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HANKONIEMEN 
RANNIKKOTYKKIMIEHET 

Rannikkotykkimies valvoo valtakunnan aluevesiä ja on tarvittaessa valmis voimakeinoin 

estämään merirajamme loukkaukset. Periaate: "Rannikkotykistössä palveleva varusmies 

ei väijy pensasta", on ensimmäinen voimakas näkemys tulevista tehtävistämme, jonka 

olen yrittänyt ajaa alokkaidemme muistiin jo Porin Prikaatin suojissa. Valmiutta ei yllä

pidetä rannikkotykistössä muodon vuoksi - vaan taataksemme tarvittaessa alueemme 

koskemattomuus. Tässä tehtävässä teidän nuorten miesten osuus on ratkaiseva. 

Kriisinhallinta on sana - uutuus, jolla kuvataan puolustusvoimien tehtäväkentän laajen
tamista - syvimmän rauhantilan vallitessa - käsittämään myös kyvyn hallita nopeasti 

kehittyvät yllättävätkin tilanteet. Kysymys ei tällöin todennäköisesti ole sodasta, avoimes
ta selkkauksesta - vaan tilanteesta, jolla maamme riippumattomuuteen pyritään vaikut

tamaan muilla keinoilla kuin puhtaalla asevoimalla. 

Teknillisesti pitkälle kehittynyt rannikkotykistöaselaji yhdessä merivartiostojen ja meri

voimien kanssa on merialueella yllättäen syntyvien kriisitilanteiden hallinnassa avainase
massa. Te nuoret olette tärkeä, erottamaton osa maamme turvallisuustakuusta. Te muo

dostatte sen rungon, jonka varaan aselajimme toimintakyvyn uskottavuus rakentuu. Ar

voisat rannikkotykkimiehet - Hankoniemen vartijat Teidän haltuunne on paljon uskot

tu. 

Jättäessäni 1.10.1986 Hangon Rannikkopatteriston komentajan tehtävän uskon, että jo

kainen teistä nyt ja tulevaisuudessa on omalla paikallaan sen luottamuksen arvoinen, jota 

aselajimme vaativa tehtävä edellyttää. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Asko Kilpinen 
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KOMENTAJA VAIHTUU 
PATTERISTOSSA 1.10.1986 

Everstiluutnantti Heikki Rinne 
patteriston komentajaksi 

Varusmies HanRPsto 

Reserviupseerikurssi / Merisotakoulu 

Opetusupseeri HanRPsto 

Patterin päällikkö 

Koulutus- ja järjestelytoimiston 
päällikkö 

Toimistoupseeri Pääesikunnan 
rannikkotykistötoimistossa 

Järjestelyupseeri HanRPsto 

Kapteeni- ja kurssiosaston johtaja 

Rannikkotykistökoulussa 

Patteriston komentaja Suomenlinnan 

Rannikkotykistörykmentissä 

Kadettikoulun kurssi 49 

Viestikapteenikurssi 

Sotakorkeakoulu/ Merisotalinja 

Ylemmän päällystön kurssi 

1962 -1963 

1962 

1965 -1967 

1967 -1969 

1970 -197 1 

1972 -1975 

1977 -1978 

1979 -1985 

1985 -

1962 - 1965 

1969 - 1970 

1975 - 19-77 

1983 

Heikki Pentti Kalevi Rinne 22.11.1942 

Vänrikki 

Luutnantti 

Yliluutnantti 

Kapteeni 

Majuri 

Everstiluutnantti 

TERVETULOA HANGON RANNIKKOPATTERISTOON 

1963 

1965 

1968 

1971 

1978 

1986 
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HANKO KUIN 
ROOMALAINEN KAUPUNKI 

• Luutnantti Kari Lineri siirtyi patteristostamme Turun sotilaspiirin esikuntaan kesäkuun 

alussa. 

• Läksiäisjuhlassa ei muisteltu ainoastaan luutnantti Linerin palvelusuran vaiheita. Mo

nelle on jäänyt elävästi mieleen Linerin hahmo näyttelijänä ja muusikkona. 

• Hankolaiset tuntevat Linerin myös monista luottamustehtävistä mm. kaupungin nuori

solautakunnan ja musiikkikoulun johtokunnan jäsenenä. 

• "Mielenkiintoisimmaksi koin ajan, jolloin toimin AUK:n vääpelinä Hästö-Busössä. Sil

loin ei ollut yksikään päivä samanlainen", luutnantti Lineri kertoo palveluksestaan Han

gon Rannikkopatteristossa. 

Luutnantti Lineri tuli Hankoon vuonna 1970 Turun 

laivastoasemalta, jossa oli suorittanut varusmiespalve

luksensa. Nuoren kersantin ensimmäinen toimipaikka 

täällä oli Russarön saari. Joulukuussa 1972 Lineri siirtyi 

Hästö-Busön linnakkeelle, jossa vielä silloin ei ollut 

aliupseerikoulua. 

Enää ei asu perheitä 

Hästö-Busön tapaisilla saarilla elettiin 70-luvun alus

sa "vanhaa kunnon" linnake-elämää. Luutnantti Lineri 

innostuu kertomaan tuosta ajasta ja hämmästelee itsek

kin, kuinka paljon linnakesaarten elämä on muuttunut 

runsaassa kymmenessä vuodessa. 

"Tullessani Hästö-Busöhön, siellä asui monia perhei

tä. He muodostivat yhteisön, jossa oli vahva yhteenkuu

luvaisuuden tunne. Vapaa-aikaa vietettiin yhdessä mm. 

illanvietto ja järjestäen". 

"Saarella oltiin tuolloin pitkiä aikoja yhteen menoon. 

Joinakin vuosina vaimo kerkisi käydä mantereella 4-5 

kertaa koko vuoden aikana . Kauppatavaratkin tilattiin 

puhelimitse saarelle", luutnantti Lineri muistelee. 

"Asunnot olivat tuolloin jokseenkin alkeellisia. Kai

kissa taloissa ei esimerkiksi ollut vesijohtoa, vaan vesi 

tuotiin taloihin kesät talvet hevosella , sittemmin trakto

rilla''. 

- Tällä hetkellä ei linnakkeilla juurikaan asu perhei

tä. Mitä ovat ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet poismuut

toon? 

"Maailman meno on muuttunut ja se pakottaa saaris

ta pois. Asunnot ovat parempia mantereella. Oman per

heeni oli muutettava lasten koulunkäynnin takia, muu

ten en olisi lähtenyt. 
Ei esikuntaelämä linnake-elämää voita". 

Hyvä henki edelleenkin 

Vuonna 1977 Hästö-Busöön perustettiin Reservia

liupseerikoulu . Luutnantti Lineri o li a lusta saakka 

suunnittelemassa AUK:n organisaatiota ja toimintaa. 

"Aliupseerikoulun toteuttaminen oli vaativa tehtävä. 

Meillä ei ollut koulutussuunnitelmia, joten saimme teh

dä kaiken alusta pitäen". 
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Luutnantti Lineri toimi AUK:n vääpelinä koulun pe
rustamisesta vuoteen 1985 saakka, tältä ajalta ovat hä
nelle kertyneet mieleenpainuneimmat muistot patteris
tostamme. 

l(m~~u D rt · ~. 
~i -

~~l2..._.. ............. 
EX LIBRIS 

Kari Lineri 

Linerin kirjallisesta harrastuksesta kertoo oma Ex Libris. 

"AUK:n vääpelinä ollessani ei yksikään päivä ollut 
samanlainen. Viran ohella joutui huolehtimaan myös 
monenlaisista arkipäivän asioista, kadonneiden kauppa
pakettien etsinnästä alkaen". 

- Miten Hästö-Busön Aliupseerikoulu on muuttunut 
sen alkuaikoihin verrattuna? 

"Rannikkotykistön tekninen kehitys on tänä aikana 
_muuttanut koulutusta ja merivalvontaa on lisätty. Kou
lun miesvahvuus on niinikään kasvanut. Ja oppilaista 
sen verran, että hyvä henki näyttää olevan edelleen". 

Näytellen, soitellen . . 

Viime vuodesta Turun sotilaspiirin esikuntaan siirty
miseensä asti luutnantti Lineri toimi talousupseerina 
Hangon Rannikkopatteriston esikunnassa. Esikuntaan, 
keskelle kaupunkia tuleminen, toi luutnantti Llnerin 
myös lähemmäksi lukuisia harrastuksiaan . 

" Talvella ei ulkopuolinen näe Hangossa kuin lunta. 
Saattaa muodostua ongelmia, jos ei löydä itselleen har
rastuksia" . 

"Tämä on sellainen roomalainen kaupunki, jossa sa
leissa ovien takana tapahtuu, pitää vain löytää oikeat 
ovet, joihin kolkuttaa". 

Yhdeksän vuoden ajan on luutnantti Lineri näytellyt 
Hangon Harrastajateatterissa. Hän on tullut tutuksi 
hankolaisille monista roolihahmoista . Viimeisin harras
tajateatterin näytelmä on Rauta-aika. Siinä luutnantti 
Lineri näyttelee Ilmaria. Hankolaisten Rauta-aika edus
taa Suomea tänä vuonna Islannissa pidettävillä pohjois
maisilla mytologia-päivillä. 

Luutnantti Kari Lineri " taukopaikallaan " Esikunnan edessä. 

Näyttelemisen ohella on luutnantti Linerin sydäntä lä
hellä musiikki. Hän soittaa pasuunaa The Sea Side 
Stompers -big bandin riveissä. Yhtye on suosittu esiinty
jä mm. Hangon Casinolla. Jo vuosia on luutnantti Line
ri kuulunut Hangon Suomalaiseen Sekakuoroon. Kult
tuurinalalla luutnantti Linerillä riittää aikaa kuvataide
harrastuksillekin. 

HANKONIEMI 7 

"Moni ihmettelee, miten sotilas voi harrastaa kaikkea 
tuota. Mutta miksei voi . Nämä harrastukset ovat tärkeä 
vastapaino työlleni", luutnantti Lineri selvittää. 

Paitsi harrastuksia on luutnantti Linerillä Hangossa 
luottamustehtäviä. Hän kuuluu musiikkikoulun johto
kuntaan ja on nuorisolautakunnan jäsen. Tällä hetkellä 
luutnantti Lineri on Hangon Hyrskyt -urheiluseuran 
puheenjohtaja. 

"Kierros on umpeutumassa sotilasurallani, sillä uusi 
työhuoneeni on melkein sen tuvan paikalla, jossa aloitin 
vuonna 1965 14-vuotiaana soitto-oppilaana.'' 

Tykkimies Anssi Männistö 

Ilmari - Kari Lineri (vas.) ja Väinö - Hannu Aho Hangon Harrastaja teatterin näytelmässä Rauta-Aika . 

"Eipä tässä vapaa-ajan ongelmia ole", toteaa luut
nantti Lineri hymyillen. 

Samaan tupaan 

"Palvelusajaltani Hangon Rannikkopatteristossa on 
minulle jäänyt hienoja muistoja ja voinkin jatkaa hyvil
lä mielin uudessa tehtävässäni" . 

Luutnantti Lineri mainitsee tärkeimmäksi syyksi Tur
kuun lähtöön, että on sieltä kotoisin ja haluaa näin pa
lata sukulaisten ja ystävien luo. 
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Karl E. Öhber.g .. .. 
KULTASEPPANA PIENESTA 

•• 
PITAEN 

• Monet ulkopaikkakuntalaiset tietävät Hangosta vain Casinon ja Regatan. 

