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Hankoniemi 

Hankoniemi 1.2.1981 

Hangon Rannikkopatteriston 
joukko-osastonlehden nimi on si
dottu paikkaan ja tehtävään. Nimi 
tuo mieleen jollekin historian ja 
toiselle taas kauniin, Suomen 
mantereen eteläisimmän niemen. 
Meille nimi Hankoniemi tuo näi
den asioiden lisäksi mieleen 
oman palveluspaikkamme, Han
gon Rannikkopatteriston, jossa jo
kainen patteriston varusmies ja 
kantahenkilökuntaan kuuluva te
kee omaa työtään maanpuolus
tuksen hyväksi. 

Hankoniemi on Hangon Rannik
kopatteriston varusmiesten, kan
tahenkilökunnan ja reserviläisten 
lehti. Lehden tehtävänä on kertoa 
erilaisista patteristoa koskevista 
sekä muistakin "hankolaisia" kiin
nostavista asioista. Lehti pyrkii 

omalta osaltaan kehittämään yh
teistyötä eri yksiköiden sekä pat
teriston kanssa yhteydessä ole
vien erilaisten ryhmien ja yksilöi
den välillä. 

Hankoniemi ilmestyy kolme ker
taa vuodessa. Hangon Rannikko
patteriston vuosipäivänä 
01.08.1981 ilmestyy erityinen juh
lanumero. 

01.01.1981 Hangon Rannikko
patteristossa vaihtui komentaja. 
Eversti Torsti Lahti siirtyi tällöin 
Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentin komentajaksi ja eversti
luutnantti Timo Sariosta tuli patte
ristomme uusi komentaja. 

Lehden toimituskunta toivottaa 
onnea ja menestystä uusissa teh
tävissä molemmille komentajille. 

Hankoniemi, Hangon Rannikkopatteriston julkai- Piirrokset: Luutnantti R Kankaristo, Tykkimies H 
su. Paasikivi, Tykkimies Suortti 
Osoite: Korkeavuorenkatu 13, 10900 Hanko, puh . 
911-83 411 Taitto: Alikersantti M Rantala 
Ps-tili 218 14-8 Tykkimies H Paasikivi 

Toimitusneuvosto: Everstiluutnantti T Sario (pj), 
Luutnantti R Rautava, Ylivääpeli K Lineri, Kokelas J 
Mölsä, Alikersantti M Rantala, Alikersantti M Kuus
joki, Oppilas J Sipilä, Tykkimies H Paasikivi. 

Toimitus: 
Päätoimittaja: Luutnantti R Rautava 
Toimitussihteeri: Alikersantti M Rantala 
Talous: Alikersantti M Rantala 
Valokuvat: Sotilasmestari O Määttä 

Kokelas T Kaustio 

Tässä numerossa avustivat: Sotilaspastori R Työrino
ja, Sotilasmestari E Niskanen, Ylivääpeli M Turunen, 
Vääpeli P Hietamies, Vääpeli M Purtola, Kokelas T 
Siikanen, Alikersantti J Ontronen, Alikersantti P 
Piispanen, Alikersantti K Talvitie, Korpraali J Mati
kainen, Oppilas T Lehto, Tykkimies J Keränen, Tyk
kimies H Nykänen ja Tykkimies T Tikkanen . 
Paino: Hangon Kirjapaino 1981 
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4 Hankoniemi 

KOETTAKAA YLLÄPITÄÄ YHTEISHENKEÄ 

LAHTI, TORSTI KALERVO 
Synt. 10.3.1932 Kondolalltl 
- 52 ylioppilas, Lauttakylln ,tat 

lu 
~ varusmiebeni 3.9.1952-29.7. 
- luutnantti -56 
- kapteeni -62 
- majuri-68 
- e~erstlluutnantd • 74 
- eversti 28.1.1981-
- HanRPston komentaja 

31.12.1980 
- SIRTRtn komen 
Banastubet: 

koto• 

RleiaPesl 
pJ 77.19 Ja 

lkiknnan pJ. -79 

On uusi vuosi aivan 
ovella. 29. joulukuuta 
odottelen esikunnan aulas
sa valokuvaajan kanssa 
hieman jännittyneenä pää
syä komentajan puheille. 
Meillä on sovittu haastat
telu klo 8.00. Pari minuut
tia yli koputamme oveen ja 
astumme sisään. Ilmoit
taudumme normaalisti. 
Everstiluutnantti kääntyy 
töidensä äärestä ja puris
taa kättä, toivottaa lämpi
mällä äänellä hyvän huo
menen ja kehottaa istu
maan. Hänellä on sama 
lämmin ääni, jonka muis
tan ensimmäisestä tapaa
misestamme. 

Se tapahtui alkusyksyllä 
-80 RAu-kurssilla. Olimme 

kehysharjoituksessa, jota 
hän tuli seuraamaan. 
Olimme viestilinjan kanssa 
seuraamassa keskiön toi
mintaa, kun hän tuli yllät
täen supsuttamaan kor
vaani tiedustellen tehtä
vaamme harjoituksissa. 
Hieman hämilläni jouduin 
myöntämään, ettei meillä 
sillä hetkellä ollut tehtäviä. 
Mehän olimme tehneet tär
keän valmistelutyön ra
kentamalla yhteydet eri 
pisteiden välille . 

Nyt käymme lyhyesti lä
pi haastattelun ja ehkä hän 
on puolestaan näin alussa 
hieman hämillään. Vuo
roin vieraissa - niinhän 
sitä sanotaan . Kun aselaji
na on rannikkotykistö, tie-

dustelen, millainen on ran
nikkotykkimies. 

- RT-mies on nuori 
suomalainen mies, joka 
palvelee rannikkotykistös
sä ja RT:n tehtävistä ja 
toimintaolosuhteista joh
tuen hän tietysti kasvaa, 
näin minä uskon, vastuun
tuntoisemmaksi ja itsenäi
semmäksi useimmissa ta
pauksissa kuin monissa 
muissa aselajeissa palvele
vat varusmiehet. 

48 VUOTTA - 27 VUOTTA 
PUOLUSTUSVOIMISSA 

- Uran valinta oli mi
nulle itsestään selvä. Olin 
sen ratkaisun tehnyt jos-

sain kuudennen luokan ke
väällä. Silloin koulussa, ai
nakin meidän koulussa, 
pohdittiin tulevaa elämää. 
Minä olin tuommoinen ur
heiluhenkinen ja merihen
kinen ja tämä johti itses
tään tällaiseen elämänura
valintaan. Minullahan oli 
jo sodan aikana ollut kos
ketusta sotilasyhteisöön, 
koska olin asustellut va
ruskunta-alueella. 

- Tosin olin alunperin 
menossa laivastoon, mutta 
sitten ei alkanutkaan kurs
sia siellä Merisotakoulussa 
ja niin minä päädyin ran
nikkotykistöön . 

KOKO KANSAN PUOLUSTUS
VOIMAT 

- On selvää, että puo-
1 ustusvoimat ovat muuttu
neet 27 vuoden aikana hy
vin paljon. Käsitykseni 
mukaan vuonna -53 ja tä
nä päivänä erityisesti ma
teriaalisella alalla on ta
pahtunut kehitystä. Kehit
tyvä tekniikka . on tuonut 
uusia asejärjestelmiä käyt
töön. 

- Myöskin puolustus
voimissa henki käsitykseni 
mukaan on muuttunut ai
ka paljon niistä päivistä. 
Minä olen kokenut niin, 
että tänä päivänä puolus
tusvoimat katsotaan koko 
kansan puolustusvoimiksi 
ja puoluekannasta riippu
matta sen merkitys ja teh
tävät hyväksytään vasem
malta oikealle. 

Kun keskustelu siirtyy 
RT:öön todetaan, että sillä 
on muihin aselajeihin näh
den erityinen tehtävä -
valvonta. 

- Merivalvonta asettaa 
rannikkotykistölle erilaisia 
vaatimuksia. On oltava jo
kahetkinen toimintaval
mius merivalvonnan ja 
puolueettomuuden suojaa
misen osalta. 

- Yleisesti RT on viime 
vuosina kehittynyt voi
makkaasti niiden resurs
sien puitteissa, mitä käyt
töön on saatu . Hangon 
Rannikkopatteristossa on 
nyt näkyvissä se, että 
valvonta- ja torjuntaväli
neistöä uusitaan sekä 
koulutus- ja huoltojärjes
telyjä parannetaan. 

- Russarön linnakkeel
la tai yleensäkin linnak
keilla majoitus- ja sosiaali
set tilat varusmiehillä ja 
kantahenkilökunnalla -
ne ovat heikot. Russarössä 
on parannustyö nyt aloi
tettu ja se tulee jatku
maan. 
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HAIKEILLA MIELIN TÄÄLTÄ 
LÄHDEN 

- Minulle kaikki urani 
aikana olleet tehtävät ovat 
olleet mielenkiintoisia ja 
miellyttäviä . Tietysti vii
meisin on läheisimpänä 
mielessä. 

- Tämä olo täällä 
Hangon Rannikkopatteris
tossa jäi valitettavan ly
hyeksi, noin kaksi ja puoli 
vuotta. Olen tähän tehtä
vään ja myöskin tähän 
paikkakuntaan kiintynyt 
ja haikeilla mielin täältä 
lähden. Katson kuitenkin, 
että elämässä on tietysti 
katsottava eteenpäin. Tu
leva tehtävä on vaativam
pi, koska joukko on suu
rempi, mutta toimintani 
juuri täällä HanRPston 
komentajana on antanut 
minulle hyödyllistä oppia 
tulevaa tehtävää varten . 
Nehän ovat luonteeltaan 
hyvin paljon samanlaisia. 

NUORISO ON NYKYÄÄN VAL
VEUTUNEEMPI JA VAS
TUUNTUNTOISEMPI 

Everstiluutnantti Lahti 
tunnetaan miehenä, jolla 
on aikaa keskustella varus
miesten kanssa. Se on ylei
nen käsitys . 

Tässä yhteydessä ha
luan mainita sen, jonka 
olen monessa yhteydessä 
aikaisemmin todennut; jos 
vertaan omaan ikäluok
kaan niin tämän päivän 
varusmies on paljon val
veutuneempi ja myöskin 
vastuuntuntoisempi kuin 
me olimme 50-luvun alku
puolella. 

- Minä olen nuoriso
työssä ollut aika paljon 
mukana tuolla urheilun 
järjestötoiminnassa ja ko
tiseututyössä. Niissä olen 
joutunut toteamaan sen, 
että tänä päivänä on yh
teiskunnallisista oloista, 
ka u pun kilaist umi sesta, 
johtuen enemmän sellaisia 
tasapainottomampia ihmi
siä kuin aikaisemmin ehkä 
oli. Mutta valtaosa jouk
koa on huomattavasti vas
tuuntuntoisempia ja val
veutuneenpia kuin aikai
semmin. 

- Jos nyt vertailee eri 
vuosikymmeniä, niin se 
50-luvun nuoriso oli ehkä 
tuollaista jähmeämpää, 
60-luvulla tapahtui "va
pautuminen". 70-luvulla 
se kulminoitui nuorison 
keskuudessa ja seurasi sel
lainen hämmennyksen vai
he ja nyt ollaan taas ilmei
sesti, ainakin suomalaises
sa yhteiskunnassa, menos
sa seestyneempään vaihee
seen. 
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MINNE MENEE KOMENTAJA 
SULJETTUAAN TOIMISTON 
OVEN 

Torsti Lahti on aktiivi
sesti ottanut osaa asukas
toimintaan Helsingissä ai
na Kaupunginosayhdistys
ten Liiton toimintaa myö
ten. Samoin hänen johdol
laan ollaan pohdittu Pesä
palloliiton toiminnan ke
hittämistä. 

- Pesäpallo ei ole mi
kään unohtunut laji. Pesä 
palloliiton puuhiin olen 
joutunut sattumalta. Koko 
laji on kahtena viime vuo
tena ollut selvästi nousus
sa. Sitä pelataan myös 
täällä eteläisessä Suomes
sa . Suomen mestaruuden 
voitti Hyvinkää, joka on 
tyypillinen eteläinen jouk
kue ja juuri näissä etelän 
asutuskeskuksissa on pesä
pallon harrastus virinnyt 
runsaasti, erityisesti nuori
son keskuudessa. Minä us
kon, että se tällaisena kan
sallispelinä on selvästi 
nousussa ja verrattuna esi
merkiksi jalkapalloon kat
sojaluvut mestaruussarjas
sa pesäpallon kohdalla 
ovat kasvaneet kun taas 
jalkapallon kohdalla ne 
ovat laskeneet. 

- Pesäpallon suosio on 
selvästi nousussa ja Pesä
palloliitto on hyvin paljon 

- Ehkä tällaiseen käsi
tykseen on ollut omiaan 
vaikuttamaan se, että 
Hangon Rannikkopatteris
to on sellainen sopivan ko
koinen joukko-osasto, että 
täällä on mahdollista olla 
tekemisissä varusmiesten 
kanssa. Tietysti, koska va
rusmiehet o~at puolustus
voimissa saamassa asevel
vollisuuslakiin perustuvaa 
varusmieskoulutusta, tulee 
komentajien olla niin pal
jon kun aika antaa myöten 
heidän kanssaan tekemisis
sä. Ensinnäkin, jotta kos
ketus säilyy tämän päivän 
nuoriin miehiin - min
kälaisia he ovat. - Evl Torsti Lahden läksiäiskahvit 30.12.1980 
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satsannut juuri nuorisotoi
mintaan. Siellä on nuori
soprojekteja ollut useita 
yhteistoiminnassa mm Al
kon kanssa "Kadulta koti
pesään" -projekti. Osuus
pankin kanssa on pesäpal
lokoulu ja parastaikaa on 
kehitteillä "Pesisura", jol
la pyritään liikunnan ja 
seuratoiminnan piiriin saa
maan kaikki nuoret. Kaik
kien ei välttämättä tarvitse 
pelata palloa, vaan sieltä 
kyllä löytyy muunkinlaisia 
tehtäviä sellaisille, joilla ei 
ole taipumuksia tai innos
tustakaan pelata. Näitä 
ovat esim. tuomari-, seura
toimitsija-, järjestö- ja val
mentajatehtävät. 

- Ympäristötoiminta 
on kai se lähtökohta, josta 
kotiseututyö on kaupun
geissa lähtenyt liikkeelle. 
Siellä on rakennettu valta
vasti ja sitten jätetty monia 
asukkaitten tarpeita huo
mioonottamatta. Niin ovat 
asukkaat itse lähteneet 
omia asioita ajamaan. Eri
tyisesti kulttuuripalvelut ja 
monet liikennejärjestelyt 
- ne olivat tuolla Helsin
gissä, jossa minä toimin, 
keskeisinä. 

- Maaseudulla koti-
seututyö on perinteisesti 
ollut toisenlaista, enem
män sellaista museaalista. 
Mutta sielläkin näemmä 
viime aikoina tuo nuoriso
seuratoimikunta on ollut 
viriämässä. Näen, että täl
lä alueella suomalaisessa 
yhteiskunnassa on hyvin
kin paljon tehtäviä. Koti
seututyöllä on tärkeä si
jansa tulevaisuudessa. 

- Muilta osin täällä 
Hangossa ollessa ei maan
tieteellisistä oloista joh
tuen ole jäänyt paljon ai
kaa minun aikaisemmille 
harrastuksille, jotka olivat 
johtamistaidon ja kokous
ja neuvottelumenettelyn 
opettaminen eri yhteyksis
sä siviilimaailmassa. Niille 
ei ole enää ollut mahdolli
suuksia ja ikääkin alkaa 
olla niin paljon, etten ehkä 
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ole enää sopivakaan henki
lö tälläiseen toimintaan. 
Viime aikoina minun har
rastukseni ovat suuntautu
neet, sikäli kun aikaa on 
ollut, tuonne maaseudulle. 

"HERRA EVERSTILUUTNAT
TI, PÄÄSINPÄS" 

- Näin puolustusvoi
mien näkökulmasta varus
miesajan pahin ongelma 
on minusta se, että on sel
västi häiriintyneitä yksilöi
tä, joiden määrä 70-luvulla 
oli suhteellisesti koko ajan 
kasvava. Heillä oli elämä 
jossain vaiheessa, lapsuu
dessa tai nuoruudessa, 
mennyt epätasapainoiseen 
tilaan. Puolustusvoimilla 
ei ole keinoja tämän elä
mäntilanteen korjaami
seen eikä näytä yhteiskun
nalla yleensäkään olevan. 
Me näitten yksilöiden 
kanssa tällä sotaväessä jo
ten kuten pärjäämme. Kun 
he sitten lähtevät siviiliin, 
he ilmeisesti palaavat sa
manlaisiin olosuhteisiin, 
joista ovat tulleetkin. On 
positiivisia esimerkkejä sii
tä, että sotaväessä muutos 
parempaan on tapahtunut, 
mutta useimmiten ei tämä
kään näytä olevan käänne
kohta. Tämä on kansalli
sesti vakava ongelma ja 
sietäisi kyllä enemmän 
huomiota, mihin on tähän 
mennessä ollut varaa. 

- Eräs mieltäni suures
ti ilahduttanut tapahtuma 
oli noin vuosi sitten. Eräs 
kaveri oli ollut pitkään 
suorittamassa varusmies
palvelustaan. Hänellä oli 
muistaakseni 14 päivää jäl
jellä päästessään arestista .. 
Minä tapasin hänet Russa
rön linnakkeella ja keskus
telimme siinä. Hän sanoi, 
että kyllä nyt varmasti nä
mä 14 päivää palvelee kun
nolla ja pääsee pois sinä 
päivänä, kun oli laskettu. 

Niin me sitten tapasim
me 14 päivän kuluttua. 
Hän oli jo siviilivaatteissa 
esikuntapatterin edessä j_a 

tuli sanomaan: "Herra 
everstiluutnantti, pääsin
päs". Hän oli selvästi on
nellinen, että oli saanut ai
kaan tälläisen suoritukseB. 
Hänen varusmiespalveluk
sensa oli edennyt siten, et
tä 2 viikkoa normaalisti ja 
taas lisäpätkä. Kaikkiaan 
hän oli ollut yli 2 vuotta 
Hangon Rannikkopatteris
ton kirjoilla. Lähtiessään 
hän vielä mainitse, kun 
hän näin pitkään täällä so
taväessä on ollut, niin kyl
lä hän jotain on oppinut. 
Hänestä tuntui , että nyt on 
maata jalkojen alla. 

KOULUTUSTASO ON NYKY
ÄÄN KORKEAMPI 

- Suomen puolustus
voimat ovat käsitykseni 
mukaan tehtäviensä tasalla 
ja kykenevät suoriutu
maan tehtävistä, jotka niil
le on asetettu . Meillä on 
tyydyttävä varustus. Mies
puolinen väestö on koulu
tettu ja viimeisimpien tut-

kimusten mukaan myös 
tahto maanpuolustukseen 
tämän kansan keskuudessa 
on olemassa. 

- Minulla on sellainen 
käsitys, että koulutus on 
RT:ssä aivan viime aikoi
na, uuden koulutusjärjes
telmän aikana, keskimää
räiseltä tasoltaan parantu
nut. Jos ajatellaan sitä vai
hetta, kun varusmiehet 
siirtyvät reserviin niin he 
ovat paremmin koulutettu
ja kuin takavuosina. Tämä 
tulee erityisesti näkyviin 
reservin kertausharjoituk
sissa. Hämmästyttävän hy
vin reserviläiset kykenevät 
omaksumaan sinä lyhyenä 
aikana ne tehtävät, joihin 
he kertausharjoituksissa 
joutuvat. 

- Meillä HanRPstossa 
kantahenkilökunta on suh
teellisen nuorta. He ovat 
selvästi saaneet paremman 
koulutuksen kuin vanhem
mat ja tietysti he ovat vi
reämpiä ja innokkaampia, 
josta on paljon positiivisia 
seurauksia. Tosin nuorem-

pana tekee myös niitä vir
heitä helpommin kuin on 
enemmän suoritus- kuin 
harkintakykyä. Kokonai
suutena kehitys on kuiten
kin hyvin positiivinen ja 
ehkä nuoret kouluttajat 
pystyvät paremmin saa
maan mukaan koulutetta
vansa kuin 40-50 vaiheilla 
olevat kouluttajat. 

