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RANNIKKOTYKKIVAKI ! 
Hangon Rannikkopatteristo viettää 68. vuosipäiväänsä 1. 8.1921 tapahtuneen perustamisensa 
kunniaksi Suomen k esän kauneimpaan aikaan. Toimintaympäristömme meri on sininen, tuulet 
puhaltavat leppeästi ja karun harmaat saaret viheriöivät. Juhlamieli on näin ollen helppo tavoit
taa. 

Juhlankin keskellä on joskus syytä py sähty ä tarkastelemaan vakavampia kysymyksiä. Otan 
tässä esiin yhden - se on ty ömoraali palveltaessa puolustusvoimia ja isänmaata. Ty ömoraa/iin 
kuuluvat hy vät tavat sekä asioiden hoitaminen luotettavasti ja täsmällisesti ammattitaitoa par
haalla tavalla käy ttäen. Siihen eivät kuulu tekemättömän työn laskuttaminen valtiolta, velttoilu 
eikä "aidan ylittäminen matalimmasta kohdasta" puhumattakaan huonosta käy töksestä. 

Puolustusvoimien henkilökunta on pantu paljon vartijaksi. S e on saanut virkaehtosopimuksensa 
ja sen myötä kohtuulliset korvaukset y limääräisestä ty östä. Valtio antaa y leensä laihasta kuk
karostaan sen minkä kykenee mutta edelly ttää myös hy vää ty ömoraalia. Jokainen voi mennä 
itseensä ja miettiä mitä minä olen antanut valtiolle vai olenko vain ottavana puolena. Olenko 
valmis antamaan parhaan ty öpanokseni puolustusvoimien käy ttöön jokaisena työpäivänä vai 
käytänkö ty öaikani etsiäkseni mahdollisia "porsaanreikiä" y limääräisten korvausten saami
seksi. 

My ös varusmiesten on syytä kiinnittää huomiota ty ömoraa/iinsa. Siihen kuuluu velvollisuuksien 
tinkimätön noudattaminen ja palvelus tehtävien moitteeton suoritus. Hy vään ty ömoraaliin kuu
luvat my ös hy vät tavat lomilla oltaessa. Ilman lakkia, takin napit auki, kaljapullo kädessä -tätä 
näky ä ei soisi näkevänsä. Se ei my öskään todellakaan lisää puolustusvoimien arvostusta ulko
puolisten silmissä. Kesä ja kärpäset eivät tässä suhteessa anna lisävapauksia. Pidettäköön 
virka-asu ja käytös edelleen kunniassaan. 

Ty ömoraalia koskevat havaintoni ovat yleisiä eivätkä ne kohdistu erity isesti omaan joukko
osastoommc. Patteriston juhliessa vuosipäiväänsä on meidänkin syytä kuitenkin muistaa, että 
joukko-osastomme kunniakkaat perinteet velvoittavat meitä y lläpitämään korkeata ty ömoraa
lia. Se kaikki tapahtuu isänmaan eduksi. 

Hyvää loppukesää kaikille! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

A'ct-·~ · {Jl "-~-c... 
Heik ki Rinne 

3 



4 HANKONIEMI 
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RUOTSIN RANNIKKOTYKISTON 

LAIVASTOVIERAILU 
HANGOSSA 1.-3.6.1989 

Hangon kaupunki ja patteristomme sai 1.-3.6 
olla isäntänä, kun Ruotsin rannikkotykistö
joukko-osaston (Kustartilleri I 'KA I' Vax
holmista) kolme miinalaivaa kera sadan up
seerin, kadetin ja varusmiehen tekivät 
laivastovierailun Hankoon. 

1.6 aamulla alukset HMS Arkösund, HMS 
Skramsösund ja HMS Furusund ylittivät 
Suomen aluevesirajan, takanaan myrskyinen 
yö. Klo 8.30 luotsit, Ruotsin Suomen sotilas
asiamiehen apulainen majuri Benjamin ja 
Hangon Rannikkopatteriston nimeama 
yhteysupseeri kapteeni Valtimo nousivat Rus
sarön itäpuolella aluksiin. Tarkalleen klo 9.00 
heitettiin köydet laiturille ja alukset kiinnitti
vät länsisatamassa. Vierailu alkoi KA I:n 
komentajan eversti Hillelssonin johdolla. 
Ensin vieraiden edustajat kävivät tervehdys
käynnillä varuskunnan päällikön, HanRPston 
komentajan everstiluutnatti Rinteen luona. 
Sitten oli vuorossa käynti Hangon kaupungin
johtaja Suvannon luona ja lopuksi käytiin 
kunnioittamassa Suomen viime sotien sanka
reita laskemalla seppele sankarihaudalle. 

Tämän jälkeen vieraat palasivat aluksille , 
missä alkoi lehdistötilaisuus. Viisi toimittajaa 
oli ottanut kutsusta vaarin ja saapunut pai
kalle. Lehtistötilaisuuden jälkeen olivat 
HanRPston komentajan ja kaupunginjohtajan 
vastavierailut aluksille ja isäntien tarjoama 
lounas. Ruotsin Länsi-Uudenmaan alueen 
konsuli K Lindström, joka asuu Tammisaa
ressa, ja Ruotsin Suomen sotilasasiamies 
eversti Hessuf liittyivät seuraan. 

Eihän Suomen vierailu ilman saunomista ole 
mitään - ja niin ohjelma jatkui iltapäiväsau
nalla. "Saunasta pitää mennä mereen tai jär
veen" näin vakuutettiin vieraille. Muutamat 
vieraat olivat sukeltajia koulutukseltaan ja 
niinpä jääkylmä merivesi ei ollut hidasteena, 
kun yhteysupseerin johdolla . kirmaistiin 
mereen. Mutta jatkuvasti ei voi saunoa ... 

Samaan aikaan saunan kanssa oli kiertoajelu 
kaupungilla. Bussillinen vieraita tutustui Han
koon kahden tunnin ajan. Kiertoajelu sisälsi 
mm. käynnin Lappohjan korsulla. 
Illalla kokoonnuttiin Casinolle, jossa oli kau
pungin isännöimä illallinen. Ruokailun jälkeen 
oli yleistä seurustelua kaupungin ja HanRPs
ton edustajien kanssa. Ja sitten tanssittiin ... 

Perjantai koitti . Aamutuimaan astuttiin meri
uiskoon, joka vei parikymmentä aamuvirkkua 
tutustumaan Hauensuoleen. 

Upseerikerhon emäntä Raija Ranta oli valmis
tanut maittavan kalalounaan, jota nautittiin 
Upseerikerholla patteriston komentajan isän
nöimällä lounaalla. 

Ilmassa alkoi olla urheilujuhlan tuntua. 
Klo 13.00 alkoi maaottelu HanRPsto vastaan 
KA I. Lajeina olivat jalkapallo ja sähly. 

Sotilasteknikko Mönkkönen oli koonnut pat
teriston jalkapallojoukkueen, joka löi vieraat 
ylivoimaisesti 8-0. Kokelas Kaplas teki hattu
tempun eli kolme maalia, mutta hänhän on 
Hikkenin pallovirtuooseja. Muut maalit meni-

y 
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vät alikersanttien Seitsonen, Korkeamäki , 
Laaksonen, Nars ja sotilasteknikko Mönkkö
sen tiliin. 

Kersantti Aarnisalon kokoamalle sählyjouk
kueelle kävi huonommin. KA I:llä oli kaksi 
joukkuetta. Ykkösjoukkue löi HanRPston, 
mutta kakkonen hävisi. 

Urheilu vaatii valitettavasti veronsa. Alik 
Artama loukkasi nilkkansa nivelsiteet sählyssä 
ja yliv Aho sai potkun jalkaansa. Kumpikin 
taistelija ontui pelin jälkeen useita viikkoja. 

Perjantai-iltana klo 18.00 alkaen oli vastaan
otto aluksilla. Isännät olivat kutsuneet 
Cocktail-tilaisuuteen hankolaisia siviilejä ja 
sotilaita. Hyvä sää suosi aluksilla järjestettyä 
tilaisuutta. 

Ja niin koitti jo lauantai .. . 
Klo 11-13.00 oli alusten esittely yleisölle. Run
saslukuinen turisti- ja hankolaisjoukko tutus
tui aluksiin. 

Kun varuskunnan päällikkö everstiluutnantti 
Rinne saapui jäähyväiskäynnille oli aluksilla 
vallitsevana tunnelmana "Suunta merelle". 
Klo 16.00 alukset irroittivat köydet. Luotsit ja 
yhteysupseeri saattoivat alukset Russarön itä
puolelle, missä he hyppäsivät luotsikutteriin ja 
palasivat Hangon länsisatamaan. 

Laivastovierailu oli päättynyt. 