• Hankolaisille on luonnollisesti paljon asioita ja henkilöitä, jotka he liittävät kiinteästi kotikau
punkiinsa. Yksi tällainen on kultaseppä Karl Erik Öhberg. 

• Yli neljänkymmenen vuoden ajan on Karl Öhberg harjoittanut ammattiaan isänsä perustamassa 
kultasepänliikkeessä Vuorikadulla. 

Kello on melkein viisi. Useimmat kaupat ja puodit 
Vuorikadulla ovat sulkemassa oviaan siltä päivältä. 
Olen sopinut tapaamisesta Karl Öhbergin kanssa. As
tuessani kultasepänliikkeeseen, summeri ilmoittaa taka
huoneeseen, että ulko-ovi on avattu. Pian myyntitiskin 
takana olevasta ovesta ilmestyy Karl Öhberg, kättelee ja 
johdattaa minut työhuoneeseensa. 

Taidetta ja tarkkuutta 

'Viime aikoina olen tehnyt aika vähän töitä', Karl 
Öhberg kertoo ja osoittaa monenlaisen tavaran peittä
mää, vuosisadan alusta peräisin- olevaa erikoista kulta
sepän työpöytää, jonka ääressä voi viisi ihmistä samalla 
kertaa työskennellä. Pöydän yllä on kaksi liikuteltavaa, 
voimakastehoista kohdevalaisinta. Ympäri huonetta 
tuoleilla, pöydillä ja hyllyillä on erilaisia koneita ja esi
neitä useilta vuosikymmeniltä. Ne kaikki muistuttavat 
ahkerasta puurtamisesta ja käsityöperinteestä. 

'Isäni perusti tämän liikkeen kesäkuussa 1919. Olin 
tuolloin kolmivuotias. Ollessani vielä lapsi, isä sanoi mi
nulle, että voin tehdä täällä aivan yhtä hyvin töitä kuin 
käydä kouluja. Olin tavallaan isäni oppipoika', Karl 
Öhberg muistelee. 

Karl Öhbergin isän kuoltua vuonna 1942 hänen äitin
sä hoiti liikettä parin vuoden ajan. Syksyllä 1944 Karl 
Öhberg otti liikkeen vastaan äidiltään . Seuraavana ke
väänä Karl Öhberg saavutti merkittävän etapin kultase
pän urallaan, kun hän sai oikeuden sekoittaa kultaa. 

Vuonna 1954 Karl Öhberg teki kultasepän "diplomi
työnsä" , kultaisen rintaneulan, jossa keskellä on violetti 
ametisti. Hetken aikaa siitä keskusteltuamme, Karl Öh-

berg noutaa t~on rintaneulan kassakaapistaan. Ja täy
tyy sanoa, että kovin on kauniiseen muotoon metalli tai
punut. Karl Öhberg kertoo työvaiheista, joita korun 
valmistaminen vaatii. Se on taidetta ja tarkkuutta alusta 
loppuun. 

Karl Öhberg pitää yli kaiken kultasepän työssään kaiverta
misesta. Kuvassa hänellä on vasemassa kädessään metal
lilevy, johon hän on tehnyt monen tyylisiä kirjaimia ja nu
meroita. Oikeassa kädessä on tikkeli, jolla kaiverruksia teh
dään. 
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Rahapussi hopeasta 

Karl Öhbergin mukaan ennen sotia ostettiin kultase
pänliikkeistä erityyppistä tavaraa kuin nykyään. -
"Isäni aikana meillä tehtiin niin haarukat, veitset kuin 
liemikauhatkin. Kaikenlaista tehtiin ennen kullasta ja 
hopeasta". Kuin sanojen vakuudeksi Karl Öhberg etsii 
laatikkojen kätköistä siron rahapussin, se on punottu 
pienenpienistä hopearenkaista, pussin suu on niinikään 
hopeaa. 

Karl Öhbergin isä Karl Victor kaiversi aikoinaan vaa
kunamerkin Hangon lusikkaan, jota nykyisin tekee Kul
takeskus. Karl Öhberg ottaa pöydälle kolme esinettä, 
Hangon lusikan kolmessa eri työvaiheessa. Ensimmäi
nen on noin sentin vahvuinen pyöreä hopeatanko, josta 
katkaistaan lusikan mittainen pala. Se valssataan levyk
si vasaralla ja vasta sitten voidaan alkaa muotoilla lusik
kaa. Toinen lusikanmalli on hiomaton , osaksi rosoreu
nainen, mutta jo lusikan muotoinen. Kolmas on valmis, 
kiiltävä lusikka ja sen päässä on Hangon vaakuna maja
koineen. 

Mielenkiintoisimmaksi työssään on Karl Öhberg ko
kenut kaivertamisen, kun on saanut itse päättää mitä 
tehdä. 

"Asiakas kysyi minulta, että mitä tyyliä käytätte kai
verruksissa ja minä sanoin, että ne on kaikki täällä pääs
sä. Sitten piirsin heille mallit ja he olivat tyytyväisiä", 
sanoo Karl Öhberg hymyillen. 

Sodan aikana Hästö-Busössä 

Karl Öhberg suoritti asevelvollisuutensa Hangon 
Rannikkopatteristossa Russarön linnakkeella. Sittem
min hänellä on ollut paljon tekemistä patteriston kanssa 
niin sodan kuin rauhankin aikana. Lukuisat ovat olleet 
ne palkinnot ja pokaalit, jotka Öhbergin liike on välittä
nyt patteristolle. 

Talvisodan aikana olin Hästö-Busön linnakkeella tu
lenjohtotehtävissä. Silloin lensi joka aamu seitsemän ai
kaan etelästä pommikoneita. Ennen Hästö-Busötä ne 
hajaantuivat, toiset lensivät Helsinkiin ja toiset Tur
kuun. Olin silloin paikalla, kun Hästö-Busön koneki
vääri pudotti yhden koneen", Karl Öhberg muistelee. 

Hanko muutui sodassa paljon. Vesitorni, kaupungin
talo ja kansakoulu olivat maan tasalla. Bulevardin var
rella olivat useimmat puutalot palaneet tai kärsineet va
hinkoja. Vuonna 1942 Karl Öhberg toimi jonkin aikaa 
armeijan palopäällikkönä Hangossa. Hän kertoo ol
leensa Säästöpankin katolla, kun patteriston Esikunta 
oli liekeissä. 

Kello lähestyy seitsemää ja haastattelutuokio on päät
tymässä. Ennenkuin lähden, menemme vielä kaupan 
puolelle ja otan muutamia valokuvia. 

"Tiskeillä on enää vähän tavaraa, emme näet ole pit
kään aikaan ottaneet lisää myytävää. Aiomme lopettaa 
syksyllä. Täytän silloin 70-vuotta, eiköhän siinä jo ala 
olla tarpeeksi ikää", sanoo Karl Öhberg lopuksi. 

Teksti ja kuvat tykkimies Anssi Männistö 

Ilmoitus Rannikko-
Karl öhberg'in Kultasepänliike tykistön vuosikirja s-

H A N KO. vuori katu 1a. puhelin 479. sa vuonna 1939. 

O Neljänkymmenen 
vuoden aikana Karl 
Öhberg on saanut 
paljon kanta
asiakkaita. Tänä 
syksynä hän täyttää 
seitsemänkymmen
tä vuotta ja aikoo 
sulkea liikkeensä. 

<i 
Hangon lusikka kol
messa tyOvalhees
sa. Vasemmalla ho
peatanko, Joka kat· 
kaistaan Ja valssa
tan vasaralla levyk
si. Seuraavana Jo lu
s l k a n muotoinen 
kappale ja olkealla 
valmis, kiiltävä lu
sikka. 
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•• 
RANNIKKOTYKISTON 
MERI KULJETUS-KALUSTO 
Rannikkotykistön aluskaluston kehittämisen edellinen 
huippukohta oli 1960, jolloin rannikkotykistö sai 
K-luokan alukset 1 - 23 ja H-luokan alukset 1 - 6. 

Seuraava huippukohta ajoittuu piirustuspöydällä 1970-
luvun lopulle. Tämän kehitysvaiheen tulokset ovat nyt 
siirtymässä palveluskäyttöön. 

1970-luvön hankinnat 

Rannikkotykistön nykyisen aluskaluston uusimisen voi-

U-114 
pituus 10, 1m 
leveys 2,8m 
uppouma 6,3tn 
teho 2 X 165hv 
lastia 25 henkeä/3,5tn 

0 nopeus 30s 

daan katsoa alkaneen 1975, jolloin rannikkotykistölle 
hankittiin yhteensä viisitoista nopeaa kevyttä yhteys
alusta (RN-luokka) ja Viskoa. Paitsi, että päämääränä 
oli säästää kesäajoilta kalliita ja kovassa käytössä rasi
tettuja kelirikkoaluksia, myös yhteysliikenteen nopeut
taminen. Öljykriisi katkaisi tämänsuuntaisen yhteysa
luskaluston kehittämisen ja korkeat käyttökustannukset 
johtivat alusten käytön radikaaliin rajoittamiseen. 

Q H-2 
pituus 18m 
leveys 4m 
uppouma 29Jn 
teho 150hv 
lastia 56 henkeä/5tn 
nopeus 10s 
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Tämän kauden kalustoa patteristossamme edustavat 
RN-21 ja ' RN-22. Alukset ovat Vatorin valmistamia, 
niissä on 2 x 165hv MerCruisermoottorit antamassa n. 
30 solmun nopeuden. Paitsi monipuolinen merenkulku
varustus myös runsas sairaankuljetusvarustus tekevät 
näistä aluksista sopivia ambulanssiveneitä. Lisäksi niitä 
käytetään suoja-aluepartioihin. 

Samaa kehityskautta edustaa Hästö-Busön linnakkeen 
Uisko U-114, jonka on 1979 rakentanut Turun Laivate
ollisuus. Kaksi 165hv moottoria antavat yli 30 solmun 
nopeuden ja mukaan mahtuu 25 matkustajaa. 

--- :-r-- . 
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1980-luvun hankinnat 

Eduskunta osoitti 1978-lisämenoarviossaan 86Mmk me
ripuolustuksen alushankintoihin. Näiden hankintojen 
suunnittelua varten oli jo vuodesta 1974 työskennellyt 
yhteysalusprojektiryhmä. Ryhmän päåmääränä oli 
suunnitella ja hankkia rannikkotykistölle sellaiset 
yhteysalukset, joilla voidaan kaikissa olosuhteissa jär
jestää linnakkeid_en henkilö- ja tavarakuljetukset. Han
kittavan kaluston tuli lisäksi sopia miinanlaskuun ja 
taistelujoukkojen kuljetuksiin. 