MAAILMAN ONGELMA NO 1 

Tänä vuonna käytetään 
asevarusteluun 1800 mil
jardia markkaa maailmas
sa. Meidän maanosaamme 
on sijoitettu ydinohjuksia 
7000 kpl. Tutkijat puhuvat 
ydinsodan kynnyksen ale
nemisesta. Tasavallan Pre
sidentti on jo pitkään esit
tänyt ydinaseettoman vyö
hykkeen muodostamista 
Pohjolaan. Eurooppaan 
sijoitettavista ns. euro
ohjuksista keskustellaan 
laajasti. Onko turvalli
suuspolitiikka ja aseiden
riisunnan problematiikka 
riittävästi esillä puolustus
voimissa? 

- Tässä suhteessa on 
viime vuosien aikana ta
pahtunut käsitykseni mu
kaan merkittävää paran
nusta. Mm. varusmiesten 
opetukseen ja koko puo
lustusvoimien henkilökun
nan koulutukseen sisälty
vät juuri Suomen turvalli
suuspolitiikka ja sen osana 
nama aseidenriisunta
asiat. Suomihan on muka
na kaikissa kansainvälisis
sä hankkeissa tällä alalla ja 
käsitykseni mukaan puo
lustusvoimissa kaikilla ta
soilla melko hyvin ollaan 
tilanteen tasalla, pyritään 
seuraamaan mitä maail
malla tässä suhteessa ta
pahtuu. 

- Pohjois-Eurooppa 
on pitkään ollut turvalli
suusjärjestelyiltään vakaa
ta aluetta - aina toisen 
maailmansodan päivistä. 
Tietysti kaikki , mitä maa
ilmalla tapahtuu aiheuttaa 
heijastuksia tänne päin. 
Mitä itse kykenemme teke-

Hankoniemi 7 

maan on, että pyrimme 
omalta osaltamme vahvis
tamaan lähinnä naapureit
temme uskoa kyvystämme 
itse huolehtia nykyisen tur
vallisuusjärjestelmän luo
tettavuudesta täällä Poh
jolassa. 

- Raskaan kaluston 
varastoiminen keskiseen 
Norjaan on kahden soti
lasliittoutuman välinen 
asia, joskin meidän kan
na:ltamme huolestuttava, 
koska olemme tässä maan
tieteellisessä läheisyydessä. 

- Täällä RT:ssä, koska 
toimimme valtakunnan 
raja-alueella, meillä on ol
tava toimintavalmius. 
Näin ulkopuoliset usko
vat, että kykenemme ran
nikkojamme valvomaan ja 
tarvittaessa myöskin puo
lustamaan. 

ON KOMENTAJALLAKIN JUT
TUJA KERROTTAVAKSI 

- Eräs vitsi , jota minä 
olen usein kertonut, on tä
hän sotilasyhteisöön liitty
vä ja ilmeisesti siinä on 
jonkinlaista todellisuus
pohjaa. 

Tämä oli sattunut 20-
luvulla jossain varuskun
nassa, kun kenraali oli tul
lut pitämään tarkastusta. 
Hän oli myös tarkastanut 
varusmiesten majoitustilo
ja. Siellä oli ollut alokkaita 
yksikössä ja eräs ilmoitti 
kenraalille oman kaappin
sa. Näytti sitä. Kaapin 
päällä oli kypärä ja ken
raali kysyi alokkaalta: 
"Mikäs on tuo vehe tuolla 
kaapin päällä?" Alokas 
vastasi, että kypärähän se 
on. Kenraali tiedusteli, et
tä mitäs siUä kypärällä teh
dään. Hetken mietittyään 
alokas vastasi että sitä pi
detään päivystyksessä. 
Kenraali jatkoi kysymällä 
olisiko sillä mitään muuta 
tarkoitusta. Pitkän hiljai
suuden jälkeen alokas sa
noi: "En minä tiijä". Ken
raali otti esimerkin: Jos 
pannaan toisen miehen 
päähän kypärä ja toisen 

miehen päähän suikka ja 
sitten lyödään miekalla 
päähän, niin kummalle sii
nä huonosti käy. Siihen 
alokas hyvin lyhyen mietti
misen jälkeen vastasi: 
"Kyllä mie luulisin, että 
sille käy huonosti , ketä 
lyyään". Kerrotaan, ettei 
kenraali enää tätä dialogia 
jatkanut vaan lähti tuvasta 
ja mennessaan jup1S1: 
"Niin vastaa niinkuin ky
sytään" . 

VIESTI KOKO PATTERISTOL
LE 

- Rannikkotykistö
joukko-osasto on hyvin 
monessa paikassa erillään 
toimiva, voi sanoa eristy
neissä olosuhteissa toimiva 
joukko. Tämä edellyttää 
:;itä, että jokainen omassa 
tehtävässään ottaa ja ko
kee myöskin henkilökoh
taisena vastuunsa. Tätä 
henkilökohtaista vastuuta 
minä haluan aina koros
taa. Toivon, että kaikissa 
yksiköissä, pienissäkin yk
siköissä, joissa ihmiset eri 
tehtävissä, pienissäkin teh
tävissä, ovat keskenään 
kanssakäymisessä, koetet
taisiin ylläpitää yhteishen
keä ja mikäli mahdollista 

kehittää sitä. On varmasti 
niin, että maailmassa joka 
päivä tapahtuu kaikenlai
sia vääryyksiä, epäonnis
tumisia, mutta kun otam
me ohjenuoraksi sen, että 
me itse hyvässä yhteishen
gessä pyrimme jokainen 
oman tehtävämme hoita
maan niin hyvin kuin mah
dollista. Silloin meillä on 
tulevaisuudettakin ajatel
len kaikki onnistumisen 
edellytykset ja myöskin 
tunnemme vaikeissakin 
olosuhteissa viihtyvämme 
ja saamme tyydytystä siitä 
työstä, jota teemme. 

Keskustelumme on päät
tymässä. Olemme jutelleet 
lähes tunnin. Tiedämme, 
että komentajalla on kiire 
vaihtoon kuuluviin tehtä
viin. Kuitenkin, vielä toi
seksi viimeisenä päivänä 
hän haluaa tietää mielia
loista linnakkeilla, yksi
köissä, joulunajan tapah
tumista. Kello tikittää, 
keskustelu näyttää jatku
van. 

JUTUSTELI: Alik M 
Rantala 

KUVASI: Kokelas T Kaus
tio 

SLM 
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TIMO SARIO, 44, EVERSTILUUTNANTTI 
HANGON RANNIKKOPATTERISTON KOMENTAJA 
1.1.1981 -

1.1.1981 aloitti uusi mies työnsä patte
ristossa. HanRPsto sai uuden komenta
jan. Kokematon hän ei ole. Hän on ai
kaisemmin työskennellyt mm. Sotakor
keakoulussa opetusupseerina, Pääesi
kunnan rannikkotykistötoimistossa toi
mistoupseerina, Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentissä eri tehtävissä, Me
risotakoulussa opetusupseerina. Ennen 
HanRPstoon siirtymistään hän toimi 
Turun Rannikkotykistörykmentissä esi
kuntapäällikkönä. Puolustusvoimissa 
hän on työskennellyt lähes neljännes
vuosisadan. 

Millainen on rannikko
tykkimies, poikkeaako se 
varusmiehistä muissa ase
lajeissa? 

- Kyllä rannikkotykki
mies on aivan poikkeuksel
linen muiden aselajien va
rusmiehiin nähden. RT
miehet joutuvat työskente
lemään hyvin hankalissa 
olosuhteissa ja se vaatii 
RT-miehiltä enemmän 
kuin muilta. Se vaatii teh
tävissä suurta itsenäisyyttä 
työskentelyssä linnakkeil
la. Se vaatii vastuullisuut
ta. Vastuullisuus merkit
see paljon, koska puolus
tushaaramme työskentelee 
raja-alueella. Meillä tulee 
olla jatkuva valmius tur
vallisuutemme turvaami
seen. Minun mielestäni 
meillä RT-miehet - niin 
kantahenkilökunta kuin 
varusmiehetkin - ovat 
täysin tehtäviensä tasolla 
ja laajan, tehtäviinsä näh
den riittävän koulutuksen 
saaneita. 

- Kun vertaan Rannik
kotykistöä muihin aselajei
hin näen meidän tehtä
vämme vaikeammaksi. 
Meillä eivät olosuhteet ai
na ole parhaat mahdolli
set, mutta uskon, että osal
taan tästä syystä rannikko
tykkimiehistämme kasvaa 
ja on kasvanut itsenäisiä, 
vastuuntuntoisia sotilaita. 

Millainen on ollut sotila
suranne, millaisia tehtäviä 
olette hoitaneet puolustus
voimissa? 

- Varusmiesaikani 
päätin vuonna -56. Tämän 
jälkeen olen työskennellyt 
puolustusvoimien palve
luksessa. Pisinpään olin 
Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentissä. Mäki
luodon linnakkeen päällik
könä olin kaikkiaan 10 
vuotta. Tämä linnakkeen 
päällikkönä työskentely 
enty1sesti auttoi minua 
ymmärtämään linnakeolo-

suhteiden vaikeudet. Enti
sinä aikoina mm. kelirikon 
aikaan saattoi joutua pit
käänkin olemaan varsin 
eristyneissä o\osuhteissa. 
Toisaalta elämä linnak
keilla osoittautui melkoi
sen karuksi varsinkin tuol
la ulkosaaristossa. Tämä 
vaatii linnaketyöskentelyl
tä erittäin paljon. 

- Minulla on ollut 
myös varsin paljon opetus
tehtäviä. Olen ollut opetta
massa Sotakorkeakoulussa 
ja Merisotakoulussa. Nä
mä tehtävät olivat varsin 
mielenkiintoisia. Olen 
opiskellut ulkomailla -
erityisen pitkään Ranskas
sa, jossa suoritin mm. kap
teenikurssin ja Sotakor
keakoulun. 

- Opiskelu Ranskassa 
poikkeaa erittäin paljon 
opiskelusta täällä koti
Suomessa. Ensinnäkin jo 
puitteet siellä ovat erilai
set, koska Ranskan kaltai
sessa maassa tarpeet ovat 

erilaiset kuin meillä. Toi
seksi opiskelupaikallani oli 
koulutettavia monista 
maista. Parhaimmillaan 
meitä oli yli 50 eri kansalli
suutta. 

- Tässä ympäristössä 
tuli usein vertailtua eri 
maiden puolustusjärjestel
miä. Meidän alueellisen 
puolustuksen järjestel
mämme on varsin ominta
keinen - missään muual
la emme tapaa tämänkal
taista. Kuitenkin kaikki 
tutkimukset osoittavat, et
tä meidän erikoisiin olo
suhteisiimme tämä järjes
telmä on juuri sopivin. 

- Olen myös lyhyesti 
ollut aikaisemmin 
HanRPstossa, teknisen 
to1m1ston päällikkönä 
vuosina 70-71. 

Mikä tähänastisista teh
tävistänne on ollut mie
leenpainuvin? 

- Olen työskennellyt 
lukuisissa eri tehtävissä ja 

kaikki ne ovat aikanaan 
olleet minulle mielenkiin
toisia. Oikeastaan voisi sa
noa, että olen läpikäynyt 
juuri minulle sopivat teh
tävät. Jokaisessa tehtäväs
sä olen oppinut uutta. 
Olen ollut niihin tyytyväi
nen. Myös kansainväliset 
opinnot ovat avartaneet 
työskentelyä täällä Suo
messa. Ne ovat avartaneet 
sitä samalla tavalla kuin 
vierailut ulkomailla yleen
sä avartavat maailmanku
vaa. 

Millä mielialoilla siirryt
te tänne Hankoon? 

- Uusi tehtävä on aina 
haastava. Iloisestihan mi
nä otan vastaan uuden teh
tävän . Tämä Hanko kau
punkina on tunnettu ystä
vällisyydestään puolustus
voimia kohtaan . Yhteistyö 
kaupungin ja eri yhteisö
jen välillä on ollut kaikki
na aikoina erittäin myön
teistä . Hangon kuvaan 
kuuluvat olennaisesti va
rusmiehet, mikä on jo pit
kään ollut luomassa kau
punkikuvaa. Hangon Ran
nikkopatteristo puolestaan 
on tunnettu hyvästä varus
tuksesta ja hyvistä varus
miehistään. Tällainen on 
kokemus aikaisemmasta 
työskentelystäni ja myös 
tämä lyhytaikainen koke
mus osoittaa samaa. Toi
von ja uskon, että ensivai
kutelma pysyy. 

Mitä edellytätte kanta
henkilökunnalta ja varus
miehiltä HanRPstossa? 
- Edellytän, että näissä 
vaikeissa olosuhteissa pat
teriston henkilökunta ja 
varusmiehet hoitavat teh
tävänsä samalla tavalla 
kuin tähänkin saakka. Us
kon, että näin tapahtuu. 

Mikä on RT:n tehtävä ny
kypäivän maailmassa, mit
kä ovat RT:n ja HanRPston 
kehitysmahdollisuudet? 
- RT on aselaji, joka on 
varsin voimakkaasti kehitty
nyt viime aikoina. Siinä on 
tapahtunut suurta teknistä 
kehitystä. On otettu käyt
töön laser-mittaus, tietoko-
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neet, ohjukset ym. Kaikesta 
tästä huolimatta RT on kui
tenkin pysynyt ja pysyy lei
mallisesti tykistönä. 

- Kaikesta teknisestä 
kehityksestä huolimatta ta
kana on aina kuitenkin ih
minen. Tämä meidän on 
syytä pitää mielessä. 

- Tekninen kehitys on 
RT:ssä ollut merkittävää 
siksi, että varusmiesikäluo
kat ovat pienentyneet ja tu
levat pienenemään. Tämä 
on "ajanut" meidät täällä 
RT:ssä uusiin teknisiin ko
keiluihin, joissa olemme kä
sitykseni mukaan onnistu
neet varsin hyvin . 

- Sijaintimme Suomen 
eteläisellä rajalla, voidaan 
melkein sanoa, ulostyönnet
tynä joukko-osastona, aset
taa meille turvallisuutemme 
takaamisen kannalta vaati
muksia. Meillä tulee olla 
jatkuva toimintavalmius ja 
rajojemme valvonta. Tämä 
on poikkeuksellista muihin 
joukko-osastoihin nähden. 
Miten nämä tehtävät tulevat 
kehittymään. En usko, että 
tehtävissä tulee juurikaan 
muutoksia - ne tulevat 
pysymään ennallaan. 

RT:ssä on kokeiltavana 
uusi koulutusjärjestelmä, 
kuinka onnistuneena pi
dätte sitä? 

- Uusi koulutusjärjes
telmä on itse asiassa sellai
nen, johon olemme joutu
neet siirtymään. Syynä tä
hän on ollut ikäluokkien 
pieneneminen ja siitä seu
raava vaatimus tehok
kaammasta ajankäytöstä. 
Se, että RAu-kurssi on ly
hentynyt, ei suinkaan ole 
merkinnyt opetettavan ai
neksen supistamista. Nyt 
koulutus on jakautunut eri 
vaiheisiin. Lopulliset arvi
ot koulutuksen onnistumi
sesta ja asioiden omaksu
misesta tehdään kotiutta
misvaiheessa, jolloin myös 
voidaan arvioida koulutus
järjestelmää kokonaisuu
dessaan . 

- Kaikkiaan minulla 
on sellainen käsitys, että 
nykyinen kokeilu on on
nistunut vähintäänkin yhtä 

hyvin koulutuksen osalta 
kun vanhan järjestelmän 
aikana. 

- Toisaalta koko kou
lutusjärjestelmää voidaan 
mitata myös kertaushar
joitusten avulla. Kertaus
harjoituksissa asioiden no
pea mieleenpalautuminen 
ja uusien omaksuminen 
antaa merkkiä koulutus
järjestelmän onnistumises
ta. 

- Tykkimiesten osalta 
tämä ei ole tuonut juuri
kaan muutoksia. Ehkä 
suurempaa erikoistumista 
on havaittavissa. Se, miten 
tykkimieskoulutus onnis
tuu, riippuu suhtautumi
sesta koulutukseen . Meillä 
täällä armeijassa koulutus 
on vähän sellaista "kanta
pään kautta päähän" eli 
tavoitteena on tietty yliop
piminen. Jos tämä ylioppi
minen ymmärretään oikein 
ja siihen suhtaudutaan oi
kein, olemme onnistuneet 
hyvin. 

Mitä tapahtuu suljet
tuanne toimiston oven, 
mitkä ovat vapaa-ajan 
harrastuksenne? 

- Iltaisin ei ole lain
kaan varmaa, että toimis
ton ovi sulkeutuu. Minun 
harrastukseni suuntautu
vat kirjallisuuden puoleen. 
Olen hyvin harras kirjalli
suuden ystävä. Lempikir
jailijoita minulla on mo
nia. Olen ns. kaikkiruokai
nen. Yritän seurata kirjal
lisuutta kaikilla aloilla. 
Ehkä lempikirjailijoista 
ensimmäisenä tulee mie
leen John Steinbeck. 

- Hyvin mielelläni 
luen ja opiskelen myös his
toriallisia tapahtumia, his
toriaa. 

- Kolmantena aikaa 
vievänä harrastuksena on 
minulla kielten opiskelu. 
Kuten hyvin tiedätte kieli
taito ruostuu helposti, jol
lei ole jatkuvaa harjoitus
ta. Meidän maassamme 
kielitaidon kartuttaminen 
on pääomaa. Englantihan 
kuuluu nykyään melkein 
välttämättömänä osatta-
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vien kielten joukossa. 
Kaksikielisessä maassa ja 
nyt erityisesti kaksikielisel
lä paikkakunnalla, on toi
sen kotimaisen kielen, 
ruotsin, hallinta välttämä
tön. Minulla on erikoise
na, ei niin välttämättömä
nä on tuo ranskan kielen 
hallinta ja opiskelu . 

- Kielten harrastuk-
seen ja kielitaidon ylläpitä
miseen on ollut kannusti
mena opiskeluni ulkomail
la ja kansainväliset kon
taktit mm. YK:n tehtävis
sä. Tämä on antanut mah
dollisuuden kielten oppi
miseen ja ylläpitämiseen. 

Varusmiesaikana on 
useita ongelmia, mitkä 
niistä näette päällimmäisi

··? na. 
Näin puolustusvoi

mien näkövinkkelistä kat
son varusmiesten nykyään 
olevan hyvin valveutuneita 
ja seuraavan aikaansa. He 
ovat kiinnostuneita maail
man eri tapahtumista 
enemmän kuin aikaisem
min. Samoin varusmiehet 
näyttävät olevan itsenäi
sempiä kuin aikaisemmin. 

- Tietysti varusmiesai
kana ongelmana on talou
dellisten kysymysten hoita
minen. Pääesikunnan sosi
aalitoimisto on tutkinut 
varusmiesten toimeentuloa 
ja tutkimukset osoittavat, 
ettei nykyinen päiväraha 
ole riittävä. Yleensä mm. 
varusmiesten sosiaalisia 
ongelmia tutkimaan on pe
rustettu PE:n sosiaalitoi
misto ja sen tutkimusten 
pohjalta pyritään paran
nusta aikaansaamaan. 

- Haluan kuitenkin 
huomauttaa, että puhut
taessa esimerkiksi varus
miesten päivärahoista ei 
voi olla puhe puolustus
määrärahoista, vaan päi
värahojen korottaminen 
on lähinnä sosiaalivirano
maisten toimialaan kuulu
va tehtävä. Puolustusmää
rärahoihin tämän kysy
myksen ei tulisi vaikuttaa. 

Tänä vuonna käytetään 
SIPRI:n tutkimusten mu-
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kaan asevarusteluun 1800 
miljardia markkaa. Mitkä 
ovat arvionne mukaan sen 
yhteiskunnalliset ja sosiaa
liset vaikutukset? Mikä on 
asevalvontasopimusten, 
erityisesti SALT H:n mer
kitys tulevalle kehityksel
le? 

- Asevarusteluun maa
ilmassa käytetään tätä ny
kyä huomattavia summia 
ja on aivan selvää, että va
rustelukierroksen pysäyt
täminen on yksi meidän ai
kamme keskeisistä kysy
myksistä. Siinähän on ky
seessä tämän "pallon" 
olemassaolo. 

- Kqitenkin haluaisin 
painottaa, että puhuttaes
sa asevarustelusta meidän 
tulee tehdä ero maiden vä
lillä, jotka todella ylivarus
tautuvat ja niiden, jotka 
ylläpitävät puolustuskyky
aan. Varustautuminen 
koskee ennenkaikkea suur
valtoja. Suomea ei mis
sään tapauksessa voida 
laskea näiden "ylivarus
tautujien" joukkoon. 
Meillä puolustusbudjetti 
liikkuu tuolla 1,47 % :n 
luokassa koko bruttokan
santuotteesta. Niin kauan 
kun pysymme 2 %:n ala
puolella voimme täydellä 
sydämellä pitää itsellämme 
puhtaat paperit. 