Hästö-Busön linnakkeen päällikkö 

Kapteeni L V~ 
Jarmo Valtimo 

HMS Furusundin komentosillalla vasemmalla puo
lella aluksen kippari kapteeni Brokvist, aluksen 
försti kapteeni Johansson, yhteysupseeri kapteeni 
Valtimo Ja yksi aluksen monista erikoisupseereista. 

* * * 
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HANKOLAISET VEHMAASSA UTÖSSÄ 

- Yhteisleiri 16.5.-25.5.1989 

15.5. olivat valmistelut Russarön linnak
keella täydessä vauhdissa, kun hankolaisista 
kootun 35. rannikkotykistöpatterin päälli
köksi komennettu kadetti Ålander intoa puh
kuen saapui linnakkeelle. Hänellä oli pää 
täynnä kysymyksiä, joihin patterin pääkoulut
taja yliluutnantti Matti Eskola vastaili vielä 
iltamyöhällä. 

Tiistaina 16.5. klo 9.00 pidettiin joukoille 
sotavalmiustarkastus, jonka jälkeen nautittiin 
moneen päivään viimeinen kasarmiateria. 
Aamupäivän päätteeksi miehet marssitettiin 
laivaan ja matka Utön linnakkeelle alkoi. Lep
poisan merimarssin jälkeen patteri saapui 
Utön linnakkeelle kello 17.30. Patterin päälli
kön iltamyöhäisellä antama "ampumakun
toon "- komento sai aikaan vilkasta toimintaa 
ja aamuvarhaisella patteri oli ampumaval
miina. Samoihin aikoihin luutnantti Niskasen 
johtama ilmatorjuntajaos, jossa tosin miespu
lasta johtuen oli vain yksi tykkiryhmä, oli 
ryhmittynyt suojaamaan Utön linnaketta 
ilmahyökkäyksiltä. Tehtävässään it-jaos 
onnistuikin täydellisesti. 

Patterin kouluttajille oli järjestetty majoi
tus vanhassa kasarmirakennuksessa, jossa 
useina öinä kerrattiin leirin tapahtumia. Ne 
puhuttivatkin joskus aamun pikkutunneille 
saakka. 

Ensimmäisen viikon aikana ammuttiin har
joituskalustolla noin viisikymmentä kranaattia 
päivässä. Lauantaina oli huoltopäivä ja sota
päiväkirjan kiinnostavin merkintä oli havainto 
nummikirvisestä. Havainnon teki entinen 
hankolainen, patteriupseerina toiminut yli
vääpeli Pekka Ahokas. Sunnuntaina vietettiin 
kaatuneiden muistopäivää. Luutnantti Pasi 
Staff esitteli linnaketta henkilökunnalle ja huo-

limatta edellisenä päivänä vietetystä kerhoil
lasta kaikki jaksoivat kuunnella vireinä esitte
lyä. 

Maanantain aamuyön hälyttävin tapahtuma 
oli luutnantti Pyöräniemen Utön puolustuk
sesta vastaavan linnakekomppanian joukku
een siirtyminen Öröseen. Joukkue oli koottu 
iskukykyisistä Nylands Brigadin miehistä. Pat
teriupseeri ylivääpeli Ahokas huolestui tästä 
linnakkeen puolustuskyvyn alenemisesta siinä 
määrin , että oli soittaa yliluutnantti Kulma
lalle, joka tarmokkain ottein johti linnakkeen 
lähipuolustusta. 

Päivällä siirryttiin harjoittelemaan taiste
lukalustolla. Aluksi käskettiin miehittää 
ykkös- ja kolmos-130 mm tykit. Kello 22.30 
tuli käsky siirtää kolmostykki kakkostykille. 
Tulijaoksen johtaja, vääpeli Åberg oli äreä ja 
epätoivoinen, miehet olivat väsyneitä. Hetken 
kuluttua tunnelma keveni , kun tuli tieto, että 
ainoastaan miehet ja ammustarvikkeet pitää 
siirtää - ei koko tykkiä. 

Utön 130 - tykkipatteri on varsin uusi ja 
lastentauteja esiintyi alussa varsin runsaasti. 
Patterin päälliköllä kadetti Ålanderilla riitti 
murheita. Illalla tuli vielä tieto puolustusvoi
mien koulutuspäällikö kenraaliluutnantti 
Tuomisen, paamajamestari kenraalimajuri 
Tollan, sekä rannikkotykistön tarkastajan ja 
rykmentin komentajan seuraavalle päivälle 
suunnitellusta vierailusta. Tiistaina oli 
aamusta alkaen huolia ja ongelmia ja kun 
tiedotettiin kenraalivierailun ajankohdan 
muuttuneen aikaisemmaksi , patterin päällikkö 
oli kankeana kauhusta. 

Puolenpäivän aikaan ammuttiin keskity
sammunta , jota vieraat seurasivat. Kaikki vai-
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keudet oli voitettu ja ammunta sujui hienosti. 
Koulutuspäällikön terveisten mukaan 
ammunta hipoi täydellisyyttä. Tulenjohtajana 
ammunnassa toimi kokelas Jaakkola, jonka 
ansiokasta toimintaa patterin päällikkö kiitteli 
huokaistessaan helpotuksesta. 

Keskiviikkona oli viimeinen ammunta
päivä, joka huipentui ammuntaan neljän aluk
sen osastoa vastaan. Laivasto-osasto saatiin 
ansiokkaasti torjuttua ja tilanne keskeytettiin 
kello 11.00. 

Lähtöpäivänä 25.5. pidettiin hartaustilai
suus ja loppukatselmus. Turun Rannikkotykis-

törykmentin komentaja mainitsi loppupuhees
saan tiistain keskitysammunnan, johon hän ja 
rannikkotykistön tarkastaja olivat olleet hyvin 
tyytyväisiä. Vänö irrotti köydet Utön laiturista 
kello 9.00 ja yhteisleirin loppu alkoi häämöt
tää. Jäljellä oli vain varusteiden huolto tutulla 
Russarön linnakkeella. 

Jos jotkut lukijat muuten ihmettelevät 
otsikon ilmausta Utön vehmaudesta, niin 
heille kerrottakoon, että Utön luonnonkauniin 
ja vehreän saaren paksuimman puun (lippu
tanko) eteläpuolella todistettavasti kasvoi 
sammalta! 

Luutnantti Petri Parviainen 

••• 

Meiltä saat: 
- käyntikortit 
- lomakkeet 
- kirjekuoret 
- vuosikertomukset 
- julkaisut 

ym. alan työt nopeasti ja kohtuuhintaan. 

Soittele ~ 911 / 826 85 

tai postitse 
PL65, 10901 Hanko 

myös fax 911 / 86773 
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MERIKULJETUKSET 
HANGON RANNIKKOPATTERISTOSSA 

Suomen rikkonainen rannikko, monipuolinen saaristo, sääolosuhteet sekä rannikkolinnakkeiden vaati
vat huoltokuljetukset asettavat tiukkoja vaatimuksia rannikkotykistöjoukko-osastojen alushenkilöstölle ja 
-kalustolle. Ulkosaaristossa sijaitsevat rannikkotykistölinnakkeet elävät erillään muusta maailmasta - aino
ana henkireikänään käytössä olevat laivat ja veneet. Vaikka linnakkeiden etäisyys nykyisellä aluskalustolla ei 
olisikaan mahdoton, veneeseen ei hypätä kuin parkkipaikalla seisovaan autoon. 

Laivahenkilöstön vähyys sekä alati pienenevät varusmieskiintiöt tuottavat jonkin verran vaikeuksia 
merikuljetuksille. Kuitenkaan linnakkeet eivät ole jääneet ilman päivittäisiä huolto- ja yhteysvuoroja. Avo
vesikautena helpotusta ovat tuoneet patteriston palkkaamat siviiliveneet, jotka ajavat pääosan linnakkeiden 
yhteysvuoroista. 

Hangon Rannikkopatteristossa aluksilla palvelee 12 viranhaltijaa. Näiden lisäksi Hästö-Busön linnak
keella koulutetaan kahdeksan veneenkuljettajaa jokaisesta saapumiserästä ja itse aluksilla tapahtuvalla 
"työpaikkakoulutuksella" saadaan tarpeellinen määrä kansi- ja konemiehiä. Alusmäärä on suuri - 12 varsi
naista alusta plus perämoottoriveneet - ja kun pienimmätkin alukset vaativat liikkuakseen kaksi miestä, 
joutuvat alukset usein seisomaan, vaikka ajotarpeita olisikin. 

Patteristomme aluskaluston ikärakenne jakautuu 30-vuotiaista vanhuksista aina 1980-luvun puolivälissä 
valmistuneisiin nuorukaisiin. läkkäintä kalustoa edustavat H- ja Kala-luokan alukset. 