VALAS-LK 
pituus
leveys 
uppouma 

30.6m 
8,0m 

330tn 

teho 
lastia 
nopeus 

~-- ->------------

1450hv 
180 henkeä/30tn 
12s 

Vaikeissa jääolosuhteissa toimivaksi hankittiin V ALAS
luokan yhteysalukset. V ALAS -luokan yhteysalukset 
pystyvät kuljettamaan lastia 30tn tai 168 matkustajaa. 
Tavaran kuljetusta helpottaa aluksen peräosassa oleva 
ramppi, jota pitkin alukseen voidaan ajaa autolla. 
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K-20 
pituus 
leveys 
uppouma 

13, 1m 
3,Bm 

24,3tn 

teho 
lastia 
nopeus 
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150hv 
35 henkeä/3,5tn 

Bs 

Hauki-lk 
pituus 
leveys 
uppouma 

Kala-2 
pituus 
leveys 
uppouma 

14,4m 
4,5m 
45tn 

27m 
Bm 

60tn 

i. 
i 
1 

:----·--· ···· ········ ·········· ·····-·· J_-_,; ____ . __ ; . 

teho 
lastia 
nopeus 

teho 
lastia 
nopeus 

! :,······r. : ········- ---+----. ------------------ --- -- -i 
-t:.1. ;::;-:..:.-=-=-=~ =~~-.... -..... - ·!----:- · r..-r ! 

: t-:::::=..:1 

2 X 150hv 
45 henkeä/4tn 
10s 

2 X 180hv 
60tn 

9s 
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V ALAS-luokan alukset on varustettu miinakiskoilla ja 
sen aseistuksena on kaksi ilmatorjuntakanuunaa. 
V ALAS-luokkaa edustaa patteristossa lippulaiva ya Vä
nö . 
Linnakkeiden käyttöön hankittiin kuusi HAUKI
luokan kelirikkoalusta. Niistä ensimmäisen valmisti 
Linnan Telakka Turussa ja loput Valmet Oy Kotkan te
lakalla. HAUKI-luokan edustajana on Hästö-Busön lip
pulaiva ka Hankoniemi. 
Raskaan kaluston kuljetuksiin hankittiin KAMPELA
luokan kuljetuslauttoja ja peruskorjattiin vanhoja 
KALA-luokan lauttoja. Uuden KAMPELA-luokan 
lauttojen suurin sallittu kuorma on 95tn ja KALA
lauttojen 60tn. Kaluston lisääntyminen mahdollisti kor
jatun KALA-2:n siirtämisen Hangon Rannikkopatteris
tolle. Viime vuosien mittavat rakennustyöt patteristossa 
eivät olisi olleet mahdollisia ilman tätä puurtajaa. 
Samaan aikaan ahkeroitiin myös maamme pohjoisim
missa osissa. Iin Konepaja peruskorjasi K-luokan aluk
sia. Tässä korj auksessa erotettiin toisistaan ohjaama, 
matkusta'mo ja konehuone toisistaan toimiviksi osik
seen. Tätä modifioitua K-luokkaa edustaa patteristossa 
K-20. 

-0-

L-1 01 
pituus 13m 
leveys 4m 
uppouma 11tn 

teho 203hv 
lastia 28 henkeä 
nopeus 12s 

Meriuisko 
pituus {1m 

leveys 3,5m 
uppouma 9tn 

teho 2 X 300hv 
lastia 25 henkeä/2,5tn 
nopeus 37s [) 

YM-22 
pituus 
leveys 
uppouma 

7,5m 
2,6m 
2,4tn 

Uusinta uutta 

teho 
lastia 
nopeus 

B0hv 
9 henkeä!B00kg 

12s 

Syksyllä 1985 patterista sai kolme uutta alusta : Linna
keveneen L-101 ja yhteysmoottoriveneet YM-21 ja YM-
22. Linnakevene on saanut kaikilta käyttäjiltään kiitos
ta miellyttävistä ominaisuuksistaan ja korkeatasoisesta 
viimeistelystään. Partioveneet ovat parannettu painos 
1984 käyttöön otetuista edellisistä partioveneistä. Nii
den.suurin heikkous on vaatimaton 12 solmun nopeus, 
mutta huippunopeudessaan ne kulkevat ylvään arvok
kaasti. 
Keväällä 1986 patterista sai Meriuiskon, lähes 40 sol
mua kulkevan aluksen, jonka käyttöä ja ominaisuuksia 
patteriston merikuljetushenkilöstö ihastellen opiskelee. 

NÄILLÄ PELEILLÄ - KAIKILLA KELEILLÄ 

Paitsi merikuljetuskaluston lisääntyminen , myös sen 
monipuolistuminen mahdollistavat sopivan kaluston 
saamisen eri yhteystarpeille eri vuodenaikoina ja kalus
ton järkevän käytön ja huollon . 

Kapteeni Kari Toivonen 
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PATTERISTON HUOLTO 
•• •• •• 

TANAAN 

Huoltovastuu ja johtosuhteet 

Patteriston huollettavana on päivittäin n. 200-300 
henkeä, 20 alusta, 30 ajoneuvoa sekä raskasta ja teknil
listä kalustoa ja laitteita eri linnakkeilla. 
Merivoimien ja merivartioston yksiköt saattavat myös 
tarvita patteriston tukea. 

Patteriston huoltoa johtaa huoltopäällikkö apunaan 
eri huoltoalojen huoltolajijohtajat. 
Viesti- ja sähköteknillistä huoltoa johtaa viestitoimiston 
päällikkö suoraan komentajan alaisena. Kaaviossa on 
esitetty huollon johtosuhteet ja huoltopaikat. 

HUOLLON JOHTOSUHTEET 

1 KOMENTAJA l 

1 HUOL TOPÄÄLL I KKO l 

1 1 1 

TEKNILLINEN HUOLTO- KULJETUS-
TOIMISTO TOIMISTO TOIMISTO 
TSTOPÄÄLL .__ TSTOPÄÄLL TSTOPÄÄLL ......_ 

- TVÄLH - TALH - MERIKULJ 
- PIONH - KJ INTH - MAAKULJ 
- SLUH - MAKSUPALVELU - KVÄLH 
- SÄÄPALVELU - KIRJANPITO - ALUSH 

1 

ASEVARASTO ~ VARUSVARASTO ~ AUTOHALLI ~ 

PIONVARASTO ~ ELINTARVIKE- JA PVA-VARASTOT ~ 
KENTTÄMUONITUS- '--

HUOLTAMO ~ KALUSTOVARASTO LIIKVÄLVARASTOf--

RUOKALA 1-- ALUSKALUSTO- }-VARASTO 
KASARMIKALUSTO- ~ 
VARASTO 

Majuri Taisto Turkki 
huoltopäällikkö. 

l 
VARUSKUNTA-
SAIRAALA 
LÄÄKÄRI 

- LÄÄKH 
- ELLÄÄK- JA 

YMPÄRISTö-
HYG 

LÄÄKMATER-
VARASTO 

.__ 

~ 
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Huoltohenkilöstö on sijoitettu esikuntaan, varastoille 
ja linnakkeille. Linnakkeiden huoltohenkilöstö on lin
nakkeen päällikön johdossa. Aseteitse voivat huoltolaji
johtajat antaa omaan alaansa liittyen ohjeita ja mää
räyksiä. 

Osa huoltohenkilöstöstä on siviilityöntekijöitä, jotka 
toimivat esikunnassa ja huollon käytännön suorittajina 
varastoilla ja huoltopaikoissa. 
Myös varusmiehiä joudutaan sitomaan ylläpitävän 
huollon tehtäviin kuten esimerkiksi veneenkuljettajiksi . 
Määrärahat eivät kuitenkaan salli lisäsiviilihenkilöstön 
palkkaamista. 

Huoltolajien toiminta 

Teknillinen toimisto vastaa taisteluvälineiden eli asei
den ja ampumatarvikkeiden, pioneeri- ja suojeluvälinei
den huollosta sekä sääpalvelusta. Toimiston johdossa 

Huoltohenkilöstöä. 

on varastoja sekä patteriston korjaustoiminnasta vas
taavan insinöörin alainen huoltamo. 

Huoltotoimista vastaa muonituksesta, vaatetuksesta, 
maksuliikenteen hoidosta ja kirjanpidosta. Kiinteistöjen 
huolto kuuluu PLM:n rakennustoimiston tehtäviin . 
Huoltotoimistolle kuuluu myös kasarmikalusteiden ja 
konttorikoneiden huolto. Toimiston alaisena toimii ruo
kala ja kolme varastoa. 

Kuljetustoimiston tehtäviin kuuluu järjestää patteris
ton maa- ja merikuljetukset sekä ajoneuvojen ja alusten 
huolto . Autohalli ja kolme varastoa on toimiston joh
dossa. 
Alushuollossa patterista tukeutuu Helsingin Laivastoa
semaan. Konetarkastajalla on oikeus suorittaa pieneh
köt korjaustyöt paikallisin voimin. 

Patteriston lääkäri johtaa varuskuntasairaalaa. 
Terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi toimialaan kuuluu 
ympäristöhygienian valvonta. Tarkastustoiminnasta 
vastaa palkkioeläinlääkäri. Ammuntoihin ja leireille 
joudutaan sairaalasta komentamaan lääkintähenkilös
töä. 



16 HANKONIEMI 

Linnakkeen tulee olla omavarainen. 

Linnakkeen talviajoneuvoja . 

Eläinlääkärin tarkastuskohteita . 

HANKONIEMI 

Huollon suoritus 

Patteristo käytti v 1985 n. 7 miljoonaa markkaa. Lu
kuun ei sisälly vakinaisen henkilökunnan palkkoja eikä 

polttoainekuluja. Polttoainetta meni 300 000 l, josta 
PÖ I 200 000 l. Muonituksen osuus oli n. l, 7 miljoonaa 

markkaa. 
Kuljetuspalveluja ostettiin 450 000 mk:lla. Oma kalusto 
ajoi merellä 40 000 mpk ja maalla 320 000 km. 

Kun puolustusvoimien saamasta määrärahasta 30 CT/o 

käytettiin jokapäiväisiin kunnossapitomenoihin, niin 

koko määrärahasta 10 CT/o käytetään asevelvollisten yllä
pitomenoihin. 

Varusmiespäivä maksaa n. 100 mk ja reserviläispäivä 

n. 200 mk. Summista noin puolet kuluu ylläpitoon ja 

puolet koulutukseen ja kiinteistörrienoihin. 

Patteriston huolto on osa jokapäiväisestä toiminnas
ta. Kun huolto pelaa - ei sitä kukaan huomaa, mutta 
huollon kitkaton sujuminen on linnakkeiden rauhana

jan miehityksen ja valmiuden ylläpidon edellytys . 
Hyvin järjestetty huolto ja hyvät palvelusolot takaavat 

myös korkean palvelusmotivaation. 

Majuri Taisto Turkki 

Linnakkeen viihtyvyyttä lisää hyvät asunto-olot. 

Tätä kannattaa puolustaa. 

17 
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PÄÄLLIKÖN <'tddlac <'toufe -60 

SUORAAN CALIFORNIASTA 

• Hangon Rannikkopatteriston Esikuntapatterin päällikkö yliluutnantti Olli Lindell on 
ikänsä harrastanut autoja. 

• Puolitoista vuotta sitten hän toteutti monen vuoden unelmansa ja hankki itselleen Ca
dillac Coupe -60:n suoraan Californiasta. 

• "Ennenkuin tämä auto saatiin Suomen mantereelle, tarvittiin kahden vuoden valmiste
lut, paperisota oli melkoinen". 

• '' Autoilu on minulle tärkeä asia, ratin takana unohtaa työ huolet'', yliluutnantti Lindell 
kertoo. 