- Kun keskustellaan 
kansainvälisistä sopimuk
sista on SALT II -sopimus 
näissä asioissa aiva0 ainut
kertainen. Se merkitsee lä
hinnä sitä, että nykyisin 
olemassa olevat strategiset 
ydinaseet kartoitetaan ja 
jatkossa se luo mahdolli
suudet varsinaiseen varus
telukierteen pysäyttämi
seen. 

Keskustelussa Pohjolan 
tilanteesta on ollut esillä 
kolme asiaa: risteilyohjuk
set, Saksan Liittotasaval
lan laivaston toiminta
alueen laajentuminen ja 
merijalkaväen raskaan ka
luston varastoiminen kes
ki-Norjaan. Miten näette 
näiden muutosten vaikut
tavan Pohjolaan? 

Hankoniemi 

- Viimeisen vuoden ai
kana on paljon keskusteltu 
risteilyohjusten sijoittami
sesta Eurooppaan. Lehdis
tössä tätä asiaa on drama
tisoitu aivan liikaa. Todel
lisuudessa en näe niiden 
uhkaavan Suomen turval
lisuutta-- juurikaan. Moni
mutkaiseksi asian tekee lä
hinnä se, että näiden ristei
lyohjusten valmistuskus
tannukset ovat huomatta
vasti halvemmat kuin tor
junta-aseiden valmistus
kustannukset. 

- Kaikkiaan Kuolan 
niemimaa on NL:n ja 
USA:n, näiden suurvalto
jen, ydinasetasapainossa 
merkittävällä sijalla. Kun 
keskustellaan Y dinaseetto
masta Pohjolasta on Kuo
lan niemimaa erityisase
massa. 

- Viime aikoina on 
myös lehdistössä noussut 
esiin Saksan Liittotasaval
lan laivaston liikkuma
alueen laajentaminen poh
joisella pallonpuoliskolla. 
Tämä laajeneminen on 
kuitenkin koskenut lähin
nä muita merialueita kuin 
Itämerta. Siellä käsittääk
seni on laivaston osuutta 
pyritty vähentämään. Tä
mä on meidän kannaltam
me myönteistä kehitystä. 

- Kolmantena asiana, 
josta viime aikoina on kes
kusteltu on merijalkaväen 
kaluston sijoittaminen 
Norjaan. Tämähän on 
puhtaasti Norjan sisäinen 
asia, mutta käsitykseni 
mukaan varsin viisaasti 
norjalaiset ovat siirtäneet 
sijoituspaikan etäämmälle 
rajoiltaan. Tosiasiallisesti 
tämä divisioonan aseiden 
varastoiminen ei sanotta
vasti muuta Pohjolan stra
tegista tilannetta. 

Mitä merkitsisi Y dina
seettoman Pohjolan toteu
tuminen? 

- Pohjola on pitkään 
ollut vakaata aluetta tur
vallisuuspoliittisesti. On 
tietenkin selvää, että ajan 
mukana Fennoskandia on 
strategisesti uutta merki-

tystä saava alue, mutta vii
me aikoina ei ole ollut 
merkkiä siitä, että vakaa 
turvallisuuspoliittinen ti
lanne olisi olennaisesti 
huononemassa. 

Haastatteli: Alik M Ranta
la 

Kuvat: Kok T Kaustio 

- Kaikkiaan se, että 
Pohjolaan kyettäisiin luo
maan ydinaseeton vyöhyke 
olisi meidän kannaltamme 
edullista, mutta saataa ol
la, ettei tässä onnistuta ai
van lähiaikoina. 
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RESERVIALIUPSEERIKURSSI 1-111/80 

Ryhmänjohtajat 

J ohtajakoulutuksenne ensimmäinen 
jakso on päättynyt. 

Suorittamanne reservialiupseerikurssi 
antoi teille tulevissa tehtävissänne tarvit
tavat perustiedot, joiden soveltaminen 
käytäntöön tapahtuu seuraavien palve
luskuukausienne aikana eräänlaisena 
työpaikkakoulutuksena yksiköissä, jois
sa jatkatte palvelustanne. Miten lopulli
nen ryhmänjohtajakoulutuksen tavoite 
teidän kohdallanne saavutetaan riippuu 
nyt teistä itsestänne, itse asiassa koulu
tuksessanne on alkamassa sen vaativin 
vaihe. Sen aikana teidän on kehitettävä 
sotilaallisten ammattitaitojenne lisäksi 
erityisesti kykyjänne tulla toimeen eri
laisten ihmisten kanssa ja saada heidät 
toimimaan yhteisönä asettamanne pää
maaran saavuttamiseksi. Muodollisen 
arvovaltanne tueksi teidän on hankitta
va ammattitaitoonne ja ennen kaikkea 
omaan esimerkkiinne pohjautuvaa arvo
valtaa. 

Tätä teille nyt annettua tehtävää sil
mällä pitäen toivotan teille parhainta 
menestystä. 

Hästö-Busön Ikeen pääll 
Kapteeni 

A. VAPAAVUORI 

RAuK 
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RAuK 1/80 

BENGTSKÄR 

vasemmalta oikealle: 
- Leppäkoski Ari Antero, 20.6.60, putkiasentaja, Poh

ja 
Väänsi vitsin joka asiasta. 
"Taakse istu!" 
Virtanen Matti Juhani, 9.5 .60, autonasentaja, Perniö 
Koulun suurin syöppö. 
" Mill tappa mun ny täytty tehrä?" 
Milonoff Jurij 19.4.60, näyttelijä, Helsinki 
Kurssin paras asekäsittelijä. 
"Saa niin tehdä" 

- Järvinen Harri Juhani, 31.12.62, Keskikoulu, Kirk
konummi 
Kurssin nuorin, mutta yritteliäin. 
"Ilman kolmea natsaa en tästä firmasta lähde" 
Laakso Keijo Tapio, 8.1 .60, teoll . huoltomies, Lohja 
Tuvan toinen hymypoika. 
"Miksi minä? Leppäkoski ei ole vielä tehnyt mitään" 

- Riskamo Jarkko Ensio, 9.6.60, asentaja-koneistaja, 
Perniö 
Se toinen hymypoika. 
"Ann' lissä leippä" 

RAuK 1/80 
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GUSTA VSV ÄRN 

eturivi vasemmalta oikealle: 
- Kortesoja Vesa Tapani, 12.11.60, ylioppilas, Salo 

Harrasti veneitä, veneilyä ja urputtamista. 
"Joo, joo, mä olin just siellä ja miks' kukaan muu ei tee mitään". 
Lähteenmäki Timo Eerik, 1.12.60, opiskelija, Salo 
Oppilasesimiehenä toimiessaan valitteli vallan vähyyttä. 
Oikea jalkapalloihme . 

- Mäkinen Vesa Olavi , 27.9.54, Fil.yo, Espoo 

13 

Hiljainen huumorin mies. Tutustutti muut kuolleen käärmeen olemukseen retuuttamalla kyyvainaata ympäri 
saarta. 
Pulkkinen Juha Sakari, 17.4.60, yleismies, Tammisaari 
Tenholan marssin radionkantaja koko 25 km. 
Oli alvariinsa joko itse soittamassa tai puhelua odottamassa. 

takarivi vasemmalta oikealle: 
- Koivunen Jari Tapio, 27 .1.60, autonkuljettaja, Helsinki 

Englantilaisten prätkien diggari, 
Pelkkää huutoa oppilasjohtajana. 
Mikkola Aki Juhani, 6.5.61 , putkiasentaja, Halikko 
Piti Coca-colasta, Beatlesistä ja marmeladista. 
"Ja sillee" 
Lampi Kari Rainer, 18.5.60, prosessityöntekijä, Lohja 
Sai usein erityistä huomiota osakseen kumisen naamansa ansiosta. 
Lämpeni joskus vähän liikaakin. 

RAuK //80 
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RUSSARÖ 

eturivi vasemmalta oikealle: 
Saarikivi Asko Erkki Ilari, 1.6.55 . Dipl.ins. , Turku 
Itsestäänselvyys Rannikkotykistökouluun . 
"Eiks' tää olis parempi näin" 
Luoto Ilpo Heikki Juhani . 9.2.53, Hal.kand ., Turku 
Puhelimen paras kaveri ja urheiluhullu . 
"En mä kerkii, tulee urheiluruutu" 
Valkama Arto Jaakko Sakari, 17.4.56, Tekn.yo ., Kiikoinen 
Aina valmis vapaaehtoinen ja kiireetön heppu. 
"Kyll' mää voin mennä" 
Tyrylahti Erkki Sakari, 7. 7 .54, Atk-suunnittelija, Espoo 
Rauhallinen, mukava ja sovitteleva ukkomies. 
Karhumainen miehenjärkäle. 

takarivi vasemmalta oikealle: 
Reunanen Ari Matti Johannes, 30.1.61, yo-vaneeraaja, Urjala 
Haki ääneensä erään sotilasmestarin esikuvan mukaista kantavuutta siinä kuitenkaan onnistumatta. 
"Käännös vasempaan PÄÄIIIN!" 
Nyman Oiva Tapani, 12.1.60, Konepuuseppä, Turku 
Ei pelännyt taistelukoulutuksessa pieniä kuralammikoita. 
Kuntonsa puolesta kurssin kärkipäässä. 
Järvisalo Ilkka Veikko, 14.7.62, keskikoulu , Espoo 
Siviilikarkuri ja aito helsinkiläinen 
"Sitt' meitsi ... " 

RAuK 1/80 
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VITSAND 

vasemmalta oikealle: 
Luostarinen Hannu Heikki, 1.12.61, sähköasentaja, Siuntio 
Tuvan paras punkantekijä joka osasi myös urputtaa. 
Päivystäjänä nautti ilmiselvästi vallan mausta. 
Väinälä Hannu Tapio, 22.12.60, puutarhuri, Halikko 
Kurssin lentävimmän lauseen isä. 
"Tämä ei ole hauskaa, mutta muistakaa, olette sotilaita!" 

- Toivanen Arto Olavi, 11.12.61, Asentaja, Helsinki 
Suunnisti tupansa Tenholan marssin voittoon. 
Muisti myös kertoa muille omasta erinomaisuudestaan. 
Kuosmanen Esko Tapio, 4.7.60, Keskikoulu, Helsinki 
Tuvan pienin mutta kovaäänisin. 
"Mrr, tääl on löysää" 

- Aschan Thomas, 30.1.62, Espoo 
Tuvan hiljainen kuopus. 
Jälkiraukkilaisena herkisteli oppilastovereitaan: "Vanhalla vähän". 
Laine Erkki 
Puuttuu kuvasta, mutta oli vahvasti mukana kurssilla. 
Ikimiehiä. 
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LAPPOHJA 

eturivi vasemmalta oikealle: 
- Kuvaja Ilkka Juhani, 7.9.60, ylioppilas, Helsinki 

Lintumies, joka alituisesti hääräsi kiikarinsa kanssa. 
Poti alituista maailmantuskaa valvottaen muuta tupaa iltayöstä. 

- Lehtonen Kimmo Tapio, 17.1.55, kasvatustiet. maist., Turku 
Virtuoosikitaristi, jonka etelä-amerikkalaiset kuumat rytmit huumasivat koko koulun. 
Oli joskus huolissaan asioiden moraalisesta oikeellisuudesta. 
Hautala Mikko Ilari, 1.1.54, fil.lis, Espoo 
Kiltti vanha herra, joka ei antanut sotilaallisen järjestyksen häiritä oloaan . 
"Täytyykö korpraaliakin todella puhutella?" 
Mälkki Erik Yrjö, 22.6.55, dipl.ins . , Espoo. 
Loi kuvan ihanteellisesta oppilasvääpelin toiminnasta. 
Aina asialinjalla. 
Siikonen Tero Heikki, 12.4.60, ylioppilas, Karjalohja 
Allerginen kolmen kilometrin aamureippailuille. 
Ystävä useimpien kanssa. 

takarivi vasemmalta oikealle: 
- Vikman Timo Kalevi, 12.3 .60, Sähköasentaja, Espoo 

Myhäilevä kuminaama, joka ei koskaan menettänyt hyväntuulisuuttaan . 
Diggasi hämypoppia, josta mielellään esitelmöi muulle tuvalle. 

- Kiijärvi Jarmo, autonasentaja 
Autoiki , jonka luumuilu muodostui legendaksi. 
"Se on ainoastaan järjestelykysymys" 

RAuK l!Rn 

Hankoniemi 

RIILAHTI 

vasemmalta oikealle: 
Kaila Markku Tapani, 22.11.61, Rakennusmies, Sammatti 
Innokas biljardisti vaikkei pelata osannutkaan. 
Pinkoilla taipumus lentää kattoon. 

- Eskola Antti Olli Juhani, 30.8.57, opiskelija, Lohja 
Päivystäjänä ei aina edes tiennyt missä itse oli . 
Kuntoutui hienosti kurssin lopussa. 
Heiniö Lasse Olavi , 1.10.51, Fil.kand., Helsinki 
Mukava ja rauhallinen nestori. 
Sopuisuudellaan esimerkkinä muille. 

- Hakkarainen Leo Tapani , 24.2.61 , Hitsaaja, Espoo 
Säästeli itseään ylimääräisiltä tehtäviltä mm. nukkumalla siivouspalvelun aikana vuoteen alla. 

- Aittala Matti Juhani, 19.11.60, Konepuuseppä, Halikko 
Omisti vauhtihirmun Puntti-Volvon. 
Autoilun lisäksi harrasti kirveenvarsien tekoa. 
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Hankoniemi 

äistä __ _,. ik 
vista __ · .. 
julkai ... 

len monta kertaa aikonut ttaa kameran mukaan. men 
istossa on tässä mielessä tollisempaa paikkaa ku Hästö-Busö. Viime yönä llessani laiturivartiossa, k tselin 
än aikaa Koverharin suu taan. Punertavat ja sine ävät valonheittimet valaisi at rautatehtaan aluetta ja ijas
at merenpinnasta muodo taen lukemattomia pieni kuunsiltoja. Aina silloin t llöin avattiin joku sulatusu neis

ta sillä taivaalle, tehtaan ylä uolelle muodostui toisina n tummanpunainen valopa sas, joka leveni ylöspäin ja l pul
t hävisi yöhön. 

Päivällä voi selkeällä sää ä erottaa tehtaan rakennulset. Jos on utuisempaa näk y vain harmaa siluetti siner ävää 
taivasta ja vettä vasten. / 

Iltahämärän aikaan maisema on ehkä kauneimmillaan: taivaalla on monia värivivahteita, jotka sekottuvat ja hei
jastuvat merenpinnasta. Keskipäivän auringonpaisteen terävyys on poissa, mutta silti saarien yksityiskohdat erottaa 
selvästi. Olen kuvannut muitakin kohteita mielessäni, esimerkiksi ympäriinsä juoksevia rusakkoja, metsälintuja tai 
saaren eteläpuolella vaahtopäitä myrskyn aikaan. Vaikka olen asunut melkein koko ikäni Turussa meren rannalla, 
tuntuu saariston luonto jo täällä erilaiselta. 

TULENJOHTO- JA ME
RIV ALVONTALINJA 
Haarikko, Harri Juhani 
Heikkilä, Jari Ilmari 
Huhtaoja, Kari Juhani 
Joutsenlahti, Risto Olavi 
Kainulainen, Asko Jari 
Juhani 
Kaustio, Tommy Juhani 
Kuusjoki, Markku Tapani 
Mustalahti, Timo Jaakko 
Mustonen, Vesa Ensio 
Nurminen, Ilpo Ilari 
Sandberg, Tomi Ingemar 
Vanhanen, Jorma Kalevi 

KESKIÖLINJA 
Ahonen, Matti Arto Juhani 
Helenius, Tom Krister 
Härmä, Esa Juhani 
Karlin, Kim Helge 
Laine, Jari Osmo Ilari 
Ontronen, Jorma Olavi 
Salminen, Ilmo Sakari 
Salminen, Jyrki Sakari 
Savinainen, Leo Tapio 
Talvitie, Kari Ilmari 

TYKKILINJA 
Hormavirta, Kai Juhani 
Karvinen, Ari Pentti Tapani 
Kepsu, Antti Olavi 
Kinnunen, Hannu Raimo 
Kalevi 
Kivi , Jaakko Tapio 
Mölsä, Jouni Tapio 
Niemi, Lars Stig Göran 
Toivonen, Hannu Viljami 
Uotila, Kari Juhani 

VIESTILINJA 
Kuokka, Kari Juhani 
Korento, Ari Jarkko Juhani 
Lindqvist, Kari Bertil 
Rantamäki, Ari Uolevi 
Rantala, Matti Juhani 
Reinikka, Olli-Matti 
Sandelin, Karl Mikael 
Aleksander 
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9.9.80 

Juostiin eilen Cooperi
kin ja joka jätkä yritti pai
naa parastaan. Toivonen
kin yritti liikaa ja ni in vain 
ambulanssi lla piti Lappoh
jasta kärrätä lääkäriin. 
Ambulanssin kuskina toi
minut alokaskaverinikin 
Halinen kuului ihmetelleen 
haavi levällään, että min
nekä päin sitä kaveria oi
kein ruvetaan kärrää
mään. 

Iltapäivällä räpistelim
me aseita ja homma luisti 
ihan mukavasti. Alkaa ka
vereilla jo pokka pitä
mään, kun joutuu astu
maan ryhmän eteen opet
tamaan esim. pikakivääri 
vm 26 lukon ja piipun ir
rottamisen. Siinäpä vasta 
pyssy, josta haluaisin py
syä kaukana, varsinkin 
marssin aikana. 

Juu , muuten hoituu 
hommat melkoisen muka
vasti näin lomalta palat
tua . Painaa vain erikois
koulutuksen koe niin pi
rusti päälle. Asiaa on vai k
ka koko läänille jakaa. Kä-

Hankoniemi 

klo 06. 05: aamureippailu 3 km 

vinpä tuossa rappusilla vä
hän raitista ilmaa hauk
kaamassa, kun alkavat 
nuo luontaiset unenlahjat
kin palaamaan taas nor
maalilla tavalla. Eipä ih
mekään, kun lomalla on 

tärkeämpääkin duunatta
vaa kuin hirsien vetelemi
nen kotosalla . Ovat avan
neet stadissa uuden muka
van paikan , missä tytöt ei
vät turhaa ujostele, jos al
kavat leningit painaa . 

- klo 08.03: sulkeiset; Jonooon järjesty, mrs 

19 

Ovat j uustoilleet tänne 
omaisten päivää ja sepäs 
vasta helkkarin hyvä juttu. 
Panee vain ihmetyttä
mään, ettei omaisia sen 
enempää ole ilmoittautu
nut halukkaaksi tänne tu
tustumiskäynnille tule
maan. On se vain sen ver
ran harvinainen kokemus 
siviileille nähdä tällainen 
linnake, ettei manu aina
kaan moisesta kieltäytyisi. 
Toivoittavasti joka jäpik
kä panee parastaan, että 
heille kehkeytyisi ikimuis
tettava vierailu täällä. 

RAuK 11/80 
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- klo 08.12: Oojennus . .. Ktse eteenpäin . . . taakse pstu 

- klo 09.16: Patteriharjoitus; tu/ikomentoja, meriampumamenetelmä PI . 

VIENTIAWEENA 
KOKO MAAPALLO 

AAUMA-RE POLA 
Tiedotusosasto, Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki 17 
Puh. 90-177 100, Telex 124514 rrhki sf 
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- klo 09.17: . . . maali suunnassa 28-00, etäisyys 75 . . . 

- klo 09.19.30: Lataa, kerta .. . 

- klo 09.17: . .. maali suunnassa 28-00, . .. 

- klo 09.19: Kerta 

- klo 09.58: Tulikomentoja, meriammuntamenetelmä 
P3 ... 

RAuK 11/80 
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21.8.80 

Tässä sitten vaan meikä
manne, matonen maakra
pu, joka tuskin koskaan 
aikaisemmin oli kunnolla 
merta nähnyt, istuskelen ja 
vastaan koko linnakkeen 
järjestyksestä. Kuulostaa 
juhlalliselta ja sitähän se 
tietysti osaltaan onkin, 
vaikka useinkin suhtau
dumme tämän kaltaisiin 
tehtäviin arjentuomalla ru
tiinilla ja joskus myös vä
hemmän suurella innos
tuksella. Joka tapauksessa 
hommat pyörii joko hyvin 
tai huonosti sen mukaan 
miten systeemit on laadittu 
ja mielestäni täällä kulkee 
oikein mukavasti . Sopeu
tuminen uuteen paikkaan 
vie tietysti aikansa, mutta 
käsittääkseni kenelläkään 
oppilaalle ei sen suhteen 
ole ollut mitään vaikeuksia 
tänne tullessaan. Tietysti 
täällä jo vaaditaan paljon, 
paljon enemmän kuin 
esim. kesäkuussa Säkylään 
palvelukseen astuneilta 
alokkailta ja onkin mielen
kiintoista todeta, kuinka 
paljon on näinkin lyhyenä 
aikana käyttäytyminen ja 
muukin olemus muttunut 
ja tuskin sinne huonon
paan suuntaan. 