H-6 
pituus 18 m 
leveys 4 m 
uppouma 29 tn 
teho 150 hv 
lastia 56 henk/5 ton 
nopeus 10 solmua 

--Kala 2 
pituus 27 m teho 2 X 180 hv 
leveys 8 m lastia 60 tn 
uppouma 60 tn nopeus 9 solmua 
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1970-luvun puolivälissä rannikkotykistö hankki nopeita yhteysveneitä, joista HanRPsto sai yhden Uisko
luokan ja kaksi RN-luokan venettä. 

U-114 
pituus 10.1 m 
leveys 2.8 m 
uppouma 6.3 tn 
teho 2 X 165 hv 
lastia 25 henk/3.5 tn 
nopeus 30 solmua 

RN-luokka 
pituus 6.80 m 
leveys 2.60 m 
uppouma 
teho 2 X 165 hv 
lastia 10 henk 

_; 
nopeus 30 solmua 

1980-luvulla peruskorjattiin vanha K-luokan veneemme sekä suoritettiin lukuisia uudishankintoja. 

K-20 
pituus 13.1 m 
leveys 3.8 m 
uppouma 24.3 tn 
teho 150 hv 
lastia 30 henk/3.5 tn 
nopeus 8 solmua 
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Valas-luokka sekä Hauki-luokka rakennettiin kelirikkokausia silmälläpitäen; niinpä kyseiset alukset 
liikennöivät ahkerasti talvisin . Valas-luokka kykenee liikkumaan noin 60 cm paksussa ja Hauki-luokka noin 
40 cm paksussa jäässä. Valas-luokka osallistuu tarpeen vaatiessa merivoimien johtamaan miinoitustoimin
taan . 

Vänö 
pituus 30.6 
leveys 8.0 
uppouma 330 
teho 1450 
lastia 180 
nopeus 12 

m 
m 
tn 
hv 
henk/30 tn 
solmua 

• 

~ 

• • 

Hankoniemi 
pituus 14.4 m 
leveys 4.5 m 
uppouma 45 tn 
teho 2 X 150 hv 
lastia 38 henk/4 tn 
nopeus 10 solmua 

. • 

, 
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Syksyllä 1985 patteristomme sai kolme uutta alusta: Linnakeveneen ja yhteysmoottorit (YM 22 ja YM 
23). 

L-101 
pituus 
leveys 
uppouma 
teho 
lastia 
nopeus 

13 m 
4 m 

11 tn 
203 hv 

28 henk 
12 solmua ~~~~- -.... ~i ,_ 

R✓-- - -~~~ _________ :~:;~ -
, ~ . '--

YM-23 
pituus 
leveys 
uppouma 
teho 
lastia 
nopeus 

7.5 m 
2.6 m 
2.4 tn 
80 hv 

9 henk/800 kg 
12 solmua 

Keväällä 1986 saimme Meriuiskon , joka on osoittautunut erinomaiseksi hankinnaksi. 

U-210 
pituus 11 m 
leveys 3.5 m 
uppouma 9 tn 
teho 2 X 300 hv 
lastia 25 henk/2.5 tn 

_- -'\ 

--;,1 
, l 

. -l 

-~ 
. - , .. • ....., __ 

- ----- -# . ---

Teksti vääpeli Antti Rautava 
Piirrokset vääpeli Ari Voutilainen 
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MAXI 84 

Tämä artikkeli ei kerro siitä, miten Regatassa 
olisi pitänyt purjehtia voittaakseen, koska jos sen 
tietäisin, olisin myös osallistunut. Tämä on toimit
tajan pyynnöstä tehty tuote-esittely, ruotsalaisia tai 
heidän tuotteitaan mainostamatta. Tämä artikkeli 
kertoo erään purjeveneen teknisistä ominaisuuk
sista, sen varustuksesta ja purjehdusominaisuuk
sista. 

Kesän kynnyksellä Meju valmiina laskuun 

Kyseinen MAXI 84 sai ensikosketuksensa 
tähän kylmään maailmaan ollessaan ruotsalaisen 
Pelle Petterssonin piirustuslaudalla joskus 70-
luvun loppupuolella. Tämä malli tuli ulos veneveis
tämön lämpimästä suojasta 70- ja 80-lukujen tait
teessa ja artikkelissa esiteltävä vene 1982. 

MAXIn ensimmäinen omistaja oli Tallberg, 
joka myös kyseisen yksilön maahan toi. Veneellä 
on kuuleman mukaan noina aikoina myös kil
pailtu, mistä johtuen siihen on asennettu joitakin 
lisävarusteita. Tuolloin veneen kylkiä koristi nimi 
MAC SERIOUS. Tallberg myi veneen vuonna -84 
Matti Markovaaralle. Hän osti veneen perheve
neeksi, mihin vene kokonsa puolesta hyvin sovel
tuukin. Näin alkoi MAC SERIOUSIN rauhallinen 
kausi ja samalla tuli eteen myös nimenvaihdos. 
Vakavamielinen MAC SERIOUS sai väistyä 
tuplanaisellisen MIRA SARA -nimen tieltä. Peri
mätiedon mukaan nimen keksimisessä Markovaa
raa auttoivat hänen omat tyttärensä, Mira ja Sara. 

Toukokuussa vuonna 1988 MIRA SARA vaih
toi taas omistajaa ja seuraa. Omistajiksi tulivat pit
kän harkinnan jälkeen Matti Eskola ja allekirjoit
tanut itse ja pursiseuraksi Hästö-Busön ympäri
purjehtijat. 
Omistajan vaihdoksen myötä veneen käyttötarkoi
tus muuttui moni-ilmeisemmäksi: perheveneestä 
aina asunto- ja hotelliveneeksi. Nimenvaihdos kuu
lui myös asiaan ja niinpä MIRA SARASTA tehtiin 
MEJU. Artikkelin kirjoittamishetkellä MEJU pur
jehtii toisen omistajansa hellässä suojeluksessa jos
sain Ahvenanmaan saaristossa. 

Kaikki on valmista -
astu laivaan 

,, 
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Teknisistä tiedoista kertoakseni MEJU on 8.40 
metriä pitkä ja vesilinjastaan 7.20 metriä. Leveyttä 
Mejulla on 2.95 metriä ja syväystä 1.50 metriä. 
Painoa kertyy purjehduskunnossa 8.8 tonnia. Meju 
on rekisteröity 7 hengelle, mutta vuodepaikkoja 
riittää vain viidelle. Seisomakorkeutta on pöydän 
kohdalla 1.81 m ja pentryssä (keittiössä) 1.84 m. 

Kippari luovuttaa tehtäviään autopilotille 

Tuulettomalla säällä Mejua vauhdittaa Volvo 
Pentan 13 hevosvoimainen dieselmoottori. Kaksi
akkujärjestelmä varmistaa moottorin käynnistymi
sen vaikka Mejun muut sähkölaitteet olisivat jo 
sammuneet. Tuulisella säällä kipparin valinnan 
mukaan menoa vauhdittavat purjeet, joita on seu
raavan tyyppisiä ja kokoisia: 

Isopurje 
Genua I 
Genua II 
Fokka 
Myrskyfokka 

13 m2 

28 m2 

21 m2 

16 m2 

7 m2 

Mejua lämmittää Wallaksen 1800 -lämmitin. 
Kahvit keittää kaksiliekkinen lamppuöljyllä toi
miva keitin. Lisäksi pentryssä on kylmälaatikko, 
tiskiallas ja kaappi- sekä laatikkotilaa. 

Vesihuollosta vastaa makeavesijärjestelmä ja 
kaksi jalkapumppua, toinen pentryyn ja toinen 
vessaan. Vesitankin tilavuus on 70 litraa. 

Vessapytty on merivesitoiminen eikä sitä ole varus
tettu septitankilla, eli kaikki kuona-aineet mitä 
pyttyyn lykkäät löytyvät vetämisen jälkeen 
merestä. 

Mejun ohjailu ja hallinta tapahtuu kokonai
suudessaan istumakaukalosta. Purjeiden käsittelyä 
helpottaa seitsemän vinssiä, joista kaksi on kaksi
nopeuksisia, itseskuuttaavia (ei tarvitse kuin vei
vata), kaksi muuta on kaksinopeuksisia, kaksi 
yksinopeuksista purjeiden ylösnostamista varten ja 
yksi yksinopeuksinen apuvinssi mastossa. 
Veneessä on Joki, kompassi, tuulimittari, tuulen
suunnanmittari, kaikuluotain, LA-puhelin, stereot 
ja autopilotti, joka vapauttaa kipparin pinnan 
pitämisestä. Mejun varustus on AZ eli avomerikel
pomen. 

Purjehtiminen -
hauskinta mitä voi tehdä housut jalassa 
vai miten se nyt oli??? 



14 HANKONIEMI 

Täysin pufjein 

Leveytensä takia Meju on lähinnä perhevene, 
johon luokkaan se soveltuu mielestäni hyvin~ 
Veneessä on tarpeeksi seisomakorkeutta paikoissa, 
joissa sitä tarvitaan - pentryssä ja pöydän luona. 
Puomin lyhyyden vuoksi myös istumakaukalo on 
turvallinen paikka "keinuvammallakin" säällä. 