Ilta-aurinko on vaipumassa horisontin syleilyyn. Tai
vaankannen kasvoilla häivähtää puna, kuin ujon neidon 
poskella. Sulavalinjainen, harmaa auto lipuu määrätie
toisesti päivän lämmittämällä mustalla asfaltilla. Lii
kennettä ei ole paljon. 

Maantielaiva Cadillac 
Coupe vuosimallia 
·60 omistajineen 
parkkeera ttuna Han· 
gon ltäsatamaan. 

Auringon sädekimput välkkyvät kiiltävistä peileistä, 
kromilistoja on sisällä ja ulkona, ei mitään mattapin
taista muovia tai keinonahkaverhoilua. Kuljettajalla on 

aurinkolasit silmillään, sivuikkuna on auki, ja vasen 
kyynärpää on ulkona. Nopeusmittari näyttää 70-80, 
mai_leina tietysti. Keskustelu autossa sujuu normaalilla 
puheäänellä. Konepellin alla 6,5 litran V-8 -urut soitta
vat tummaa, bassovoittoista hymniä. 

Metsän suojasta asfalttinauha jatkaa pitkänä suorana 
peltojen välissä. Harmaa Cadillac tavoittaa pian verk
kaisesti etenevän , puolta lyhyemmän nelipyöräisen. To-

HANKONIEMI 

ki jo 60 -vuoden Caddyssä on jarrutehosteet ynnä muu
ta, niin että vauhdin saa pysähtymään, jos tarve vaatii, 
mutta 2350 kiloa on todellakin 2350 kiloa, eli mieluum
min mennään ohi, ja koska liikennettä ei näy vastassa 
niin ei muuta kuin hyvää illanjatkoa vain, madame. 

Kuljettaja nostaa vasemman käden ratille, sipaisee 
hiuksiaan ja katsoo vielä peileistä taakse, sitten vilkku 
vasemmalle ja oikea jalka polkaisee kaasu1la päälle 
"kick-down":in, entisaikojen turbon. Konehuoneen 
kolmesataa hevosta ulvahtavat, kick-down vaikuttaa 
kuin rodeoratsastajan saappaan kannuksen pisto kiiltä
vän oriin kylkeen. Hepolauma lähtee hurjaan laukkaan, 
nestehukka on ilmeinen ja pollet horivat ahnaasti 80:n 
litran kaukalosta. Pian harmaa Caddy on taas omalla 
puolella tietä, ohitus sujui sutjakkaasti, ja onhan bensa
kin nykyään halpaa .... 

Matka jatkuu. Kuljettaja laittaa radion päälle, alku
peräisen, automaattisesti asemat hakevan putkiradion. 
Ja täytyy sanoa, että äänen laadussa se päihittää useim
mat nykyiset mikroprosessoriviritelmät. 

Meren yli tultuaan lienee asemanhakija kokenut kult
tuurishokin, silloin tällöin se rupeaa etsimään Californi
an tai kenties Texasin lyhytaaltolähetyksiä, eikä se ole 
ihmekään, kun Cadillacin - yhden kapitaalin symboo
leista - ämyreistä on alkanut kuulua Suomenlahden 
etelärannan vomakkaiden lähettimien välittämää vieras
kielistä ohjelmaa. 

Pian löytyy kanava, jossa soi Brian Adamsin "Sum
mer of sixtynine". Mutta vuosi on 1986, ei mikään 
"kultainen kuusikymmenluku" Amerikassa. Ikinuori 
Caddy kulkee niin kauan , kuin bensaa riittää, ja kun il
man lämpötila pysyttelee plussana - celsiusta . 

Teksti ja kuvat tykkimies Anssi Männistö 

Kuusikymmenluvulla oli rauta halpaa ja 
bensa ilmaista. Yliluutnantti Lindellin Cadil
lac on kuusi ja puoli metriä pitkä ja painaa 
2350 kiloa . 

Kun yliluutnantti Lindell hankki Caddynsä, katosivat suk· 
senkuljetushuolet kertaheitolla . Tällaiseen tavaratilaan 
mahtuvat vähän pidemmätkin latukiitimet. Tosin Cadillac 
hieman vieroksuu Suomen paukku-pakkasia. 

Varustelusta mainittakoon ohjaus- ja jarrutehosteet, auto
maattivaihteet ja sähköisesti avattavat ikkunat. Verhoilu 
on harmaata nahkaa. Auto on siisti ja sillä on ajettu vain 
vajaat satatuhatta mailia. Takapenkillä ei liene istuttu sit
ten vuoden -60. 

19 
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Perinneasiat 

Patteriston pienoislippu myönnetty 31.1.1986 
siirtyessään eläkkeelle: 

- n:o 101 sotilasmestari Erkki Kuronen 
- n:o 102 ylivääpeli Matti Herrala 
- n:o 103 ylivääpeli Paavo Pohjonen 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 

- n:o 101 kommodori H Iivonen 24.08.1985 
- n:o 102 yliluutnantti S Kinnarinen 01.09.1985 
- n:o 103 luutnantti M Skyttä 01.09.1985 
- n:o 104 v-ylikersantti P Rantanen 31.10.1985 
- n:o 105 merikapteeni M Hentula 06.12.1985 
- n:o 106 yliluutnantti A Kuuluvainen 28 .02.1986 
- n:o 107 teknikkoluutnantti R Malinen 28 .02.1986 
- n:o 108 ylivääpeli M Saarinen 28.02.1986 

Sotilasansiomitali 04.06.1986 
- sotilasmestari Pentti Alpo Ilmari Semi 

11 Nimitykset ja 
ylennykset 

- Kimmo Tapio Marttisen kapteeniksi 1.2.1986 
- Kari Vilho Eerikki Toivosen kapteeniksi 1.2.1986 
- Pentti Mikael Särkelän yliluutnantiksi 1.2.1986 
- Sakari Paavo Antero Martimon yliluutnantiksi 1.10.1985 
- Matti Kalervo Eskolan luutnantiksi 28 .8. 1985 
- Arto Matti Franssin vänrikiksi 1.2.1986 
- Hannu Olavi Tiilikaisen vänrikiksi 8.11.1985 
- Arto Kalervo Halttusen vääpeliksi 1.2. 1986 
- Harri Tapani Suokkaan vääpeliksi 1.10.1985 
- Henrik Juhana Sunellin ylikersantiksi 31.1.1986 
- Heikki Tapio Raudaskosken ylikersantiksi 31.1.1986 
- Teemu Juhani Patrakan ylikersantiksi 31.1.1986 
- Osmo Aarne Kalevi Tuppurainen teknikkoyliluutnantiksi 

04.06.1986 
- Raimo Mikael Lähdemäki teknikkoluutnantiksi O 1.07 .1986 

SLR 04.06.1986 
- luutnantti Erkki Olavi Niskanen 

SVRM 04.06.1986 
- keittäjä Eeva Kyllikki Hokkanen 
- värvätty alikersantti Veikko Matti Leinonen 
- varastonhoitaja Matti Niemi 

Hankoniemiristi on 6.12.1985 myönnetty seuraaville: 

Korpraali Blom Timo 
Upseerikokelas Gynther Jyrki 

. Tykkimies Havukainen Juhani 
Ylikersantti l(pski Jukka 
Upseerikokelas Kohonen Jouni 
Tykkimies Krogius Robert 
Upseerikokelas Kuisma Jarkko 
Yliluutnantti Kuuluvainen Arto 
Kersantti Mursu Jorma 
Tykkimies Nuottajärvi Marko 
Alikersantti Ojanen Ilkka 
Ylikersantti Poutiainen Pekka 
Tykkimies Puronaho Marko 
Alikersantti Rantanen Juha 
Alikersantti Saarinen Heikki 
Alikersantti Salmi Tero 
Tykkimies Siltanen Kari 
Upseerikokelas Simolin Jari 
Tykkimies Sundström Jyrki 
Tykkimies Suominen Markku 
Yliluutnantti Toivonen Kari 
Kersantti Toivonen Mika 
U pseerikokelas Tuominen Vesa 
Kersantti Virtanen Raimo 

Hankoniemiristi on 4.6.1986 myönnetty seuraaville: 

Korpraali 
Tykkimies 
Korpraali 
Korpraali 
Tykkimies 
Tykkimies 
Korpraali 

Hakala Pasi 
Kärkkäinen Jarmo 
Liimatainen Markku 
Pyörälä Vili-Veikko 
Sintonen Petri 
Sipilä Jouni 
Viheriäkoski Timo 
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11 Urheilu 

LI NNAKKEIDEN VÄLISET 
KILPAILUT 

LENTOPALLO 

HIKIHYLSY-CUP /HENKILÖKUNTA 0.6.02.1986 
1. Esikunta 
2. Russarö 
3. Hästö-Busö 

KOKARDI-CUP / VARUSMIEHET 12.02.1986 
1. Hästö-Busö 
2. EPtri 
3. Russarö 

VARUSMIESTEN SÄHLYTURNAUS 16.04.1986 
l. Russarö 
2. Hästö-Busö 
3. EPtri 

VARUSMIESTEN JALKAPALLOTURNAUS 
16.07.1986 
l . Russarö 
2. EPtri 
3. Hästö-Busö 

VARUSMIESTEN TENNISTURNAUS 26.03.1986 
1. tykkimies Gustafsson 
2. kersantti Saaristo 
3. alikersantti Huotari 

MAASTOJUOKSUMEST ARUUSKILPAILUJEN 
TULOKSET 

Yleinen 
l . ylivääpeli Pertti Tissari 
2. vääpeli Markku Purtola 
3. vääpeli Jukka Herrala 

Yli 35-vuotiaat 
l. ylivääpeli Reijo Heinonen 

Yli 40-vuotiaat 
l .luutnantti Erkki Niskanen 
2. sotilasmestari Pentti Semi 
3. majuri Taisto Turkki 

Yli 45-vuotiaat 
l. everstiluutnantti Asko Kilpinen 

Varusmiehet 
1. korpraali M Laurila 
2. alikersantti M Niittonen 
3. alikersantti P Halme 

21 .34 
22 .18 
22.40 

25 .02 

24 .40 
24.55 
26.40 

27 .18 

21.12 
21.27 
21.54 

HanVu:N 
tulokset 

TENNISMEST ARUUSKISA 09.-10.05.1986 

Kaksinpeli 
l . R Kankaristo 
2. T Kyander 
3. K Bastman ja Erkki Niskanen 

Nelinpeli 
1. Pentti Karvinen ja Tom Kyander 
2. Erkki Niskanen ja Kalle Bastman 
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Papin palsta 

JUMALA ON A JA O! 

Jokainen meistä varusmiehistä saa palveluksensa aikana nähdä ainakin kolme kotiuttamistilai
suutta , jotkut useampiakin. Tällaisissa tilaisuuksissa saatamme hyvin aistia jatkuvuutta. Miehiä 
tulee miehiä menee, mutta kuitenkin miesvahvuus pysyy samana. Varusmiespalvelus on osa 
nuorten miesten elämää, eräs etappi. Elämämme on vaeltamista etapilta etapille, jatkuvaa liiket
tä . Joskus huomaamme ajan suorastaan kiitävän ohitsemme ja toisinaan se matelee. Asiat ja ta
pahtumat jäävät menneisyyteen, joitakin odotamme tulevaisuudelta. Miten on Jumalan kanssa? 
Onko Jumalamme jäänyt menneisyyteen, lapsuusajan muistoihin vanhana pappana pilven reu
nalle vai kuuluuko Hän vasta tulevaisuuden etapille. Tarvitsemmeko Jumalaa ollenkaan? Siinä
pä visaisia kysymyksiä. Mieti! 

