lupala Jukka 
Manninen Jaakko 
Marttila Esa 
Meronen Mikko 
Miljard Kai 

] 

l 

alik. 
tkm. 
kok. 
tkm. 
alik. 
tkm . 
alik . 
korpr. 
kers. 

18.4.1984 
alik. 
tkm. 
kers. 
upskok . 
alik. 
alik. 
upskok . 
alik. 
alik . 
tkm . 
upskok . 
kers . 
alik. 
tkm. 
upskok. 
upskok. 
alik. 
alik . 
alik. 

Mustonen Ari-Pekka 
Nikkanen Harri 
Silvonen Jarmo 
Siukosaari Lasse 
Sundman Tom 
Wahlman Kari 
Viitanen Paavo 
Vikström Jukka 
Zachariassen Richard 

Huttunen Markus Aleksi 
Jantunen Kaj Jyrki 
Jokinen Petri Matti 
Kansi Petri Olavi 
Koskela Antti Tapio 
Lemettinen Janne Mika 
Maijala Olli Sakari 
Murisoja Keijo Tapio 
NiekkaKaj Janne 
Nurminen Ari Juhani 
Rauhalahti Juha Pekka 
Roos Peter Yrjö 
Salmela Hannu Timo 
Salonen Kari Sakari 
Soini Mika Tapio 
Taponen Juhani Olavi 
Valo Jari Petteri 
Viertola Matti Juhani 
Wikström Miikka Jouko 

(..alalml YLENNYKSE1ala:Jj 
· 1 · 1ml 
6.12.1983 
6.12.1983 
6.12.1983 

1.2.1984 
1.2.1984 

1.3.1984 
1.4.1984 
1.5.1984 
4.6. 1984 

teknikko kapteeniksi J P Palm 
yliluutnantiksi KM Lyytinen 
teknikkoyliluutnantiksi 
V ATomperi 
luutnantiksi V M Kalmari 
teknikkoluutnantiksi 
RMMalinen 
vääpeliksi E O Mehtälä 
luutnantiksi E O Niskanen 
yliluutnantiksi S J Kuortti 
lääkintäyliluutnantiksi 
TOAKyander 

KÄPYLÄN 
AUTOHUOL TO Ky 

KÄPYLÄNTIE 1, 00610 HELSINKI 61 
PUH. 795 223 
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· PUKKILA JIC · VETONIT · 
· REPO · R BUS · VARIAX • RATI · 
· SAKA · GALVATEK · PARAFON · 
· ELEMATIC · MULTILIFT -ISOLEVY · 
· PARLOK ·NUMMI· VARTTI-LUJA· 
· GALVATEK ·VARMA· MULTILIFT · 
-ISOLEVY-SAFEMATIC-PUKKILA · 

Suomalaista huipputason osaamista. 

parlek 

HANKONIEMI 

Rakennustoimisto 
· RasakoOy 

Mäkelänkatu 22 00550 HKI 55 

7535 966, 738 265 

Rakennamme urakalla 

ja laskuun 

31 
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Imatran Voima Oy ~O) on 
valtion omistama voimayhtiö. 

Yhtiö perustettiin 1932. 

HANKONIEMI 

Jo viisikymmentö vuotta t~t(ivii~me o~ . 
kuulunut maan energiahuollon mon1puohnen .. hoitar:ni~ · . 

S(ihköö pyrimme aina !UO~am~n nun k~timaisesti 
ja kokonaisuutta ajatellen edullisesti kuin ma~llista. . 

S(ihköstö onkin tullut meille suomalalSllle turvallista, 
luotettavaa energiaa - omaa energiaamme. . 

Yhdessä olemme oohneet, 
ettö söhkön varaan kannattaa rakentaa. 

S(ihkö johtaa eteenp(jin. 

IMA.TRAN VOIMA.OY 

vahva 
urheilulehti 
kotikatsomossa 
olympiavuonna 

NOKIA 
Kaapeli 

AMULEHTI 
TILAUKSET PUH. (931) 666 333 

HANKONIEMI 

Fiskars Oy Ab 
lnhan tehtaat 

Myllypuron 
Tennis-Grilli 

Varikkotie 4 
00900 H :ki 90 

Avoinna joka päivä 9- 21 

A-ryhmän 
sähköasennusliike 

Sähköliike 

Nurmi & kni 
Perniö, puh. 924/57 162 

.SANYO 

S.nyo udy- MS-400 
Kesän kuuma 
muotiradionauhuri. 