Keulapurjeen keulamastorikauksen takia Meju 
on melko raskas purjehdittava mikäli tuuli on 
yltymässä tai tyyntymässä tai on erittäin vaihteleva 
ja kippari haluaa matkustaa mahdollisimman lujaa 
purjeilla, mutta kun vähän tinkii vauhdistaan ja 
pitää tuuleen nähden mahdollisimman pienen pur
jeen, ei puuskaisellakaan tuulella synny yllättäviä 
tilanteita veneen kallistuessa. On aina pidettävä 
mielessä, että Meju on perhevene, jolloin ei ole 
merkitystä meneekö 7.52 vai noin 7 solmua. Rau
halliseen menoon Meju soveltuu erittäin hyvin. 

Meriterveisin luutnantti J Uusitalo 

HANKONIEMI 

A Papin palsta 

IHMISESTÄ ARMEIJASSA 
Armeija on todellinen ihmistyyppien sulatusuuni. Tänne kerääntyvät niin rikkaat kuin 
köyhät, maalaiset kuin kaupunkilaiset. Yksi intissä pärjäämisen edellytys onkin eri ihmis
ten kanssa toimeen tuleminen. 

Sentähden, kaikki, mitä 
te tahdotte teille tehtävän, 
tehkää te myös samoin heille. 

Matt 7:12 
Tähän kultaiseen sääntöön kiteytyy eräällä tavalla koko Jeesuksen elämäntyön idea. 
Maailma pyörii sen varassa, miten me sitä potkimme. 
Usein kuulee sanottavan armeijaa persoonallisuuden tehokkaimmaksi karsijaksi. Kaikki 
pyritään muokkaamaan saman muotin mukaan. Totuushan kuitenkin on, ettei joukko 
toimi ellei eri miesten eri piirteitä tarkkaan huomioida. Tuttuhan on sanonta "ketju on 
yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki". 

Pappina armeijassa saa todella hyvän kuvan siitä, millaista kansaa maassamme asustaa. 
Olen itse tavannut satoja varusmiehiä useissa eri varuskunnissa. 
Hyvin tärkeä tekijä palveluksen onnistumisen kannalta tuntuu olevan hyvä henki. 
Porukka, jossa vallitsee hyvä henki, suoriutuu tehtävistään huomattavasti paremmin 
kuin huonohenkinen joukko. 

Ikuisuuskysymysten laajaan joukkoon kuulunee kysymys miten hyvä henki luodaan. 
Täydellistä ja ainoata oikeaa ratkaisua ei liene. Henki syntyy aina tilanteen mukaan eri 
tavoin. Tärkeä tekijä on kuitenkin tuo kultainen sääntö. Joukon yhteenkuuluvuuteen 
vaikuttaa se, miten miehet tuntevat toisensa ja miten he toisiinsa suhtautuvat. 
Toisen ihmisen ymmärtäminen ja hyväksyminen voi olla vaikeaa. Seuraava P. Franciscus 
Assisilaisen rukous opettaa osaltaan ymmärtämään ja hyväksymään. 

Vapahtajani, tee minusta rauhasi välikappale: 
niin, että sinne, 
missä on vihaa, toisin rakkauden, 
missä loukkausta, toisin anteeksiannon, 
missä epäsopua, loisin yksimielisyyden, 
missä erehdystä, osoittaisin totuuden, 
missä epäilystä, auttaisin uskoon, 
missä epätoivoa, nostaisin luottamuksen, 
missä pimeyttä, \oisin Sinun valoasi, 
missä surua, virittäisin ilon ja lohdutuksen. 
Niin että, oi Mestari, en yrittäisi niin paljon 
etsiä lohdutusta kuin lohduttaa muita, 
hakea ymmärtämystä kuin ymmärtää toisia, 
pyytää rakkautta kuin rakastaa muita. 

Varusmiespappi 
tykkimies A Sundberg 

15 
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a Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari, on 
myöntänyt 4.6.1989 kunniamerkin: 

- ylivääpeli Karl-Olof ÖSTERLUND SVR Ml kr 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
4.6.1989 sotilasansiomitalin: 

- piirtäjä Marja-Liisa SEMI 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seu
raaville: 

- nro 120 kapteeni Reijo KANKARISTO, eläkkeelle 
1.2.1989. 

- nro 121 luutnantti Timo HAAHTOLA, siirto 
IlmavVK:uun 1.2.1989. 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraa
ville: 

- nro 129 Rannikkosotilaskotiyhdistys 70 vuotta 
3.11.1988. 

- nro 130 insinööriyliluutnantti Hannu LEHTONEN 
1.2.1989. 

- nro 131 teknikkoyliluutnantti Kalevi TOMPERI 
30.6.1989. 

- nro 132 Vaxholms Kustartilleriregemente 3.7.1989. 

Hankoniemiristi on myönnetty 6.12.1988 seu-
raaville: 

- nro 780 oppilas AALTONEN Joonas 
- nro 781 tkm BJÖRKLUND Timo 
- nro 782 korpr KOISTI Timo 
- nro 783 alik LEINO Jari 
- nro 784 kers NURMI Janne 
- nro 785 oppilas ORJO Arto 
- nro 786 tkm RAITOLEHTO Tommi 
- nro 787 tkm RANTATUPA Jarmo 
- nro 788 alik RIIHONEN Marko 
- nro 789 tkm SALO Jarkko 
- nro 790 upskok SALO Juha 
- nro 791 upskok TOIVONEN Tomi 
- nro 792 alik TUOMIARO Marko 
- nro 793 alik VARTEMAA 
- nro 794 tkm VIRKKUNEN Mikko 

* * * 

Hankoniemiristi on myönnetty 4.6.1989 seu
raaville: 

- nro 795 tkm ARMINEN Timo 
- nro 796 korpr HAAPIO Veli 
- nro 797 korpr IHALAINEN Marko 
- nro 798 korpr JUHOLA Markku 
- nro 799 korpr KOSKINEN Tuomo 
- nro 800 tkm LAAPOTTI Jari 
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~ Nimitykset ja 
~ ylennykset 

Nimitykset 
- Eero Olavi SAVIKKO toimiupseerin 4 luokan virkaan 

1.12.1988 

- Jyrki Tapio ALALUUSUA sotilastaloudenhoitajan vir
kaan 1.1.1989 

Milko Allan LEHTOLA toimiupseerin 6 luokan virkaan 
1.2.1989 

Reijo Markus KIVELÄ toimiupseerin 6 luokan virkaan 
1.2.1989 

- Pekka Juhani Tapani MÖNKKÖNEN sotilasteknikon vir
kaan 1.3.1989 

Kari Yrjö Juhani SALOMAA toimiupseerin 4 luokan vir
kaan 1.3.1989 

- Jukka Tapani MÄNNISTÖ toimiupseerin 5 luokan vir
kaan 1.5.1989 

- Jarmo Rainer UUSITALO yliluutnantin virkaan 1.5.1989 

- Veijo Matti KALMAR! toimiupseerin 1 luokan virkaan 
1.6.1989 

- Antti Sakari RAUTA V A toimiupseerin 5 luokan virkaan 
1.6.1989 

- Ari Juhani MÄÄTTÄ toimi upseerin 3 luokan virkaan 
1.7.1989 

Jyrki Heikki Sakari LASTUNEN toimiupseerin 4 luokan 
virkaan 1.7.1989 

- Jukka Tapani HERRALA toimiupseerin 4 luokan virkaan 
1.8.1989 

- Kari Tapani NOUSIAINEN toimiupseerin 4 luokan vir
kaan 1.8.1989 

* * * 

Ylennykset 

- Milko Allan LEHTOLA ylikersantiksi 27.1.1989 

- Reijo Markus KIVELÄ ylikersantiksi 27.1.1989 

- Jukka Tapani MÄNNISTÖ vääpeliksi 1.5.1989 

- Antti Sakari RAUTA V A vääpeliksi 1.6.1989 

- Veikko-Olavi ERONEN majuriksi 4.6.1989 

- Veijo Matti KALMAR! yliluutnantiksi 4.6.1989 

Olli KOV ANEN värvätyksi alikersantiksi 4.6.1989 

- Ari Juhani MÄÄTTÄ sotilasmestariksi 1.7.1989 

Kari Tapani NOUSIAINEN ylivääpeliksi 1.8.1989 

* * * 



18 HANKONIEMI 

RT-KADETIT POHJOISMAISILLA MERIKADETTIPÄIVILLÄ 

Tämä on tosikertomus niiltä ajoilta, jolloin patte
riston nuorimmat luutnantit vielä saivat nauttia 
kadettielämään kuuluvista luontaiseduista, joita 
Erkki Liikanen ei ole toistaiseksi keksinyt verottaa. 

Viimeinen kuulutus ilmavoimien vuorolle .. . 