Ajattelimmepa miten tahansa, niin Jumala seuraa meitä jokaisessa elämämme vaiheessa ja toi
vookin, että Hänen ei tarvitsisi vain seurata, vaan osoittaa tie , mitä voisimme kulkea seuratak
semme Häntä. Missä liikummekin Hän on mukanamme kulkien edellämme ja jäljessämme. Ju
mala on sanonut olevansa kaiken Aja 0, ensimmäinen ja viimeinen. Alfa ja Oomega, kreikka
laisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Koko maailmankaikkeudella on alkunsa ja 
loppunsa ja meidän pikku elämämme on osa suurta maailmankaikkeutta. Jumala on kaiken al
ku ja loppu . "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala". Sanan täytty
myksenä on Jeesus Kristus, sinettinä pelastuksesta, Oomega. Jeesus on luvannut olevansa kans
samme aina maailman loppuun asti. 

Jos tarkastelemme tilannetta universaalisesti niin huomaamme miten paljon mahtuukaan "Al
faan ja Oomegaan". Ei meidän tarvitse jättää Jumalaa menneisyyteen tai odottaa Häntä vasta 
tulevaisuudessa, koska voimme elää Hänen kanssaan joka hetki, niin eilen, tänään kuin huo
mennakin. On turvallista tietää, että Jumala on ensimmäinen ja viimeinen ja me siinä välissä -
hyvässä huomassa. Puhutaanhan vielä tänäkin päivänä " kaiken A:sta ja O:sta", joka merkitsee 
jotain tärkeää asiaa. Olkoon Jumala meidän jokaisen Aja O -tärkein asia. 
Job. 1:1-5 
Heb. 13:8 
Joh .Ilm. 22:13 

Varusmiesdiakoni 
Korpraali Pasi Hakala 

• 

., 
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Hankoniemen rannikkotyk
kimiestoimikunnan palsta 

HYVÄ YHTEISHENKI 

Kun alokas astuu tupaansa, hän huomaa siellä noin kymmenen vierasta ihmistä. Hänen on tultava heidän 
kanssaan toimeen vähintään ne kaksi kuukautta, jotka alokasaika rannikkotykistössä kestää. Palvelus- ja 
vapaa-aika vietetään yhdessä haluttiin,tai ei. Jotta sopu säilyy, on tarpeen ottaa toiset varusmiehet huom'.
oon. Kannattaa joskus mielessä asettaa itsensä jonkun muun asemaan ja miettiä, miltä hänestä tuntuu . Si
näkin voit olla ensimmäinen auttamassa kaveria, niin hänkin sitten tarpeen tullen auttaa sinua. Näin toimes
sasi l.uot tukevan pohjan hyvälle yhteishengelle. 

Kantahenkilökunnalla , upseerikokelailla ja ryhmänjohtajilla on suuri vaikutus siihen, miten tykkimiehet 
kokevat palveluksensa. Johtaj ien täytyy muiden ominaisuuksiensa ohella olla hyviä ihmistuntij oita, jotta he 
saavat alaisensa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Motivoinnilla ja palautteella, jonka pitäisi olla 
usein myös positiivista, vaikutetaan varusmiesten käyttäytymiseen. Johtajan on turha epäröidä antaess.aan 
tunnustuksen hyvin suoritetusta tehtävästä tai käyttäytymisestä. Sillä positiivinen palaute kannustaa yhä pa
rempiin suorituksiin ja täten ennalta ehkäisee osaltaan myös virheellistä toimintaa ja käyttäytymistä. 

Hyvä yhteishenki saattaa syntyä esimerkiksi ampumaleirillä. Siellä koko patteri toimii yhdessä tavoitteen, 
maalin tuhoamisen, saavuttamiseksi. Öisin uni jää vähälle, mutta koulutuksen tarkoituksenahan on totut
taa meidät toimimaan vaikeissakin olosuhteissa. Kokemuksena hankalan tilanteen selvittäminen on antoisa, 
ja sitä on mukava vielä jälkeenpäinkin muistella kavereiden kanssa. 

Hangon Rannikkopatteristo ja sen varusmiestoimikunta eli Hankoniemen Rannikkotykkimiestoimiku~ta 
(HRTTK) sekä Hangon Varuskunnan urheilijat järjestävät tilaisuuksia, joissa varusmiehet pääsevät itse 
osallistumaan tai katsomaan urheilua. Erityisesti yksiköiden väliset kilpailut vahvistavat ns. me-henkeä. 
Joukkuepallopelit, kuten sähly-, käsi- , lento-, jalka- ja koripallo, ovat erityisesti miesten mieleen. Ne kas
vattavat meitä yhteistoimintaan ja toisten huomioonottamiseen. Pelatessa huomataan, että kukaan ei yksin 
voi voittaa ottelua, vaan kaikkien on ponnisteltava yhdessä, jotta tavoite saavutetaan. Mielestäni samoin on 
armeijassa ja siviilissä. Sotaa ei voita yksi mies, eikä elämä maistu makealta yksin, jos yhteydet vaimoon, 
tyttöystävään, perheeseen tai ystäviin ovat tuhoutuneet. 

HRTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Jan Eklund 

HRTTK:N KOKOONPANO 
Ohjaaja Yliluutnantti Olli Lindell 
Puheenjohtaja Alikersantti Jan Eklund 
Työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies sekä oi-
keusneuvoja Alikersantti Jan Eklund 
Työsuojeluasiamies Alikersantti Mika Hyppönen 
Esikuntapatterin edustaja Alikersantti Mikko Eerola 
Hästö-Busön edustaja Alikersantti Risto Nissilä 
Jussarön edustaja Tykkimies Erkko Fontell 
Russarön kokelasedustaja Kokelas Antero Vuorio 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja Alikersantti Antti Sillanpää 
Russarön tykkimiesedustaja Tykkimies Pekka Randell 
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RANNIKKOTYKISTÖ 
ONTERÄSTÄ 
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HANGONRANNIKKOPATTER~TON 
VUOSIPÄIVÄN OHJELMA 

1.8.1986 

Klo 
,,/' 

08.00 Lipunnosto 
09.00 Seppeleenlasku 
11.00 Paraatikatselmus ja kenttähartaus 

- lipun vastaanotto klo 10.55 

Esikuntapatteri 
Sankarihaudalla 
Russarön linnake 

- joukot ilmoitetaan Rannikkotykistön 
tarkastajalle 

- paraatikatselmus ja tervehtiminen 
- rukouksen soitto 
- virsi 462: 1 
- papin puhe ja rukous 
- virsi 462:5 
- rukouksen loppusoitto 
- Rannikkotykistön tarkastajan puhe 
- eläköön-huuto isänmaalle 
- Maamme -laulu 
-·mahdollisten nimitysten ja ylennysten 
julkistaminen 

- valmistautuminen ohimarssiin 
11.30 Juhlalounas 
13.00 Päiväjuhla 
14.00 Tykistöammunta 
15.00 Paluukuljetukset 
19.30 Iltajuhla 

Russarön linnake 
Russarön linnake 
Russarön linnake 

Upseerikerho 

25 
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Kapteeni Toivonen Tenholan marssin ltihtötunnelmissa 

Aliupseeri kurssit 
111/85 ja 1/86 
Aliups_eerikoulutus on kohdaltanne ohi. Saavutetun koulutustavoitteen merkiksi Teidät on kurssin 
päättyessä ylennetty. Ulkoinen arvomerkki antaa Teille laillisen esimiesaseman. Se ei kuitenkaan ta
kaa johtaja-asemaa vaan arvonne on uudestaan lunastettava tiedollisella ja taidollisella osaamisella 
oman ryhmänne johtajana. Teidän on ansaittava miestenne luottamus. Johtajan rehtiys, tinkimätön 
velvollisuudentunto, ehdoton oikeudenmukaisuus ja huolenpito alaisista ovat ne tekijät, joilla johtaja 
saavuttaa alaistensa luottamuksen. 

Kurssinne päätyttyä kouluttajat ovat saaneet palautetta paitsi Rannikkotykistökoulusta ja huollon eri 
aliupseerikursseilta, myös perusyksiköistä. Palaute on ollut pelkästään myönteistä. Kiitos kouluttajil
le, olette tehneet aselajimme parhaan aliupseerikurssin.Kiitos oppilaille, rannikkotykistön lippua on 
pidetty korkealla Lahdessa ja Kokkolassa. 

Osalle aliupseerikurssin oppilaista kurssitauko ei ole ollut pitkä, vain nopea varustautuminen reser
viupseerikurssille menoa varten. Pidempi koulutus ja suurempi vastuu on Teidän osanne. Pitäkää yk
köslinnakkeen viiri korkealla. 

Onnea ja menestystä tulevissa tehtävissänne 

Kurssin johtaja 
Kapteeni Kari Toivonen 

1 • 
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Aliupseerikurssi 
111/85 

"Parasta mun mielestä oli, että mä sain uusia, tosi hyviä 
kavereita" - melko autenttinen lausunto. 

Aliupseerikurssin henki haisee hyvälle. Yhteiset ponnis
tukset Hästö-Busössä ovat lähentäneet koulun oppilaita 
toisiinsa. Läpi" elämän säilyviä ystävyyssuhteita on muo
dostunut eri alueilta ja erilaisista taustoista olevien mies
ten välille. Puolustusvoimat, suuri suomalainen sulatus
uuni, on toiminut. 

Yhteishengen luomiseen kuuluu kaikki yhdessä koettu, 
tehty ja nähty. Aamu"reippailun" ylimääräiset kierrok
set nostivat yhteistä napinaa. Tenholan marssin loppuo
suus, pikataival ennen Koverharin tehtaita, aiheutti yh
teistä tuskaa. Ensimmäinen visiitti sotilaskodissa monen 
kiireisen illan jälkeen herätti yhteistä mielihyvää. Yhtei
set asiat kaikki synnyttivät me-henkeä 

Kun ryhmä, tupa tai kurssi teki asioita, huomattiin 
kuinka tärkeää oli jokaisen yksilön osuus. Lintsarit ei
vät hidastaneet asioiden hoitamista pelkästään siten, et
tä heidän työpanoksensa puuttui. Toisten "luumuilu" 
hidasti muiden intoa hoitaa asiat loppuun rivakasti. II-

mapiiri katkeroitui, kun nähtiin jonkun selviävän sii
vouspalvelusta kerta toisensa jälkeen ilman, että hänen 
olisi edes tarvinnut nojailla harjaan. Fraasi "yhteispelil
lä se sujuu" ei ollut aina kaikkien mielessä. 

Kurssin 44:n oppilaan välistä yhteishenkeä voimak
kaammaksi muodostui tupahenki ja miesten kahdenvä
liset toveruussuhteet. Tupakaverin näkeminen aamusta 
iltaan saattaa ottaa hermoille, mutta tällaisessa "pak
koavioliitossa" mies oppii tuntemaan kumppaninsa 
erittäin hyvin. Tälläkin kurssilla on syntynyt läpi elä
män kestäviä uusia ystävyyssuhteita. 

