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HYVÄÄ JUHLAPÄIVÄÄ 

Hangon Rannikkopatteristo viettää vuosipäiväänsä 1.8.1921 tapahtuneen perustami
sensa perinteenä Suomen suven kauneimpaan aikaan. Toimintaympäristömme sininen 
meri on leppeä ja usein karun harmaat saaremme viheriöivät. Juhlamieli on helppo ta
voittaa ja arkihuolet unohtaa. 
Juhlahetkemme eivät ole monilukuisia sillä valvonta- ja valmiustoiminnot ovat joka
hetkisiä ja varsin lyhyenä koulutusaikana on koulutettavana oleville varusmiehille ja re
serviläisille kyettävä antamaan riittävät tiedot ja taidot tehtävien suorittamiseksi myös 
sodan ankarissa olosuhteissa. 
Rannikkotykistön juhlaa ovat myös leirit ja ammunnat joita on ollut paljon. Onneksi, 
sillä tiiveydessään ne ovat parasta koulutusta mitä voidaan antaa sekä 
rannikkotykistön- että rannikkotaistelijan tehtäviin. Saaristotaistelun ehdoton luonne 
vaatii harjoittelemista tosissaan kaikkea puolinaisuutta kaihtaen. Patteriston henkilö
kunnan, varusmiesten ja reserviläisten hyvä henki, yrityshalu ja saavuttamat tulokset 
luovat uskon siihen, että rannikon puolustusjärjestelmämme ja Hangon Rannikkopat
teristo sen osana on toimiva ja uskottava. Taistelutahtoinen, hyvin koulutettu ja moti
voitunut rannikkosotilas joka on varustettu vertaisillaan välineillä on rauhan ja itsenäi
syytemme vankka turva. 
Hangossa, jossa varuskunta on melko lailla aidaton sijoittuen toiminnallisena osana 
yhteiskuntaan, on siviiliväestön suopeus ja tuki työtämme edesauttava tekijä. Jatku
koon ja kehittyköön hyvät suhteemme seutukuntaamme. Tärkeää on myös varusmies
ten omaisten ymmärtämys ja aktiivinen mielenkiinto työtämme kohtaan. Toivotan pat
teriston kaikille henkilöstöryhmille sekä ystävillemme ja vuosipäivävieraillemme hyvää 
juhlapäivää. 

HANKONIEMI, Hangon Rannikkopatteriston joukko-osastolehti 
Osoite: Korkeavuorenkatu 13 , 1090v Hanko, puh. 911-83 411 
Ps-ti li 218 14-8 

TOIMITUSKU TA: Everstiluutnantti T. Sario, Yliluutnantti J . Valti
mo, Korpr. K. Mäntylä, res Korpr . M. Muurimäki 

Toimitussihteeri: Korpr K. Mäntylä, res Korpr M. Muurimäki 
Talous: Tai.luutnantti T.Mäkelä, Korpr K. Mäntylä, 

res Korpr M. Muurimäki 
Taitto: Korpr K. Mäntylä 

Hangon Rannikkopatteriston komentaja 

Everstiluutnantti 

T.Sario 

AVUSTAJAT: sot.past. R. Työrinoja, rva S. Hyvönen irmi, 

KUVAT: Kok . Fallenius, Kok. Honkala, Upsopp. Törmi, 
Upsopp. Moisio, Korpr. Köli, Korpr. Mäntylä 1) 7405 

PAINO:HOKKIPAINO 1982 
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4 HANKONIEMI 

Oy Ha-Te-Ke Ab 

Tanskalainen toimitusjoh
taja Arndth O.W. Schulz 
perusti yhtiön vuonna 
1928 ja yhtiö alkoi valmis
taa pääasiassa bitumituot
teita, jota tuotehaaraa 
osittain vieläkin jatketaan. 
Alussa oli yhtiön toiminta 
pientä, esimerkiksi vuosi
tuotanto oli silloin n. 10 
tuhatta kiloa, tähän sa
maan määrään päästään 
nykyään päivässä. Vuonna 
1932 alkoi yhtiö kasva
maan ja liittyikin Forcit
yhtiöön ja oli tämän sisa
ryhtiönä aina vuoteen 1970 
asti. Kun sitten sota tuli 
sotkemaan suunnitelmat, 
joutui Ha-Te-Ke Oy:kin 
muuttamaan 
Hangosta. Yhtiö muutti 
vuokratiloihin Helsinkiin 
vuonna 1940 ja jatkoi toi- · 
mintaansa siellä. Vuonna . 
1942 tuli yhtiön toimitus- · 
johtajaksi Schulzin tilalle 
W. Westman. Hangon jäl
leen vapauduttua sodan• 
jälkeen, siirtyi tehtaan toi-
minta takaisin Hankoon,. 
alkoi jälleenrakentamisem 
aika. Sodanjälkeinen ra-
kennusteollisuus kukoisti i 
ja lisääntyi jatkuvasti, jo- -
ten sodanjälkeiset vuodett 
olivat hyvää kauppa-aikaat 
yhtiölle. Rakennusteolli- -
suuden käyttämiä eristy- -
saineita valmistettiin ni- -
mittäin Ha-Te-Ke Oy:llä . . 
Vuonna 1955 toimitusjoh- -

tajan virkaan astui uusi 
mies ja hän oli nimeltään 
Åke Möller. Mutta kehitys 
kulkee, rakennusteollisuu
delle oli keksitty eristysai
neeksi muovi, joka alkoi 
tietysti vaikuttaa Ha-Te
Ke Oy:n eristysaineiden 
menekkiin. Muovi korvaa
vana aineena vähensi jat
kuvasti yhtiön liuosten ky
syntää, joten päätettiin 
tehdä tuotantosuunnan 
tarkistus ja aloitettiin eri
koistuminen vaativiin 
tuotteisiin. Vuonna 1972 
tehdyllä sopimuksella siir
tyi Arvo Väkeväinen tie
toineen ja taitoineen osak
si Ha-Te-Ke Oy:tä, vuon
na 1980 hän astuikin Åke 
Möllerin tilalle yhtiön toi
mitusjohtajaksi. Uuden 

toimitusjohtaja 
Arvo Väkeväinen 

VIRKKALAN 
SÄÄSTÖPANKKI 

VIRKBY SP ARBANK 

tuotantosuunnan mukaan 
tuli Ha-Te-Ke Oy:stä ny
kyaikainen rakennus- ja 
teollisuusmaaleja valmis
tava maalitehdas, jonka 
tuotevalikoima on yhä laa
jemmalti saanut tunnus
tusta. Yhtiön kotimaan
kauppa keskittyy lähinnä 
tukku- ja rakennusliikkei
siin. Maali-, kitti- ja muilla 
erikoistuotteilla Ha-Te-Ke 
Oy on päässyt saamaan ja
lansijan myös vientikau
pan alueella. Vientimaita 
on sekä idässä että lännes
sä, joista kuitenkin suu-

rimmat kauppakumppanit 
ovat Neuvostoliitto ja 
Ruotsi. Yhtiön suotuisa ke
hitys on antanut uskoa 
tuotteiden korkeasta laa
dusta ja kilpailukyvystä. 
Yhtiön liikevaihto nousi 
vuonna 1981 n. 62%, liike
vaihdon ollessa nyt yli 4 
milj. mk. Henkilökunnan 
määrä on nykyään n. 20 
henkeä ja tuotehehittelyn 
ansiosta on työntekijöille 
voitu tarjota luotettava ja 
jatkuva työpaikka. 

K. Mäntylä 

Laboratoriossa tarkkaillaan ja kehitetään tuotteita. 

ASEMAN KUVA 
ASEMATUI\INELI 

00100 HKI 10 
Puh. 90/633391 

Avoinna 
Ark klo 08.00-20.00 
Pyh klo 12.00-19.00 

HANKONIEMI 

Sotilaskodin avoin kirje varusmiehille 

Me kuulumme voimak
kaasti aatteelliseen järjes
töön, tehtävämme on kui
tenkin kaksijakoinen. Jo
kainen yhdistys on aatteel
lisen tehtävänsä ohella it
senäinen liikeyritys, jota 
tulee hoitaa huolellisesti ja 
kannattavasti. Vasta sil
loin meillä on mahdolli
suus täysipainoisesti to
teuttaa sääntöjemme peri
aatteita myönteisten 
maanpuolustusasenteiden 
luomiseksi ja varusmiesten 
henkisen kasvun edistämi
seksi . 
Tässä tuli nyt hienoa ja hy
vää asiaa, jota meillä Ran
ni kk osotilaskotiyhdisty k
sen Hangon paikallisosas
ton pienellä sisarmäärällä 
on täysi työ toteuttaa. 
Eteenpäin on kuitenkin 
menty ja koetettu pysyä 
ajan ja kehityksen muka
na. Hanko oli ensimmäisiä 
paikkakuntia Viipurin, 
Sortavalan, Käkisalmen ja 

KONE KORJAUS 

Lahdenpohjan kanssa joi
hin perustettiin sotilasko
tiyhdistykset. Hangon pe
rustamisvuosi on 1924, jo
ten meillä on kunniakkaat 
perinteet vaalittavanam
me. 
Hangon, Russarön ja 
Hästö-Busön sotilaskodit 
kuuluvat paikallisosastom
me toimintapiiriin. Han
gon sotilaskodissa hoi
damme päivystysvuorom
me sunnuntaisin sekä tar
vittaessa muulloinkin. 
Kotiuttamis- ja ylentämis
kahvitukset hoidamme ja 
joulujuhlat järjestämme. 
Kutsuntatilaisuuden kah
vitus on myös yksi työtilai
suuksistamme. Joulu- sekä 
pääsiäismyyjäisillä ke
räämme varoja käyttööm
me. Vuoden alussa ostim
me radion Hangon sotilas
kotiin. Pieni aktiivinen si
sarjoukko on kaikessa kii
tettävästi mukana. Tyyty
väinen henkilökunta on 