22.9. -80 

Hankoniemi 

- klo 10.50: valmistautuminen ruokailuun 

Eilen oli suloisella saarellamme omaistenpäivä. Odotettavissa oli mukava jälleennäkeminen ystävien, vanhempien 
tai sukulaisten kanssa raskaan viikon jälkeen. Tunnelma alkoi tiivistyä jo lauantai-iltana: suunniteltiin tulevaa taiste
lunäytöstä ja kerättiin siihen vapaaehtoisia osallistujia. Itsestään selvää on, että lauantai-iltana myös siivottiin ahke
rasti. Yllättävää kyllä vapaaehtoisia taistelunäytökseen löytyi varsin helposti, eikä vapaaehtoisten valintaperusteet
kaan olleet arkipäivän rutiininomainen menetelmä: "oppilas Te, olette vapaaehtoinen". 

Sunnuntaiaamuna alkoi kuumeinen odotus. Kun vieraat saapuivat klo 12.10 Hankoniemellä voitiin todeta, että 
jälleennäkemisen riemu on vain viikon poissaolon jälkeen yhtä suurta kuin pidemmänkin erakkokauden jälkeen. 

Epämääräinen ja ihmettelevä siviililauma siirtyi hitaasti koulun luokkaan, jossa esitettiin HanRPstoa koskeva dia
sarja. Heti perään ulkona esitettiin pienimuotoinen taistelunäytös, joka kovasta metelistään ja hieman myöhästy
neestä savusta huolimatta sai "yleisön" hyväksynnän . Taistelunäytöksen lopuksi eräs oppilas esitteli yleisölle yksit
täisen miehen taisteluvarustuksen. 

TST-näytöksen savun vielä leijaillessa ilmassa lähdettiin kiertokävelylle saareen. Ltn Valtimon johdolla kävimme 
tulenjohtopaikan ulkopuolella ja 2. tykillä. Käynti oli miespuolisille vieraille ilmeisen kiinnostava, mutta naiset eivät 
näyttäneet oikein viihtyvän. 

Viimeisenä virallisena ohjelmana oli puolustusvoimista kertova elokuva, jonka jälkeen oli aikaa vapaaseen seurus
teluun ja valtion tarjoamaan ruokailuun (kuulemma varsin maukkaat ateriat). Klo 17 .00 jouduttiin taas heittämään 
jäähyväiset omaisille ja alkoi tuo niin tuttu rutiini aseenpuhdistuksineen ja valmistautumisineen tulevan viikon palve
lukseen. 

RAuK 11/80 

- klo 13.18: suunnistamaan 

- klo 13.27: ennen lähtöä 

Hankoniemi 

20.9.80 

"OODI TENHOLALLE" 

Oli meillä Tenholan marssi, 
eikä se ollut mikään farssi. 
Kas Tenholan marssi tää 
siit aina karvas muisto jää. 
Ei ollut reissu halpa 
siellä kypsyi selkä sekä jalka. 
Tänään ei kukaan kaahaa, 
kaikki vain jalkojansa raahaa. 

Marssilla kaikki hikoili, 
rukoili ja kiroili 
Matkan oli taituttava 
taikka rensselit naulaan laitettava 
Rasti rastin perään 
minä matkaa taakseni kerään. 
Saapas lipsuu, 
mieli kypsyy 
niin sitä mennään kohti syksyy 

Mikä Tenholassa tenhosi; 
oliko se vesi, kusi vai heikko kuntosi? 
Ei - Tenhola on iäksi ohi, 
sen kunniaksi syödään lohi. 

UUDEN KERRAN TENHOLALLE? 
MIELUUMMIN VAIKKA JUNAN ALLE. 
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- klo 15.44: loppukiri 

- klo 16. 07: suunnistuksen jälkeen 

Hankoniemi 

- klo 21.20: harjaa hampaat, huuhdo suu, hammas
peikko lannistuu 

RAuK 11/80 
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28 .8.80 

Huomenna on taas koe 
ja innokkaammat lukivat 
luokassa melkein yhteen 
asti. Toivottavasti he pysy
vät hereillä kokeen ajan ja 
toivottavasti sitä itse pysyy 
hereillä . Edellistä koetta 
edeltävänä yönä oli sama 
juttu . Piti olla vartiossa ja 
uni jäi vähiin. Tänään sai 
ihmeen rauhassa lukea. Ei 
tarvinnut jatkuvasti pun
nertaa ja karjua huomiota. 

Ulkona on vartioiden 
mukaan aika lämmintä, 
mutta ei välttämättä laitu
rivartioiden . Mittari näyt
tää 14 astetta. Parin viikon 
päästä voi olla jo ihan toi
nen ti lanne. Nyt on sen
tään vielä kesä . 

Monet eivät siedä asua 
kaupungissa, mutta itsellä
ni on ikävä Helsingin syk
syä. Olen syntynyt siellä 
enkä kovin mielelläni 
muuttaisi pois. Joka kerta 
lomilla, kun astun junasta, 
on mukava vetää keuhkot 
täyteen tuttua ilmaa. Ehkä 
se ei ole kovin puhdasta, 
mutta ei sillä väliä. Pääa
sia, että on kotona. 

2.9.80 

" Ryhmä kuuluu oppilas 
sen ja sen komentoon, 
opetusharjoituksen aihe 
on se ja se". Tuo repliikki 
on toistunut monen oppi
laan sanomana useasti 
kahtena viime viikkona. 
Meistä on tulossa ryhmän
johtajia. Koko ajatus -
olla ryhmänjohtajana -
tuntuu kovin kaukauselta. 
Juurihan me olimme alok
kaita ja nyt nähtävästi vie
läkin alempiarvoisia oppi
laita. 

Koko sana, oppilas, tun
tuu halveksittavalta tällä 
saarella. Siihen oikeastaan 
pätee loru : ei mitään -
vielä vähemmän - oppi
las . Ehkä tämäntyyppinen 
koulutus luo ryhmänjohta-

Hankoniemi 

- klo 22.17: Kokeet seuraavana päivänä klo 08.00 

jista pitkämielisempiä ja 
-pinnaisempia tulevia kou
lutettaviaan kohtaan, en 
tiedä! 

On outoa havaita, että 
jälkeenpäin todella ras
kaista ja päähänottavista 
harjoituksista muistaa 
vain kaikki hauskat puo
let. Jo samana iltana saate
taan porukalla naureskel
la, että "kyllä mä siinä 
taas mokasin" . Ehkä ih
misen muistirakenne on 
sellainen, että se poissul
kee tai ainakin vahvasti si
lottelee epämiellyttäviä ko
kemuksia. Ehkä se johtuu 
siitä, että yleensä kuulee 
puhuttavan armeijasta pel
kästään hauskana paikka
na . Ei muisteta enää epä
miellyttäviä kokemuksia. 

Jo nyt, kun ajattelee 
alokasaikaa, ennemmin 
hymyilee kun kiroilee. Ko
ko ajasta ei muista kuin 
mukavia hetkiä ja epämie
lyttävätkin asiat ovat tä
hän mennessä muuttuneet 
pelkästään mukaviksi ko
kemuksiksi. Ja toisaalta, 
mitä olisi armeija ilman 
muistoja tu levaisuuden va
ralle. 

28 .8.80 

''Herää, 
päivystämään!'' 

Tutut sanat monelle op
pilaalle tässä koulussa kai
kuvat vieläkin korvissani, 
kun kello on 03 .05. 

"Mitä, missä, minäkö, 
ei kai" - oli reaktioni . 

Kyllä, karu totuus: kello 
3 yöllä täytyy keskeyttää 
makea uni - no tiedätte
hän aiheen ... sisiliskon pa
riutumisesta - ja pukea 
harmaat niskaan . Sitten 
mennään istumaan pöydän 
ääreen 3 tunniksi . 

JIPPII, riemastuttavaa! 
No niin, ei urputeta, 

vaan päivystetään tunnol
lisesti, että kaverit saavat 
rauhassa nukkua. (VPT 
muuten kuorsaa mahta
vasti.) Valvoohan muita
kin oppilaita tänä yönä. 
Onhan se jonkinnäköinen 
lohdutus; siellä joku po
jottaa laiturilla vartiossa ja 
ihmettelee kun 2 tuntia 
kestää ainakin 3 tuntia. 

Laiturivartiossa on kiva 
keksiä kaikenlaisia ajan
tappamiskeinoja . Itselläni 
on seuraavanlainen. 1. 
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tunti: ihmettelen, kiroilen 
ja kävelen. 2. tunti : kier
rän sen sallitun lenkin nur
mikkokolmion ympäri lai
turin päähän asti. Reitti 
kestää noin 6 minuttia kun 
kävelee 2100 m tunnissa ja 
tauko on 4 minuuttia lyh
typylvään alla . Koko lenk
ki kuusi kertaa kiertäen 
saadaan se 2. tunti täyteen . 
Siinä vinkki tuleville laitu
rivartioi lle. 

Yöjutut: 
Opp Ahonen 
Opp Heikkilä 
Opp Huhtaoja 
Opp Härmä 
Opp Kainulainen 
Opp Karlin 
Opp Reinikka 
Opp Vanhanen 
Valokuvat: 
Opp Kaustio 

Taitto: 
Opp Kaustio 
Opp Rantala 
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RAuK 111/80 

Hangon Rannikkopatteriston Reser
vin Aliupseerikurssi 111/80 Hästö-Busön 
linnakkeella alkoi 05.12.1980 ja päättyi 
04.02.1981. Kurssin päätapahtumia jou
lun ja uuden vuoden ohella oli teatted
matka Helsinkiin katsomaan alaamme 
sivuavaa esitystä ''Tuntematon sotilas'' . 

Omaisten päivät 18. ja 25.01 saivat 
niin oppilaiden kuin vieraittenkin va
rauksettoman suosion. 

Piristävien tapahtumien vastapainoksi 
taitoja ja kestävyyttä koeteltiin patteri
harjoituksissa 20.-22.01. ja Lappohjan 
mets•ssä 27.-31.01. taisteluleirillä, joka 
huipentui Tenholan marssiin. 

Linnakkeen pienuudesta ja päivära
hojen säännöllisyydestä johtuen yhteis
henki pääsi väkisinkin muodostumaan 
hyväksi. Oppilaskunnan toimintaan 
hankittiin mainoksia ja toimitettiin 
kurssia koskeva osa tähän julkaisuun. 
Omaisten päivien ohjelmat ja teatteri
matka olivat myös oppilaskunnan vas
tuulla. 

Olemme valmiit taistoihin . .. 

KESKIMÄÄRIN!? 

Neljäkymmentäkolme
numeroista kenkää käyttä
vä 20-vuotias oppilas jou
tui kurssin aikana joka 
päivä 1 tunnin 20 minuutin 
ajaksi vartioon tai päivys
täjäksi . Keskimääräinen 
tuulen suunta oli 36-00 ja 
nopeus 7 m/ s. Kurssin 
1500 tunnista oppilas käyt
ti l~miin 378 tuntia (=n 16 
vrk) eli neljänneksen koko 
8-viikkoisesta kurssista. 

Pinkan tekeminen ja 
vuoteen sijaamiseen hän 
käytti yhteensä lähes 12 
tuntia. Aamureippailuun 
kului lähes 8 tuntia aamun 
raikkaita hetkiä. 
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SUOMENLAHDEN HELMI OPPILAAN 
NÄKÖVINKKELISTÄ 

Kurssi 3/ 80:n hitsiryh
mä testasi ja koekäytti 
Hästö-Busön terveys- ja 
kuntoutuskeskuksen ja sen 
varustuksen 5. 12.1980-4.2. 
1981 välisenä aikana. Tes
tin tarkoituksena on antaa 
väärää informatiota, tur
vattomuuden tunnetta, 
epätietoisuutta, fobiatilo
ja, traumoja, motivaatio
konflikteja, stressi
ihottumaa ja hallusinaati
oita sekä levittää vääriä 
huhuja reservialiupseeri
koulun tämänhetkisestä ti
lasta tuleville oppilaiksi 
pyrkiville. (hitsata = pin
nan kärventävää poltta
mista. SA-INT slangia) . 

Linnake pähkinänkuo
ressa (maa/ meripähkinä, 
tarpeeton yliviivataan) 
- Ilmasto (inti). Yleisin 
säätiedoitus: Sää saarella 
jatkuu. Jos olet vartiovuo
rossa: Tuulee pohjoisesta, 
tuulen voimakkuus väh. 15 
m/ s, ohutta alapilveä, jää
tävää tihkua. 
- Maisemat. Säätilasta ja 
vuodenajoista riipuen sa
tumainen saaristomaisena 
tai kuvottavan painajais
maista kallioluotoa sil
mänkantamattomiin. 
- Nähtävyyksiä. Ei esiin
ny, lukuunottamatta epä
määräistä lukumäärää 
rannikkotykkejä tykkikan
nan edellyttämissä paikois
sa. Näkemisenarvoista on 
myös Monacolaiseen tyy
liin tapahtuva vartion 
vaihto seremonioineen. 
- Kurssin teema, tarkoi
tus ja päämäärä. Luoda 
perusk( o )ulutuskaudesta 
selviytyneistä 
(täytä oikea vaihtoehto) 
sotilaallisia vastuuntuntoi
sia ja oikeudenmukaisia 
ryhmänjohtajan nimellä 
kulkevia virtuooseja. 
- Liikuntakasvatus ja 
terveysoppi. Aktiivinen 
mutta vaatimaton testiryh
mä keräsi seuraavia !
muotoja: aamulenkki 

(väh. 3 km verryttelyi
neen), TST-harjoituk
set + sulkeiset, suunnistuk
set, Coopertestit, maasto
lenkit ja marssit. 
- Terveys ja hygienia, 
yleisimmät sairaudet. Ak
tiivinen mutta vaatimaton 
testiryhmä havaitsi seuraa
vaa: siivousta, saunomi
nen, ruokailu maastossa 
tai ruokalassa. Sairaudet: 
jalkasieni, stressi
ihottuma, väijyfobia, kuu
me (yleensä salataan, 
VKS:stä ei pääse lomille), 
lomakuume (oireet: jatku
vaa herkistelyä, kroonista 
numeroiden toistamista), 
hermostuneisuutta. 
- Harrastusmahdoll
isuudet: flipperi, pingis
pöytä, biljardi, puntit, 
pöytätennis, biljardi, voi
mailusali, kehonrakennus
välineet, flipperi, saunan
lämmitys, tiskaus, televi
sio, itseopiskelu, laiturin 
hiekoitus, flfpperi, sotilas
kodissa venyminen, biljar
di, lenkkeily, lisäohjelmaa 
saa apukouluttajilta. Toi
sin sanoen, jokaiselle löy
tyy jotain aktivoivaa. 
- Erityispiirteitä (keräsi 
aktiivinen mutta vaatima
ton testiryhmä) Kuutamo
keikat: (Hestis by night): 
Kiertovartio . Epämääräis
tä harhailua pareittain saa
ren liukkailla ja petollisilla 
kallioilla. Varustukseen 
kuuluu mm. kovia patruu
noita, jotka tappavat hel
posti niin talossa kuin puu
tarhassakin. Laiturivartio. 
Palemista ja tolkutonta it
sekseen manailua. Apuvä
lineenä kello, jota vilkais
taan liian usein . 
- Esimiehet. Henkilöitä, 
joilla on oikeus antaa mui
ta onnettomia koskevia 
määräyksiä. Toimivat hy
vinä esimerkkeinä alaisil
leen Ua silleen) . Pikku
tarkkoja, niinkuin kuvaan 
kuuluu . Poistumiskiellon 
pelosta, se esimiehistä. 

- Varustus. Vähänkäy
tettyjä, uuden veroisia. 
Harvoin vapaa mutta pa
kollinen. 
- Liikenneyhteydet. Tar
vitaan harvoin, huonot 
mutta vaikeakulkuiset. 
Matka kotiin kestää 2.5-6 
tuntia, asuinpaikasta riip
pumatta . 

Aktiivisen mutta vaati
mattoman testiryhmän 
mieleenpainuneita hetkiä: 
tulo saareen (varustarkas
tus pihalla), ensimmäiset 
rättisulkeiset, aamureip
pailut, joulu/ uusivuosi 
saarella, suunnistuskilpai
lut, väijyt, kurssijulkaisun 
epätoivoinen pakertami
nen ja aikataulussa pysy
minen. 

Aktiivinen mutta vaati
maton testiryhmä pani 
merkille tautofoniaa Uos ei 
kuulu sanavarastoon, kts. 
Nykysuomen sanakirja 
kohta tautofonia) seuraa
vien sanontojen kohdalla: 
miks aina mää {Täällä olet 
aina vapaa ehtoinen vaik
ka et sitä itse huomaa
kaan), hae muista tuvista 
välillä, kuka urputtaa, ei 
urputeta, ei selitetä, onko 
teiltä kysytty jotain mitää, 
no niin mitä tapahtuu, 
kantapäät tänne nyt (pallo 
hukkui toisinaan toisilta 
parhaansa yrittäviltä ali
kersanteiltakin), kurssi 
thaakse phoistu, miksi se 
tiskikone seisoo, turhat 
pulinat pois, lipputanko 
kiertäen sama paikka sama 
muoto, meni veltosti takai
sin, pöydällä ei istuta koko 
tupa kymmenen saa suorit
taa. 

Tuvan aktiivinen mutta 
vaatimaton testiryhmä tes
tasi vähintään seitsemän 
päivää viikossa kaikissa 
olosuhteissa. Otoksista 
laskettiin keskiarvo ja tu
losta ryhmä luonnehtii 
seuraavasti: sotilaallisen 
huonosti ilmastoituja, tu
van ikkunasta on esteetön 

näköala 2 metrin paassa 
nousevalle suomalaiselle 
graniittikallioseinämälle, 
helppohoitoinen (kestää 
jopa 4 vesipesua päivässä), 
sisustukseen saadaan vaih
telua kerran viikossa ta
pahtuvalla päiväpeitteen 
vaihdolla, komerot yksin
kertaisia mutta ajoivat asi
ansa., siisteys kokoon näh
den suorastaan hämmäs
tyttävä, kalustus vrt. antii
kin sparta. 

Ruusuja: lomat (laatua, 
ei määrää), esimiesten ak
tiivisuutta, palkkoja. 

Risuja: _lomat {määrää, 
ei laatua), tuvan sisustus 
vaihtoehtoja, patjojen 
pehmusteita. 

Kirjotusvirheistä vasta
sivat opp. Rautio ja Mau
nuksela, piirsi opp. Rönn
berg. 
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TULEN JOHTO 

Tulenkestävä joukkio, 
joka ennakkoluulottomas
ti kävi kurssin urakkansa. 
Tietäen olevansa paras ja 
johtava linja (sitä kum
minkin erikoisemmin e
siintuomatta) se täytti sii
hen asetetut toiveet ja vaa
timukset olemalla paras, 
ainakin omasta mieles
tään. 

Erikoisen persoonan 
omaavia oppilaita kaikki, 
joilla kumminkin yksi yh
teinen piirre, vaatimatto
muus. Jotkut oli asettaneet 
päämääräkseen Ratekon, 
toiset taas eivät. Meillä oli 
kaikki edellytykset puolel
lamme. Meissä oli koulun 
kerma. Kuitenkaan emme 
tuoneet sitä koskaan mi
tenkään esille. No siinä se 
kurssi meni. Yhtään nor
maalia ei ollut koko linjal
la, kun Haavistokin siirtyi 
tykkimieheksi. 

Hentula, tulenjohtolin
jamme vänrikki Nappula, 
Mitä Hentula ei tiennyt, si
tä ei tietää tarvinnutkaan. 
Motto: "Enää 16 aamu
reippailua." 

Maunuksela: ''No niin, 
mitä tapahtuu???" Poimi 
ahkerasti vaikutteita alik. 
Lindqvistiltä. Rateko kau
kainen haave. 

Kilpeläinen. Kyhnyttä
jä, raaputti itseään aina ja 
kaikkialla. Kts. Testi 
Hästö-Busöstä, kohta ylei
simmät sairaudet. Vertaa 
kersantti Ärjylän koira. 