Vuosien päästä muistellessamme kiikkustuolissa parta 
vavisten aliupseerikoulun aikaa, uhratkaamme ajatus 
koulutuksen kovuuden pohdiskelun lisäksi myös tupa
kavereille. Heidän kanssaan jaettiin lyhyenä, ikimuistoi
sena aikana ilot, surut ja tyttöystävät. 

Alikersantti Antti Sillanpää 
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KESKIÖ LINJA 

Eturivi 

Uimonen Harri Sakari 07 .03.1965 Helsinki 
Alikersantti Siikaniva 
Kokelas Gynther 
Heikkinen Pasi Veikko 10.10.1965 Lohjan kp . 

Takarivi 

Kangas-Kärki Teemu Johannes 26.04.1966 Nastola 
Willgren Juha Kullervo 09.09.1965 Suomusjärvi 
Heinonen Pentti Launo Uolevi 13 .03 .1965 Helsinki 
Ojanen Tomi Antero 12.01.1965 Espoo 
Kujala Pasi Tapani 19.12.1965 Turku 
Eklund Jan Hjalmar 10.04.1965 Helsinki 
Fagerholm Juha Veikko Antti 27.09.1959 Helsinki 

HANKONIEMI 

TULENJOHTO
LINJA 

Eturivi 

Snellman Mika Allan 16.10.1965 Helsinki 
Sederholm John Richard 26.12.1966 Helsinki 

Takarivi 

Huikkonen Antti Olavi 20.02.1966 Kuhmalahti 
Sandell Marko Edvard Mikael 17.02.1965 Helsinki 
Lumme Eero Johannes 17.04.1965 Noormarkku 
Vuorio Seppo Antero 02.11.1965 Helsinki 
Konttinen Pasi Petteri 19.01.1966 Joensuu 
Haila Markku Tapio 27.12.1965 Helsinki 
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TYKKI LINJA 
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Eturivi 

Ahonoja Mika Uolevi 08 .09.1965 Helsinki 
Alikersantti Rantanen 
Alikersantti Salmi 
Pettersson John Mikael 24.09.1 966 Vaasa 

HANKONIEMI 

~ 
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Takarivi 

Wallenius Jari Pekka Kalevi 20.09.1965 Lohja 
Tapiola Jukka Mikael 23.05.1965 Suomusjärvi 
Eerola Mikko Petri 13.07.1967 Mäntsälä 
Jokinen Jarkko Johannes 19.12.1966 Parkano 
Sandin Henrik Axel 23 .02.1968 Hanko 
Mäkelä Juha Petteri 03.10.1966 Tampere 
Rautiainen Kai Erik 20.06.1965 Hanko 
Lähdeniemi Erkki Johannes 02 .12.1965 Kan~asala 

• 

, ' 

• 

• 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturivi 

Sakki Ari Pekka 19.09.1965 Karhula 
Puhakka Ilkka Tapio 15.06.1963 Helsinki 
Särelä Ville Sakari 15.06.1966 Espoo 
Kankaanranta Jarmo Timo Wilhelmi 22.05.1965 Turku 
Barman Timo Kalevi 25.07.1964 Espoo 
Levänen Juha-Pekka 28.03.1965 Äänekoski 
Luntamo Timo Tapio 16.12.1966 Uusikaupunki 

Kuvasta puuttuu: 
Jahnukainen Jarkko Ilmari 
Lappalainen Pekka Juhani 
Weintraub Daniel 

Takarivi 

Lainela Tapio Ilmari 24.09.1965 Tampere 
Louhi Mika Petteri 01.07.1965 Turku 
Himanen Juha Yrjö Tapani 18.01.1965 Turku 
Sillanpää Antti Kullervo 19.02.1965 Espoo 
Alasara Kimmo Antero 14.1011966 Espoo 
Partanen Jan Erik 29.12.1966 Helsinki 
Ikäläinen Vesa Matti 11.10.1965 Espoo 
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Aliupseeri kurssi 
1/86 

Huhtikuun 8. tulevat oppilaat siirtyivät Säkylästä 
Hästö-Busöön linnakesaarelle. Kurssimme alkoi "luulot 
pois" - menetelmällä ja ensimmäisten päivien ajan 
olimme tosi "rikki". 
Oppituntien välillä harrastimme ahkerasti lenkkeilyä tu
pakkataukojen sijaan. Pikkuhiljaa aloimme tottua tii
viiseen opiskelurytmiin ja RTK-paikoista käytiin kovaa 
kamppailua. 
Itse opiskelu ja ainainen lenkkeily - mukaan lukien an
kara sisäkuri - kasvatti meitä niin fyysisesti kuin henki
sesti. Yhteishenki olikin käsin kosketeltavissa ainakin 
linjakohtaisesti oppilaitten kesken. 

Kurssin alussa perehdyttiin RT:n ominaisuuksiin sekä 
opeteltiin johtamistaitoa, mutta kurssin edetessä pereh
dyttiin yhä enemmän oman koulutushaaran yksityis
kohtiin , tulenjohto- ja keskiölinjat omissa poteroissaan, 
tykkilinja putkien päällä sekä merivalvontalinja tolpas
sa. 

Liikuntakoulutus oli olennaisena osana kurssiamme lu
kuisine suunnistus- ja maastojuoksukilpailuineen, soke
rina pohjalla kuuluisa Tenholan marssi. 42:n kilometrin 
pikapyrähdyksen aikana testattiin sekä henkinen että 
fyysinen kantti. 

Kurssimme oli kertakaikkiaan rankka mutta, myös an
toisa. Mieli oli korkealla kun 04.06.1986 vastaanotimme 
patteriston komentajan sijaiselta todistukset kurssin lä
päisemisestä, sekä saimme natsat painoksi kauluslaat
toihin. 

Jatkokoulutus ryhmänjohtajana voisi alkaa!!! 

Korpraali Vesa Isto Mattila 

HANKONIEMI 

KESKIÖ LINJA 

Eturivi 

Laine Juha Kalervo 05 . 10.1966 Vehmaa 
Alikersantti Kujala 
Kokelas Kaikkonen 
Hakala Jyrki Juhani 11.08.1966 Lapua 

Takarivi 

Laiholuoto Kari Olavi 21.06.1960 Salo 
Veijalainen Jarmo Tapani 14.05.1966 Tampere 
Paloheimo Mika Jouko Antero 22.12.1966 Espoo 
Jokela Marko Hannu-Pekka 12.05.1966 Helsinki 
Koskinen Mika Juhani 22 .07.1966 Helsinki 
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TULENJOHTO
LINJA 

Eturivi 

Mustonen Marko Pellervo 21.11.1966 Helsinki 
Kokelas Skogster 
Halme Petri Sakari 03.12.1964 Helsinki 

Takarivi 

Hämäläinen Ilkka Tapio 13.06.1966 Helsinki 
Merikanto Niko Petri 03 .07.1966 Helsinki 
Taponen Arto Matti 10.10.1966 Vihti 
Mattila Vesa Isto 28 .09.1963 Perniö 
Rautiainen Ilkka Olavi 20.10.1966 Vaasa 
Huttunen Marko Tapani 12.10.1966 Hanko 

HANKONIEMI 

TYKKI LINJA 

-

Eturivi 

Vaarakallio Janne Tapani 13.05.1967 Espoo 
Ruusila Saku Matti 0l.12.1966 Tampere 
Alikersantti Rautiainen 
Kreander Pekka Juhani 27. l l.l 966 Lohja 
Käräjämies Tuomas Uolevi 29.07.1966 Vehkalahti 

Takarivi 

Heimberg Hans Henrik 15.06.1966 Espoo 
Laurila Marko Tapio 16.06.1968 Turku 
Kairenius Ari Pekka Erik 02.01.1966 Suodenniemi 
Niittonen Mika Valdemar 20.11.1966 Perniö 
Holm Eerik Edvard 18.08.1966 Halikko 
Donner Paul Immanuel 04.05.1966 Parainen 
Ahtonen Olli-Pekka 13.10.1966 Kalanti 
Heino Mikko Pekka 22.06.1967 Salo 
Kivelä Reijo Markus 07.07.1966 Vammala 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturivi 

Takko Vesa Pekka Olavi 24.06.1966 Turku 
Niemi Jarmo Henrik 23.07.1966 Vantaa 
Kuivasniemi Timo Johannes 22.10.1966 Helsinki 
Kersantti Saaristo 
Ovaskainen Matti Jussi Olavi 24.06.1966 Helsinki 
Häggqvist Petri Kristian 24.02.1966 Tampere 
Karvinen Juha Tapio 18.11.1966 Turku 

Takarivi 

Korpela Harri Kalevi 04.02.1966 Vampula 
Kunnari Jyrki Tapani 29.01.1966 Helsinki 
Laakso Timo Tapani 05.08.1966 Turku 
Nevanperä Marko Antero 03.12.1965 Helsinki 
Penkkala Matti Tapio 28.01.1966 Helsinki 
Salminen Mika Petri Juhani 10.06.1966 Helsinki 
Rytkölä Hemmo Mikael 22.07.1966 Loviisa 
Lehtovirta Juha Erkki Olavi 06.02.1966 Helsinki 
Laitinen Kari Juhani 30.08.1967 Lohja 
Gustafsson Jarmo Ilmari 22.05 .1966 Espoo 
Viljanen Kaj Kristian 17.07.1966 Helsinki 
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TENHOLAN MARSSI 
21 .-22.06.1986 

l) 
Tenholan marssissa AUK:n ryhmät kilpailevat keske
nään. Tässä kolme ryhmää suunnittelee kuumeisesti 
marssireittiään. 

(l 
Heipä hei kova marssi on juuri alkamassa. Mutta on
pa miehetkin rautaa. Neljänkymmenen kilometrin yö
marssi vasta edessäpäin. 

Q 
Puolimatkan levähdyspaikalla odotellaan ensim
mäistä ryhmää saapuvaksi. On keskiyö ja toukokuu 
lopuillaan. 
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0 
Raskas marssiyö on takana. Nälkäkin on. Jalkapoh
jat ovat tässä vaiheessa jo aivan muusia ja varpaat 
kuin nippu nakkeja. 

0 
Paluukuljetukset Hästö-Busöön. Harvoin on tällä lai
turilla nähty näin väsyneitä mutta onnellisia miehiä. 
"SE on nyt takanapäin". 

<i 
Marssilla oli reitin varrella pariky.mmentä rastia . Tämä suhteellisen hel-
posti löydettävä oli kätketty muuntajan taakse. 
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RTK KURSSI 181 
VIESTIM_IEHEN VINKKELISTA 

• Harmaa alokas käveli tummassa lokakuun illassa pitkin Säkylän sotilaskodilta kasarmille johtavaa 
tienpätkää. Minä se olin vaikken itseäni olisi tuntenutkaan. Ajatukset tuntuivat sekavilta päässäni, ja 
mitä tahansa ajattelinkaan, eivät ajatukseni tuntuneet minua koskevan. Olin outo, olin ulkopuolinen ja 
tunsin oloni muukalaiseksi. 

• Samassa säpsähdin ajatelmistani. Pimeydessä kajahti terävä käsky: "Takaisin". Näin sivullani 
mustalaattaisen miehen, jonka kauluksissa kimalteli kaksi salmiakkia. Kummeksuin hetken, mutta 
samassa muistin mitä unohtuL Käsi heilahti alokasmaisesti lippaan. Kokelas oli tyytyväinen ja hävisi 
reippain askelin näköpiiristäni. 