AUTOJEN HUOLLOT JA KORJAUKSET 
VALKEAKOSKI 

OY ESMI AB 
Insinööritoimisto 

Bertel Ekengren KY 
Ankkurisaarentie 2 
02160 ESPOO 16 

sotilas kotiyhdistykselle 
kultaakin kalliimpi . Va
rusmiehet ovat ihanteelli
sia asiakkaita. 
Tasapainoinen ja miellyt
tävä arkinen miehistösalin 
ilmapiiri on varusmiesten 
viihtymisen perusedellytys. 
Meillä sisarilla on aivan ai
nutlaatuinen tehtävä, 
saamme toimia varusmies
ten vapaa-ajan viettomah
dollisuuksien kehittämi
seksi, saamme olla iloisesti 
isänmaan asialla jokainen 
omine lahjoinemme, mut
ta myös omine rajoituksi
nemme. Tärkein työmme 
arvonnostaja on koulutus. 
Yhden vapaaehtoisen sisa
ren työn merkitys tajutaan 
vasta siinä vaiheessa, kun 
taloudellinen tilanne yh
distyksessä on heikentynyt 
ja edessä on taloudellisen 
aseman kohentaminen ja 
se tapahtuu aina vapaaeh
toisten jäsenten työpanos
ta nostamalla. Tässä työs-

sä tarvitaan aikaa, älyä ja 
sydäntä. Mitä arvoa olisi
kaan työllämme, jos emme 
siinä osoittaisi sydämen 
lämpöä. Sotilaskotiliiton 
toimintasuunnitelmassa on 
vuoden 1983 teemaksi an
nettu varsin velvoittava 
haaste: Viihtyisä sotilasko
ti. Tähän teemaan meitä 
velvoittaa ja sotilaskoti
työn aatteellinen perusta
kin, emmekä toki halua 
sotilaskodeistamme pelk
koä kylmiä kahviloita. Tä
mä meidän työmme on 
Hangossa mahdollista 
Hangon Rannikkopatteris
ton komentajan ja kaik
kien henkilöstöryhmien 
erittäin hyvän ja myöntei
sen hengen myötä. 
Hangon Rannikkopatteris
tossa palvelevat varusmie
het, ottakaa te myös mei
hin yhteyttä tarvittaessa, 
sillä yhdessä voimme asioi
ta kehitellä ja toteuttaa 
parhaiten. Sotilaskodin 
henki syntyy yhdessä yrit
täen. 

Hangon paikallisosasto 

RSKYN:n puheenjohtaja 

rva Sirkka Hyvönen 

SUOMEN BACKGAMMON ry 
liity jäseneksi tilaa lehti ! 

Tied: Jorma Heinonen 
90/582321 

ARKKITEHTISUUNNITTEL UA 

Arkkitehtitoimisto S.Juola & Co Ky 

KEMIRA OY 
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AUK 

ALIUPSEERIKURSSIT 

111/81 JA 1/82 

Ryhmänjohtajat 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssinne menestyksellisen suo
rituksen johdosta. Johtajakoulutuksenne ei kuitenkaan 
pääty aliupseerikurssinne päätöstilaisuudessa - itseasiassa 
koulutuksenne tärkein vaihe on vasta alkamassa. 
Seuraavien palveluskuukausienne aikana Teidän on ryh
dyttävä soveltamaan käytännön toimiin saamaanne johta
mistaidollista tietoa ja sotilaallista ammattitaitoa koulu
tushaaranne mukaisissa ryhmänjohtajan tehtävissä. 
Menestymisenne riippuu tästä alkaen omasta yritteliäisyy
destänne ja opinhaluisuudestanne. Asettakaa työharjoit
telunne päämääräksi valmistuminen alaistenne ja esimies
tenne arvostamaksi ryhmänjohtajaksi. 
Jatko-opinnoillenne onnea ja menestystä toivottaen. 

~ ~- ------. ·- - - ~ 
~ A. Vapaavuori 

KAPTEENI 

AUK 

KURSSI 111/ 81 
3.12.1981 saavuimme Hästö-Busön singahdussaarelle suoritta
maan RAUK:n kurssiamme 111/81. Matka mantereelta Lappoh
jasta kesti n. 40 minuuttia ja se antoi osaltaan käsityksen siitä, 
miksi meillä ei ole iltalomia. 
Kun majoittuminen ja muut rutiinitehtävät oli hoidettu aloimme 
innokkaasti tutustua saaren luontoon ja nähtävyyksiin. Pääasialli
sesti tämä tapahtui laituri- ja kiertovartiossa. Talven jatkuessa lai
turivartijat oppivat tuntemaan saariston kovat luonnonolosuhteet. 
Kiertovartiossa harhaillessaan olisi varmasti nähnyt yhtä ja toista, 
ellei olisi ollut niin pimeää. Kurssin v~rrella opimme kiertämään 
saarta myös hiihtäen - aseen kanssa ja ilman - sekä kartan ja kom
passin avulla. Vaikeinta oli niillä, jotka erehdyksessä suunnistivat 
sekuntiviisarin mukaan -360° minuutissa ... 
Opimme suunnistamaan sotilaskotiin palveluksen päätyttyä. Soti
laskodissa sijaitsevat perusoppilaan perusharrastusvälineet: puhe
lin, televisio, flipper, sanoma- ym. lehdet sekä tietenkin kaikenlai
nen kiinteä ja nestemäinen lisäravinto jota oppilas tarvitsee selviy
tyäkseen aamulenkeistä, Tenholan marssista (27 km) ym. pieni
muotoisista liikun taharj oi tuksista. 
Yleinen Rt-koulutus sekä linjakohtainen erikoiskoulutus veivät 
suurimman osan oppilaan palvelusajasta. Iltaisin ja joskus öisin
kin luettiin kokeisiin, kuka enemmän, kuka vähemmän. Tietoja ja 
taitoja testattiin paitsi kokeilla, myös Jussärön ampumaleirillä, jo
ka osoitti, että asiat alkoivat olla hallinnassa. Henkisesti ja/tai 
fyysisesti raskaiden suoritusten jälkeen rentouduttiin tietysti sau
nomalla, johon tarjoutui mahdollisuus ainakin pari kertaa viikos
sa. Tiiviistä erikoiskoulutusjaksosta huolimatta kenenkään pinna 
ei kiristynyt liiaksi ja kurssin hyvä henki säilyi loppuun saakka. 
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KESKIÖLINJA 

S. Hedman 
Siirtyi pitemmittä puheitta 
Rlltekoon 

S. Honkala 
Kyllästyi keskiöön ja vaihtoi 
tykkilinjalle Ratekoon. "No 
niin, tehkää jotain" . 

J. Kotilainen 
Ruotsalais-kotimainen keski
öilmiö, joka ei arvostanut 
suomalaisten junttien yritys
tä: "onnetonta ... " 

AUK 

Erikoiskoulutuksen al
kaessa jokaisella oli jo jon
kilainen käsitys keskiön 
toiminnasta, mutta se muut
tui nopeasti luutnantti 
Paalasen esitellessä keskiö
laitteistoa. Suuntalaite ja 
matkalaite olivat vielä kä
sityskyvyn rajoissa, mutta 
sitten olivatkin vuorossa 
matkakorjausten yhteen 
laskuviivain, suuntaero
korjain, korjausmuunnin, 
muuntoviivain, iskemä
korjain, mittaustaso ja 
korjausympyrät sekä 
sektorit. .. 
Iltojemme iloiksi laadim
me tykkikuvioita, korjaus
käyrästöjä, matkaviivai
mia, tulenjohtokantatau
lukkoja sekä lukuisia bal
listisia valmisteluja. Vih
doin olimme niin viisaita, 
että saatoimme panna 
kuulokkeet päähämme, ot
taa vastaan tulenjohdon il
moittamat mittausarvot, 
muuntaa ne ampuma
arvoiksi edellämainittuja 
välineitä käyttäen ja vies
tittää edelleen tykeille. 
Hämmästykseksemme 
huomasimme, että keskiö 
todella toimi eikä sen toi
minta perustunutkaan 
mustaan magiaan. 
Keskiölinja teetti paljon 
työtä, mutta silloin tällöin 
sentään ehdimme pukeu
tua siniseen singahdusa
suun ja kadota saunaan ja 
sotilaskodin suuntaan saa
ren ykkösharrastusten pa
riin. Apukouluttajamme 
alikersantti Pessin esi
merkkiä noudattaen emme 
koskaan rasittaneet it
seämme liikaa, ja niinpä 
meille jäikin kohtuullisen 
mukavia muistoja Hästö
Busön saarelta. 

M . Lehtonen 
"Murmur-Lehtonen", kes
kiölinjan tuleva apukoulutta
ja. "Mä alan kohta hitsata". 