Pohjoismaiset merikadettipäivät ovat jokavuotinen 
tapahtuma, jossa eri pohjoismaiden merivoimien 
kadetit tapaavat toisiaan urheilun ja muun yhdes
säolon merkeissä. Tänä vuonna merikadettipäivät 
järjestettiin Kristiansandissa Norjassa 15.6.-19.6. 
Tuttuun tapaan olivat Rt-kadetit tänäkin vuonna 
mukana tukemassa laivaston poikia vankalla 
urheilullisella panoksellaan. Muissa pohjoismais
sahan Rt kuuluu merivoimiin , joten asumme erot
tuivat virkistävän harmaina muuten niin masenta
van sinisestä kadettijoukosta. 

Torstaiaamuna 15.6.1989 klo 08.00 kohosi ilma
voimien ylpeys, FF-3 eli LJK:n "rättipenkein" 
varustettu hyppy-Fokker aamukasteiselta Vantaan 
lentoaseman kiitoradalta määränpäänään Kristi
ansand. Business flight centeristä oli koneeseen 
noussut yhteensä 22 73. ja 74.-Rt-kadettikurssien 
innokasta, joskin edellisen illan "valmistautumi
sesta" väsynyttä, osin jopa pahoinvoivaakin kadet
tia. Takapuolet puuduttava ja tärykalvoille käyvä 
reissu kohti vuonoviikinkien maata saattoi alkaa. 

Tax-Free -tuotteidemme lisäksi vt. stuertti/lento
emäntä kadetti "Muumi" Mustonen tuputti meille 
jostakin käsittämättömästä syystä muna-anjovis 
-voileipiä. Suurin osa meistä kulutti matkan nuk
kumalla, keräten voimia tuleviin koitoksiin, mikä 
myöhemmin osoittautuikin hyväksi sijoitukseksi .. . , 
perille kristiansandin Kjevikin kentäle saavuimme 
klo 10.00 paikallista aikaa (lokal tid) . 

Satunnainen matkailija ml Pohjanmaan kadettimes
sissä 

Lentokentältä hurautimme bussilla Kristiansandin 
kauniiseen ja erittäin kuumaan kaupunkiin, jossa 
suoritimme majoittumisen virkaikäjärjestyksessä: 
upseerit ja heidän rouvansa , kolmannen vuosikurs
sin RT-kaaderit , toisen vuosikurssin Rt-kadetit 
sekä viimeisinä kaksi merisotakoulun upseerioppi
lasta, joiden mukanaolon syytä saatoimme vain 
arvailla. Todennäköisimpänä vaihtoehtona 
pidimme sitä, että he olivat olleet mukana laukun
kantajina ja unohtuneet vahingossa koneeseen. 

Majoittumisen me Rt-kaaderit hoidimme todella 
tyylikkäästi . Buckinghamin palatsin ja roomalai
sen kylpylän risteytystä muistuttava hotellimme 
sopi kuin nakutettu hyvin tunnettuun kansainväli
seen Playboy-imagoomme. Nuoremmat ja koke
mattomammat Rt-kadetit katsoivat hotellimajoi
tuksen liian rasittavaksi taloudelleen ja valitsivat 
kasarmimajoituksen. Heidän ratkaisunsa ei ollut 
niin huono kuin miltä se aluksi vaikutti . Se oli pal
jon huonompi. Noh ... itsehän osansa valitsivat. 

Kadetti Tuominen ml Pohjanmaan keulakannella 

• 
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Välittömästi maJ01ttumisen jälkeen me kaaderit 
riensimme pää kolmantena jalkana miinalaiva 
Pohjanmaalle tapaamaan sen kadettimessiin lin
noittautuneita sinipukuisia kurssiveljiämme. 
Huuhtoaksemme matkan pölyt kurkuistamme tila
simme kukin yhden "messin ison tuopin" (eli olut
six-packin) pöytään. Edellisten, Tanskan <?de~
sessa pidettyjen merikadettipäivien mmstoJa 
verestäessämme jouduimme vähitellen siirtymään 
ruotsin kieleen. Syy oli sama kuin silloinkin; Poh
janmaan kadettimessi oli kaikkien pohjoisI?aide~ 
kadettien suosituin tapaamispaikka. Meno Ja mei
ninki oli sen mukainen. 

Yleiss ivistyksen kannalta ol i suotavaa joskus 
illan/yön tunteina siirtyä tutustumaan kaupungin 
nähtävyyksiin. Niistä merkittävimmät ja kiinnos
tavimmat olivat 60-luvun puolivälissä valmistetut 
ja uskomattoman hyvin suunnitellut tyypilliset nor
jalaiset kotitaloustuotteet, jotka käysk_~ntelivät 
kaupungin kaduilla luoden ujoja, mutta knnnostu
neita silmäyksiä urheilullisiin olemuksiimme. Sääs
tämme lukijat yksityiskohdilta mainiten vain, että 
myös tässä yhteydessä tuli majoituksen valinnan 
merkitys esille. 

Baarikärpänen, lentopallo ja cocktailpartyt 

Jottei totuus pääsisi unohtumaan, merikadettipäi
villä harrastettiin muutakin urheilua. Lajeja riitti 
yleisurheilusta pelastusuinnin ja ammunnan kautta 
maastojuoksuun. Rt-miesten panos oli merkittävä. 
Mitaleille Suomi sijoittui kahdeksassa lajissa, joista 
neljässä, pituus- ja korkeushypyssä, keihäänhei
tossa sekä lentopallossa mitalimiehinä olivat Rt
kadetit. Huima saavutus , kun otta huomioon Rt
miesten ja merimiesten lukumäärät. Merikadetteja 
oli kaksi kertaa enemmän kuin Rt-kadetteja. 
Merimiehet ottivat mitalit 1500:n metrin juoksussa, 
maastojuoksussa, pistooliammunnassa ja purjeh
duksessa. Näistä vain pistooli toi hopeisen mitalin. 
Muut toivat kultaa. 

Ruotsalaiset olivat tulleet Kristiansandiin 
ml Å°lvsborgilla. Alus toimii myös sukellus
veneiden tuki- ja huoltoaluksena 

Urheilukilpailujen ehdoton tähtihetki oli lento
palloturnaus, jossa pelkästään Rt-miehistä koostu
nut joukkue otti murskavoiton ennen kaikkea rai
vokkaan kannustuksen avulla. Huutosakki sai 
äänensä käheäksi laulaessaan joukkueen kannus
tuslaulua: "mua puri baarikärpänen ... ". Yhteiskil
pailun lopputulos oli Suomen joukkueelle kuiten
kin katkera pala. Suomi jäi toiselle sijalle häviten 
yleismestaruuden Ruotsille vain yhdellä ainoalla 
pisteellä. 

Rankan urheilun painikkeeksi virkistäydyimme ja 
vaalimme pohjoismaista yhteistyötä aluksilla jär
jestetyillä, jo aikaisemmin niin hyviksi havaituilla 
"kokkareilla". Monilla meistä oli monia vanhoja 
tuttuja, pohjoismaisia kadettiveljiä, joiden tapaa
minen näissä iltatilaisuuksissa vain lujitti yhteen
kuuluvuuden tunnetta - ja oltiinhan sitä samassa 
veneessä. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Niinpä me Rt
miehetkin heräsimme Kristiansandin sunnuntai
aamuun todeten lähtöpäivän koittaneen. Pakoll i
siin kuvioihin kuuluneen, täysin käsittämättömän 
ja äärettömän unettavan norjankielisen jumalan
palveluksen jälkeen ei jäljellä ollutkaan kuin kol
mituntinen paluulento Suomeen. 

Odotellessamme rauhallisesti sujuneen lennon jäl
keen taksia Business flight centerin edessä, me 
kaaderit totesimme ällistykseksemme kesälomamme 
juuri alkaneen. Tämän keikan jälkeen se tuli tosi 
tarpeeseen ... 

••• 

P Ålander 
V Tuominen 
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1 1 VMTK:N PALSTA 1 

Varusmiestoimikunta, tuo mystinen kirjain
yhdistelmä VMTK, on valitettavan monelle 
valitettavan tuntematon organisaatioltaan ja 
toiminnaltaan. Useimmat varusmiehet yhdis
tävät kyseisen kirjainyhdistelmän pelkästään 
videofilmien vuokraukseen, erilaisten matko
jen järjestämiseen ja harrastusvälineiden han
kintaan. Onhan se toki kaikkea sitäkin, mutta 
myös paljon muuta. 