• Olin jälleen maanpinnalla ja mietin tapausta: "Mikä sai minut mitääntietämättömän alokkaan 
tervehtimään miestä? -salmiakitko? -miehen kokoko? Ei vaan kunnioitus, tuon tumman hahmon koko 
olemus". Olin outo niinkuin siviili vain armeijassa olla voi, ja tuo ohitseni marssinut olemus oli kuin 
-sotilas, hyvin kauan armeijassa palvellut. "Tulisiko minustakin joskus SOTILAS", ihmettelin itsek
seni. Mikä olisi se paikka, jossa miehistä tehdään asiansa osaavia sotilaita, kouluttajia, kokelaita. 

Tuona iltana en koskaan olisi voinut ajatella 
itseäni ohikulkeneen miehen housuissa en edes 
tiennyt halusinko, mutta hieman aikaa harmaissa 
vanhentumisen jälkeen sain kuulla kaukaisesta 
paikasta nimeltä Rannikkotykistökoulu . 

Muutaman kuukauden kuluttua muistin äskei
sen tapauksen. Olin matkalla Santahaminaan sato
jen jääkäreiden sekaan upseerioppilaaksi. Tun
nelma oli odottava, ja olinkin varautunut 
pahimpaan. Huhuja olin paikasta kuullut, ja olin 
yrittänyt muodostaa jonkinlaisen ennakkokäsityk
sen siitä, mitä tuleman piti. 

"U pseerialokkaa t" 

Meidät kärrättiin saarelle protoilla - tunnelma 
lavalla oli a lokasmaisen tiivis . Rämistelimme läpi 
Herttoniemen ja pian kuikuilimme jo Santahami
nan tiilisiä kasarmeja. "Ajoneuvosta nouse" 
komento kajahti ilmoille , ja tavallinen ålikersant
teja sinkosi alas. Olipa joukossa muutama salmi
akkeja odotteleva korpraalikin. 

Sää oli keväisen kaltainen, mutta lumi hohti 
vielä sinistä kylmyyttään . Santahaminan matala 
venäläisten rakentama varastoalue pisti heti sil
mään ja sai aikaan vatsanväänteitä. Paikka todet- · 
lakin näytti varuskunta-alueelta. 

Seikkailimme kasarmialueella hetken, kunnes 

meille osoitettiin ovi, jossa luki: Rannikkotykistö
koulu. Ujosti astuimme sisään vanhaan kaksiker
roksiseen arvokkaan näköiseen rakennukseen. 
Välittömästi meille osoitettiin tupa numero 
viisi - siis viestilinjan valoisa tupa. "Kymmenen 
oppilasta" oli oveen merkitty. Oli hienoa astua 
tupaan, jonka asukkeja, neljä kuukautta armei
jassa taistelleita harmaita miehiä en ollut koskaan 
nähnyt. Oli miehiä Turusta, Kotkasta ja oli Helsin
gin omiakin, vain VaaRPston miehet puuttuivat. 

Olimme kaikki samassa veneessä, päämäärä
nämme kaukainen tavoite: Paluu yksiköihin -
kokelaina . Yhteishengen siemen oli tupaamme kyl
vetty. Olimme tode llakin samalla aaltopituudella, 
sen havaitsi viesti linjalainen heti. Varmasti "viih
tyisimme" seuraavien kolmen kuukauden aikana. 

"Valmistautukaa asevarastolle lähtöön" , kajahti 
kivilattiaisella käytävällä. Päivystäjä oli jo tarttu
nut töihin käsiksi. Kavereiden kasvoille valahti 
kysyvä ilme: "Nytkö jo, vastahan tänne saa
vuimme". Olimme heti huomanneet ettemme olleet 
saapuneet RTK:uun lomailemaan .. Kurssi todella
kin survaistiin käyntiin vauhdilla , sotilaallista 
tehokkuutta oli ilmassa. 

Pian roikkui olallamme jo tutuksi tullut kapis
tus, rynnäkkökivääri, vain sen numero oli outo. 
Hetken päästä löysimme itsemme Santahaminan 
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ruokalasta. Kurssi oli todellakin lähtenyt käyntiin• 
ripeästi, ja alku saattoi vain vihjaista, mitä tuleman 
piti. Emme olleet enää alokkaita, emmekä aliup
seerioppilaita , vaan "upseerialokkaita",jotka eivät 
osanneet mitään "riittävän hyvin", sen tulimme 
huomaamaan kantapään kautta. 

Opiskellen 

Seuraavana päivänä meidät tutustutettiin Santa
haminan alueeseen. Suoritimme kiertokävelyn pit
kin Santahaminan katuja katse ylväästi edessä 
marssivan miehep niskaan - alue tuli tutuksi. Joku 
uskalsi jopa kääntää silmänsä kohti sotilaskodin 
ovea, mutta samassa kajahti ilmoille käsky: "Katse 
suoraan eteen päin." 

"Kurssi alkaisi teoriavoittoisesti rannikkotykis
tön yleisen toiminnan opiskelulla, josta myöhem
min, noin kuukauden kuluttua siirryttäisiin linja
kohtaiseen opiskeluun." Kapteeni Kaipia teki 
tämän meille selväksi tiukassa alkupuheenvuoros
saan. Lopultakin tiedot ja taidot juurrutettaisiin 
viimeisen kuukauden aikana erilai"silla leireillä. 
Leirikauden huipentuman Örön tukikohtaleirinkin 
päivämäärä annettiin meille kauhisteltavaksi. 

Ensimmäiset kaksi viikkoa kuluivat yhdessä 
hujauksessa talon tapojen opiskelussa. Maailman 
murehtimiseen ei aikaa riittänyt. 

Päivät istuimme koulutushallissa yhtenäiskoulu
tuksen oppitunneilla. Kaikkien neljän linjan . -
tulen johdon, · laskimen, tykin ja viestin - oppilaat 
saivat tässä opintojaksossa vihiä toistensa harras
tuksista. Jopa viestimiehet joutuivat pänttäämään 
tykkien vuosilukuja vastaanottimiinsa. Jokaisesta 
osa-alueesta pidettiin koe, eikä laiskottelua 
suvaittu. Huomautuksien pelossa viihtyivät 
"upseerialokkaat" kirja nenässä RT-hallin tykkien 
seassa hyvinkin myöhäiseen yöhön. "Lukuloman" 
käsite tuli tutuksi, eivätkä kokeiden keskiarvot 
päätä huimanneet. 

Aikataulu tiivis . 

Upseerioppilas viihtyi hyvin lomalla heti kurssin 
alusta lähtien . Joukkio jaettiin neljään ryhmään, 
joista yksi kerrallaan oli viikonlopun kiinni. Tästä 
"nakkiosastosta" valittiin viikon oppilaspäälliköt, 

päivystäjät ja apupäivystäjät. Näiden onnellisten 
tehtäviin kuului myös ylimääräinen siivoustuokio 
lauantaisin muiden lähdettyä lomalle . Oli myös 
viikonloppuja, jolloin RU-kurssin ovet suljettiin. 
Kurssi kun ei tuntenut virka-apuvelvoitteita. Käy
tännössä oppilailla oli keskimäärin neljää vapaata 
viikonloppua kohden yksi kiinniolovuoro. Tietysti 
ne neljä lomaviikonloppua olisi saanut viettää 
kasarmilla opiskelun merkeissä. Tätä meille kurs
sin vaativat kouluttajat hymy suupielessä ehdotte
livat. Ruuankin olisi talo tarjonnut.. . 

Maanantaiaamuisin upseerioppilaat pudotettiin 
loma-ajatuksistaan kovalle Santahaminan maan
kamaralle piristävillä aamusulkeisilla. Harvassa 
olivat ne sanat, jotka sanottiin ennen puolta päivää 
- komentoja kenties enemmänkin. 

RU-kurssin arvokas asuinrakennus. Jokainen soppi tuli tutuksi 

Urheilua ei kurssin t11v1m opiskelun sekaan 
kovinkaan paljon mahtunut, vain kerran viikossa 
oli saunan ja pyykinvaihdon yhteyteen suunniteltu 
urheilutapahtuma. Oli lenkkejä, hiihtoa, ammun
taa ja tietysti Rannikkotykistökoulun ampuma
hiihtokilpailu , jonka voiton Hangon miehet korja
sivat. Kurssin lopun leirikaudella palvelus muuttui 
täydeksi urheiluksi. 

Yhteiskoulutuskauden jälkeen kurssi hajaantui 
osiin, viestimiehet radioita räpläämään, laskinmie
het laskinta näpläämään, tulenjohto simulaattoria 
ihmettelemään ja tykkilinja putkia puhdistamaan. 
Koulutuksen tärkein vaihe oli alkanut. Laiskottelu 
tulisi armotta näkymään loppupisteissä, sillä pai
notukset erikoiskoulutuksen kokeissa olivat ras
kaat. 
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Erikoiskoulutukseen oli sisällytetty monia oppi
lasharjoituksia, jotka työllistivät oppilaiden iltoja 
yömyöhään . Oppilasharjoituksilla oli samalla tär
keä osuus kouluttajan taitojen kehittämisessä . 
Oppituntisuunnitelmat oli tehtävä huolella ja vie
tävä hyväksyttäväksi linjan pääkouluttajalle ennen 
oppituntia. · Aikalaskelmissa ei virheitä sallittu . 
Opetustuokiot saattoivat olla useiden tuntien mit
taisia ja ne päättyivät oppilaiden kritiikkipalave
riin, jossa pienimmätkin yksityiskohdat poimittiin 
esiin . Oppituntien taso oli oppilaan näkövinkke
listä katsottuna yllättävän hyvä. Kouluttajat tosin 
tekivät meille selväksi sen, että parantamisen varaa 
jokaisen kohdalla varmasti löytyisi tässäkin suh
teessa. "Kiitos on hiljainen ja vain ilmasta vaistot
tavissa" , oli kouluttajien periaate. 

Leirillä 

RU-kurssin luokkarakennuksessa raikui äänekäs 
kritiikki. Totta on, että juuri näistä seikoista joh
tuen lähdimme avoimin mielin vappuaattona 
takaisin yksiköihin tarttuaksemme tositoimiin kou
luttajina. RTK:n kurssilla oppimistamme asioista 
monet olivat luonteeltaan sellaisia, ettemme usko
neet niitä tarvitsevamme, mutta myöhemmillä lei
reillä ja jokapäiväisessä johtamistoiminnassa ne 
ovat tulleet uudelleen eteen. 

Tätä kirjoittaessani on kaksi kuukautta kulunut 
RTK:n ajoista ja ikävät asiat, kuten turhautumi
nen, kiire ja väsymys ovat jo unohtuneet, mutta 
positiiviset asiat: yrittämisen- ja oppimisenhalu ja 
hyvä yhteishenki ovat hyvässä muistissa. 

Kun teoreettinen , kaksi kuukautta kestänyt 
opiskelukausi oli ohi heräsi oppilaiden keskuu
dessa jo tunne siitä, että kurssi olisi voiton puolella. 
Leirikausi tulisi olemaan kova, mutta kuinka kova, 
sitä ei monikaan "upseerialokas" varmasti olisi 
uskonut. Tuleva kuukausi oli täynnä raskasta työtä 
ja kymmeniä unettomia öitä. 