"Herra luutnantti nyt meni yli hiusrajan" · 

Luutnantti J. Paalanen - linjan kouluttaja 

Alikersantti P. Pessi - linjan apukouluttaja 

P. Peiponen 
"Nitro-Peipponen", keskiö
linjan koulutuksen saanut 
keittiömies. "Älkää, 
älkää ... " 

A. Voutilainen 
Linjan pahin rumbaaja . 
"Taakse - poistu ! " 

Keskiö toiminnassa 

AUK 

V. Salon~n 
Kävi myös linnakkeella aina 
kun !omilta ehti. "Lepo 
vaan ... '' 

R. Åkerfelt 
Hankolainen lentäjä, hävisi 
lomakilpailun vain niukasti 
Saloselle. 
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E. Tanttu 
Levyttämällä Ratekoon 



JO AUK 
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TYKKILINJA 

I. Andersson 
Linjan " pelipoikia" ja pieni 
suurmies, joka aloitti VLV:n 
korjaamalla VW:n 

H . Rukkinen 
Tunnollisin siivouspalvelun 
suorittaja. Aina valmis, kui
tenkin pallo hukassa. 

T. Jaakkola 
Linjan hiljaisin, ei sietänyt 
hieromista. "Mitä .. ... minä", 
"Täällä jo". 

Kaikille yhteisen yleisen 
RT-koulutusjakson loput
tua syvennyimme omien 
linjojemme hienouksiin. 
Tykkilinjan opinnot alkoi
vat tiiviillä teoriapakkauk
sella tykkien rakenteesta, 
a-tarvikkeista ym. ym. Te
oriavoittoinen alku oli kui
tenkin vain hämäystä. Jo 
ensimmäisellä viikolla kui
tatut tykkilinjan omat uni
formut (lämpöhaalarit) 
ounastelivat tulevan kou
lutuksen suuntaa. Aamu
toimien jälkeen uniformu 
päälle . sipaus suojavoidet
ta kasvoille ja ulos tykeille 
vangitsemaan kevätaurin
gon ensimmäisiä rusketta
via säteitä. Huolimatta 
ajoittain tiukoistakin ke
vätpakkasista saivat kou
luttajamme vääpeli Bruun 
mainiolla isällisellä otteel
laan ja apukouluttaJamme 
alik. (myöh. kers.) Touru
nen innostavalla esimerkit-

Tykkilinja toiminnassa 

lään mielenkiinnon säily
mään koulutettavissa asi
oissa. Opimme vähitellen 
tuntemaan tykinjohtajalta 
vaadittavat asiat ja paljon 
muutakin aina saaren his
toriasta turvallisuuspoli
tiikkaan asti. Koulutuksen 
välissä nuotion ääressä 
keskusteleminen ja yhtei
set " tempaukset" , kuten 
mäenlasku olivat omiaan 
luomaan linjallemme hy
vän yhteishengen. Osoi
tuksena hyvästä yhteishen
gestä ja kovasta ruumii
lisesta kunnosta oli tykki
linjan tupa Bengtskärin 
voitto Tenholan marssilla. 
J ussarön leirillä pääsimme 
kokeilemaan taitojamme 
käytännössä. Ripeä ja 
tarkka toiminta tykeillä se
kä hyvät tulokset lähipika
menetelmässä P3 osoitti
vat oppilaiden pätevyyden 
tykinjohtajina myös käy
tännön tehtävissä. 

M. Kaarnalahti 
Savustettu luumu 

A . Suonenlahti 
Masi-au, Espoon torpedoita. 
Tähtäimessä hiihtosuunnis
tuksen MM . " Mulle on uni 
niin tärkeää". 

J-P. Koski 
Linjan " Hönö", jolla sytytti 
myöhään. 

T. Teeriaho 
Työlisti muut, unohti itsensä (J 
RTK:uun. " Onko todellakin 
näin, että . .. 

L. Lehtiö 
Tilanteen laukaisija. Ei pa
hemmin pingottanut, silti 
RTK:uun. 

A. Ulfves 
" Kipittäjä-Uhlman", jolla 
oli aina liian pienet vaatteet. 
Kortti ja puhelu päivässä 
Kauniaisiin. RTK:uun 

Tykkilinja kylmälaukaisuharjoittelussa kuvassa linjan kouluttaja 
vääpeli Bruun ja alik Tourunen (apukouluttaja) 

M. Piirtola 
Raskaasti pudotteleva partio
poika, joka oli kurssin ainoa 
todellinen vapaaehtoinen. 
TVÄL-aliupseeri. 

J . Vauhkonen 
" Kellosuunnistaja
Vauhkonen" suunnisti 360° 
minuutissa . Linjan majakka, 
tunnuksena maihinnousuken
gät . RTK:uun 

V. Siitari 
Omapäisin päivystäjä, joka 
ei säästellyt apukouluttajia
kaan . Yksityispuheluja kou
lutushalliin. 
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VIES TILIN JA 

E. Lehtonen 
Mies, joka osasi ottaa ren
nosti ja jonka motto oli 
"let's go surfing". Linjan fi
losofi, joka valitettavan 
usein piti ajatuksensa omana 
tietonaan. 

J. Laine 
"Laituri-Laine" viihtyi laitu
riväijyssä. Johtuikohan se 
siitä, että hänestä tuli vene
au. Omisti todella mahtavan 
komentoällnen. 

K. Latvala 
"Humanoidi-Latvala", joka 
aina hoki, että "nyt mä hit
saan" . Koska oli siviilissä 
kova partiolainen, niin sai 
toimia leirillä viestilinjan 
diploomikipinänä. 

/ 
I 

I 

AUK 

Tammikuussa järjestetyllä 
TST-leirillä viestilinja ko
koontui ensimmäisen ker
ran lähes kokonaisuudes
saan ahtautuessaan yhteen 
sissitelttaan. Oppilas Lat
vala osoittautui heti leirin 
alusta alkaen diplomikipi
näksi estäen oivana partio
laisena muita urheita vies
tilinjalaisia jäätymästä 
kuoliaaksi. Jäätyminen oli 
kyllä lähellä oppilas Wes
terlundin otettua ohjat kä
siinsä, sillä hän sai kami
nan sammumaan lähes sa
taprosenttisesti. Silloin 
Lehtonen käpertyi vaati
mattomana miehenä huo
paansa ja jatkoi nukku
mjstaan (lue palelemis
taan) teltan kylmimmässä 
paikassa. Seuraavana ilta-

na oppilas Rautavaara 
osoitti johtajan taitonsa 
hukkaamalla ryhmänsä pi
meäharjoittelun aikana. 
Myös oppilas Sweins teki 
itsensä tunnetuksi ampu
malla laukauksen rynnäk
kökiväärillään vaikkakin 
ase oli "tyhjä". Kuitenkin 
viestilinja oli kurssin paras 
linja, kiitokset siitä veli 
(vääpeli) P. Tissarille. 

Vääpeli P. Tissari - linjan kouluttaja 
Alikersantti K. Mäkinen - linjan apukouluttaja 

M. Muurimäki 
Saapui kurssin puolivälissä 
ja totesi, ettei kiinnosta. Ko
va flipperin pelaaja, jonka 
motto oli "Lärvätsalo 
go-go". 

T. Westerlund 
Westerlundin motto "Halu
aisin tiedustella". Tupa Rus
sarön motto: Kun haluat hy
vää, niin sano Westerlund. 
Piti omaa sotkukaappia tu
vassa. 

C. Schauman 
"Haubtbahnho-Schauman", 
joka ajoi Hitlerin-linjaa 
(VW-omistaja). Kurssin pie
nin ja vihaisin mies. Innokas 
vene-au, joka vielä kurssin 
loppuvaiheilla sai korpin jä
mät. 

AUX 

· J: Rautavaara 
''Iron-danger''-kovaäänmen 
pinkka-ilmoittaja, joka alus
ta asti osoitti olevansa 
RTK:n mies, puolikurssin 
korppi. 

"Tällä mäntykeskus? ! ! ! 
eiku .... " 

M. Sweins. 
Grani-Navyn amiraali, jota 
harvoin nähtiin siivouspalve
lun aikana. TST-leirin ufo
mies, jonka upseeriura kat
kesi lastentautiin. Ehti Kui
tenkin saada puolikurssin jä
mät. 
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14 AUK 

TULENJOHTO- JA MERIVALVONTALINJA 

A. Auranen 
Kova kundi, vaikka saikin 
diplomin. Kohautteli vain ol
kapäitään . 

P . Fallenius 
Pelottavan komentoäänen 
omaava Ratekoon lähtijä. 
Pinkoista ja kaapista saivat 
muut ottaa oppia. 

J . Helenius 
Linjan kovin yrittäjä. Ampui 
kolme hylsyä sarjatulena . 
Pilsnerin suurkuluttaja. 

Linjan kouluttajina toimi
vat vääpeli Ahokas ja ker
santti Mustalahti. Apu
kouluttajina eli santsarina 
alik. Tuominen. Kunin
kaalinen tulenjohto oli siis 
varmoissa käsissä . . . kyllä 
me sitten välillä juostiin
kin. Erikoiskoulutusjak
solla meille opetettiin mi
ten oppilaskin saa mitattua 
suunnan ja etäisyyden 
maaliin ja vieläpä viestitet
tyä tiedot " keskiöneideil
le" . Harjoitus tapahtui 
vuoroin sisätiloissa oppi
tunteina ja kehysharjoitte
luna, että saaren korkeim
massa paikassa tj-aseman 
katolla, pakkasessa ja vii
massa tiiraten kiikariin sil
min ja hokien "piru kun 
on lämmin". Siinä meille 
luotiin oppimme perusta, 
jonka varmasti hallitsem
me unissammekin. Kaiken 
kruunasi itse tulen johta
minen, tietoisuus että pat
teri odottelee komento
jamme ja tunne . .. kun saa 
viileällä, huolitellulla ää
nellä sanoa kellomiehelle: 
"Tuli seis, maali tuhottu" . 
Tuleville tj-miehille: ope
telkaa hommat kunnolla , 
kuninkaallisen pitää aina 
olla kuninkaalinen. 