Niemi: Loukkaantui 
Cooperin testissä, valitet
tavasti vasta testin jälkeen. 
Sai vempulaa ja voi hyvin. 
Tietämättään aina vapaa
ehtoinen bingohommiin. 
Motto: "Miksi aina 
minä?" 

Kormu. Armoton urput
taja. Asennossa seistes
sään kuin mäkihyppääjä 
ilmalennon aikana. Motto: 
"Pääsispä Säkylään." 

Manalius. Linjan kova
kasvo. Hermostutti oppi
lastoverinsa oppilasjohta
jana ollessaan. Mittaili 
päivittäin kuumetta ja vih
doin onnisti: 38,9 - pääsi 
VKS:aan. Motto: "Olette
ko typerä, mitää?" 

Lehtinen. Linjan lem-

Tuolla se paukku menee, meniköhlin pojat piirun verran 
pieleen! 

mikkisimpanssi. Teetti 
työtä postinkantajilla kir
joittamalla kirjeitä solke
naan. Ilmettään ei kestä
nyt paraskaan pokerinaa
ma. Pohdiskeli syvällisesti 
asioita, kuten: "Montako
han norsua on raiskattu?" 
tai "Mitäs jos siitä ome
nasta saa kupan?" Motto: 
"Minkäs ihminen sille voi, 
että on niin fiksu!" 

Hämäläinen. Pyrki po
liisiksi. Loistavat edelly
tykset alalle: osasi lukea 
ja/tai kirjoittaa. Kunnos
tautui ensimmäisenä oppi
lasvääpelinä, (vasen, yks, 
kaks) mutta löysi pallon 
myöhemmin. Motto: "Sä
ki Immonen kuvittelet aina 
olevas jotain, koita itte ol
le oppilasvääpelinä." 

Sipilä. Jokapaikan höy
lä. Vaikeuksia päästä esille 
lyhyen 2-metrisen vartensa 
takia: sai niin harvoja teh
täviä, esim. RTTK:n edus
taja, lehden päätoimittaja 
jne. 

Tulenjohdolle lomia, ei voi 
olla totta! PK piristää! 

Kertoisiko joku mitä me mitataan! 
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VIES TILIN JA 

Motto: Prrkele Suoma
lainen; ei puhuta p .. tä put
kiratioon! 

Viestilinja: kirjavahvuus 
8 oppilasta; rivivahvuus 
ylittää harvoin 70 % edelli
sistä. Oomme kaikki niin 
fiksuja, että harvoin meitä 
hommissa näkee. Muut ei
vät tunnu tajuavan Kunin
kaallisen Viestin merkitys
tä; tasokasta porukkaa jo
ka lähtöön - veneet, toi
misto, metsäration hoita
ja, kelamies ym. ym. ja 
vaikka mitä muuta! Tai 
kuten kuuluisa apukoulut
tajakin sanoo: "Oletteko 
tyhmiäää, mitäää?" Em
me ole, hallussa on kaikki 
putkiration kommervenkit 
sekä viestilomakkeen vit
saukset. Kokolailla velmua 
porukkaa nää viestivirtu
oosit - meidät aina huo
mataan! Jokaisella on oma 
paikkansa ryhmässä; Vil
janen, linjan vanha syöp
pö, hoitaa (oman) muoni
tuksen suu vaahdossa 
vaikka oltaisiin mettässä; 
Poronpurija-Puranen kyl
lä laukoo vitsin, joka saa 
naurun hersymään vaikka 
oltais viikko/ kuukausi il
man n .. sta; Jokinen mur
taa vihollisen itseluotta
muksen jo olemuksellaan, 
Pääkaappi himself; Hyvä
rinen klaaraa oikeat ilopil
lerit oli tilanne mikä ta
hansa missä tahansa; Lahti 
se vaan hitsaa liitoksia 
kaapeleihin ilman kipinää, 
lievää pulinaa kyllä havait
tavissa; Parkkonen veneau 
ja sattu niin kovasti, että 
tie vei Tilkaan ja tykkimie
heksi; Rumba-Immonen:" 
Hiljaa muodossa, viholli
sen tuli hiljenee kädet sy
vemmälle taskuun ja 
ampuma-asento selälleen 
on seuraavanlainen ... " 
site toi Rubberface Nor
din: Duoda Duoda, kun 
mä yhdistän ton mustan 
tohon mustaan niin . .. 
poks poks ! Ohhoh taas 
meni yks viestivirtuoosi! 
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Viestilinja in action eli tauolla 

Kurssin pinkka 
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AMPUMAKUNTOON 

Komennolla ''ampuma
kuntoon" tapahtuu kes
kiössä seuraavaa: oppilas 
Alakuja raottaa epäluuloi
sena toista silmäänsä ja 
tiedustelee varovasti: 

- Joko nyt on hiljai
suus? 

Saatuaan selville asioi
den oikean laidan hän laa
hustaa parasta mahdollista 
vauhtia kaapilleen, jossa 
on vielä kymmenen mi
nuuttia senkin jälkeen, 
kun muut ovat lähteneet. 

Sen sijaan oikea Laita 
räpeltää vanhaa mank
kaansa ja teippejään kaap
piin, samalla uusia suo
menkielen sanoja hiljaa 
toistellen. 

Ikäänkuin vastauksena 
Alakujan kysymykseen 
Makkonen huutaa: 

- Hiljaisuus! 
ja hävittää pallonsa, jota 
ei vieläkään ole löytynyt. 
Toiminnan alusta asti ka
jahtelevat oppilas Raulak
sen asiantuntijalausunnot: 

- Hei, eiks meiän kan
nattais tehdä tällä taval
la. . . mutta ne häipyivät 
jo pihalla olevan Lönnrot
hin oletettujen joukkojen 
johtokomentoihin: 

- Tautista mölinää, 
minähän huudan teidät 
kumoon. 

Tässä vaiheessa Hed
man ei tapansa mukaan sa
no mitään ja aloittaa toi
mintansa Makkosen ko
mentojen mukaan todeten: 

Oppilas Paananen jättää 
sanomatta mitä on juuri 
aikeissa sanoa, putoaa 
sängystä peltikaappinsa 
ovelle, avaa oven, jää vaa
tevyöryn alle ja ihmettelee: 

- Miks aina minä, eiks 
joku muu vois välillä? 

Oppilas TJ Vestola yrit
tää differentiaaliyhtälön 
avulla ratkaista RAuK 
TJ:n suhdetta kotiuttamis
päivämäärään, loma-TJ:n 
ollessa kulmakertoimena 
ja ilmoittaa herkistyneenä: 

- Oppilas Vestola, aa
muni = 6 TJo, vähenee. 

Ikinuori oppilas Vilja 
miettii kahdenkymmenen
kahdeksan vuoden salmia
kinsyöntikokemuksellaan: 

- Mahtaakohan lähteä 
lauantaina käyntiin, kun 
pitäis lomille ja on pakkas
takin taas . 

Juuri silloin alikersantti 
Ontronen palaa klubilta, 
kampaa hiuksensa, oikoo 
housun prässit: 

- Ladyhill ei taida tä
nään olla mitään, koete
taanpa Rendezvous'ta. 

Keskiölinjalla pallo hukassa 

Vihdoin tykillä 

Tykkilinjalla vallitsee 
vielä tässä vaiheessa epä
tietoisuus ( = sekasorto), 
kunnes korolinjan viimein 
tultua kuntoon kajahtaa 
rätinän keskeltä ääni: 

- Ampumakuntoon! 
Oppilas Aaltonen rupe

aa välittömästi sättää
mään, mutta tunkee epä
huomiossa pullan koko
naan suuhunsa ja on tu
kehtua, jolloin vain ilme 
kertoo: 

- Tänä iltana upseeri
kerholla ... 

Oppilas Rumba Heikki
lä astuu sisään ja karjai
see: 

- Vassallenne! 
Ilostuneena oppilas Ki

vistö heittäytyy maahan ja 
kysyy: 

- Saanko ryömiä? 
Ahtikivi ja Ahokas tais

televat keskenään siitä, 
kumman vuoro on pestä 
WC:n lattia: 

Mää pesin eilen. 
Mää toissapäivänä. 
Sshuolaa shaa vain 

munan kanssha. 

VKS Hietanen levyttää 
tyynen rauhallisena; 

- VMTL, lähden aa
mulla EPtrille. 

Ranta nukkuu tyytyväi
senä punkan alla vielä viisi 
minuuttia, jolloin hänet 
vasta löydetään. 

Alikersantti Toivonen 
huutaa herättyään: 

- Asento napsahtaa, 
rintamasuunta kääntyy. 
Koko tupa .. . kymmenen! 
Ranta punnertaa ähisten ja 
ilmoittaa: 

- Juu, kylä mää oon 
hereillä jo. 

Salomaa istuu vielä het
ken ja latelee törkeyksiä 
Lehdolle: 

- ... sinun tyylisi ih
metyttää minua. 

- Deus meus, in urea 
sumus, 
vastaa Lehto ja alkaa epä
toivoisesti siirrellä punk
kansa ryppyjä paikasta 
toiseen. 

- Älä sä urputa, 
valittaa Salomaa. 

- mää olen taas apu
pässinä. 

Vapaa ryysää kaapil
leen, ihailee hetken piilo
pinkkaansa, etsiskelee gai
fanaamariaan ja ajattelee 
ääneen: 

- TJ 360° + 1599 
- KL 

+ VBU, paljonks se on 
piiruissa? 

- Sotkukaappi auki 
seuraavat puoli tuntia, 
toteaa Savikko ja poistuu 
veneelle laskemaan pistei
tään . .. 

- Pääsen, en pääse, 
pääsen ... 
toisten joutuessa lumisa
teessa rapistelemään asei
ta. Kaikkien ollessa vii
mein valmiina aloittamaan 
ammunnan valmisteluihin 
valmistautumisen, kuuluu 
jostain ääni: 

- Meni veltosti, säily
tyskuntoon. 
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Papin 
palsta 

"APUA, APUA, 
AAMUT LOPPUU'' 

Varusmiehen mielestä parasta, mitä intissä 
tapahtuu, on se, kun aamut loppuvat. Se, että 
sotilaspassi työnnetään kouraan, kiitetään hy
västä palveluksesta, ja kotiutushetki koittaa. 
Koko elämää ajatellen aamujen loppuminen ei 
ehkä olekaan niin iloinen asia. Elämässä T J-O 
ei tunnut kovinkaan riemulliselta. Viimeinen 
aamu ei ehkä merkitsekään sitä vapauden tun
netta, sitä kotiutumisen odotuksen täyttymistä, 
mitä se merkitsi varusmiesaikana. Ihminen ei 
ole varma, mitä elämän päättyminen tuo tulles
saan. 

Jumala lupaa, että elämän viimeinen päivä 
voi olla "kotiutumispäivä." Ehtona kotiutta
miselle periaatteessa on, että ihiminen täyttää 
Jumalan asettamat ehdot, eli hän on täyttänyt 
Jumalan lain. Tämä ehto on kuitenkin ihmisel
le liian raskas. 

HANKONIEMEN RISTI 1 

Varusmiespalvelusta suorittamaan ei voi pes
tata sijaista, mutta Jumala antoi sijaisen, oman 
poikansa suorittamaan ne elämän velvollisuu
det, joita ihminen ei kykene täyttämään. Jeesus 
Kristus täytti lain. Mutta hän meni vielä pitem
mälle. Hän kärsi sijaisena rangaistuksen ihmis
ten rikkeistä, hän kuoli ihmisen sijasta, jotta 
ihminen voisi viimeisenä päivänä päästä tai
vaan kotiin. 

Ihmiselle on annettu lahja. Kysymys on vain 
siitä, ottaako hän sen vastaan. Tilanne on sa
mankaltainen, kuin jos alokkaalle yhtäkkiä sa
nottaisiin, että hänen asevelvollisuutensa on 
suoritettu, hän saa hakea sotilaspassinsa vääpe
lin toimistosta ja lähteä kotiin. Saattaa hyvin
kin olla, että alokas kuittaa moisen tiedon vain 
huonoa makua osoittavana pilana ja unohtaa 
asian. 

Myös Jumalan lahjan voi kuitata huonona 
huulena. Ihminen voi olla uskomatta. Silloin 
hän menettää kaiken, mitä hänen puolestaan 
on tehty, hän jää yksin, ilman toivoa Taivaan 
Kotiin pääsystä silloin, kun elämän T J = 0. 
Mutta jos ihminen uskoo, että kaikki on täytet
ty hänen puolestaan, niin hänen ei tarvitse pelä
tä viimeistä aamuaan, vaan hänet "kotiute
taan", ikuisuudeksi taivaallisen Isän luo. 

HanRPston varusmiespappi 
Korpraali Jussi Matikainen 

20.9,1979 Puolustusvoimain komentaja hyväksyi Hangon Rannikkopatteriston joukko-osastoristiksi Hankoniemen 
Ristin. Hankoniemen Ristiä jaettiin ensimmäisen kerran 6.12.1979. Kaikkiaan on Ristin tähän mennessä saanut 271 
henkilöä. 

teräksenharmaa 

Hankoniemen ristin heraldinen selitys 
- Merensininen risti, jonka reunat teräksenharmaat 
- Ristin keskellä tykin putket ristikkäin, 
- Tykin putkien päällä patteriston lipun tunnuskuvia , 
- Putket ja tunnuskuvien reunus sekä majakka kiiltävä 

pronssi , 

- Tunnuskuvion pohja matta pronssi. 

Mitat 40 mm x 40 mm 

Ristin takana keskellä kiinnitysruuvi 

matta pronssi 

merensininen 

1------------ 40 mm----------< 
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Kirkollisesta 
työstä 
patteristossa 

Varusmiespalvelu merkitsee elämässäsi var
masti monella tavalla poikkeavaa ajanjaksoa. 
Olet ehkä ensimmäistä kertaa pitkiä aikoja 
poissa kotoa. Olet joutunut varsin erilaisiin 
olosuhteisiin kuin mihin olet aiemmin tottunut. 
Elämisen kuviot ovat myös monella tavalla ra
jatummat kuin siviilissä. Et voi mennä ja tulla 
niin kuin mieli kulloinkin tekisi. Sinulta vaadi
taan lyhyessä ajassa paljon uuden oppimista ja 
sopeutumista. 

Tämä ei ole aina helppoa, minkä hyvin tiedät 
kokemuksistasi ja minkä joudut yhä uudelleen 
huomaamaan. Joskus voi olla hyvinkin vaikeaa 
löytää omaa paikkaansa toisten joukossa, koti
asiat saattavat olla pahasti solmussa tai lomalla 
tuli törmäiltyä tms. Nämä asiat eivät ainakaan 
helpota oloasi täällä. Kuitenkin useimmiten on 
kysymys aivan normaaleista ihmiselämään 
kuuluvista vaikeuksista, mutta jotka juuri tääl
lä voivat saada erilaiset mittasuhteet ja kärjis
tyä ikäviksikin seurauksiksi. 

Juuri silloin olisi hyvä puhua tilanteestaan 
jonkun kanssa. Jos sinulla on hyvä ystävä, si
nulla on paljon. Myös sotilaspappi ja varus
miespappi ovat ihmisiä, jotka ovat täällä sinua 
varten. Heidän puoleensa voit kääntyä luotta
muksella kaikissa mieltäsi vaivaavissa aisoissa. 
Me emme ole olemassa vain joitakin tarkoin ra-

MANNER/N KONEPAJA 

Rautainen tarjous: 

Perus HiFi Paketti 

jattuja ja määriteltyjä "hengellisiä" asioita 
varten, vaikka ne juuri ovat olennainen osa 
työtämme täällä niin kuin siviilissäkin. 

Varusmiespappi kiertää säännöllisesti yksi
köissä ollakseen mahdollisimman helposti ta
voitettavissa. Hänet on vapautettu muusta pal
veluksesta siksi, että hän voisi olla sinun käy
tettävissäsi, kun hänen läsnäoloaan tarvitset. 
Kirkolliseen työhön kuuluvat myös oppitunnit 
ja iltahartaudet. Minkälaisiksi ne muodostu
vat, riippuu siitä, minkälaisiksi me ne yhdessä 
teemme. Papin tunnit ovat tilanteita, joissa on 
mahdollista ja lupa yhdessä pohtia ja kysellä 
ihmiselämää, tässä ja nyt sekä siviilissä, kuulu
via tärkeitä, ja usein vaikeitakin asioita. llta
hartaudet ovat mahdollisuuksia kokea yhdessä 
elämästä jotain, joka ulottuu pinnan ja arjen 
harmauden läpi syvemmälle, osoittamaan vai
keaankin päivään sisältyvää elämänilon ja mie
lekkyyden kokemisen mahdollisuutta. 

Reijo Työrinoja, pastori 

Ps. Minut tavoittaa paitsi oppituntien yms. yh
teydessä, päätoimestani Hangon suomalaisessa 
seurakunnassa puh. 83 374 tai kotoa Nummitie 
7C, puh. 86576. Pidetään yhteyttä! 

HANGON OPTIIKKA 
HANGÖ OPTIK 

Teknilliset tiedot 
R-S11 viritinvahvistin 2 27 W 
KD-AII metallinauhadekki 40-15000 Hz 
S-55 3-tie kaiuttimet 40 W 
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JUSSARO 

POIMINTOJA JUSSA
RÖN HISTORIASTA 

Jussarö - Suomen kol
manneksi eteläisin saari, 
sijaitsee Tammisaaren saa
ristossa n. 35 km itään. 
Saaren pitkään historiaan 
liittyvät kertomukset ran
tarosvoista aina huimiin 
kuvitelmiin salaisista oh
justukikohdista. Saaren 
nykyisen nimen arvellaan 
olevan peräisin esihistori
alliselta ajalta suomenkie
lisestä nimestä JOUHI
SAARI. Ensimmäistä ker
taa kirjoitettuna mm1 
esiintyy 1200-luvulla muo
dossa JUXAREA ja tä
män jälkeen 1700-luvulla 
JUSSINSAARENA luotsi
ja majakkalaitoksen histo
riassa. Saarta ovat aikojen 
kuluessa asuttaneet mm. 
kalastajat, luotsit, vangit , 
majakanvartijat, kaivos
miehet, merivartijat ja so
tilaat. 

Historiallisina yksityis
kohtina mainittakoon 
1915 saaren keskiosaan pe
rustettu venäläinen radio
asema, jonka vahvuus oli 3 
sotilasta ja 1 nainen. Radi
oasema ei kuitenkaan toi
minut pitkään, sillä Venä
jällä puhjenneet levotto
muudet heijastuivat tänne 
asti. Huhtikuussa 1917 ra
dioryhniä poltti kasarmin
sa ja lähti jäitä myöten 
mannerta kohden. Santar
mit kuitenkin keskeyttivät 
pakomatkan ja surmasivat 
karkulaiset. 

N. 20 vuotta myöhem
min ennen talvisotaa käy
dyissä Moskovan neuvot
teluissa suomalaiset esitti
vät Hankoniemen vaih
toehdoksi Jussarön saarta. 
Saari ei kuitenkaan syystä 
tai toisesta miellyttänyt 
vaatijoita . 

KAIVOSTOIMINTA 
Jo 1600-luvulta peräisin 

olevissa merikorteissa 
esiintyy mainintoja alueen 
poikkeukselisesta mag
neettisuudesta. Ensimmäi
set tutkimukset pani toi
meen ruukinpatruuna Mi
kael Hisinger v 1817, joka 
tarvitsi raaka-ainetta Bill
näsin, Fagervikin ja Skog
byn ruukkeihinsa. Vuonna 
1834 aloiettiin Suur
Jussarössä valtion toimes
ta malminlouhinta, joka 
jatkuttuaan kolme vuotta 
lopetettiin kannattamatto
mana. 

Uusi yritys tehtiin jäl
leen 1840, mutta, vaikka 
työvoimana käytettiin elin
kautisvankeja kustannus
ten pienentämiseksi, oli 
kaivos kaksikymmentä 
vuotta myöhemmin lope
tettava kannattamattoma
na. Vuosina 1898 ja 1919-
1921 yritettiin jälleen kui
tenkin tuloksetta. 

1954 Oy VUOKSEN
NISKA aloitti kaivostoi
minnan edellytysten tutki
misen ja 1959 tehtiin lopul
linen päätös toiminnan 
aloittamiseksi, arvioidun 
120 000 m 3 26 fJ/o rautaa si
sältävän malmion hyödyn
tämiseksi. Vilkkaimpana 
aikana tuotettiin 60 fJ/o :sta 
rikastetta 350 000 tn/ v, 
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kaivoksen työllistäessä lä
hes 300 henkilöä. Joulu
kuussa 1967 kaivostoimin
ta lopetettiin niin ikään 
kannattamattomana. 