Ensimmäisenä leirinä eteemme tuli Kuivasaaren 
meriammuntaleiri, jossa RU-kurssi tutustui ryk
menttijohtoiseen ampumatoimintaan. Laskinlinja
laiset miehittivät Isosaaren torjuntakeskuksen ja 
Kuivasaaren keskiön . Tulenjohtomiehiä löytyi 
Kuivasaaren tulenjohtotornista ja erillisestä tulen
johtoasemasta kaukana mantereelta sijaitsevalta 
Lä.nsi-Tonttu nimiseltä luodolta. Tykkilinja hää
räili kahden 76 mm:n tykin kimpussa Kuivasaa-

ressa. Viestimiehet oli ripoteltu ympäri "Rykment
tiä" vastaamaan viestiyhteyksien toimivuudesta. 

Ruuti paloi leirillä, ja kun toiminta vihdoin alkoi 
olla kitkatonta, oli leirikin jo lopuillaan . Miehet 
joutuivat mitä erilaisimpiin tehtäviin leirin aikana 
ja vasta nyt selvisivät oppitunneilla ihmetellyt tak
tiset koukerot. Tuntuu siltä, että leirillä tapahtui 

. -- -----
Viestilinja on kurssilla mukana vain kerran vuodessa. Oppilaat 
linkkiantennia ihmettelemässä. 

asioiden todellinen oppiminen ja kaikki osallistujat 
kokivat todeksi vanhan fraasin: "Harjoitus tekee 
mestarin." 

Puolet jäljellä 

Meriampumaleiriä seurasi patteristoharjoitus ja 
maa-ammuntaleiri. Näissä tutustuimme liikkuvan 
rannikkotykistön toimintaan. Raskasta työtä oli 
todella paljon, ja nukkuminen jäi vain haaveeksi. 
Aseman vaihtoja tuli loputtomiin , ja leirin loputtua 
olisivat miehet voineet vaihtaa asemia vaikka säkki 
päässä, niin rutiininomaiseksi työksi leiri muuttui. 

Kurssin loppu alkoi jo häämöttää, mutta ensin 
oli edessä Örön kauan kammoksuttu tukikohta
leiri . Kun kymmenen päivää kurssia oli jäljellä, 
sanoi joku osuvasti: "No niin, enää puolet 
kurssista jäljellä." Tämän karvaan totuuden saivat 
kaikki tuntea nahoissaan seuraavan kahdeksan 
päivän aikana. Leiri oli todellinen taisteluleiri - ja 
pitkä sellainen. SE oli uusien kokelaiden tulikaste. 
Kaukaiselta haaveelta tuntui odotettu kurssijuhla 
leiriä edeltävän viikon maanantaina. Leiriohjelma 
sisälsi tukikohtasuunnitelmien tekoa, poteroiden 
kaivuuta, taisteluammuntoja, sisseilyä, kaasuhäly
tyksiä ja kaikkea muutakin "mukavaa". Se sisälsi 
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kaikkea muuta paitsi nukkumista. Kaikesta huoli
matta kello kävi koko leirin ajan ja se tiesi leirin ja 
lopulta koko RU-kurssin 181 loppua. 

Kurssistamme oli leirikaudella muodostunut 
yhtenäinen perhe, joka juhli mittavia aikaansaan
noksiaan Kalastajatorpalla hyvin onnistuneissa 
kurssijuhlissa. Muutaman vuorokauden toipumis
loman jälkeen everstiluutnantti T. Sario toivotti 
meille ylennystilaisuudessa menestystä kokelaan 

uralle yksiköissämme. 

Oli vihdoinkin uskottava, että kurssi 181 oli 
todellakin ohi, ja 72 uutta upseerikokelasta oli 
valmiina hajaantumaan kaikkiin viiteen rannikko
tykistön joukko-osastoon ympäri Suomea. 

Kokelas Mikko Hongisto 

Kurssin lopussa järjestettiin omaistenpäivä, meneillään upsee

rioppilas Leväsen johtama sulkeisnäytös, jokin meni pieleen. 

A-LEHDET ETSII 

Myyntitykkejä proviisiopalkalla toimiviksi tilausmyyjiksi. 

Puh. 90- 694 6193/Tuula Flinck 

ARJEMETALLI KY 
- kaikkia teräsrakenteita -- TOMA 

Perniö 
maa ns i i rto Ii i ke puh. 924-57 713, 57 711 
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KUVIA VUODEN VARRELTA 

1) 
Kersantti Rautava opettaa tulenjohtolinjaa . 

1) 
Luutnantti Kinnunen selostaa keskiölinjalle mitta
laitteiden ihmeellisyyksiä . 

<i 
Tuntematon sotilas Kotkan kevä tleirillä 
toukokuussa 1986. 

l 
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1) 
Vääpeli Muuro (vas.) seuraa omaistenpäivän 
ruokailua Hästö-Busössä. 

0 Oppilas Laurila tähystelee tykkiryhmän harjoituksissa. 

Vääpeli Halttunen opettaa tykkiryhmää 

HANKONIEMI 

'IbottaTIIutta 
•• myos 

koulutukseen 

Palautekoulutukseen 
kevyt, helppokäyttöinen 8 mm kameranauhoitin. 

Kuvaus jopa normaalissa huonevolaistuksessa. Ei erillistä 
nauhoitinta eikä hankalia ~likaapeleita - kasetti voin 

kameraan ja kuvaamaan. Esitys samalla laitteella -
kaapeli tavallisen tv-vastaanottimen antenni- tai video

liitäntään ja katselu voi alkaa. 
Kuvassa kameranauhoitin Sony CCD-VB 

Koulutusohielmien tekemiseen 
yritysvideotason kamera ja kannettava U-matic-nauhoitin. 
U-maticin kuvonlaatu kestää editoinnin ja kopioinnin. 
U-matic on kansain~linen - ohjelmat ovot voihtokelpoisia 
maasta toiseen. 
U-matic-laitteet on tehty kovaan yrityskäyttöön. 
Kuvassa 3-putkikamera Sony M3A ja kannettava U-matic
nauhoitin \/0-6800. 

Ohielmien esitykseen 
videomonitori tai televisiovastaanotin/monitori. Sonyn 

monitoreissa on Trinitran-kuvoputki, jonka kuvan kirkkaus 
ja terävyys on ylivoimainen. Laaja valikoima tyyppejä 

6" kuvokoosta alkaen aina 27" saakka. 
Kuvassa 20" yleismonitori Pv'M-2010, jossa on RGB- ja tieto

koneliitäntä. 

Ohielmien esitykseen ioukolle 
huippuluokan videoprojektori, kuvan lävistäjä 1.8, 2.5 tai 
jopa 6.3 m. Kaikissa kolmessa mallissa kirkas, terä~ kuvo 
- erottelukyky RGB-signaalilla 900 viivaa takaa ~n 
terävyyden myös ATK-käytössä. Esitys tavalliselle 
valkokankaalle. Projektorit voidaan liittää mihin tahansa 
kuvonauhoittimeen sekä useimpiin tietokoneisiin, joissa on 
videoliitäntä. 
Kuvassa· videoprojektori Sony VPH-722/1020 

Oy·Helectron Ab 
SYSTEEMIELEKTRONIIKKA, PUROTIE 3 A, 00380 HELSINKI PUHELIN (90) 558 906 

TURUN TOIMIPISTE: VÄHÄHEIKKILÄNTIE 56 20810 TURKU PUHELIN (921) 353 366 
sekä Sony-ammattivideon jälleenmyyjät kautta maan 
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SUOMEN YHDYSPANKKI OY 
HANKO LOHJA 

(X\@OU~@D[TI)W<])~D~ 
Duoo@~□ITDCrm@ 

Kauko-J;uolinta Oy 
Helsinki puh. 90- 694 7344 telex 121252 

MUODIKKAIDEN 
PALA- JA PAKKAKANKAIDEN OSTOPAIKAT 

Tukkumyynti: Vähittäismyynti: 
Porvoo Pajatie 5 Helsinki Runebergink.49 
puh. 915- 145 510 puh. 90- 449 848 

Suomalainen. 
Valitse omaksi hyväksesi. 

~,e,~ SOU 1 1 11.1i,~a 
~i ,,. VALTION MARGARIINITEHDAS 

aarikka -lahja 

on suomalainen 

LOHJAN UIMAHALLI 
- aamu-uinti klo 6.00-9.00 (vain arkisin) 
- arkisin klo 9.00-21.00 
- naisten uinti maanantaisin ja torstaisin klo 20.30-22.00 
- lauantaisin klo 9.30•17.00 
- sunnuntaisin klo 9.30-16.00 
- kassa suljetaan puoli tuntia ennen aukioloajan päättymistä 
- maksut oikeuttavat 11/, tunnlo käyttöaikaan 
- myymme myös alennusllppuja 

Kun omat ideat 
on loppu - soita 
(90) 754 3377 

MULTIMARKETING 

1 d·ea markkinointi 
Pirttipolku 4, 00630 Helsinki 

Kun omat ideat 
on loppu - soita 

. . 

I-IANKONIEMI 

Oy LEO-FENNICA Ab 
PL 45 PB 02211 ESPOO 21 ESBO 

PUH. 90-80~ 78 33 TEL. 

KREIKKALAISTEN MAKUJEN MESTARI 

~~~ ~l~ ~k~~~ 
ETELÅESPLANAOl 22, 00130 HELSINKI T 607 565,607 750 

- OY KART AB 

LOHJAN LEVYDIVARI 
Myy, ostaa ja vaihtaa LP·, CD-levyjä ja kasetteja. 

Myös postimyynnillä 
Veijolantie 2, 08150 Lohja 15 

Puh. 912- 23875 

KORKEAPAINEPESUA 
ym. teollisuuden palveluja 

puh. 921- 305 435 

SUOMI-SEURA ry. 
Mariankatu 8 

00170 Helsinki 

tJESiTOOY 
Lankapalvelu 
NÄ Y1TEL Y JA NOUTOTUKKU 
Himceotie 155 A 5 kn. 
OOS60 HELSINKI S6 
..... 90-798 IJ) 

SURF· TENNIS·SGUASH • SLALOM 

,/~4 
KARSTUNTIE 2 LOHJA PUH 21W 

VARATTU 

-LAATUTUOTTEITA LAATULIHASTA 

►'=='"" PUH. 572 36 

LOHJAN AUTOKESKUS Oy. 

VARATTU 

MERIHÄDÄSTÄ ILMOITA 
Puhelimella: 
Meripelastuskeskus 
Helsinki 90- 639 400 
Aluehälytyskeskus 000 

Radiolla: 
LA 11A HS 

VHF16 

Sommarön meripelastusyhdistys . 

Salon T eollisuuspalvelu ly 
Ainonkatu 4 puh. 331360 
Henry Kulmala puh. 16053 

VAASAN REHUT - SAMPO REHUT 

SUOMEN REHU OY 



HALUATTEKO YRITYKSENNE 
•• •• 
AKYVAN 

Laadukas painotuote on yrityksenne käyntikortti 

TOIMITALOMME HEINOLASSA 

Kirjapainoalan · ammattilaiset 

~ 
Rukkimaa Oy 
Heinolassa 

Suokannaksentie 2 
18300 Heinola kk 
puh. 910 - 829 51 

@ 
Tarvehytti Oy 

Hangossa 

Urheilukatu 2 
10960 Hanko 

puh. 911 - 826 85 