K. Juola 
Linjan trubaduuri. Rauhalli
nen veikko . Sai alikersantin 
natsat kurssin päätteeksi. 

J. Kaski 
Todellisen komentoäänen 
omaava ryhmyri . Motto : Ka
to eeteeenpäin lepoooo .. .. 

J .Lahdenpää 
Motto: Lomilla tapelleaan. 
Siirtyi siviilireuhkaan kesken 
kurssin . 

J . Lahti 
Kurssin parturi, keräsi lisätu
loja tukanleikkuulla . Varsi
nainen kuminaama. 

H . Suokas 
Kersantti Suokas Valkeakos
kelta nääs. Oppilasjohtajana 
" Tiputanssia koko tupa", 
tiskikone 

AUK 

E. Lappi 
Teki kaiken ripeästi tekemät
tä mitään. Lähti kuitenkin 
RTK:uun. 

P . Takala 
" Hermo-Takala" otti kovan 
urakan yrittäessään hoitta 
muidenkin murheet omiensa 
lisäksi. 

K. Lindgren 
Ajatteli kauan harkiten, 
maiskutti ja sanoi sanotta
vansa. 

H. Myllyniemi 
Herjalinko Tampereelta. 
Kurssin Clay Allison. 

Vääpeli Ahokas - linjan kouluttaja 

Alikersantti H . Tuominen - linjan apukouluttaja 

15 



16 AUK 

KURSSI 

1/82 

AUK 17 

1.4.-82 saavuimme kaikki 43 pallo hukassa olevaa luonnonkauniille Hästö-Busön saarelle. Alku 
esittelyn jälkeen, tutustutettiin meitä paikkoihin ja saareen itseensä. Kun meidät sitten oli nimittetty 
oppilaiksi, alkoikin meidän alkujaan toivottomalta näyttänyt kouluttaminen. Rannikkotykistön toi
mintaa meille opetettiin oppitunneilla ja käytäntöä harjoiteltiin mukavilla kehysharjoituksilla. Kou
lutus oli tiivistä, mutta tehokasta. Opimme jokainen toimimaan omassa tehtävässämme ja vähän 
toistenkin hommia siinä sivussa. Oppi meni ilmeisesti hyvin perille, koska patteriharjoituskaan ei 
mennyt sen enempää pieleen. Opimme myös toimimaan hyvää kuria ja järjestystä noudattaen sul
keisissa, siitä kiitos ahkerille kouluttajille. Taistelukoulutusta saimme pääasiassa Syndalenin piristä
vällä leirillä, joka oli erittäin asiallinen ja mielenkiintoinen, kiitos jälleen päteville kouluttajillemme. 
Leirin jälkeen meidän kestävyyttämme koeteltiin tapahtumarikkaalla ja varmasti mieleen jäävällä 
Tenholan yöreippailulla, johon oli mukavasti yhdistetty "suunnistusta". Kaikista näistä ja muista 
mukavuuksista huolimatta meni kurssi suht' koht' hyvin, vain 1 lopetti alkutaipaleella ja 2 siirtyi 
tykkimiehiksi loppusuoralla. Kurssi olikin kaikin puolin mukava, päivät kuluivat palveluksessa, il
lat siivoillessa tai vapaa-ajan merkeissä ja yöt väijyttiin. Yhteishenkikin oli aika hyvä, suurempia 
tappeluita ei nähty ja apukouluttajatkaan eivät olleet meitä häiritsemässä. Kiitos siis kaikille meitä 
kouluttaneille ja tuleville singahtelijoille ainakin yhtä hyvää, jollei parempaakin kurssimenestystä 
toivottaen: 
Kurssi 1/-82 

Aamureippailuako? 
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KESKIÖ LINJA 

Kantola Raimo 16.3-55 
Dl 
Tempperamenttinen mies, 
joka aina jaksoi selittää 
kaiken juurta jakasen. Oli 
vakaasti omaa mieltään 
asoista. Motto : Näin naa
purissa. 

Niemistö Pekka 16.4-54 
ohjelmisto suunnittelija 
1000 piirun mies, kurssin 
vanhin. Kävi lomilla pelaa
massa bridgeä, aina vapaalla 
ollessaan röökillä tai sotkun 
flipperien kimpussa. 

AUK 

Niin kävi, että 9.2-82 tul
leista n. 150:stä alokkaasta 
eroittui 43 alokasta henki
siltä ja fyysisiltä kyvyil
tään selvästi muista. Näis
tä 43:sta valituista piti vie
lä karsia esiin 9 keskiöa
liupseeriksi koulutettavaa. 
Tämä ei kuitenkaan ollut 
vaikeaa, sillä näistä 43:sta 
eroittui selvästi 9 veitsente
ravaa, matemaattisesti 
erittäin lahjakasta alokas
ta. Nämä valitut lahjak
kuudet olivat juuri sopi
via, sillä kellosepän tar
kuutta vaativat keskiölait
teet vaativat todella päte
viä miehiä. Niinpä nämä 9 
ihmemiestä siirtyivät 1.4-
82 luonnonkauniille 
Hästö-Busön linnakkeelle 
ja jo muutaman päivän 
kuluttua heidät raahattiin 
koulutushalliksi kutsut
tuun liiteriin, josta pienen 
etsiskelyn jälkeen kuin ih
meen kautta •löytyikin kes
kiö. Ja niin alkoi erittäin 
raskas koulutus, koulutta
jina toimivat luutnantti 
Paalanen ja kuulemma 
myös vääpeli Ahokas. 
Koulutus menikin hyvin 
oppilaiden päähän, vaikka 
ltn Paalanen joutuikin 
juoksuttamaan välillämei
tä tutkatornia ympäri, 
mutta ei se sentään pelkää 
juoksemista ollut, vaikka 
siellä alvariinsa ravattiin
kin. Kuten jo tulikin ilmi, 
opimme toimimaan kes
kiössä loistavasti. Opimme 
helposti käyttämään rin
nalla roikkuvia mustia laa
tikkoja Uotka olivat kuule
ma puhelimia), huutelim
me sinne vain kaikenlaista 
sekavaa kuten esim. Kuka 

urputtaa? Tykit ne viivyt
tää. Opimme myös käyttä
mään uutuuttaan kiiltäviä 
keskiölaitteita ja tietoko
neita. Me keskiöläiset 
olemmekin ylpeitä itses
tämme, osaammehan 
oman hommamme mel
kein tulenjohdon ja tykki
toiminnankin. Näinollen 
olemme tärkein lenkki ko
ko RT-toiminnassa, sillä 
eihän ilman meitä tulisi 
mistään yhtikäs mitään. Ja 
näin lopuksi voidaankin si
teerata vanhaa kansansa
nontaa: Tulenjohtajia 
meistä ei tule, tykkimiehiä 
emme halua olla, olkaam
me siis KESKIÖMIEHIÄ. 

Väätäinen Tapio 16.7-62 
opiskelija 
Hiljainen huomaamaton , ai
nainen yrittäjä joka ei turhia 
luumuillut. Erikoistui sii
vouspalveluun. Motto: No 
silloin meni. 

Manninen Jari 14.10-62 
laitosmies 
Kurssin kuminaama, ei pysy
nyt pokka, vaikka sitä har
joittelikin. Linjan toinen 
luumuilija. Juoksia ihme. 

AUK 

Söderström Tom 9.3-64 
opiskelija 
Säkylän satakieli joka siirtyi 
keväällä etelään, aina vihel
tämässä. Väijykone, siivous
luumu joka aina jaksoi valit
taa. Tiukka johtaja, tuleva 
mopojen kauhu. Motto: No 
niin, ei urputeta. Katse vain 
suoraan eteenpäin. 

Lehtonen Olli 30.7-62 
opiskelija 
Vakioilmeinen bodybuilder, 
reipas ryhtiveikko. Linjan el
lei koko kurssin pahin lm1-
muilija, ei tehnyt juuri kos
kaan mitään. 

Viimeisen päälle biljardia! 

Moisio Juha 18.6-62 
Tekn. yo 
Vaitelijas vipeltäjä Vihdistä, 
aina vapaaehtoinen siivoja . 
Siivoili itsensä RTK:oon. 

Mäntylä Kari 29.6-62 
graafinen kuvaaja 
Diggaili Heavy Metallia ja 
velttoilua. Kurssijulkaisun 
toimittaja. Motto: Ei paljon 
paina, taidanpa poiketa 
spaddulle. 

Suonpää Timo 6.6-62 
tehoelektroniikka asentaja 
Makaili pari viikkoa tilkassa, 
eikä sen jälkeen pääsytkään 
hommiin kiinni, joten kurssi 
keskeytyi lopussa. 

Säpinää tasolla, kokelas Hedmanin johdolla. Kouluttajamme ltn Paalanen opettaa arvauspä
reen käyttöä 
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TYKKILINJA 

Tynkkynen Veli-Pekka 
I 8.9-59 sähköinsinööri 
Linjan nestori . Tiesi pääse
vänsä Ratekoon . Kurssin Ti
ku, joka ei digannut Takua? 
Motto: Voi jee, pääsispä Ra
tekoon. 

Köli Pekka 24.1-60 
merkonomi 
Kurssin paras herkistelijä, 
joka lopulta kuitenkin valit
tiin kurssin parhaaksi tove
riksi. Lokakuun mopojen to
dellinen kauhu, perusrum
baaja. Arvosti myös mallas
juoman aitoa makua. Motto: 
Mä oon ihan kypsä. 

Pohjalainen Marko 20.2-62 
opiskelija 
Boba, mies kuin kymppi. 
Ajautui koe kokeelta Rate
koon . Osasi ohittaa myös oi
kealta. Motto: Tää on kypsä 
touhuu, pääsispä lomille. 