Varusmiestoimikunnat ovat järjestäytyneet 
sekä sotilaslääneittäin että valtakunnallisesti . 
Myös alueilla , joilla eri varuskuntia on run
saasti , ovat toimikunnat perustaneet yhteis
työelimiä. Valtakunnallisella tasolla pidetään 
vuosittain VMTK-päivät , joiden aikana pohdi
taan erilaisia varusmiespalvelukseen, varus
miesten vapaa-aikaan ja virkistystoimintaan 
vaikuttavia esiin nousseita kysymyksiä ja 
ongelmia. Valtakunnalliset VMTK-päivät 
tekevät pääesikunnalle esityksiä erilaisista 
edellä mainittujen ongelmien ratkaisuun täh
täävistä toimintamalleista. Näin toimikunnat 
ovat suoranaisesti vaikuttaneet muunmuassa 
erilaisten lomasäännösten syntyyn. 

* 

Läänin tasolla varusmiestoimikunnat 
kokoontuvat yleensä kahdesta kolmeen ker
taan vuodessa. Läänien VMTK-päivillä pohdi
taan läänien sisäisiä ongelmia ja tehdään aloit
teita läänien esikuntiin. Läänien päivillä 
tehdään myös aloitteita valtakunnallisille 
VMTK-päiville. 

Hangon Rannikkopatteristossa to1m1va 
rannikkotykkimiestoimikunta, RTTK , on 
viime aikoina alkanut voimakkaasti panostaa 
yhteistoimintaan Helsingin seudun varusmies
toimikuntien kanssa. Vaikka välimatka Hel
sinkiin onkin varsin pitkä, avaa yhteistoiminta· 
uusia mahdollisuuksia esimerkiksi eri joukko
osastojen välisille urheilutapahtumille. 

Varusmiespalveluksen luonteen muuttu
essa VMTK:kin on aikojen saatossa muuttu
nut ja osaltaan vaikuttanut siihen, että varus
miesten palvelus olisi mielekästä ja mielen
kiintoista. Tähän samaan tavoitteeseen varus
miestoimikunta pyrkii nykyäänkin kaikella 
tarmollaan. 

VMTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti J Niskanen 

1 
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Urheilu
tuloksia 

HANRPSTON AMPUMAMESTA
RUUSKILPAILUT 
Yleismestaruus 
1. kapteeni S Kuortti 
2. ylivääpeli S Aho 
3. yliluutnantti M Kinnunen 

* * * 

TENN ISM EST ARU USKI LPAI LUT 
1. sotilasvirkamies J Alaluusua 
2. lääkintäkapteeni T Kyander 
3. everstiluutnantti M Rinne 
3. luutnantti E Niskanen 

* * * 

ETELÄ-SUOMEN SOTILAS
LÄÄNIN AMPUMAMESTARUUS
KILPAILUT 
Rynnäkkökivääri Jo+ 10 laukausta, 
kantahenkilökunta 
17. vääpeli E Tahvanainen 
26. kapteeni O Lyytikäinen 
28. kapteeni V-O Eronen 
31. luutnantti E Niskanen 
34. yliluutnantti J Juusela 

Rynnäkkökivääri Jo+ 10 laukausta, 
varusmiehet 
12. alikersantti T Nieminen 
18. upseerikokelas P Syrjänen 
37. alikersantti P Oikarinen 

Kivääri pika 3xl0 laukausta 
9. kapteeni V-O Eronen 

12. kapteeni O Lyytikäinen 

Rynnäkkökivääri Jo+ 10 laukausta, 
joukkue 
9. HanRPsto 

* * * 

HANGON PUISTOVIESTI 
Puulaakisarja 
3. HanRPsto 

R Kivelä, P Mönkkönen, J Aarnisalo, 
E Mehtälä, M Eskola, H Martti 

Kilpasarja 
2. HanVU/Russarö 

(13.09) 

(12.26) 
J Korkeamäki, T Seitsonen, A Rauramaa, 
E Artama, S Rautanen, T Herlevi 

3. HanVU/Hästö-Busö (13.16) 
J Pakarinen, M Fagerström, 0 Danbom, 
K Ahola, A Savolainen, M Mantonen 

* * * 

HIKIHYLSY 
(henkilökunnan lentopalloturnaus) 
1. Esikunta 
2. Russarö 
3. Hästö-Busö 

* * * 

KOKARDI-CUP 
(varusmiesten lentopalloturnaus) 
1. Hästö-Busö 
2. Russarö 
3. Huoltopatteri 

* * * 

VARUSMIESTEN TENNIS
MESTARUUSKILPAILUT 
Kaksinpeli 
1. tykkimies Roine 
2. alikersantti Malmivaara 
3. alikersantti Makkonen 
4. tykkimies Haapio 

* * * 
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HANGON "URHOT" KOKKOLASSA 

Pekka Mönkkönen kokosi Hangon Varuskunnan Urheilijoista 
kaukalopallojoukkueen. 
Parin tunnin harjoittelun jälkeen innokkaat "pelimiehet" 
suunnistivat Sotilasurheiluliiton turnaukseen Kokkolaan, 
missä värikkäiden vaiheiden jälkeen voitiin todeta 
kirkkaimpien mitalien päätyneen vastustajien palkintokaappeihin. 
Tämä ei kuitenkaan masentanut riemukasta joukkuettamme, 
sillä seuraavaan kauteen latautuminen alkoi jo kotimatkalla. 

"PELIMIEHET' KOOLLA KOKKOLASSA KORUTTOMAT AVAJAISET 

PELIVARUSTEIDEN JAKO 

MAALIVAHDIN VALINTA • 

... 

PELATTIIN. .. 

' 

TAUKO ... 
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... LEV Å.TI'IIN 

JÄLKIHOITOA KOTIMATKALLA - ULKOISESTI 

... TANKKAUS 

Yliluutnantti Hannu Kinnunen 
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Ryhmänjo~tajat Auk 11/111 88 ja tulevat 
ryhmänjohtajat Auk 11/1 89 

Ryhmänjohtajan tehtävä on vaativa. Aliupseerikurssilla 
teille annetaan perusteet - eväät, joilla teidän on tultava 
toimeen. Toisille eväät ovat riittävät, kaikille eivät. 

Aliupseerikurssin päätyttyä olette ryhmänjohtajia, vaikka teistä itsestänne saattaa tuntua, 
etteivät avut vielä riittäisi. Teidän on tultava toimeen - ja Te tulette. 

Muistakaa aina seuraava 

Ryhmänjohtaja ansaitsee parhaan arvostuksen ammattitaidollaan. Selvittäkää aina ennen 
harjoitusta itsellenne: 
Mitä ja miten opetatte 
- näin pärjäätte. 

Toivotan kurssilaisille III/88 jatkuvaa menes
tystä tehtävissään ja kurssilaisille 1/89 opiske
luintoa. 

Hästö-Busön linnakkeen päällikkö 

Kapteeni 1--1/ ~ 
Jarmo Valtimo 

HANKONIEMI 

TULENJOHTO
LINJA 

Rauramaa Antti 
Nars Fredrik Mikael 

Lehtimäki Rami Tapio 
Korkeamäki Janne Sakari 

Seitsonen Tero Tapio 

Tapola Jukka Matti 

- lääkintäaliupseeri, A UKin taatusti rauhallisin oppilas 
- mies, joka pystyy sekoittamaan keskenään radiotunnukset ja 

koordinaatit 
- desibelit pauhaa vaikka senat menee sakaisin 
- kurssin priimus, vaikkei sitä itse myöntänytkään. "Primus-titteli 

ei nouse päähän, kun seisoo käsillään." 
- hallitsee alkoholin vaikutuksen maksimoinnin. "Kurssijuhla? 

Mitä? Missä? Milloin? 
- lääkintäaliupseeri, mies joka puhuu suomea brittiläisittäin 

25 
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•• 

KESKIOLINJA 

Artama Erkki Juha Sakari 
Isomeri Karri Pekko 
Räsänen Janne Esa Aukusti 
Hampinen Janne Mikael 
Tillonen Jyrki Sakari 
Niskanen Jari Tapio 
Halme Matti Samuli 

POISSA: 
Palosuo Niko Arhi Juhana 

- linjan särmin sählääjä, "Hei, mä löysin sen. Mut missä mun lipas on?" 
- linjan apukouluttaja, mies tästä maailmasta, vaikkei aina uskoisikaan 
- keskiön kellomies välittää tulikomentoja nukkuessaankin 
- keskiön britti, aina korrekti ja rauhallinen , "Ei pysty sanoon." 
- vaikea luonne, ei ymmärrä älyllisiä yökeskusteluja 
- haluaa nukkua, " ... tuun ne valot, kiitos!" 
- talous-aliupseeri, " Huolto lepää" 

- toimistoaliupseeri , vietti AUK 11:sen Russarön linnakkeella toimisto
hommissa 

HANKONIEMI 

TYKKI LINJA 

Takana 
Lehtoranta Marko Olavi 

Keskellä 
Oksanen Marko Kullervo 
Kivelä Mikko August Olavi 

Oikarinen Pasi Tapio 

Edessä 
Nieminen Teijo Tapani 
Haapalainen Pasi Olavi 

Laaksonen Tero Kasper 

- "Hästis, Hästis, tää on kivaa." 