.SANYO 
SOUNOS 

llDY 

MS-400 "SANYO LADY" 
"Cubic Sound" Supermini SANYO LADY 

· · " SANYO LADY" Tämä pirteä papnkanpunainen_ . -
on ensimmäinen naisille suunniteltu _stereorad ~o 
nauhuri. •Tyylikäs ja kevyt- 4 ~uut1onmuo"\?; 

sella kaiuttim1ella varup~et~~- v~;(~:~
0
:~i~yks~llä) 

eULA-mono stereo, , , .. ... •· ·· · 
eLähtöteho 2x3W ma~ •X~den nappa1men aani 
tys eVerkko-/paristokaytto. 

33 
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Leijonakantinen 
mukana palvelussa ja siviilissä 

Huomio! 
Varusmiehen vakiovaruste on hyvä, palveleva 
pankkikirja. Kuten Leijonakantinen. Joka varus
kunnassa - tai ainakin hyvin lähellä- on posti ja 
Postipankin asiakkaalle se on myös pankki. 

Katse Postipankkiin päin! 
Rahat vähissä? Varusmieslainasta saat apua. Takaisin
maksu mukavasti sitten siviilipalkasta. Kysy postista 
tästä edustasi. 

Eteenpäin, man! 
Kun suunnittelet jatko-opintoja, kodinperustamista 
tai aviol iittoa, muista Postipankin hyvät lainaedut! 

Postipankki aina mukana, palvelussa ja siviilissä. 

POSTIPANKKI@ 

Tule koeajamaan uusi vahva Ascona Sport: 
• 1.8 E-mooffori, 

85 kW (115 hv) 
• 0-100 km/h 10,5 s 

• urheiluohiouspyörä 
• täydellinen mittaristo 
• 5-nopeuksinen vaihteist 

PARMA 
TEKI VUOSISADAN 

KEITTIÖUUDISTUKSEN. 

TEE SINÄKIN. 

Suomalainen mäntykeittiö on aina ajaton. 

Nouda heti esite. 

• huippunopeus 187 km! h 

• erikoisvont~~_f, 195/60 HR 14 NYT MEIL' -J&• ~* ~ 
motoloprofol,renkoot LH ~ ~ 

Ascona Sport 1.BE 2-ov. 85.900,- ~ 
11 Rakennusvalmiste Oy 

30420 Forssa 42, puh. (91 6)11 661, 
telex 671 6 ra kva sf 4-ov. 89.400,- KEITIIOMESTARI 

GM-piirimyyjät ovh. satamassa 

HANKONIEMI 

RAKENTAMISEN 
HYVÄKSI 

,~A~K~ek 
PL 33, 37801 TOIJALA 

TUTKIMME, KEHITÄMME JA KEKSIMME 
KEM_IAN ALALTA 

mitä tahansa 
- koska tahansa 
- mihin hintaan tahansa 

PI54,28101 Pori 10 
puh. (939) 23 870 

(931) 146 061 

SILVICHEM KY 
PI 54, 28101 Pori 10 
Puh. (939) 23 870 

(931) 146 061 

Laadukasta 
puunkäsitte/yä 

SAMPO 
VUOTIA 

Turvallisuus syntyy teoista. 

~ 
SAMPO-YHTIÖT 

yhtä lähellä kuin lähin puhelin 

35 



36 HANKONIEMI 

Musiikista 
puheenollen 

USIIKKI 
LAURINKATU 32 • LOHJA • PUH. (912) 11 182 

HANKONIEMI 37 

Oy Mölnlycke Ab 
Teknokemia 

Jordan suuhyg. tuotteet 
Hirmack hiustenhoitosarja 

Taattuja hyviä videofilmejä 
alan liikkeistä kautta maan 

Gerit Oy 

G.A. Serlachius Oy 
Mänttä 

Vesijohtoliike A. Halme 
Hels. kaup. Vesilaitoksen 

11-luokan urakoitsija 

Union - Halikko 
0. Syrjänen Ky 
24800 Halikko 

Vastaus finniongelmiin 
Neo-Medrol comp.linim. 