AUK 

Jo Säkylässä se alokaslau
ma tiesi, että 43 heistä jou
tuu AUK:uun Mutta niistä 
43:sta valitaan 12 keisaril
liselle tykkilinjalle. Ja nä
mä 12, jotka tiukan seulan 
läpäisivät olivatkin vali
oainesta. 
Heitä kadehtivat viestilin
jan kelaajat, keskiön hou
rimot ja tulenjohdon seko
päät. Mutta syystäkin, oli
vathan he tykkilinjan ur
hoja. 
Palataksemme kurssin kul
kuun on syytä muistella 
näiden urhojenkin toilauk
sia. 
Oli Tiku-Tynkkynen joka 
sivusuuntaajan "tulta" -
komennon sijasta huusikin 
rimpsun: "Huomio
A m p u k a a - Laukaus -
XXXXXX? Tulta. 
Oli Nakki-Rantala jonka 
tykki koostui piipusta ja 
taas juostiin. 
Oli Kypsä-Köli jonka il
moitus sotilasmestari Line-

rille: Herra vääpeli, 
kurssi ... . -ja taas nauret
tiin. 
Ja monta muuta. 
He olivat legendaarisia jo 
kurssillaan. Ei heitä muut 
linjat häirinneet. Tokihan 
he ymmärsivät, että täyte
linjoillakin piti olla oppi
laita, mutta he olivatkin 
tykkilinjalla. 
Mutta jos tarkastelemme 
tykkilinjaa vakavammalta 
puolelta. Kouluttajina toi
mivat vänrikki Saastamoi
nen ja ylikersantti Nousiai
nen. Nämä herrat koulutti
vat tykkilinjasta kurssin 
parhaan. Linjan keskiarvo 
kurssin päättyessä oli pa
ras kaikista linjoista. 
Tykkilinja koostui 12 op
pilaasta, jotka kaikki sel
vittivät kurssin. 3 heistä 
jatkoi RT-kouluun, 2 
talous-Auk:uun, 1 
tväl-au:ksi ja 1 asesepäksi. 
Loput 5 ryhmänjohtajiksi 
Russaröhön. 

Heinonen Markku 17.2-62 
opiskelija 
Hiljainen herrasmies nakki. 
Motto: Voi jestas, no minä 
menen siivoamaan. 

Mättö Joel 21.9-61 
koneteknikko 
Kurssin tvälläri, jonka pai
kan lopulta donitsi vei. Hal
litsi hiljaisen horrostilan. 
Motto: Heh heh, näinhän se 
on heh heh . 

Syrjä Jarmo 6.1-63 
metallimies 
Kurssin rennoin oppilasvää
peli. Muutenkin rentouden 
esikuva. Rääkkäsi Volvoaan 
lomamatkoilla. Motto: Lepo 
vaan. 

• 

Suominen Antti 7.1-64 
yo 
Linjan kuopus . Olisi valunut 
puntista ulos ellei olisi ollut 
saappaat jalassa. Hallitsi 
myös löhöämisen paikassa 
kuin paikassa. Motto: Taas 
mä oon väijyssä. 

Rantala Jari 16.3-62 
opiskelija 
Linjan kuminaama. Aina va
paahtoinen??? Kurssijuhlas
sa meno parhaimmillaan. 
Varuskuntahippi jolle ltn 
Paalanen suositteli kitaran 
ostamista. Motto: No joo, ei 
tää letti pitkä oo. 

AUK 

Leimola Reino 10.2-62 
yo 
Kitaristi Kauklahdesta, jolle 
AUK oli pelkkää Peitsamoa . 
"Mies" joka ei pelännyt 
edes kovapanosammuntoja. 
Motto: Kerran keikallani tu-
tustuin mä .... .. . 

Kallio Kari 27 .1-63 
opiskelija 
3 k:ta takasi peruskallion, 
joka aina istui WC:ssä sii
vouspalvelun aikana. Hallitsi 
myös päivystyksen . 

Karimo Torsti 28.11-62 
konepiirtäjä 
Hiipi Ratekoon määrätietoi
sesti. Taistelija joka marssi 
Tenholan puolikuolleenakin, 
nuuskan voimalla. Kurssi
juhlan hile. Motto: Kundit, 
olipa "rasittava" loma. 

Nuutinen Harri 13.12-63 
ohjaamomies 
Mies joka ravitsi omaisten
päivänä koko sukunsa. Pe
rushankolainen, joka ajeli 
vain kuplalla. Hullaantui ai
na ruokalassa. Motto: Kato 
mä tiedän, kohta mennään 
syömään. 
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VIES TILIN JA 

Ei ole viestin voittanutta. 
Nuo mainiot viestimiehet; 
kelojen kuninkaat, kes
kuksien keisarit jatkoivat 
tälläkin kurssilla viesti
vempuloiden kunniakkaita 
perinteitä. Tämän kertai
nen linja koostui mitä ih
meellisimmistä viestivirtu
ooseista. Joukkoon mah
tui yksi toimistorotta, kak
si venekallea, kaksi laasta
ria ja myös kaksi viesti 
au:n alkua. Vaikka linjam
me tuntui ensivaikutelmal
taan täysveriseltä pilkki
jöiden, luumujen ja löysäi
lijöiden lahkolta loppujen 
lopuksi kohosimme kurs
sin kova kuntoisimmaksi 
tuvaksi. Tästä ovat vaati
mattomina osoituksina 
Tervakoskimaljan ja Ten
holan marssin voitot. Koe
menestys ei aina ollut kaik
kein parasta, voidaan ehkä 
puhua jopa koemenetyk
sistä, kuten esim. erikois
koulutuksen käytännön 
kokeessa. Silloin sanan
mukaisesti piuhat oli sol
mussa ja poikien kuulat 
vierivät viestivaraston lat
tialla. Yhteistyö koulutta
jamme vääpeli Tissarin 
kanssa sujui suhteellisen 
hyvin. J askin hänelle tuot
ti varmaan vaikeuksia hy-

AUK 

väksyä linja, joka yritti yh
distellä puheluita ilman 
keskuspuhelinta. Erikois
koulutuksen käytännön 
kokeessa hän joutui kysy
mään Häkkiseltä ja Outi
lalta. Mitä ruotsalainen 
kymmenen johdon kenttä
keskus tarvitsee? "Oppi
laat:" Erillinen keskus pu
helimen." "Ei sen tarvitse 
noin erillinen olla" Puhe
luita ei ollut yhdistetty kes
kukseen. Kaikenkaikkiaan 
linjaamme voidaan olla 
sangen tyytyväisiä, ainakin 
me olemme itsestämme yl
peitä. Ei oo viestin voitta
nutta. 

Lind Kenneth 16.2-62 
opiskelija 
"Stipaapaduidaa, kuka, mi
näkö, häh?" Ihmeellinen 
blind jolla oli kolme tyttö
ystävää samaan aikaan. 

Outila Juha 18.6-62 
laborantti 
Laborantti josta intissä tuli 
lääkäri, erikoistui aina hui
jaamaan opp. Ojalan mop
piin tai melaan ja itsensä ties 
minne. 

Leino Simo 21.6-62 
opiskelija 
Kirjoitti kahdesti viikossa 
10-sivun kirjeen rakkaallen
sa. Tosi tenholan sankari. 

,i Häkkinen Terho 8.6-62 
metallimies 
"Hai sie iso sotaherra, opp. 
Häkkinen piironki ja seslon
ki katsoa saa, muttei 
koskea.'' 

AUK 

Kattilakoski Jari 6.11-62 
opiskelija 
''.Katso mitkä kahilat, pääsi
sipä Espalle Häppäriin otta
maan parit pitkät. " 

Tervakoskimaljan onnelliset voittajat 

Ojala Tapio 18.6-62 
opiskelija 
Kuulan-hukuttaja klubin pe
rustaja jäsen, joka sitten lo
pulta olikin viesti-linjan brii
mus. 

Rahikka Juha 29.5-62 
opiskelija 
Rele-Ralli-Rahikka: "Funtsi
kaa jätkät, ne lähtee 
sivoliin" Rally , joka meinasi 
ajaa itsensä tj-nollille hurjal
la autollaan ja ajotyylillään. 
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24 AUK 

TULENJOHTO- JA MERIVALVONTALINJA 

Heino Jyri 22.4-62 
opiskelija 
Tyypillinen oppilas, luumuili 
minkä ehti rivioppilaana ja 
hitsaili raskaasti oppilasvää
pelinä. Paras saavutus kurs
silla: vetäessään aamulenkkiä 
muut oppilaat jäivät 100 
metriä. 

Hakalax Allan 1.9-62 
kon. opp. 
Aina naama virneessä. Yritti 
luumuilla intin 8:lla kuukau
della, mutta epäonnistui. 
Motto: Ei paljo paina. 

Törmi Kari 28.7-62 
opiskelija 
TJ-linjan pieni suuri mies. 
Meni lujaa, vaikka oli 17 
rakkoa jalassa. Oppilas Tei
vosen mielestä myös sym
paattinen ja kaunis. Harjoit
ti yösiivoamista, täällöin de
sinfioi tuvan lattian partave
dellä. 