JUSSARÖ TÄNÄÄN 

Kaiken väliaikaisuuden 
ja tilapäisyyden jälkeen 
saari näyttää saaneen py
syvän haltijan loppuvuo
desta 1980 sen siirryttyä 
puolustuslaitoksen hallin
taan. Sotien jälkeen päät
tynyt sotilaiden läsnäolo 
saarella jatkui 1957, jol
loin HanRPsto sijoitti 5-
miehisen merivalvontaryh
män Jussarön merivartioa
seman alaisuuteen . Toi
minta alkoi vaatimatto
masti silloisen kaluston kä
sittäessä lähinnä vartiotur
kin , kiikarin, taskulampun 
ja puhelimen. Tänään var
tiolinnake suorittaa tehtä
väänsä, merialueen val
vontaa, yhteistyössä Jussa
rön meri vartioaseman 
kanssa. 

SALON SEUDUN 
OSUUSKAUPPA 

KONEPAJA REIJO NURMI 
OY 

LINDHOLM LINES 
Koivuniemenkatu 1, 10600 Tammisaari , Puh 911-13808 

MENNÄÄN BUSSILLA ... 
... JA MATKAJÄRJESTELYT MEILTÄ 

Matkatoimisto 

LL Tourist Service 
Tammisaari 
911 -14620 

Karjaa Lohja Helsinki Loviisa 
911 -31444912-21818 90-413844 914-52888 
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Russarön linnake sijait
see noin 5 km Hangosta 
lounaaseen. Saaren näky
vimmät osat ovat majak
ka, legendaarinen Hangon 
Silmä, ja vanha 1932 ra
kennettu kasarmiraken
nus. 

Varusmieskoulutus saa
rella jakautuu kolmeen 
pääryhmään: upseerikoke
laiden soveltava koulutus, 
ryhmänjohtajien käytän
nön koulutus ja tykkimies
ten erikoiskoulutus. 

Upseerikokelaat, jotka 
saavat Rannikkotykistö
koulussa 2 kuukauden pi
tuisen jaosjohtajakoulu
tuksen, tulevat Russarö
hön toteuttamaan saami
aan oppeja. Tehtävänä 
heillä on jaosjohtajan teh
tävät, jotka vastaavat 

Hankoniemi 

RUSSARÖ 

maavo1m1ssa joukkueen
johtajan toimia. Varus
miesajastaan kokelaat 
ovat Russarössä noin 4 
kuukautta. 

Ryhmänjohtajat viettä
vät saarella myös 4 kuu
kautta varusmiesaikaansa. 
Tänä aikana heidän tehtä
vänään on toimia sekä 
oman että seuraavan saa
pumiserän ryhmänjohtaji
na. Samalla he saavat käy
tännön koulutusta omaan 
tehtäväänsä. 

Tykkimiehet saavat saa
rella erikoiskoulutusta 
omaan tehtäväänsä ran
nikkotykistössä. Saarella 
koulutetaan tulenjohto-, 
keskiö- ja varsinaisia tyk
kimiehiä, jotka vastaavat 
tulitoiminnasta tykeillä. 
Lisäksi saarella toimii sää-

asema ja merivalvonta
asema, joilla työskentelee 
varusmiehiä valvontateh
tävissä. Loput saaren va
rusmiehistä toimivat huol
totehtävissä venemiehinä, 
viestimiehinä, traktorin
kuljettajina jne. 

Suurin osa saarella ta
pahtuvasta koulutuksesta 
on kehysharjoittelua. Täl
lä tarkoitetaan erikoiskou
lutusta tulenjohtopaikas
sa, keskiössä ja tykeillä. 
Koulutuksella pyritään kit
kattomaan yhteistyöhön, 
tarkkuuteen ja nopeuteen. 

Varusmiesten vapaa-
ajanviettomahdollisuudet 
ovat saarella varsin heikot. 
Patterilta löytyy biljardi ja 
pöytätennis varusteineen. 
Sotilaskoti on avoinna 
ruokatuntisin arkipäivinä 
ja klo 17 .30-20.00. Viikon
loppuisin sotilaskoti on 
avoinna vain iltaisin. Sot
kussa voi kuunnella levy
automaattia, pelata flippe
riä tai katsella TV:tä. Pat
terilta löytyy lisäksi toinen 
TV ja radio, jotka sotilas
kotiyhdistys on lahjoitta
nut. Saarella on myös eri-

nomainen sauna, josta on 
tullut lähes suosituin 
vapaa-aj anviettopai k ka 
varusmiesten keskuudessa 

SUOMEN ETELÄISIN SÄÄASEMA - RUSSARÖ 
Russarön linnakkeella toimii yksi Suomen rannikkosääasema, joka suorittaa synoptista sääpalvelua ja laatii tarvit

taessa tykistön sääsanomia rannikkopatteriston käyttöön. Sääaseman päällikkönä toimii sotilasmestari E Ilkka ja 
säähavainnontekijöinä kolme varusmiestä. 

Synoptisella sääpalvelulla ymmärretään joka kolmas tunti tehtävää säähavaintoa, joka tehdään samanaikaisesti 
ympäri maailmaa. Säähavainnot kootaan synoptiseksi sähkeeksi, jossa ilmoitetaan mm. lämpötila, kosteus, tuuli, 
pil~isyys, ilmanpaine, näkyvyys, sademäärät ja vallitsevan sään kuvailu . Nämä tiedot muutetaan koodikieleksi, min
kä Jälkeen sähke viestitetään Ilmatieteen laitokselle. 

Koulutus sääpalvelutehtäviin tapahtuu Luonetjärven varuskunnassa Tikkakoskella. Säämieskurssi kestää kymme
nen viikkoa, jonka jälkeen aliupseereiksi koulutettavat jatkavat RAuK:ssa viisi viikkoa. Koulutus on selvästi teoria
voittoista, joskin kurssin loppuvaiheessa opittuja tietoja sovelletaan käytännön harjoituksissa maasto-olosuhteissa. 

S~ämiesten ja -aliupseereiden tehtäviin kuuluu sääpäivystysvuorojen lisäksi säteilymittaukset, meriveden korkeu
den Ja lämpötilan määrittäminen sekä aurinkoautografin hoito. Patteriston ammuntojen yhteydessä sääryhmä tekee 
tykistön sääsanoman, josta keskiö saa tarvitsemansa tuuli-, lämpötila- ja ilmanpainetiedot. Lisäksi työtä teettävät 
kuukausi- ja vuosiraportit, joista tässä esimerkiksi vuoden 1980 sää. 

Vuoden 1980 keskimääräinen lämpötila oli Russarön saarella + 5.3 astetta. Tämä on hieman alempi kuin pitkäai
kainen keskiarvo, joka on + 5.5 astetta, mutta 0.4 astetta korkeampi kuin vuoden 1979 keskiarvo. 

Lämpimin päivä oli 30. 7, jolloin keskilämpötila oli 22.4 astetta. Samana päivänä saavutettiin vuoden ylin lämpöti
la: 25.2 astetta. Kylmin päivä taas oli 9.2: keskilämpötila -20.5 astetta. Pakkaspäiviä oli vuoden aikana 121, edellise
nä vuonna niitä oli 106. 

Tuulen keskinopeus vuonna 1980 saatiin 5.5 m/ s. Vuoden 1979 arvo oli 5.1 m/ s. Tuulisin päivä oli 26.10, jolloin 
keskiarvotuuli oli 18.3 m/ s. Suurin 10 min. keskiarvo, 20 m/ s, saavutettiin samana päivänä ja samoin 21.11, jolloin 
myös suurin puuska, 27 m/ s, mitattiin. 

Kokonaissademääräksi saatiin vuoden kuluessa 586.5 mm, mikä on 53.5 mm enemmän kuin vuonna 1979 ja 122.5 
mm enemmän kuin pitkäaikainen keskiarvo. Sateisin kaikista 157 sadepäivästä oli 25 .6, jolloin satoi 31.4 mm. 

Meriveden korkeus vaihteli -65 cm:n ja + 68 cm:n välillä. Keskiarvoksi laskettiin -3.4 mm. 
Aurinko paistoi yhteensä 1772 tuntia, joka määrä on 127 tuntia enemmän kuin vuonna 1979. Aurinkoisin päivä oli 

13 .6, jolloin aurinko paistoi peräti 15. 7 tuntia. Pilvisiä päiviä esiintyi 165, selkeitä 23. Edellisen vuoden vastaavat ar
vot ovat 191 ja 14. Vuosi 1980 oli aurinkoinen, sillä vuorokautta kohden saatiin auringonpaistetta 4.8 tuntia. 
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''OLO SE ON KUN SILKKIÄ VAAN'' 

Koska tässä lehdessä on 
käsitelty oloja ja olemista 
linnakkeella, niin kannan
pa korteni kekoon minä
kin. Tämä on sellainen ns. 
toinen mielipide elikä tässä 
tapauksessa epävirallisem
pi. 

Kun tänne on tulossa, 
miettii, kuinka sitä pärjää 
tai minkälaista täällä tulee 
olemaan. Turhaa mikä 
turhaa. Ei tämä mikään 
Shangri-La tai Via Doloro
sa ole, mutta onhan saarel
la oleminen tietysti toista, 
kuin mantereella; jo maan
tieteellinen sijainti asettaa 
omat vaatimuksensa. Toi
seksi ilmapiiri suljetussa 

!~ ~, ";-':·:· 
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yhteisössä muodostuu pa
kostakin omintakeiseksi. 
Katson linnakkeen olevan 
suljettu, vaikka eihän tä
mä mikään ilmatiiviisti 
suljettu karanteenipaikka 
ole. Ilmapiiri on se, johon 
kaikki täällä olevat voivat 
vaikuttaa ja vaikuttavat
kin. Se ei pelkillä hengen
voimilla miksikään muutu, 
teot ratkaisevat. Yleisesti 
tahtoisin sanoa, että tänne 
tulevien ei pidä uskoa puo
liakaan siitä, mitä heille 
uskotellaan. Ainakin kun 
oma ikäluokkani tuli, sitä 
kuuli mitä ihmeellisimpiä 
tarinoita. Ei tämä sellainen 
paikka ole. 

T:MI KEMIKALIO 
SINI KULMA 

Halmstadinkatu 3, Hanko 

WESTERHOLM & CO 
Bulevardi 16, Hanko 

Puh. 81 202 

HANGON URHEILU 
Hanko, puh. 86 464 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

Ensimmäiset päivät uu
sissa paikoissa ovat aina 
samanlaisia: pelkkää "hä
sää''. Aikanaan eläminen 
tasaantuu ja alkaa arki, jo
ka ei välttämättä ole har
maa, vaan kuitenkin tuuli
nen. Luonto näyttää täällä 
kaikki puolensa. Russarös
tä ei voi sanoa, että se on 
luonnontilassa mutta kyllä 
täällä metsääkin on. Jos
kus iltaisin tarkastuskier
rosta tehtäessä olo voi tun
tua yksinäiseltäkin. Ei luu
lisi olevan mahdollista, 
kun tietää saaressa olevan 
varuskunnan. Sellaisina 
hetkinä voi käsittää osan 
siitä kauneudesta ja vieh
tätysvoimasta, joka saaris
tolla ihmisten mielestä on. 
Ehkäpä jossain korpiva
ruskunnassa voi tavata sa
manlaista rauhaa. 

No, ei olo aina yhtä ro
manttista ole. Illat ovat 
useimmiten pelkkää vapa
aohjelmaa, Olemista isolla 
kirjoitettuna. Sotilaskodin 
ja television lisäksi on tar
jolla eräänlainen henkinen 
tylsistyminen. Sanoisin, et
tä täällä palvelevan varus
miehen on oltava tavallista 
aktiivisempi etsiessään it-

selleen jonkinlaista henkis
tä voimistelua. Näin talvi
sin kuntoilijatkin ovat ko
villa, koska lenkkeily ei ole 
jäisillä teillä kovinkaan 
hauskaa. Vaihtelua arkeen 
voisivat tuoda omaisten 
vierailut, elokuvat, tutus
tumiskäynnit yms., joista 
maavaruskunnissa palvele
vat saavat nauttia. 

Tänne tuleville sanoisin, 
että olot tulevat Säkylän, 
Hästö•Busön tai Santaha
minan jälkeen muuttu
maan. Suurin muutos on, 
että vapaa-aikaa tulee ole
maan enemmän. Tämän 
ajan voi tehokkaasti käyt
tää hyväkseen vaikka luke
malla pääsykokeisiin. Täl
lä hetkellä riippuu itse kus
takin, kuinka aikansa tääl
lä käyttää. 

En minä tästä mitään 
Russarön matkailumainos
ta tai "kuinka toimin oi
kein" -opasta ole tahtonut 
tehdä, vaan jonkinlaista 
yleistä olen koettanut rii
pustella maailmalla liikku
vien tarinoiden lisäksi. Ai
kanaan osa tämän lukijois
ta tulee toteamaan, pitikö 
tarinani paikkansa. 

Kokelas Mölsä 

JAAKKOO-TAARA OY 
Turku 

TB-HUOL TAMO 
JANSSON KY 

Hanko 
Puh. 84 333, 84 334 

HELSINGIN LAAKERI OY 
Höyläämöntie 3, Hki 38 

Puh. 90-553 155 

NORVAN PUKIMO OY 
81 895 Hanko 
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URHEILU 

URHEILUTULOKSIA VUODELTA 1980 

ESSl:n talvimestaruuskilpailut 5.7 .2.1980 Hämeenlin
nassa 
Partiohiihto: 14. HanRPsto joukkueella Ltn R Kankaris
ta, Sotmest E Niskanen, Opp J Forssell, Opp T Tuomi
nen 
Hiihto yli 35 vuotiaat: 10. Sotmest E Niskanen 
Hiihto varusmiehet: 26. Opp J Forssell 

HanRPston hiihtomestaruuskilpailut 13.2.1980 
Yleinen 

1. Vääp P Hietamies 
2. Kers H Heinonen 
3. Vääp R Heinonen 
4. Yliv M Sipovaara 
5. Yli! H Maunula 
6. Teknltn A Tomperi 
7. Vääp P Ojala 
8. Yli! K Valli 
9. Vääp P Tissari 

10. Kapt V-O Eronen 

Yli 35-vuotiaat 
1. Sotmest E Niskanen 
2. Ltn R Kankarista 
3. Yliv P Semi 
4. Talylil R Vesala 
5. Sotmest E Ilkka 
6. Yliv V Periaho 

Yli 40-vuotiaat 
1. Sotmest E Kuronen 
2. Ltn P Särkelä 
3. Maj P Karvinen 
4. Yliv P Pohjonen 

Yli 45-vuotiaat 
1. Yliv A Vesterinen 
2. Insmaj K Hyvönen 
3. Sotmest O Määttä 

Naiset 
1. Tstoap I Kankarista 
2. Kassanh M-L Österlund 
3. Värv E Karhu 

Varusmiehet 
1. Korpr J Forssell 
2. Alik T Tuomikoski 
3. Korpr T Tuominen 
4. Tkm A Lähteenmäki 
5. Korpr R Rajala 

47 .49 
48.05 
50.20 
53.10 
54.35 
57.18 

1.04.18 
1.05.46 
1.07.20 
1.08.03 

44.31 
47.10 

1.02.09 
1.04.15 
1.04.26 
1.12.02 

55.53 
57.00 

1.13.56 
1.26.54 

1.02.10 
1.11.15 
1.28.11 

24.51 
25.53 -
27.09 

42 .25 
56.30 

1.02.02 
1.03.42 
1.04.12 

6. Alik R Toivanen 
7. Korpr R Johansson 
8. Tkm J Lehto 
9. Tkm O Pohjonen 

1.08.38 
1.14.34 
1.15.25 
1.16.59 

HanRPston faturetki 19.2.1980, matka n 35 km, jolla 
osanottajia 17. 

HanRPston maastojuoksukilpailut 24.4.1980 
Joukkuekilpailu: 

1. Esikunta: Ltn R Kankaristo20.26 
Vääp R Heinonenl9.57 
Vääp P Hietamiesl6.13 

Yhteisaika 56.36 

2. Russarön linnake: Yli! H Maunula 17.41 
Sotmest E Niskanen 19.55 
Yliv M Sipovaara 21.42 

Yhteisaika 

3. Hästö-Busön linnake: Ltn R Rautava 
Vääp P Ojala 
Vääp P Ahokas 

4. Esikuntapatteri: 

Yhteisaika 

Kapt V-O Eronen 
Yliv T Aho 
Kers H Heinonen 

Yhteisaika 

59.18 

20.50 
19.42 
20.10 

60.42 

28.59 
44.54 
17.38 

91.31 

HanRPston tennismestaruus touko-heinäkuussa 
1. Maj P Karvinen 
2. Hammas! S Söderholm 
3. Kapt T Virkki 

ESSl:n ampumamestaruuskilpailut 28.-29.5.1980 
Rynnäkkö kivääri 10 + 10 ls: 

5. Kapt V-O Eronen 183 
43. Yliv M Sipovaara 167 

Sotilaskivääri 3 x 10 ls 300 m pika-ammunta 
11. Kapt V-O Eronen 217 

Rynnäkkökivääri 10 + 10 ls : Varusmiehet 
9. Tkm J Heinonen 178 

24. Tkm V Jauhiainen 169 
45 . Tkm T Nurmi 159 
70. Tkm K Laitinen 141 
72. Tkm H Vuori 140 

Rynnäkkökivääri 3 x 5 ls : Varusmiehet 
11. Tkm J Heinonen 107 
24. Tkm V Jauhiainen 100 
33. Tkm H Vuori 94 
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69. Tkm K Laitinen 69 
85 . Tkm T Nurmi 41 

UA Y:n ampumamestaruuskilpailut 24.-26.6.1980 
Rynnäkkö kivääri 10 + 10 ls: 

2. Kapt V-O Eronen 189 
46. Yli! H Maunula 168 
49. Kapt M Ranta 164 

Joukkuekilpailu 
6/ 21 Hanko Kapt M Ranta 

Kapt V-O Eronen 
Yli! H Maunula 

ESSl:n suunnistusmestaruuskilpailut 5. -7.8 .1980 Hel
singissä 
Varusmiehet: 

16. Alik J Forssell 

Partiosuunnistus: 
11. HanRPsto Ltn R Rautava 

Vääp P Ojala 
Alik J Forssell 
Alik A Vainio 

PV:n ampumamestaruuskilpailut 13.-14.8.1980 Säky
lässä 
Kivääripika-ammunta 3 x 10 ls: Yleinen 

59. Kapt V-O Eronen 223 

Rynnäkkökivääriammunta 10+ 10 ls 
Yleinen 

32. Kapt V-O Eronen 178 

Varusmiehet 
155. Tkm M Karlsson 149 
170. Tkm J Loimalahti 134 
177. Alik J Forssell 124 
183 . Tkm T Nurmi 111 

Rynnäkkökivääriammunta 3 x 5 ls 
151. Tkm T Nurmi 80 
153. Alik J Forssell 79 
171. Tkm M Karlsson 70 

HanRPston yleisurheilumestaruuskilpailut 14.8.1980 
5-ottelu 
Yleinen 

Ikämiehet 

Varusmiehet 

1. Kers H Heinonen 
2. Vääp P Hietamies 
3. Yliv M Sipovaara 
1. Lnt R Kankarista 

2. Kapt T Virkki 
1. Tkm V-M Kuukasjärvi 
2. Alik T Lähteenmäki 
3. Tkm K Flink 
4. Tkm A Mattila 
5. Alik J Milonoff 
6. Korpr A Reunanen 
7. Alik V-M Heinonen 
8. Korpr J Koivunen 
9. Tkm J Keränen 

10. Korpr M Virtanen 

HanPRston suunnistusmestaruuskilpailut 7 .-8 .10.1980 
yö/ päivä 

Yleinen 1. Yliv M Sipovaara 
2. Vääp P Ojala 
3. Vääp R Heinonen 
4. Kers H Kovera 
5. Kers P Pirhonen 
6. Yliv K Lineri 
7. Sotmest R Retsu 
8. Ltn J Valtimo 
9. Vääp P Tissari 

10. Kers J Böhm 

2.32.21 
2.33.23 
3.08.02 
3.17.01 
3.22.37 
3.35.03 
3.42.37 
3.48.39 
3.50.43 
3.53.13 

Yli 35 v. 1. Sotmest E Niskanen 
2.Ltn P Särkelä 

2.38 .22 
2.57.24 
3.42.19 
3.47.20 
3.58.20 
4.05.35 

3. Kapt T Virkki 
4. Ltn K Lyytinen 
5. Yliv A Österlund 
6. Kapt J Lehtonen 

Yli 45 v. 1. Sotmest O Määttä 
Varusmiehet 1. Alik M Erämaja 

2. Korpr M Kuusjoki 
3. Alik T Lähteenmäki 
4. Alik K Lindqvist 
5. Korpr T Sandberg 
6. Tkm A Vuori 

4.23.20 
3.16.06 
3.38.32 
3.50.26 
4.00.19 
4.14.18 
4.30.28 

HanRPston ampumamestaruuskilpailut 15-17.10.1980 
Yleismestaruus 1. Kapt M Ranta 123 

2. Kapt V-O Eronen 105 
3. Vääp M Sipovaara 101 
4. Ltn P Särkelä 88 
5. Yliv T Aho 86 
6. Yliv T Lindström 81 
7. Kapt T Virkki 81 
8. Yliv P Pohjonen 80 
9. Sotmest E Niskanen 72 

10. V-ylik T Suomalainen 70 

Kantahenkilökunnan kotiratakilpailun tulokset 1980 
(ESSI) 

11 . HanRPsto 

Parhaat henkilökohtaiset tulokset (ESSI) 
RK 5 1. Kapt V-O Eronen 132 

6. Kapt M Ranta 121 
RK 3 13. Kapt M Ranta 96 

#/HANKKIJA 
SALON MYYNTIKONTTORI 

Rentoudu ja lue! 
Hae lukemisesi 

HANKONIEMEN KIRJASTA 
Puh. 81 957 
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PERINNEASIAT 
IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston komentaja, everstiluutnantti Torsti Lahti 
luovutti 

palveluksesta hänen siirtyessään Suomenlinnan 
rannikkotykistörykmenttiin 1.9.1980 lukien. 
31.10.1980 Kapteeni Pekka Aulis Lehtoselle patte
riston pienoislipun n:o 78 ansiokkaasta palveluk
sesta patteristossa hänen siirtyessään eläkkeelle 
1.11.1980. 