Maahantuoja: Oy Algol Ab 

Oy Mölnlycke Ab 
J. Vainion Liikenne Oy 

Salo, Hossiankatu 3 
puh. 924-18 611 

Tule sinäkin 
kesä-Kesoiliin 

Vuosaaren lasi ja kehys 
Saariselänkuja 6 H:ki 97 

Puh: 323 856 

Arkkitehtitoimisto 
Raili ja Kalevi Hietanen 

Kahvila - Creperie 
Tornipolku 5 Porvoo 

Tavara Tori 
Torikatu 12 24100 Salo 1 0 

Puh. 924-19 406 

OySekel Ab 
Kauniainen 

A-VAKUUTUS 
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ AUTOILIJAT . 

· Hietalahdenranta 3, 
00150 H:ki, vaihde (90) 602 811 

Shell Benjamino 
Uudentyylinen huoltamo Vantaalla. 

Avataan kesäkuussa eduksesi. 
P. 90-898 081 , 826 702 

Terveisin Benjamino 

~ SALON SEUDUN 

-~ OSUUSPANKKI 

kasarmin kuva 
kasarmik. 48 pf)S6199 
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Landis & Gyr huolehtii, että automaattisesti 

toimivat laitteet ja prosessit myös toimivat 
automaattisesti. 

( LANDIS & GYR) 
02430 Masala. Puh. 90-297 31. 

Tasopinnoite Lainio Oy 
Teoll isuuslattioiden erikoispinnoituksia 

Tuo: Mäki1orp1n111 g 
00620 HELSINKI 62 
90-721 631 

PL 46 
00601 HELSINKI 60 

Purjeet joka tuuleen 
Tarja Sails 

Puikkari 2 B 00830 Helsinki 83 
90-787 206 

G evi.co Oy 
Strömbergintie 6 H :ki 38 

[i]]I MDmkomponent 1 

RAASEPORIN EDUSTAVAT 

JA EDULLISET ! 

\ 
l •/1:t, . ,.,,·,\ 

·•' · ,. 
~~!~~~:~~:a'~ ~~~~~taa 
semmaks, e, tnh enäa tule 
Pyoreaotka1seks1 lohkoltu MEXI 
on nyt Suomessa Raaseponn 
toimesta 
Kun teet luxusta, on tules1 valko,
nen MEXI 
Raaseponn Lohkolul on betornn -
kova nciyttri kot1ma1sesta laatul11· 
lestå Raaseponn Lohkottu,a teh• 
daan valk01sena. kella,sena. 
punaisena ,a harmaana Raase
ponn LtJhkotu1sta et pinta enaä 
parane 

Raaseporin PEKU·tuplarakenne 
P•laå lämmbn paremmin Ja on 
hinnaltaan edull1semp1. Oikea· 
oppiset sokkeh• ja seinåratka1sut 
tehdaankm Ra..seporin PEKU· 
harko1sta 
Vånll1set puhtaaks1muurauks11n 
lahes samaan hintaan 

L(~a edustavuutta Raaseporm 
paallystek,vlllå. Raaseponn 
APILA· Ja RUUSU-kivillä muuttuu 
koko alueen ilme v1i htyisämmåksi. 
Tee nyt edustava ja edullinen 
pmtaP:3citös - Raaseporista! 

_tJ_JI __ ::.-:::::.~~E~~~ 1,&-1 
PI 2 10601 TAMMISAARI, puh. 911-15 300 BETONISSA 

Varattu 
~,r~r ~KAHVIO 

1JrI(uusi;~!ven 
Juntunen &Juntunen B743383 

MATKA.KUUMEESEEN 

lruBlIEJn. 

HANKONIEMI 

Sinulle, suomalainen! 

, -1 D 1 
OTAVAN ISO MAAMMEKIRJA 1-9 

Mahtava teossarja Suomesta 
ja suomalaisuudesta 

Otavasta - tietosanakirjojen talosta. 