Tämä on kertomus tauti
sesta tulenjohtolinjasta, 
tuosta uljaiden rannikko
tappajien jaloimmasta 
koulutushaarasta Hästö
Busön au-koulussa. Huoli
matta aiheen laajuudesta 
on tässä yhteydessä, joh
tuen painoteknillisestä ti
lanpuutteesta, tyydyttävä 
valitettavasti suppeaan ja 
muutenkin karsittuun esi
tykseen ko. tieteenalasta. 
Tulenjohto on koko RT:n 
perusta, ilman sitä rannik
kotykistötoiminta on kuin 
pilvinen päivä ilman aitan
polulla astelevaa emäntää. 
Siksipä linjallemme tänne 
Hästö-Busön aliupseeri
koulun onkin valittu 
HanRPsto:n kerma, 13 
rautaisen kunnon omaa
vaa haukansilmää, jotka 
vastaavat siitä, että am
mukset lentelevät sinne 
tänne. 
Edellisestä kappaleesta lu
kijalle lienee selvinnytkin 
mitä tulevat tulenjohtajat 
periaatteessa tekevät. Seu
raavaksi esitetäänkin de
taljemmin tj-linjan oppi
laiden toimintaa HB
linnakkeella. Sen lisäksi, 
että olemme nukahdelleet 
yliluutnantti Rautavan, 
yliluutnantti Valtimon ja 
vääpeli Bruunin oppitun
neilla, selviää toimintam
me parhaiten selittämällä 
sen, mitä tapahtuu komen
nolla AMPUMAKUN
TOON. Ko. komennon 
jälkeen tj- oppilaat hyök
käävät parhaalla mahdolli
sella vauhdilla tj-torniin, 
kuka nopeammin, kuka 
hitaammin. Kun oppilaat 
ovat päässeet sinne, pys
tyttävät he todella vauh
dikka:isti suuntimen ym. 
tarvittavat rensselit. Tä
män jälkeen tj-oppilaat 
joutuvat odottamaan vä
hintäin puoli tuntia, että 

keskiö- ja tykkilinjojen 
oppilaat pääsevät asemiin
sa ja saavat ne edes jonkin
moiseen järjestykseen. 
Seuraavaksi tapahtuu to
dellinen kliimaksi, tulen
johtaja heittää tulikomen
non peliin. Tämä legen
daarisen, tilanteesta riip
puen hieman muodoltaan 
vaihtelevan, komennon 
tarkoituksena on herättää 
keskiö- ja tykkilinjojen 
oppilaat unestaan. Ko
mennon toisena tarkoituk
sena on saada kranaatit 
lentämään maaliinsa. To
dellisuudessa tämä jää 
yleensä vain yritykseksi, 
kiitos jälleen kerran 
keskiö- ja tykkilinjojen 
tumpuloinnin, sillä kes
kiössä suunnan virhe suo
rittamamme patteriharjoi
tuksen mukaan on jopa 
1000 piirua ja tykeillä lä
hes 100 piirua. Tässä vai
heessa näyttää tämä kirjoi
tuksen aihe lipuvan itse tu
lenjohtolinjasta muiden 
linjojen nollaamiseksi, jo
ten on parasta lopettaa to
teamukseen: TJ on terästä. 

Tukon meam men P3 .... . 

Tukiainen Pertti 23.8-61 
trukkikuski 
Sekoili paikassa jos toisessa
kin . Hitsaili vähän väliä. 
Ankara poistuttaja, tulevien 
mopojen painajainen. 

kouluttaja 
yliltn Valtimo 

Teivonen Mika 22.7-62 
opiskelija 
Uni-Teivonen. Nukkui aina 
ja kaikkialla ja kovaäänises
ti. Nukahti mm. kesken tais
teluharjoituksen poteroonsa. 

Lahti Kimmo 13.11-63 
opiskelija 
Kei-Lahti. Tulenjohtolinjan 
superluumu.Myös huippu
punkka vain 19 ruutua kier
rettä ja kaappi kaatui silmil
le. 

Mäkinen Jarmo 5.7-62 
sähköasentaja 
Lainas rahaa aina kun tar
vittiin, eikä hitsaillu turhis
ta. Motto: En mä nyt tiiä. 

AUK 

Raudaskoski Heikki 5.10-62 
hitsaaja 
Tupa Gustafsvärnin AGA
mies . Hitsaili yhdessä jos 
toisessakin asiassa. Omien 
sanojensa mukaan yritti kui
tenkin vain pitää tuvan mai
netta yllä. 

Tulen johtajia 

Himanen Ari 7 .11-62 
opiskelija 
Armoton lukutoukka, aina 
nenä kiinni kirjassa. Huu
morintajuinen sälli. Motto: 
Hei, kuka lähtee röökille? 

Heikkilä Antti 22.4-55 
Dl 
Söi kuivattuja mustikoita ja 
totesi : Juoksu, telttailu ja 
tetsarit, ne eivät sovi varta
lolleni. Linjan vilukissa: Pi
täisköhän laittaa villapaita 
päälle, kun lähetään ruokai
luun. 

Laitio Ari 8.7-62 
opiskelija 
Linjansa parhaimpia. Funt
sas vaan, että riittääkö ra
hat lomille lähtöön . Motto: 
Nyt menee nappiin jannut. 

Miettinen Juhani 9.8-64 
varastomies 
" Muhos" Miettinen, armo
ton naaman vääntäjä ja ju
tun heittäjä. Motto: Ootte
kos te kuullu tän jutun, 
kun .... 

Kulmala Markku 7.11-64 
huoltomies 
Kurssin kuopus, kylmän rau
hallinen tilanteessa kuin ti
lanteessa . Motto: Miten ois 
parit pilsnerit? 

Laitinen Jukka 4.11-62 
putkiasentaja 
Auttamaton pummi, aina ra
hat loppu . Mahdoton sana
seppo, jonka kurssi meni 
plörinäks . Motto : Tarjoo 
kessu, saat huomenna takas. 
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YÖJUTTU 

Jostain kuuluu hiljainen 
narina, kun mies nousee 
vuoteestaan. Hetken ku
luttua tuvan ovi aukeaa 
naristen ja mies ilmestyy 
silmiään siristellen kirk
kaaseen käytävä valaistuk
seen. Hän etenee hyvin hi
tain ja epävarmoin askelin 
kohti WC:tä, silmät puo
liksi ummessa hän avaa 
WC:n oven ja menee toi
mittamaan asiansa. Asian
sa toimitettuaan hän ilmes
tyy uudelleen käytävälle, 
räpyttelee tovin silmiään ja 
suunnistaa sitten takaisin 
tupaansa. Hetken kuluttua 
saattaa joku toinen saman
lainen ilmestyä vaeltele
maan käytävälle, mutta 
yksi mies on vaan hereillä 
koko ajan. Hän istuu päi
vystäjänpöydän takana ja 
hoitaa linnakkeen varus
miespäivystäjän tehtäviä, 
hän on apupäivystäjä. Jo
honkin selkärangattomien 
lahkoon kuuluva, onnetto
man näköinen ja punasil
mäinen olio, joka yrittää 
epätoivoisesti pysytellä he
reillä. Tarkastellanpa het
kinen hänen toimiaan. Hä
!len vuoronsa alkoi puole
nyön aikaan, jolloin varsi
nainen päivystäjä kävi hä
net helleästi herättämässä, 
repien jalasta ja pirullisella 
äänellä todeten: YLÖS 
RETKU. Hän heräsi sy
västä unesta ja silmiään 
hieroen pakottautui ylös 
vuoteestaan ja kiskaisi 

Tykkilinja toimii 

AUK 

vaatteet niskaansa. Sitten 
hän suunnisti päivystäjän
pöydän luokse ja vastaa
notti tehtävänsä, tämän 
jälkeen hän lähetti pari yö
kävelystä kiinnostunutta 
kiertelemään ympäri saar
ta. Oman lukunsa muo
dosti myös se äijä, joka vä
kisin halusi lähteä seisos
kelemaan laiturille pariksi 
tunniksi, pienestä räntäsa
teesta huolimatta. Päästy
ään eroon näistä perin 
merkillisitä tyypeistä, al
koi hän syventyä valvonta
tehtävissä vaatimiin ohjei
siin. Hän tutki kaikki laa
tikot ja puhkesi kiroile
maan sitä tyyppiä joka oli 
pöllinyt kaikki lukemiset. 
Löytämättä mitään luetta
vaa, hänen katseensa siir
tyi väijypalaan. Otettuaan 
palan korppua ja sitä na
kerrellessaan hänen kat
seensa kiinnittyi herätyslis
taan. Ihmeen aamuvirk
kua porukkaa, hän ajatteli 
ja lähti herättelemään näi
tä kummallisia yöllä liik
kujioita. Niin tulee myös 
lopultakin aika , jolloin 
hän luovuttaa tehtävät jol
lekkin toiselle onnettomal
le ja ryntää omaan punk
kaansa lämpimien lakanoi
den väliin ja toivoo; että 
häntä ei herätettäisi aa
mulla ollenkaan. 

opp. Rahikka 

SIIVOILUA 

Roskiennostoasento polvelta. asialla 
opp. Väätäinen 

opp . Teivosella on hauskaa 

1 

1 
,1 

AUK 

parturi avoinna ma-pe 19-20 

opp . Kulmala ryhmänjohtajana: 
- ojentamatta lepo, tien yli asento, eiku äh . ... 

Suunnistusässä opp . Ojala suunnistuskilpailun läh
töpaikalla, -saatuaan kartan käteensä: 
- Missä se Hästö-Busö oikein on ? 

Sama Suunnistajaässä tavatessaan toisen kilpailijan 
reitillä: -
- Mitä noi reiät sun kortissas on ? 
- No ne on niitä rastimerkkejä . 
-Ai? 