- 22.2.1980 emäntä Hilkka Nyholmille patteriston 
pienoislipun n:o 74 tunnustuksena pitkäaikaisesta 
ja ansiokkaasta palveluksesta patteristossa hänen 
siirtyessään eläkkeelle 1.5.1980. 
30.4.1980 ylivääpeli Asko Johan Vesteriselle patte
riston pienoislipun n:o 75 tunnustuksena pitkäai
kaisesta ja ansiokkaasta palveluksesta patteristossa 
hänen siirtyessään eläkkeelle 1.5.1980. 
30.6.1980 ylivääpeli Simo Eetu Hämäläiselle patte
riston pienoislipun n:o 76 ansiokkaasta palveluk
sesta patteristossa hänen siirtyessään pysyvästi ko
mennettuna Esikuntakouluun 1.5.1980 lukien. 
1.9.1980 yliluutnantti Erkko Kimmo Kustaa Hyyti
äiselle patteriston pienoislipun n:o 77 ansiokkaasta 

YHDYSPANKKI 
TIJLEE VASTAAN. 

Aloita säästäminen ajokorttia varten nyt 
heti- säästä puolet-ja kun insinööri
ajon aika koittaa, Yhdyspankki lainaa 
sinulle toisen puolen. 

30.6.1980 kirjanpitäjä Leena Anneli Hämäläiselle 
patteriston lippukilven n:o 51 ansiokkaasta palve
luksesta patteristossa hänen siirtyessään Helsingin 
sotilaspiirin esikunnan palvelukseen l. 7 .1980 lu
kien. 
22.8 .1980 värvätty Ritva Anneli Yletyiselle patte
riston lippukilven n:o 52 ansiokkaasta palvelukses
ta patteristossa hänen siirtyessään muihin tehtäviin 
15.9.1980 lukien. 

PANIOOKORm 
KOP HANKO 

VUORIKATU 12-14 
PUH 82591 
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a a YLENNYKSET 
lm~ 

a m ~- JA NIMilYKSET l-•1 
Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 

n:o 3/22.2.1980 on ylennetty päivämääränä 1.3 . 
1980 kapteeniksi yliluutnantti Pekka Aulis Lahti
nen ja luutnantiksi sotilasmestari Pentti Mikael 
Särkelä. 
n:o 4/ 31.3 . 1980 nimitettiin puolustusvoimien luut
nantin virkaan ylennettynä luutnantiksi 28.3.1980 
lukien Hangon Rannikkopatteristossa kadetti, 
vänrikki Eero Jarmo Tapani Valtimo. 
n:p 9/23.5.1980 on ylennetty päivämääränä 4.6. 
1980 talousyliluutnantiksi talousluutnantti Raimo 
Juhani Vesala. 
n:o 11 / 31.7 . 1980 on nimitetty puolustusvoimien 
kapteenin virkaan ylennettynä kapteeniksi 1.8. 
1980 lukien HanRPstossa yliluutnantti Veikko-O
lavi Eronen ja puolustusvoimien yliluutnantin vir
kaan ylennettynä yliluutnantiksi 1.8.1980 lukien 
HanRPstossa luutnantti Hannu Antero Maunula. 
n:o 15/ 80 on nimitetty kapteeni Aarno Allan Hat
sala 23 .12. 1980 puolustusvoimien majurin virkaan 
ESSl:n esikunnassa siirrettynä HanRPstosta. 

ESSl:n komentaja, kenraaliluutnantti Jukka Pajula on 
1.11.1980 lukien nimittänyt 

puolustusvoimien toimiupseeri 3. luokan toimeen 
ylivääpeli Raimo Olavi Retsu ylennettynä sotilas
mestariksi. 
puolustusvoimien toimiupseeri 3. luokan toimeen 
ylivääpeli Veijo Matti Kalmari ylennettynä sotilas
mestariksi . 
puolustusvoimien toimiupseeri 3. luokan toimeen 
ylivääpeli Olli Tapani Salmi ylennettynä sotilas
mestariksi. 
puolustusvoimien toimiupseeri 3. luokan toimeen 
ylivääpeli Erkki Olavi Niskanen ylennettynä soti
lasmestariksi. 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.5.1980 lukien 
vääpeli Markku Juhani Turusen puolustusvoimien 
toimiupseeri 4. luokan toimeen ylennettynä ylivää
peliksi. 
ylikersantti Risto Johan Valfrid Muuron puolus
tusvoimien toimiupseeri 5. luokan toimeen ylennet
tynä vääpeliksi. 

P ALKITSEMISET 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari, on 4.6.1980 
myöntänyt seuraavat kunniamerkit: 
luutnantti Reijo Olavi Kankaristo SL R 
ylivääpeli Matti Herrala SVR Mkr 
ylivääpeli Asko Johan Vesterinen SVR Mkr 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.6.1980 lukien 
ylikersantti Heikki Juhani Tervakankaan puolus
tusvoimien toimiupseeri 5. luokan toimeen ylen
nettynä vääpeliksi. 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.7.1980 lukien 
vääpeli Toivo Johannes Ahon puolustusvoimien 
toimiupseeri 4. luokan toimeen ylennettynä ylivää
peliksi. 
ylikersantti Ari Juhani Määtän puolustusvoimien 
toimiupseeri 5. luokan toimeen ylennettynä vääpe
liksi. 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.9.1980 lukien 
ylikersantti Pertti Olavi Tissarin puolustusvoimien 
toimiupseeri 5. luokan toimeen ylennettynä vääpe
liksi. 
ylikersantti Pekka Heikki Ahokkaan puolustusvoi
mien toimiupseeri 5. luokan toimeen ylennettynä 
vääpeliksi. 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.11.1980 lukien 
vääpeli Markku Armas Sipovaaran puolustusvoi
mien toimiupseeri 4. luokan toimeen ylennettynä 
ylivääpeliksi. 
vääpeli Pentti Antero Hokkasen puolustusvoimien 
toimiupseeri 4. luokan toimeen ylennettynä ylivää
peliksi. 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.12.1980 lukien 
vääpeli Ari Juhani Talolan puolustusvoimien toi
miupseeriksi 4. luokan toimeen ylennettynä ylivää
peliksi. 
ylikersantti Esko Juhani Bruunin puolustusvoimi
en toimiupseeri 5. luokan toimeen ylennettynä vää
peliksi . 

J 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 4.6. 1980 
sotilasansiomitalin ylivääpeli Simo Eetu Hämäläiselle. 

Patteriston komentaja, everstiluutnantti Torsti Lahti 
on luovuttanut 1.8.1980 vuosittain jaettavan kunniapal
kinnon erityisistä ansioista oman tehtävän hoidossa 
Hyvon-Kudeneule Oy:n lahjoittaman Hyvon-haarikan 
vuodeksi eteenpäin sotilasmestari Erkki Kuroselle. 
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•• 
MITA RTTK ON? 

RTTK on rannikkotykkimiesten toimikunta. Se koos
tuu varusmiehistä, jotka omalla aktiivisuudellaan ja am
mattitaidollaan vastaavat niihin haasteisiin , joita varus
miestoimikuntatyö asettaa. 

Toimikunta on suoraan joukko-osaston komentajan 
alainen joukko-osaston osa ja toimii komentajan ja va
rusmiesten välisenä yhteistyöelimenä. 

Toimikunnan toimia-
laan kuuluvat asiat koske
vat 
- varusmiesten · talou

dellisia ja sosiaalisia 
etuja, 
varusmiesten oikeus
turvaa, 

- varusmiesten ammat
tikasvatukseen ja am
matinvalinnan ohjauk
seen liittyviä kysymyk
siä. 
työtä vailla olevien va
rusmiesten työhönsi
joittumisen, ammatin
valinnan ohjauksen ja 
ammatti kurssi toimin
nan edistämistä yhteis
toiminnassa työvoima
viranomaisten kanssa, 

- varusmiesten opinto- ja 

kulttuuritoimintaa, 
viihde- ja urheilutoi
mintaa sekä lomakulje
tuksia samoinkuin 
yhteistoimintaa sotilas
kotiyhdistyksen sekä 
joukko-osasto- ja ase
lajikiltojen kanssa sekä 
- tiedotustoimintaa 
paikkakunnan erilai
sista tilaisuuksista. 

Toimikunnan tehtävänä 
on selvittää ja seurata 
joukko-osaston varusmies
ten asemaan, sosiaalisiin 
oloihin, palvelusolosuhtei
siin sekä oikeudellisiin ja 
taloudellisiin kysymyksiin 
liittyviä tarpeita ja tehdä 
niitä koskevia parannuse
sityksiä sekä ylläpitää va-

Aloitteen käsittely joukko-osaston organisaatiossa 

alcilt tc.hdoon hCllkilökclltoi-sc:;ti 
toi ki')':lllix~ lbrinmicltcil>li
kunnon ·1ä,cncllc. . 
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rusmiesten viihtyvyyttä ja 
vapaa-ajan harrastustoi
mintaa. 

Edellä oleva saattaa mo
nesta varusmiehestä var
sinkin varusmiespalveluk
sen alussa kuulostaa sana
helinältä . Sanat eivät kui
tenkaan jää pelkäksi heli
näksi, koska esim. toimin
taan kuuluvat asiamiehet 
ovat yleensä siviiliamma
tiltaan juuri asiamiehen 
toimialaan kuuluviin teh
täviin koulutuksen saanei
ta varusmiehiä. 

Asiamiestoimintaa on 
HanRPston RTTK:ssa ol
lut työ-, opinto-, työ
suojelu-, oikeus- ja sosiaa
liasioissa. Asiamiestoimin-

VARUSMIES- ....._ 

TOIMIKUNTA 

- Ohjaaja 

- Asiamiehet 

- Yksikköedustajat 

nan lisäksi RTTK on jär
jestänyt ns. tukihenkilötoi
mintaa ja alokastiedotus
toimintaa, lomakuljetuk
sia, harrastusvälineiden 
hankintaa, erilaisia kilpai
luja ja keräyksiä, eloku
vailtoja ja muita iltamia. 
Joukko-osaston tunnuksil
la varustettujen asusteiden 
tilaus on myön kuulunut 
RTTK:n toimintaan. Mis
sään tapauksessa ei myös
kään saa unohtaa aloite
toimintaa; RTTK käsitte
lee ja esittää edelleen pat
teriston komentajalle sille 
tehdyt aloitteet. 

RTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti K Talvitie 

JOUKKO-OSASTO 

Joukko-osaston komentaja 

RTTK:n puheenjohtaja 

1 

PERUSYKSIKKÖ 

Päällikkö 
RTTK:n yksikköedustaja 

RTTK:n paikka joukko-osaston organisaatiossa 
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Mitä on 
tukihenkilö? 
Tukihenkilö on varus

mies, jonka tehtävänä on 
auttaa Säkylästä Hankoon 
alokasajan jälkeen tulevia 
tykkimiehiä sopeutumaan 
uuteen palvelusympäris
töön . 

Tukihenkilötoiminta 
käynnistyi syksyllä 1979 
useiden aikaisempien eh
dotusten innostamana. 
Alussa kokemuksen puute 
tukihenkilötoiminnan so
veltamisesta vastaamaan 
Hangon erityisolosuhteita 
vaikeutti käynnistämistä. 
Ajan myötä on toiminta 
kuitenkin saatu pyöri
mään . 

Tukihenkilötoiminnan 
aloittamiseen johtivat mm. 
seuraavat tekijät: 

alokasajan 
tapahtuva 

jälkeen 
Hankoon 

siirtyminen tuo esiin 
uusista olosuhteista 
johtuvia vaikeuksia. 
tykkimiesten on vaike
ata puhua esimiehilleen 
henkilökohtaisista asi
oista . 
linnakkeiden erityis
olosuhteet lisäävät hen
kilökohtaisten ongel
mien painetta. 

Vapaaehtoisista kootul
le ryhmälle järjestetään 
neuvonta- ja opetustilai
suus, jossa vanhojen tuki
henkilöiden lisäksi on mu
kana sotilaspastori, varus
miespappi, RTTK:n pu
heenjohtaja sekä RTTK:n 
sosiaaliasiamies. Ryhmä 
kokoontuu säännöllisin 
välein seurantapalaveriin, 
jossa käsitellään luotta-

muksellisesti esille tulleita 
asioita ja epäkohtia ja tut
kitaan mahdollisuuksia ti
lanteen korjaamiseksi. 

Tukihenkilön tehtäviin 
kuuluu mm. neuvonta ja 
opastus käytännön kysy
myksissä, luottamukselli
set keskustelut henkilö
kohtaisista asioista, hyvien 
suhteiden ylläpito kanta
henkilökunnan kanssa, se
kä tykkimiesten ja ryh
mänjohtajien välille mah
dollisesti muodostuvan 
kitkan poistaminen. 

Tukihenkilöiden tarkoi
tus ei ole muuttaa yksikön 
päällikön tai yleensä esi
miesten merkitystä varus
miesten ongelmien selvittä
jinä, vaan lähinnä tavoit
taa nekin varusmiehet, jot
ka jostain syystä eivät us
kalla kääntyä esimiestensä 
puoleen. Tukihenkilötoi
minta on yhteydessä 
RTTK:n toimintaan, joka 
tarvittaessa ajaa eteenpäin 
mahdolliset parannuseh
dotukset. 

1/ 1981 palvelukseenastu
misryhmän tukihenkilöinä 
toimivat: 
EPtri: Tkm Nykänen 
Hästö-Busö: Tkm Paasikivi 
Russarö: Tkm Nissinen 

Tkm Granberg 
Tkm NymanA 
Tkm Suortti 

Tukihenkilöt vierailevat 
Säkylässä Maaliskuun 
alussa. He tulevat keskus
telemaan kanssanne ja 
ovat valmiita neuvomaan 
ja opastamaan teitä kaikis
sa asioissa. 

VARATTU 

Varusmiehen 
sosiaaliasiat 
Tämän artikkelin tar

koituksena on antaa tieto
ja varusmiestä koskevista 
sosiaalisista oloista ja 
HanRPston rannikkotyk
kimiestoimikunnan sosiaa
lipalveluista. Miten ja mis
tä saa tietoa varusmiehen 
sosiaaliasioista, kuten lo
mista, lomamatkoista, so
siaaliavustuksesta, huol
toavusta, asumistuesta, ve
rotuksesta yms. 

Tärkein tietolähde va
rusmiestä koskevissa sosi
aaliasioissa on Pääesikun
nan sosiaalitoimiston jul
kaisema "Varusmiehen 
Sosiaaliopas". Se osoittaa 
olemassaolevat palvelut, 
niiden yleiset edellytykset 
ja ehdot. 

Kuitenkin varusmiesai
kana tulee usein esiin on
gelmia, joita ei pelkän so
siaalioppaan avulla rat
kaista. Tällöin on mahdol
lista kääntyä asioita tunte
vien henkilöiden puoleen. 
Esimerkiksi perusyksikön 
päällikkö ja vääpeli ovat 
varmasti parhaita mahdol
lisia asiantuntijoita mm. 
loma-asioissa. Heiltä kan
nattaa kysyä. Myös varus
miestoimikunnassa on tie-

toa. Sieltä saa neuvoja ja 
käytännön opastusta kai
kissa mahdollisissa sosiaa
liasioissa. 

Varusmiestoimikunnas
sa on olemassa erityinen 
sosiaaliasiamies, jonka 
tehtävänä on varusmiesten 
auttaminen heille kuulu
vien sosiaalisten palvelujen 
piiriin. Sosiaaliasiarniehen 
kanssa voi keskustella 
luottamuksellisesti, hän 
pystyy antamaan käytän
nön apua ja tietoja kaikis
sa varusmiestä koskevissa 
sosiaalipalveluissa ja nii
den hakemisessa. Hänen 
kanssaan voi tulla juttele
maan myös muista, esim. 
oikeudellisista ja perheon
gelmista. Sosiaaliasiamies 
pyrkii tekemään kaikkensa 
varusmiesten auttamiseksi 
ja opastamiseksi sosiaali
sissa asioissa. 

HanRPston RTTK:n so
siaaliasiamies 

Korpraali Jussi Matikainen 

6. helmikuuta 1981 al
kaen sosiaaliasiamiehenä 
Hangon Rannikkopatteris
tossa on Tykkimies Ceder
berg. 
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Oletko eksynyt 
pykäläviidakkoon, 

etkä löydä ulospääsytie
tä? Onko siviilissä vireillä 
oikeudellinen juttu esim. 
kauppaan, vahingonkor
vaukseen, perintöön tai ri
kokseen littyvä? Et osaa 
tehdä jotakin asiakirjaa, 
velkakirjaa, kauppakirjaa, 
työsopimusta, huoneen
vuokraussopimusta. Edel
lä mainittuihin oikeuson
gelmiin antaa neuvoja 
RTTK:n valtuuttama oi
keusasiamies. Hänen teh
tävänsä on huolehtia va
rusmiesten oikeusavusta 
sekä oikeusturvasta. Hä
nen puolet;nsa sinun kan
nattaa kääntyä kaikissa oi
keudellisissa kysymyksis
sä. Jos hänen apunsa ei rii-

[ 7 
J 

tä selvittämään ongelmaa
si, hän neuvoo sinulle ke
nen puoleen voit kääntyä 
saadaksesi asiaan ratkai
sun. 

Oikeusasiamiehen tehtä
viin kuuluu sekä siviiliin 
että varusmiespalveluk
seen liittyvät oikeudelliset 
kysymykset. Palvelusai
kaan liittyvät oikeusongel
mat kuuluvat sotaväen ri
koslain tai sotilaskurinpi
toasetuksen alaisuuteen. 
Sotaväen rikoslain sään
nökset poikkeavat melko 
paljon tavallisen rikoslain 
säännöksistä, mm. ran
gaistukset eroavat paljon 
siviilirangaistuksista. Va
rusmies voi tietyssä tilan-

L 1 

r 

teessa valittaa saamistaan 
rangaistuksista . Valitus
muodoista tärkeimpiä ovat 
tarkastuspyyntö ja kante
lu. Oikeusasiamies voi 
hankkia tietoa myös soti
lasläänin lakimieheltä. 

Jos tunnet kärsineesi 
vääryyttä tai etujasi on 
loukattu, tule keskustele
maan asiasta oikeusasia
miehen kanssa. Hän käsit
telee aisasi luottamukselli
sesti. Vaikka oikeusasia
miehen toimivaltuudet 
ovat melko suppeat, kan
nattaa sinun käyttää hänen 
asiantuntemustaan oikeus
kysymyksissä hyväksi. 