- kaikessa paras, linjan särmin, ainakin omasta mielestään 
- linnakkeen sumutorvi, huutaa kumoon koko muun kurssin. 

Tilaa tuplavodkan vielä sammuneenakin 
- spesialisti, erikoisalana ojantäyttö 

- "mitä, joko on herätys?" 
- aseseppä-aliupseeri, vietti yli puolet AUK II ajasta erikois-

kursseilla 
- tavaraa katoaa ja autot hajoaa. Antaa kaikkensa futikselle 

27 
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MERIVALVONTA
LINJA 

Mattinen Mikko Heikki 
Luoma Jukka-Pekka 

- siivouspalvelun tehokas kannattaja, armoton irvileuka 
- kehittää ruotsinkielen taitoaan lukemalla jatkuvasti Kalle Ankaa 

HANKONIEMI 

r~~--, 
VIESTI LINJA B Z 

f ~ f c ( ~ 

Malm Leif Sulo Lennart 
Rautanen Sami Kalevi 
Virtanen Ilmo Markus 

~ ~ 

. , 

·•;-.,. :::.::~:§":,.::...:-:-~" 

- tutka-aliupseeri 
- ei hiljene ennenkuin nukahtaa, ristisanojen intohimoinen ratkoja 
- pikku jättiläinen, osaa hankkia kotihoitoa 

29 
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* * * * * * * * * vo·. JUTTU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hästö-Busön linnakkeella järjestettävällä 
AUK II -kurssilla on paitsi sotilaallista 
myös kaunokirjallisia koulutustavoitteita. 
Yön hiljaisina tunteina linnakkeen turvalli-

PUHELIN 
No nyt se sitten tapahtui. 
Jouduin ensimmäistä ker
taa apupäivystäjäksi. Selail
tuani noita aikaisempia 
aineita yllättävän moni 
valittelee aineessaan väsy
mystä sekä aiheen puuttu
mista tähän yöjuttuun. 
Kyllä tämä rivien täyttämi
nen tässä vaiheessa aika 
tuskalliselta tuntuukin, ei 
siitä pääse yli eikä ympäri. 

Katsellessani tätä karua 
päivystäjän pöytää ja mietties
säni yöjuttuni aihetta silmääni osuu kaksi piri
sevää laitetta, joita sanotaan puhelimiksi. 
Puhelimeen vastaaminen on yksi päivystäjän ja 
apupäivystäjän tärkeimmistä tehtävistä. Tun
tuu hienolta, että juuri minulle on uskottu 
tämä vaativa tehtävä päivystää näitä puheli
mia. Tunnen itseni todella tärkeäksi henki
löksi. Mitään ei tosin ole vielä tapahtunut, 
mutta tärkeä tehtävä minulla on. Jälleen 
näkökenttääni osuvat nuo kaksi linjakasta 
kaunotarta eli päivystäjän puhelimet. Ne ovat 
harmaita, mikä on todella hieno värivalinta. 
Harmaa on ollut jo neljä kuukautta ehdoton 
suosikkini. Syitä tähän äkilliseen harmaaseen 
mieltymiseen jokainen voi itsekseen mietiskellä 
ja tutkiskella. 

Puhelin on tarkemmin ajatellen todella hieno 
keksintö. Sillä voi esimerkiksi soittaa sotilas
kotiin ja kertoa jollekulle onnelliselle siellä, 
että hänelle on puhelu täällä. Kohta kyseinen 
henkilö sinkoaakin sotilaskodista tänne päi
vystäjän luo, menee puhelimen ääreen ja hoi
taa asiansa kuntoon tällä hienolla keksinnöllä. 
Täällä päin maailmaa on kehitetty jopa aivan 
uusi puhelinkieli. Minullekin on opetettu vai-

suutta valvovat apupäivystäjät nimittäin 
kirjoittavat hereillä pysymisen takaami
seksi yöjuttuja. Joskus jutut todellakin 
hipovat taidetta ... 

tavasti tätä uutta puhelin
kieltä, ja ehdottomasti 
parasta siinä on loppu. 

2. apupäivystäjä 
oppilas Jyrki Kallio 

... kun taas toisinaan oppilas 
saa käyttää kaiken kekseli
äisyytensä täyttääkseen tuon 
vaaditun yhden vihon si
vun. 

KAKSIKYMMENTÄKAHDEKSAN RIVIÄ 
Jo siitä ehti kolme viikkoa kulua, kun 
viimeksi istuin tämän saman pöydän 
takana samassa tehtävässä. Taas on 
edessä sama ongelma kuin viimeksi, 
miten tuhria yksi vihon sivu täyteen 
tyhjästä. Se onnistui viimeksi, mikä 
osoittaa, ettei ole mahdotonta kirjoittaa 
kahtakymmentäkahdeksaa riviä tekstiä 
sanomatta mitään järkevää. Pari riviä 
sitten terävän huomiokyvyn omaava lukija 
huomasi, miten ovelåst1 oppilas väsyneenäkin 
keksii erilaisia tapoja venyttää tarinaansa. 
Taas meni neljä riviä, enkä vielä edes ole 
kertonut niille, jotka eivät vielä ole 
huomanneet, miten tarinaani venytin. Ker-

. rottakoon heille, että kahdeksan riviä sitten 
kirjoitin luvun kaksikymmentäkahdeksan kir
jaimin ja siten sain monta ruudullista lisää 
tekstiä. Asian olisi voinut kirjoittaa myös 
numeroin, mutta mitä suotta. Kirjoittaminenhan 
liittyy lähemmin äidinkieleen kuin matema
tiikkaan, joten on siis perusteltua käyttää 
kirjaimia. Ei Agricola huvikseen suomen 
kirJakieltä keksmY.t. Taka-ajatuksena ja 
toiveena hänellä ilmeisesti oli, että kir-
joitettua kieltä käytettäisiin. Minä aina-
kin olen Agricolan toiveen toteuttanut tämän yön 
osalta, kun olen saanut tämän rivin kirjoitettua. 

1. apupäivystäjä 
oppilas Ilmo Virtanen 

HANKONIEMI 31 

•• 

KESKIO-AKA T 

Takarivi v-o 
Tikkanen 

Romberg 

Sillanpää 

Eturivi v-o 
Bäckman 
Tähtinen 

Kallio 

- kokki, joka pitää erityisesti naaraskanoista, "ei sil tappaa kiinnosta", keskiön 
löysin härö, rakastaa makkipakkien kanssa pelehtimistä 

- linnakkeen urveltaja nro. 1, "taistelija", jonka ilmeestä ja olemuksesta kukaan 
ei pidä, ainesta vesikuuntelijaksi 

- rannikoiden sissi-tiedustelija, kidnappasi itse yli-Masan, todellinen poliisien kauhu 

- inventaario-ihme, "Onko minulla vettä päässä vai polvessa" 
- nukkuu keskiössä, kuorsaa tuvassa, keskiön kaikkitietäväinen 'kouluttaja', "Älkää 

sanoko mua Topiksi, mä haluan olla teiän oma Ipa" 
- keskiö-tuvan isähahmo, kiihoittavan sikiö-asennon kehittäjä, "Ei oo penniikään 

kiinni" 
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TYKKI-J U LLIT 

Huolman 

Malmi 

Hämäläinen 

POISSA: 
Hase 

Heinäsmäki 

- kurssin aseseppä-au, aina PA, "Onks joku nähny mun kassia", päätti lähteä 
Salossa käymään 
" Pitäsköhän mennä kapteenin juttusille; mä oon kurssin tvälläri ja haluun asevari
kolle hitsaan eiku pelaan palloa Hankoon" 

- oikea perus-tykkiapina, mies joka selittää ja selittää eikä kukaan tajua yhtään 
mitään 

- " Löytyykö vapaaehtoisia, olis pieni 'nakki' ", " Minä, oppilas Hase, olen kurssin 
vapaaehtoisin nakkikone" 
Heinäskenkämäki, kävelevä makkipakki, viihtyy paremmin varuskuntasairaalassa 
kuin kassulla 
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TULENJOHTO
TOUHOT 

Takarivi v-o 
Ekqvist - mä maalaispoika oon, panen suihketta kainaloon,menen illalla Flamingoon, 

nappaan muijan kainaloon, sitten mennään Halikkoon 
"Hei, eihän tätä ole viikko-ohjelmassa. Mä en todellakaan rupee tähän." 