C?PJ:! · Tukiainen ollessaan oppilasvääpelinä ja kurs
sm istuessa luokassa valmiina yliluutnantti Rauta
v~n tunnille. Rautavan tultua luokkaan antoi Tuki
amen ~urssin istua rauhassa ja teki ilm~ituksen : 
Huom10, Herra yliluokka ... . äh . 

opp. Lehtonen keskiössä koronlukijana : 
- korjattu koro 5 "hoh-hoijjaa" 4. 
johon ltn Paalanen kylmän rauhallisesti: 
- Lehtonen, tutkatorni myötäpäivään, olkaa hyvä. 

27 

Omaisten päivänä 

Ilmoitan sulkeisten pitäjälle . ., 

Vasemmalle . ..... pstu! 

Linjat! 
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COOPERIN TESTI TYÖPALVELUA 

Paikoillanne ..... valmiina ... 

opp. Kantolan halkotyömaa 

BANG! 

1000 m 

AUK 

Otoksia Syndalenin leirintäalueelta. 

Opp. vääpelinä toimi sukeltaja Tynkkynen 

Mites tää teltta pystytettiinkään? 

opp. Törmin leiri 

Keittiöihme opp. Lahti 

Myös jalkarättejä kokeiltiin 

C euo-sähkö 9 
Sähkö~sen~uksia teollisuudelle ja laitoksille 

m1krotzetokonepohjaisten ohjainten 
suunnittelu ja valmistus 

Puh. (90) 18726038 

FRANK ZAPPA 
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Papin 
palsta 

Ihmisen elämässä on aina jotkut perusteet, jolle se rakentuu. Nämä perus
tukset voivat olla erillaisia, mutta aina ne ovat olemassa. Monien ihmisten 
elämä on koottu hyvin satunnaisista aineksista; kaikenlaisista ajatuksista, 
tiedon sirpaleista ja kokemuksista, joihin on törmännyt elämisen varrella. 
Rakennustyö tapahtuu vailla suunnitelmallisuutta, puoli huolimattomasti 
ja ohimennen. Silloin ei oikein tiedä, mitä on tekemässä ja mitä varten. On 
vaikea itsekään tietää, mitä oikeastaan tahtoo. Siihen vaiheeseen ihmisen 
elämässä, johon varusmiespalvelukin osuu, sisältyy usein paljon varsin ki
peää ja tuskallista elämisen suunnan ja tavan etsintää. Huolettomin osa 
nuoruudesta on peruuttamattomasti jäämässä taakse ja pitäisi alkaa tule
maan aikuiseksi. Mutta mitä se oikeastaan pitää sisällään, ei ole kovinkaan 
selvää. Tässä on juuri kyse perustasta ja perimmäisistä kysymyksistä. 
Ihmisen suhde Jumalaan on aina tällainen perusratkaisu. Se ei ole vain jos
kus, vaan aina ajankohtainen kysymys. Se myös määrää ratkaisevasti elä
määmme suuntaa ja mahdollisuuksiamme kohdata siihen sisältyviä vai
keuksia ja pettymyksiä. Sen on tarkoitus olla koko elämäämme kannattele
va voima. Meidän tulisi pyrkiä etsimään elämäämme todella perusteisiin 
meneviä, aitoja ja rehellisiä ratkaisuja. Usko ja luottamus Jumalan johda
tukseen omassa elämässä merkitsee tyhjentymätöntä uskalluksen ja roh
keuden lähdettä ihmisen elämässä. Elämän suunta ja perustus ovat lujalla 
ja varmalla pohjalla. Kirkon tehtävä Puolustusvoimissa on aina sama kuin 
muuallakin, pitää esillä tätä uskon ja luottamuksen sanomaa, auttaa kysy
mään elämän perusteita ja tarkistamaan sen suuntaa. Tämän kysyminen si
sältää koko elämisen alueen. Niihin törmäämme kaikissa ihmissuhteissam
me, tulevaisuuden suunnitelmissamme ja toiveissamme. Elämäämme ja 
sen ratkaisuja määrää se, mihin uskomme ja luotamme. Siksi on tärkeää 
olla selvillä perusteista. 

Reijo Työrinoja 
Patteriston pappi 

HANKONIEMI 

SINIVALl{OISTA 
• • • • 

TERASTA 
-'!' ... .,,. ..... ,,....---·• ,.....-. ........ 

KUUSJOEN VERHOOMO 
! 

Sähkö 
~jo~ 
eteenpa1n. 

~ '--.,: "' . 'st Imatran Voima Oy (fVO) on valtion om1 a 
voimayhtiö. , "--. "--. 

Yhtiö perustettiin 1932., "-._ .. 
~ Jo viisikymmentö ~tta !ehtövi1,:nme_ on 

maan enEJgiahuollon mon1puol1nen hoitam1 
Söhköö pyrimme aina tuottam 

niin kotimaisesti ja kokonaisUutta 
ajatellen edullisesti kuin mahdollista. 

Söhköstö onkin tullut meille 
suomalaisille turvallista, luotett 
enEJgiaa - omaa energiaamme. 

YhdesSö olemme nöhneet, 
söhkön varaan kannattaa rakentaa. 

Söhkö johtaa eteenpöin. 

19 
1911 

1MI\TRI\N VOI~ 

@ RAUTARUUKKI OY 

Miehen lumene 
suunniteltu suomalaiselle miehelle 

NOIRO 
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18-34-vuotias ! 

Nyt -omaan ensiasun-
toon entistä 

edullisemmin. 
Sinä säästät 
Yhdyspankki 

lainaa 

20% 
80% 

Kysy lisää meiltä! 

YHDYSPANKKI 

KOP HANKO 
VUORIKATU 12-14 

PUH 82591 

Lohjan kaupunginhallitus 
tervehtii Lohjalaisia 

maanpuolustajia. 

5e voiolla 

VIID~ TONNIN 
(s.ooomk) 

KIVI 
6 et · 

.. 
1 ,, ,, - PARHAAN . . 

NIKKEUMALMIICIVEIJ LÄ~ETTAA 
PALk.fTMIJ 5,000 MARKALLA . 

09K OUTOKUMPU OY 

HANKONIEMI 33 

i 
Keskellä kauneinta Uuttamaata, 

Lohjanjärven rannalla on 

L OMAKESKUS PÄIVÄKUMPU 
ysihoito, kaikin mukavuuksin varustetuissa huoneissa 

maksaa vain JOO mk/ henkilö/vuorokausi. 

Tiedustelut ja varaukset: 
· Lomakeskus Päiväkumpu 09120 Karjalohja 
Puh. 912-5421 

RAUMA-

REPOLA OY 
LOVIISAN TEHTAAT 

AUTOSÄ H KÖ LA ITTE:OEN JA 
A KKUJEN ER IKOIS Ll! KE 

Salon-··--·· 
AUTOSAHKO 

ORNINKATU 8 
PL 4, 24101 SALO 10 

924-13362 

HUOLINTAA

KANSAINVÄLISIÄ KULJETUKSIA 

~ERIHUOLT OY 

HELSINKI 16, KRUUNUVUORENK. Puh. 171781 

TURKU-TAMPERE-LAHTI-HELSINKI-LENTO 



34 35 HANKONIEMI --------------------~..;..;.;;~.;.:.:. ________________________________________________________________ _ HANKONIEMI 

Hangon 
Reserviupseerikerho r.y. 

Hangon 
Reserv·ialiupseerit r.y. 

Hangö 
Reservoff icersklubb r.y 

Hangö 
Reservunderofficerare r.f. 

HANKONIEMEN 
TURVAKSI 

VARTIOIMISLIIKE 
P. HEINONEN 

URHEILU 

TULOKSET HIIHTOMESTARUUSKILPAILUSTA 1982 
1. Yleinen sarja n 13 km 

1. ltn Juhani Paalanen 
2. ylik Hannu Heinonen 
3. ylik Kari Nousiainen 
4. v-ylik Hannu Oksanen 

2. Sarja yli 35-vuotiaat n 13 km 
1. yli! Reijo Kankaristo 
2. yliv Pentti Semi 
3. sotmest Raimo Retsu 
4. v-alik Veikko Leinonen 

3. Sarja yli 40-vuotiaat n 13 km 
1. yliv Pauli Kaihoniemi 
2. ltn Pentti Särkelä 

4. Sarja yli 45-vuotiaat n 9 km 
1. ltn Kaapo Lyytinen 

5. Naisten sarja n 4 km 
1. kassanh. Maija-Leena Öst~rlund 

6. Varusmiesten sarja 15 km 
1. upskok Antti-Mikael Karenius 
2. alik Ismo Lipponen 
3. alik Olavi Suni 
4. alik Harri Virtanen 
5. tkm Asko Auranen 
6. alik Stefan Karlsson 
7. korpr Jukka-Pekka Koski 
8. korpr Juha Helenius 
9. korpr Mikko Piirtola 