RTTK:n oikeusasiamies 
Tkm Heikki Nykänen 

JARI KERÄNEN 
YA Pukkio, venemies 
RTTK:n työsuojelu
asiamies 

Mitä mä teen? 

- Kierrän joka toinen 
kuukausi joukko
osastomme eri yksiköissä 
tarkistamassa työtiloja, 
Joissa varusmiehiä työs
kentelee. 

- Pyrin järjestämään 
keväällä työsuojeluhenki
löstön kanssa varusmiehil
le tiedotus- ja valistuskam
panjan , jossa aiheena on 
vaikkapa liikenneturvalli
suus, palontorjunta, ensia
pu ja toiminta onnetto-

muustilanteessa, alkoholi , 
työturvallisuus tai suoja
välineiden käyttö. 

- Selvitän työjuoje-
luun littyvät toimintaperi
aatteet varusmiesten kes
kuudessa ja tiedotan ha
vainnoista esimiehille, työ
suojelupäällikölle ja 
RTTK:lle. 

- Tehtäviini kuuluu 
työsuojelun seuraaminen 
ja työtapaturmien kirjaa
minen ja ennaltaehkäise
minen. 

Hankoniemi 

Mitä näillä 
voi tehdä? 

.--- -----
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Palvelukseen astuessaan 
moni varusmies ei vielä tie
dä, mitä hän tulee teke
mään 8-11 kuukauden ku
luttua siviilissä. Hän voi 
olla vailla ammattia tai 
työpaikkaa. Varusmiesai
kana on hyvä suunnitella 
mihin ammattiin haluaa it
sensä kouluttaa, haluaako 
hitsariksi vai teknikoksi, 
insinööriksi jne. Ratkaisun 
tekeminen ei useinkaan ole 
helppoa. Myös puolustus
voimat on huomioinut tä
män seikan, ja RTTK:n 
tehtäväksi on määrätty an
taa ohjausta ammatinva
linnassa. 

Ammatinvalinnanoh
jauksesta yhdessä työvoi
maviranomaisten kanssa 
huolehtii RTTK:n valtuut
tama työ- ja opintoasia
mies. Hän antaa tietoja eri 
oppilaitoksiin pyrkiville 
mm. ottamalla selville ha
kuajat ja pääsyvaatimuk
set sekä hankkimalla ha
kulomakkeet. Työasiamies 
järjestää jokaiselle saapu
miserälle työllisyys- ja 

koulutuskyselyn, jonka 
tarkoituksena on saada 
selville varusmiesten työ-ja 
koulutuspaikkojen tarve. 
Tällainen kysely järjestet
tiin saapumiserän IIl/80 
alokkaille Säkylässä 5.11. 
Kyselyn pohjalta työasia
mies voi suunnitella toi
mintansa kunkin hetkistä 
tarvetta vastaavaksi. Va
rusmiehillä pyritään järjes
tämään työllisyyteen ja 
koulutukseen liittyviä in
f ormaa tiotilais u uksia. 
Mm. keväisin järjestetään 
tiedotustilaisuus keskias
teen oppilaitosten yhteis
valintaan liittyvistä ongel
mista. Myös kotiutuville 
pyritään antamaan tuoret
ta tietoa työllisyydestä ja 
koulutuspaikoista. 

TYÖSUOJELUHENKILÖSTÖ 

- työsuojelupäällikkö 

- työsuojeluasiamiehet 

- varusmiesten työsuojeluasiamies 

- työsuojelutoimikunta 

(tapaturma-asiamies) 

Onks mulla vaikutusmah
dollisuuksia? 

Mun tavoitteena on va
rusmiesten palvelukses
saan suorittaman työn tur
vallisuuden, terveellisyy
den ja viihtyvyyden edistä
minen. 

Jos susta tuntuu että 
työpaikkasi on terveelli
syyden kannalta vaaralli
nen, niin ota yhteys mi
nuun ja minä keskustelen 
esimiehesi ja työsuojelu
päällikön kanssa asiasta. 

Mun kanssa voit keskus
tella luottamuksellisesti 
kaikista työsuojeluun liit
tyvistä asioista. 

Työsuojeluasiamies 
Tkm Keränen 

RANNIKKOTYKKIMIES
TOIMIKUNT A 

- ohjaaja 
- puheenjohtaja 

- työsuojeluasiamies 

- ---- --- -

Työasiamiehen toimin
nan eräänä tavoitteena on 
juuri saada varusmiehet 
tietoisiksi ja motivoitu
neiksi hakemaan työ- tai 
koulutuspaikkaa. 

Työasiamiehen tehtäviin 
liittyy läheisesti opintoasi
amiestehtävät. Opintoasia-

- - --------
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mies voi järjestää mm. val
mennuskursseja oppilai
toksiin pyrkiville, mutta 
tällainen toiminta vaatii 
tietenkin oman asiasta pe
rillä olevan valmennus
kurssivetäjän. Joskus va
rusmiesten keskuudessa 
voi olla sopiva ja halukas 
valmennuskurssin vetäjä, 
ja tällöin tämänkin muo
toinen toiminta tulee ky
seeseen. Opintoasiamiehen 
toiminta kohdistuu lähin
nä varusmiesen vapaa-ajan 
käyttöön. Joukko
osastossa voidaan järjes
tää erilaisia opinto- ja har
rastuskerhoja; esim. 
kamera-, musiikki- ja lii
kuntakerhoja. Myös yleis
sivistäviä opintokerhoja ja 
-kursseja voidaan järjes
tää, jos on tarpeeksi asias
ta kiinnostuneita. 

Jos haluat harrastaa tai 
opiskella vapaa-ajallasi jo
takin tiettyä alaa ja luulet, 
että se voisi kiinnostaa 
myös muita, ota tällöin yh
teyttä RTTK:n opintoasia
mieheen. 

Säkylässä 5 .1 l.-80 teh
dyn työllisyys- ja koulutus
kyselyn mukaan lokakuun 
sisäänastumiserän alok
kaista 67%:lla ei ollut ar
meijaan tullessaan amma
tillista koulutusta. 28% :lla 
alokkaista ei ollut kotiut
tamisen jälkeen tiedossa 
työ-eikä opiskelupaikkaa. 
Työ- ja opintoasiamiehen 
palveluksille on siis todella 
tarvetta. 

RTTK:n työ- ja opintoa
siamies 

Tkm Heikki Nykänen 
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RTTK:n puheenjohtaja Alikersantti J Milonoff luovutti 
13.11.1980 Sotainvalidien Ve/jesliiton juhlavuoden syys
keräyksen tuoton, 7.810 mk, liiton Hangon osaston pu
heenjohtajalle Henry Nymanille. Kuvassa oikealta va
semmalle everstiluutnantti Torsti Lahti, kapteeni 
Veikko-Olavi Eronen, alikersantti Juri) Milqnoff ja 
Henry Nyman. 

RTIK toimittaa kaikille kiinnostuneille V-kaula
aukkoisia harmaita 100 % puuvillasta valmistettuja 
HanRPston tunnuksella varustettuja College-paitoja 
hintaan 60 mk + postikulut. 

Mikäli haluat paidan, lähetä tämä tilauslomake 
RTIK:lle osoitteeseen 

R TIK/ HanRPsto 
Korkeavuorenkatu 13 
10900 HANKO 

Tilaan HanRPston tunnuksella varustetun College
paidan 
Väri:Harmaa 
Koko: . .... . .. .. (Valinnaiset koot S, M, L, XL, XXL) 

Tilaajan nimi : 

Osoite: 

Puh. . . . . . . . . . . . . . . Tilaajan allekirjoitus: ........ . 

0 
MAISTA 
NIIN MUISTAT 
PERNIÖN MAKKARAT 

GRNIÖN I.INA 

Perniö 
Puh . 924/67236 

euuri euomalainen maku 
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TORSTAITARINA 
Patteriston henkilökunnan ja varus

miesten vatsan täyttäminen on yksi tär
keistä jokapäiväisistä tehtävistä. Tun
nettu on sanonta: "tie miehen sydämeen 
käy vatsan kautta". Tätä "sydämenasi
aa" hoitavat antaumuksella ne henkilöt, 
jotka päivästä toiseen ahertavat yksiköi
den keittiössä. Torstai on se päivä, jol
loin meille tarjoillaan hernekeittoa. Kii
tokseksi keittiöhenkilökunnalle julkai
semme tässä tämän torstaitarinan. 

Hän oli pellavapäinen, 
sinisilmäinen, juro, tyypil
linen suomalainen mies. 
Hänellä oli työpaikkansa, 
harrastuksensa sekä erityi
nen intohimo - hän piti 
hernekeitosta yli kaiken. 

Sitten eräänä päiväänä 
kulkiessaan kaupungilla 
tapasi tämä uljas pellava
pää kauniin, hemaisevan 
naisen. Puhuttiin rakkau
desta ensi silmäyksellä . 
"Tuumasta toimeen" ajat
teli urhomme ja päätti ko
sia naista. Mutta naisen 
viekkaus vei voiton kaikes
ta. Tämä kaunis impi in
hosi hernekeittoa ja laittoi 
naimisiinmenolle ehdon -
"ei koskaan hernekeit
toa." 

Urhomme oli myyty 
mies. Hän ei ajatellut enää 
hernekeittoa vaan kaunista 
tulevaa vaimoansa. 

Mentiin na1m1sun ja 
elettiin onnellista avioelä-

. mää - ilman hernekeit
toa. Joskus mies uneksi 
hernekeitosta, mutta ei us
kaltanut puhua siitä vai
molleen, peläten tämän 
kiukustuvan . Urhomme 
taisi olla "tohvelisanka
ri". 

Vuodet vierivät. Tuli 
kymmenvuotishääpäivä ja 
vaimo halusi viettää sen 
kahdestaan miehensä 
kanssa. Vähän viintä ja 
patonkia kynttilän valossa 
oli vaimo maininnut. Näin 
vietettiin hääpäivä. Myös 

25-vuotishääpäivä meni 
samoissa merkeissä puhu
mattakaan muista hääpäi
vistä. Vihdoin koitti aika, 
jolloin oli oltu naimisissa 
50 vuotta. Ja sitä piti juh
listaa. 

Vaimo, niinkuin aina, 
päätti järjestää jotain yl
lättävää ja sanoi miehel
leen: "Mene sinä torille 
hakemaan perunoita niin 
sillä aikaa minä järjestän 
ruokailuhuoneeseen yllä
tyksen, jota et osaa odot
taakaan." Niin sankarim
me lähti matkaan. Tuli to
rille ja teki ostoksensa. Sii
nä kävellessään hän sattui 
tulemaan torin baarin 
luokse ja luki sen ikkunas
ta "hernekeittoa 30 penniä 
lautasellinen". Kiusaus oli 
mitä suurin . Hernekeittoa 
30 penniä lautasellinen ja 
vaimokaan ei ollut muka
na. 50 vuoden unelma saisi 
toteutua. Hän meni sisälle 
ja söi ahnain mielin. Mat
ka jatkui ja sankarimme 
tuli torin toiselle laidalle, 
jossa oli baari ja ikkunassa 
luki "hernekeittoa 20 pen
niä lautasellinen". Ei siinä 
mikään auttanut. Sisälle 
vaan ja lautasellinen her
nekeittoa. 

Aika riensi ja tuli kotiin
lähdön aika. Korttelin 
päässä kotoa oli baari ja 
baarin ikkunassa lappu, 
jossa luki "hernekeittoa 10 
penma lautasellinen". 
Kiusaus oli liian suuri ja 
hän poikkesi palalle. Koti
ovelle tultua vaimo tuli 
avaamaan oven pyyheliina 
kädessä ja sanoi miehel
leen: "No niin kultaseni, 
yllätys on valmis. Sidon 
silmäsi ja vien sinut ruo
kailuhuoneeseen. Haluan 
nähdä ilmeesi kun side 
poistetaan ja näet yllätyk
sen." Side asetettiin ja 
mentiin ruokailuhuonee
seen. Suuri hetki koitti. 
Juuri kun side oli putoa
maisillaan ovikello soi! 
Vaimo sanoi: '' älä missään 
nimessä kurkista sillä ai
kaa kun käyn katsomassa, 
kuka ovella on." Vaimo 
lähti. Samalla sankarimme 
tunsi mahassaan painetta 
ja paukautti niin, että asti
at helisivät, ikkunat kalisi
vat ja koko huoneen täytti 
lämmin tuulahdus. 

Vaimo palasi ja sidettä 
alettiin poistamaan. Solmu 
aukeni ja side putosi.. .. 
Mitä sankarimme näki. .. ? 

Oikein . Koko suku istui 
pöydän ympärillä. 
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SEMERA 

elementti rakenteita 

betonipaaluja 

valmisbetonia 

HUMALISTONKATU 9 20100 TURKU 10 

(1) PERNIÖN SÄÄSTÖPANKKI 

& KANSALLIS-OSAKE-PJ\NKKI 
PERNIÖ 

PERNIÖN OSUUSPANKKI 

- · KURISTIMET 
- V ALONSÄÄ TIMET 
- VALAISTUKSEN 

KOMPONENTIT 

ALAN 
AMMATTILAISELTA 

Oy Helvar, Purotie 1- 3 
' 00380 Helsinki 38 

Puh. 56541 , Telex 12-1106 

Hangon-Hangö 
HALPA-HALLI 

EDULLINEN 
VAATTEIDEN OSTOPAIKKA 
LAPSILLE SEKÄ AIKUISILLE 

PESUAINEET 
PAPERITUOTTEET 

LASIT AVARATUOTTEET 

AINA EDULLISIN HINNOIN 

Hanko 10900 Hangö 
Esplanaadi 92 Esplanaden puh.911 -84344 Tel 
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11 A. Puolimatka Oy 

.J_ 
1 

-\ 

Nummi-kipit 
Nummi-takalaitanosturit 

Nummi-puominosturit 

Tekijänä: 

,,parlek 
Nummi-tehdas 
25500 Perniö 924-5791 

_,_ 
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ONNIMANNl
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vuodevaat• 
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KIEVARI VAATIKOIIIIIO 
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SIMOSET 

KULMA• 1650 MARABO 2180 WIEN 680 
RYHMÄ ■ • KALUSTO ■ • KEINUTUOLI ■ • 

SEVILLA 

KULMA- 2700 . vain 1690,• 
SOHVA ■ 

IMANTTI: 98 
HYLL YSTÖ 1 0 • OLLI· 
YLAKAAPEILLA - • HYLL YSTÖ 990 • 

• PÖYTÄ 780 • mäntymel. • 

VIP 
TUOLI 620.-

-:;:.---

- --- -.,..- ---
45.-

KIRJOITUSPÖYTÄ 

1-0S. 

2-0S. 

190.-
380.-

HELSINGIN VAIHTOKALUSTE OY puh.a40ooa 

Vihdintie 27, Vantaa Kesoil Hämeenkylä ark. 10- 19 la 9-14 
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AB HANGÖ 
. AVFALLSHANTERI N G 

HANGON 
JÄTTEIDENKÄSITTELY 
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SUOMEN 
Vi utför alla slag av avfallshantering FORSIITTI D N 
och rengöring snabbt och förmånligt - Y AMIITTI 
Jätehuollon ja kuljetusten erikoisliike OSAKEYHTIÖ 

nykyaikaisin erikoisautoin. 

TEL. (911) 86713, 86451, 
49218, 81745 PUH. 

OMAKOTI RAKENTAJA 

HANGON PELTI JA TERÄS Ky 

- suunnittelee , myy , asentaa ja huoltaa il
malämmityslaitteenne . 

- Soitelkaa tai tulkaa käymään. 

Kisällinkatu 8 
10960 HANKO 

puh . 91 1 /86077 tai 911/83107 
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ca. - KOKO UUDENMAAN LÄÄNIN ALUEEN KTK r i 
luuoENMAAN 
KULJETUS OY 

TEHOKASTA KTK-PALVELUA 
SOITA: 

SUORITAMME: - MUUTTOJA 
- MAANSIIRTOA - NOSTURI- JA SIIRTOLAVAKULJETUKSIA 

TAPIOLA 

HYVINKÄÄ 
LOVIISA 
SKÖLDVIK 
NUMMELA 
ORIMATTILA 
TAMMISAARI 

90/460 233 

914/ 15086 
915/ 52163 
915/ 23 599 
913/ 22856 
918/ 72400 
911/ 12759 

- ELEMENTTIKULJETUKSIA - ELINTARVIKEKULJETUKSIA 
- ERIKOISKULJETUKSIA - KONTTIKULJETUKSIA 
- JAKELUA 

HANGON UUSI 
LAATI KKOTEH DAS 

Esplanadi 120 Hanko 
Puh 911-81318 

KUVA-JÄRVINEN 
Rummunlyöjänk. 14 

24100 Salo 10, puh 7911 

OY MK-TUOTE AB 
Helsinki 37 

- KAUPAN KULJETUKSIA 

helkama-pyörä 
cF~ 
KONELIIKE HELKAMA CV 

SCANDINAVIAN MEDICAL 
EXPORTERS LTD OY 

E-INSTITUUTTI -
E-KIRJEOPISTO 

Helsinki, Puh. 90-782855 

00 OVAKO OyAb 
KOVERHAR 
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TER..ONTEIPPI 
valmiina ul kokierteisissä 
liittimissä R3/ 4 asti 

PUTKIKIERRE 
koot 6-15 mm 

(R1/8-R1/2) 

RAFU LÖNNSTRÖM OSAKEYHTIÖ 
PUL TTITIE 2 PUH. 782 844 
00810 HELSINKI 81 TELEX 124800 

~, exe1.., SA,11~M 
kesport= ~lveleva = 

: urtieilukauppa E 
vantaalla uomatie 13 

MYYRSPORT 
puh. 538 900 

Oy Karl Forström Ab 

Förby 

SATAMA- JA 

MERIHINAUKSIA 

OY HANGON HINAUS 

Puh. 911 - 83150 
- 84151 
- 66011 
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HELSINGIN KIRJAEDUSTUS 
SALOMO KARVINEN Ky 

Abrahamink. 8, 01800 Helsinki 18 

IRLICO LTD OY 

TUKKUKAUPPOJEN OY 

TMI MARMORIJALOSTUS 
K. TÖRRÖNEN 

A. IHALAINEN OY 

LYDMANIN KAHVILAT 

HUOLINTALIIKE HERTELL, 
TURKU 

OY NYSTRÖM & CO AB 

KAIVON LIHA KY, 
Kari Kaunismaa 

Kaivokatu 10 
Turku 52 

Puh 921-26176 

Jeesus sanoi: " Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun 
luokseni, hänen ei tule nälkä." 

Hengen nälkää kokevat, tervetuloa tilaisuuksiimme 
HANGOSSA Ratakatu 19; 
HELSINGISSÄ, Näkinkuja 3 
La klo 19 ja Su klo 11 ja 18. 

Helluntaiseurakunta - Saalem 

LOHJAN LOUHINTA OY 

VESIJOHTOLIIKE HEINO 
VIRTANEN 

KYMI YHTIÖ 

LÄÄKE OY 

valvillaoy 

~ OY HELO-TEHTAAT 

hei kama-kaapeli 
kb~IKE HELKAMA OY 

10960 Hanko, Finland 

KELLOLIIKE ft URAFFÄR 

IJI.EP<>BANl'Ah 
10900 Hanko Vuorlkatu 15-17 

Hangö ~ 81 865 Berggatan 

~A·TE-KE 
10900 Hanko 

,u,✓ 

Alppi&Tarenius 
SF-03100 NUMMELA Finland Puh.(912) 23177 
SF-09430 SAUKKOLA Finland Puh.(913) 71149 

Hangon Kaluste 
Bulevardi 3, 10900 HANKO 

86842 - Lvv 148 874-34 

r 

l 
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PATTERISTON VUOSIPÄIVÄNÄ 
1.8.1980 

- Pääesikunnan tervehdyksen esitti ev Aulaskari - Useammassa urheilulajissa palkittiin ltn Kankaristo 
ja vääp Hietamies .•. ..:,.. , "'J ,-.{,,, 
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- Lippuvartiossa teknylil Palm, y/iv Aho Ja teknltn t .._ 

Tomperi - Juhlayleisöä. Lämpötila oli 28° C varjossa 

Kokki, Kokki, Kokki-broileri 
liharuoka on 
vähäkalorinen. 
Siitä herkut edulliset 
saa arkeen, juhlaan hienoimpaan 
Kokki, Kokki, Kokki-broileri 
uuniin vaan 
taikka kattilaan. 
Valmistaa voit suussasulavan 
salaatin ja paellan. 
Monta hyvää maistuvaa 
Kokki-broi lerista saa. 

(LSO) 