- särmä Hude iskee jälleen, ravirinkikingi, onpa aivan talous-au:n näköinen 

33 

Vilberg 

Eturivi v-o 
Huhtilainen 
Tammi - surffihullu, " Herra kapteeni, mun tarttis päästä vähän 'surffaamaan' tiistai-iltaisin 

kun olis kilpailutkin" 
Ojala - aina särmä punkka, "ei kyl mä sittenki lähden Lahteen" 
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VIESTI-VALLUT 
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Pitkonen 
Ahlfors 
Kiiskilä 

. ~ ·- '... :, ·: '•, ··. ·- ··f· · .•. ·-

- Kankkunen , särmä oppilasväbä - lebo waan 
- Alf, nälkäinen häröilijä, toimiva nakkikone 
- Fish, The Hell's Angels - kolmen alan omaava au 

HANKONIEMI 

MERIVALVONTA
MOUHOT 

Salo pelto 
Teräväinen 

- leirifani , Hästiksen nuorin .. . ja vielä rasisti 
- aina lomilla, vanha perverssi varusmies 
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KUVIA VUOSIEN VARRELTA 

Viestiupseeriyhdist. vuosikokous Hangossa 

"Ei se AUK aina niin kuivaa 
ja ikävää ole. Kurssijuhla. " 

" O/ikos se ny t radiotunnus 
vai koordinaatti?" " Sissimuona - mmm!" 

"Poteronkaivuuta routaiseen 
maahan." 

" Taistelija sammuttamassa 
palavaa toveriaan." 

" Särmää keskiötoimintaa. 
Huomatkaa kouluttajan epätoi
voinen ilme." 

HANKONIEMI 

"Eräs A UK:n kohokohtia, 
taisteluammunnat eri aseilla." 

"Pa/ontorjuntaharjoitus Hästö
Busön linnakkeella. " 

"Missä se maali ny t olikaan ... ?" 
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Lohjan H inauspalvelu 

REIMA SUONIEMI KY 

Suitiankatu 4 
08150 LOHJA 
Puh. 912-112 33 

® Optider111-s 
Auringon 
polttamiin 
viilentävä 
kortisoni
balsami 

Laaioille alueille 
lotion 

Pika-apu 
hyönteisten 
puremiin 

Kätevä 
roll-on 

, _..,.., -pakkaus 

Pakkaukset jo hinnat: Optiderm-s lotion 100 ml (29,60), roll-on -pakkaus 60 ml (23,26) ~ LEIRAS 

. . . . mol aller isel ·a taksisel kantakti -ihattumat, ataappisel ihottuma!, pikku-
Köyttötarkaitus: Erilaiset ihottuma!, esim. pesuain_e,den, metal:;en{m; a,h~~a·dalle rea~aiv~t ihottuma!, joihin ei liity infektiota, auringon polttamat 1a lasten vaippaihottumal, hilseil evä! ihottuma! seka muut prn a ISe e s ero, ' o, 
hyönteisten puremat. 
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• T. Hammaspaja ja Tampereen Tampereen Hammash01to, 1.ampereen h (931) 36 214 
Hammaskuva, Suvantokatu 10, 33100 Tampere, pu 

PAINOTALO 
NUMMELIN&PUHAKKA OY 

Fashion House Olarinluoma 16, 
02200 ESPOO, Puh. 452 2828, 452 2852 

HYVÄ RUOKAPAIKKA 
LIIKETALO FORUMISSA. 

T Vuorikatu 21 ~~ 'f:,~ 10900 HANKO 
V~ ---i.c: ~ Puh. 830 55 

~1 Auki ma-pe klo 9.00-17.00 ....-1 Ia 9.00-15.00 --- ---../'-

HANGON 

~HANGÖ~ 

0 RU 

su 11.00-1 7.00 

TERVETULOA! 

SIIVOUS- JA RAKENNUS
APUTYÖ OY 

• ORIGINAL• 

llJONTO·SAfARI 
Luontoelämyksiä ammattitaidolla. 

Puh. 941-632126 

HÖRMANN AUTOTALLINOVET 
JA OVENAVAAJAT 

Hörmann teräslevylamelliovi eristettynä nosto-ovi
periaatteella: 

Länsi-Saksan johtavan ovivalmistajan tuotteet nyt 
Suomessa. 

Hörmaan Autotallinovenavaaja GTD 50: 

39 

Kaikki alan työt ja erikois~o~_teet 
kokemuksella ja takuutyolla. 

ka kosäätö vakiovarusteena: . . r .. 
Hö~mann patentti: Ei enää roikkuvia ketjuja, I01ta kp, aa t 
k .. t·· .. aan lähes kulumattomat muov1kelkat ta aava ms aa, v . 'k k' s 
hiljaisen ovenkulun. Ja ama o, ea ,rey . 

Puh. 911-13994 
HÖRMANN HELSINKI OY 

0221 o Espoo Puh. 90-885 814 
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VALMISTAMME 
JUHLAVUONNA 
MILJOONAM2 

TURVALASIA 

8 
LAMINOOY 

PL 476, 33101 Tampere, puh . (93 1) 499 111 
Telex 22255 arva sf, telefax (93 1) 499 296 

LOHJAN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

ll<Ä AAl<so 

SÄltl<• l<y 
MUSTIKKATIE 6 
08500 LOHJA AS . 

~ 
~I\ 

~ PARTURI
KAM PAA-"1O 

HANKONIEMI 

Salon lilJ'IRISET 
RATAKATU 16, IlANl<O 
PUl l . 864 08 

• kipit 
• takalaitanosturit 
• vaihtolavalaitteet 

MULTILIFT OY 
Multlllft Oy Multllllt Oy 
Multllift-tuoteli nja Nummi-tuo te linja 
PL 39, 21201 RAISIO PL 16, 25501 PERNIÖ 
Puh . (921 ) 795 222 Puh . (924) 5791 

LAKIASIAINTOIMISTO 
RAIMO SALMI KY 

MUNKKINIEMEN 
SEURAKUNTA 

- Tehokas 
- EY-asiantuntija 

OTA YHTEYTTÄ! 
Puh. 90-425 905 

Laajalahdentie 10 
00330 HELSINKI 

Puh. 90-480 700 
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VIDEO 

FEMTRADE 
KUKKAPALVELU 

Puh. 90-71 1 177 

LVl-säätölaitteet, myynti, 

suunnittelu, 
asennus, huolto 

MU~QLL~ @ 
Yrittäjätalo Hiidenlinna, 08350 Routio 
Puh . 912-12230, autot 949-205337 ja 949-202603 ...:-::::; 
Teletax 912-12215, kotipuh . 912-22 109 CEI::J 

management 
~ 424 577 

• OH JELMATUOTANTO 
• INT ERAKTIIVISET 

VIDEO-OHJELMAT 
• EDITOINTI 
• MONISTUKSET .. . 

JORMA KENKKILÄ 

VIDEO 
ma~ment 

Haukilahdenkatu 14, 02 170 Espoo 

-.;.- 424577 

SWEPay 
Vilhonkatu 8 
24100 SALO 

CIBA-GEIGY OY 

Yhdyspankin 
korteilla maksat 
kätevästi! 

Address: Pasilanraitio 5 
SF - 00240 Helsinki 

Telephone: (90) 145 322 
Telegram : CIBAGEIGY Helsinki 
Telex: 121463 

Autoilija 
J. Karlqvist 

Haapajärvi 
Puh. 984-222 61 
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manner 

Mukana maanpuolustuksen 
tehokkuutta Ja materiaalien 

lllkkuvuutta llsäämlssä. 

manner 
OY MANNERIN KONEPAJA AB, PL 7 10901 HANKO 
PUH. 911-820 01 TELEX 13131 TELEFAX 911-82000 

AINOA SUOMALAINEN ~ 
KULJETUSPYÖRÄTEHDASO~ 

Puuseppää aina 
tarvitaan .... 

kun rakennat, remontoit 
peruskorjaat tai laajennat 

valmistamme: 
ERIKOISMITTAISET IKKUNAT 
- ulkopuolen materiaalina painekyllästetty puu 
- pintakäsittelynä taatusti pitkäaikainen pellava öljymaali 
- haluamissanne väreissä 
ERIKDISMITTAISET OVET 
- lamelli- , iki- ,viilu- ja "peili" -vaihtoehdot 
- lisäksi laadukkaat ulko-ovet 

Kaikkia myös vakiomitoin , asuin-, ulko- ja karjarakennuksiin 
KALUSTEET 
- keittiön kaapistot ja kalusteet 
- säilytystilat kodinhoito- ja muihin tiloihin 
- uudet ovet , kun halutaan uusi ilme keittiöön 
- myös muita erikoiskalusteita 
PORRASELEMENTIT 
PUUTAVARAA 
- panelit ja kaikki listat sisustukseen 
- lattialaudat ja -lankut 
HÖYLÄYSTÄ 
- asiakkaan aineista tarpeen mukaan 
- myös varastostamme tai tilaustyönä 

lce:JCSJW□ I 
1 & 1 KOSKINEN 
-silloin kun tehdään puusta-

monipuolinen puunkäsittelijä 
- edullisempi vaihtoehto kun 

tehdään puusta. 

25500 Perniö 
puh . 924-512 22 

Aidot kotimaiset koivutaivutehuonekalut 
alan liikkeistä kautta maan 

BO-BOX KY 
25460 Toija 

Puh. 924-895 11 