10. upskok Jari Bauer 
11. tkm Tuomo Illukka 
12. tkm Pekka Pulkkinen 
13 . tkm Jarmo Kervinen 
14. tkm Ali Teikari 
15 . tkm Timo Havia 
16. tkm Markku Varmela 
17. korpr Esa Lehtonen 
18. tkm Leo Nyman 
19. tkm Jussi Vuorenoja 
20. korpr Jorma Lahti 
21. korpr Kari Lindgren 
22. upskok Jyrki Kiviniitty 
23. korpr Ilpo Andersson 
24. tkm Arto Luukkonen 
25 . tkm Kari Saaristo 
26. tkm Jari-Pekka Nurmio 
27. tkm Jouni Partanen 
28. tkm Arto Kaikkonen 
29. tkm Juha Mällinen 
30. korpr Keijo Latvala 
31. tkm Jarmo Rantamäki 
32. tkm Martti Mäkeläinen 
33. tkm Tapio Jukonen 
34. tkm Kaj Kakko 

tkm Erkki Sievanen 
tkm Jouni Uronen 

42.35 
43.06 
58 .37 
58.47 

46.29 
46.48 
59.54 

1.01.59 

45.55 
50.23 

33.31 

19.37 

55.13 I lk 2 KL 
56.44 I lk 2 KL 
58.15 II lk 1 KL 
59.49 II lk 

1.00.10 II lk 
1.01.26 II lk 
1.02.50 II lk 
1.04.35 II lk 
1.05.30 II lk 
1.07.46 
1.08.59 
1.09.12 
1.09.20 
1. 10.20 
1.10.38 
1.11.20 
1.11.35 
1.13.15 
1.13 .58 
1.14.12 
1.14.18 
1.14.35 
1.14.36 
1.14.37 
1.14.58 
1.17.37 
1.20.21 
1.20.40 
1.22.28 
1.23.10 
1.24.20 
1.30.03 
1.35.04 
1.36.32 
keskeytti 
keskeytti 
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FILMAX OY 
RTTK:n KOKOONPANO 30.06. 1982 Keskusaukio 

Lohja puh. 21075 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Sosiaaliasiamies 
Työ- ja opintoasiamiehet 

Oikeusasiamies 
Työsuojeluasiamies 
Russarön kokelasedustaja 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja 
Russarön tykkimiesedustaja 
Hästö-Busön yksikköedustaja 
EPtrin yksikköedustaja 

TUKIHENKILÖT 

EPtri 
Hästö-Busö 

Russarö 

Tkm 
Alik 
Tkm 
Alik 
Tkm 

Jokela 
Schauman 
Nikander 
Juola 
Ohvo 

Koneistus R. HIETANEN JA KUMPP. KY 
Hepolamminkatu 22 
33720 TAMPERE 72 
Puh. (931) 172535 

Suoritamme aarporausta alihankintatyönä 

OY HANGO STEVEDDRING AB 

studio kirsi ky 
Valokuvaamo 

HEIKINTORI 
TAPIOLA 02100 Espoo 10 

Vaihde 460 811/243 
suoraan 467 420 

AR KK ITE HOI,- TAV 10 & CO 
mä n t y v i i ta 4, 02100 espoo 10, 4550733 

Ylil 
Alik 
Tkm 
Tkm 
Tkm 
Alik 
Korpr 
Tkm 
Kok 
Alik 
Tkm 
Alik 
Tkm 

Lyytikäinen 
Åkerfelt 
Mikkonen 
Linna virta 
Myllymäki 
Åkerfelt 
Köli 
Hirvonen 
Teeriaho 
Niskanen 
Uronen 
Piirtola 
Mikkonen 

Luotettava 

Parturiliike Forum 
p 83555 

Se asian tuntevin luotettava 

Salon Mandi 82666 

KEMIKALI CAROLA 
Vuorikatu 15-17 Bergg. 

Maila Lindholm 
Hanko-Hangö 

1<.ari <:Jhberg 
Gulddmed- 7<.ulta«ppd 
HANGO 10900 HANKO 

T ei. 81 530 Puh. Bergg. 18 Vuorlk. 

AsemanKello Ky 
Asema tunneli 

HANGÖ OPTIK AB 
HANGON OPTIIKKA OY 

Bangatan 7 Ratakatu - Tel. 86740 Puh. 

rn 
R & R SELIN oy 

VIRKKALA 

~RISSANEN OY 

00370 HELSINKI 37 TAKKATIE 7 a 
"g' VAIHDE 558 585 Lvv no 101073-65 
TELEX 12-2162 PAMET SF 
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~ PER/NNEASIAT 
~ IIIIIIIIIIIIII 

Patteriston komentaja everstiluutnantti Sario on 
luovuttanut 

- 31.1.1982 majuri Pentti Olavi Karviselle patteriston 
pienoislipun n:o 84 ansiokkaasta palveluksesta hänen 
siirryttyään Uudenmaan Prikaatiin 1.2.1982 lukien 

-- Patteriston lippukilven n:o 60 eversti Pentti Aulaska
rille 7.2.1982 hänen täyttäessään 50 vuotta 

- Patteriston lippukilven n:o 61 ylivääpeli Vilho Peria
holle 31.1.1982 ansiokkaasta palveluksesta hänen siir
tyessään Helsingin Laivastoasemalle 1.2.1982 lukien 

- 30.4 1982 talousyliluutnantti Raimo Juhani Vesalalle 
patteriston pienoislipun n:o 85 ansiokkaasta palve
luksesta hänen siirryttyään Asevarikko 5:een 1.5 . 
1982 lukien 

- Patteriston lippukilven n:o 62 eversti Hans Christen
senille 4.4.1982 hänen täyttäessään 50 vuotta 

- Patteriston lippukilven n:o 63 eversti Olavi Vehmak
selle 22.2. 1982 hänen täyttäessään 50 vuotta 

- Patteriston lippukilven n:o 65 talonmies-lämmittäjä 
Kalle Hänniselle 19.5.1982 tunnustuksena patteriston 
hyväksi suoritetusta ansiokkaasta työstä. 

- 31.5 1982 kapteeni Yrjö Tapani Virkille patteriston 
pienoislipun n:o 86 ansiokkaasta palveluksesta siirryt
tyään Rannikkotykistökouluun 1.6. 1982 lukien 

- Patteriston lippukilven n:o 64 V-vääpeli Timo Päiviö 
Suomalaiselle 31 .5.1982 ansiokkaasta palveluksesta 
hänen siirtyessään eläkkeelle 29.5. 1982 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 17 / 18.12.1981 
on nimitetty ja ylennetty 1.2.1982 
- majuriksi kapteeni Jukka Taneli Voipio 
- yliluutnantiksi luutnantti Reijo Olavi Kankaristo 

Pääesikunnan päälikkö on 30.4.1982 tapahtuneessa 
esittelyssä mm1ttänyt Pääesikunnan Es1kuntakomppam
assa puolustusvoimien sotilas teknikon toimeen 1.5.1982 
lukien 
- teknikko, ylipursimies Jaakko Johannes Nykänen 

määrätty Hangon Rannikkopatteriston konepäälli
köksi 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä 7/28.5 .1982 on 
nimitetty Satakunnan Tykistörykmentissä siirrettynä 
Hangon Rannikkopatteristoon 1.6.1982 ja ylennetty yli
luutnantiksi 4.6.1982 lukien 
- luutnantti Eero Jarmo Tapani Valtimo 

ja ylennetty teknikkoluutnantiksi 4.6.1982 Hangon 
Rannikkopatteristossa 

- ylipursimies Jaakko Johannes Nykänen 
ja nimitetty taloudenhoitajan toimeen 4.6.1982 ta
lousluutnantiksi ylennettynä 

- vääpeli Tapio Evert Mäkelä 

[ m PALKITSEMISET 
1 ~-~ 

Tasvallan Presitentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari , on myöntä
nyt 4.6.1982 seuraavat kunniamerkit: 
- Lääkintäeverstiluutna.ntti Leo Olavi Löytövaara 
- Insinöörimajuri Kalevi Joel Hyvönen 
- Majuri Jukka Taneli Voipio 
- Kapteeni Jaakko Keijo Lehtonen 
- Kapteeni Mauri Valpas Ranta 
- Luutnantti Pentti Mikael Särkelä 
- Sotilasmestari Erkki Kuronen 
- Ylivääpeli Pentti Alpo Ilmari Semi 
- Ylivääpeli Aarno Valdemar Österlund 
- Keittäjä Enni Peuhkuri 

SVRR 1 
SLR 1 
SLR 1 
SVR R 
SVR R 
SL R 
SVRM 1 kr 
SVRM 1 kr 
SVRM 1 kr 
SVRM 2 

Hankoniemi risti myönnettiin 23.4 1982 seuraaville: 
- Tykkimies Fransas Raimo 
- Tykkimies Hedkrok Timo 
- Tykkimies Koskinen Markku 
- Tykkimies Lindgren Esa 
- Tykkimies Miettinen Juha 
- Res. kersantti Nuutinen Olavi 
- Tykkimies Peipo-nen Pekka 
- Kokelas Ruuska Jukka 
- Kersantti Suni Simo 
- Kersantti Tourunen Jukka 
- Alikersantti Tuominen Harri 
- Kersantti Vesanto Juha 
- Alikersantti Virtanen Harri 
- Alikersantti Väntsi Hannu 

ja 4.6.1982 seuraaville: 
- Tykkimies Forsgren Juha 
- Tykkimies Engblom Jouni 
- Tykkimies Hopia Vesa 
- Tykkimies Lampi Antti 
- Vääpeli Luhtasela Pekka 
- Tykkimies Nurmio Jari 
- Viestittäjä Parkko Heli 
- Yliluutnantti Rautava Risto 
- Vääpeli Salomaa Kari 
- Tykkimies Vallin Ari 
- Tykkimies Varmela Markku 
- Tykkimies Virtanen Jyrki 

Patteriston komentaja nimittänyt 1.2.1982 lukien puo
lustusvoimien toimiupseeri 5. luokan toimeen ylikersan
teiksi ylennettynä 
- kersantti Hannu Heikki Olavi Heinosen 
- kersantti Heikki Tapani Palinin 

Patteriston komentaja nimittänyt 1.4.1982 lukien puo
lustusvoimien toimiupseeri 5.luokan toimeen ylikersantti 
Kari Yrjö Salomaan määrättynä edelleen Russarön lin
nakkeelle tutkaupseeriksi 

Patteriston komentaja ylentänyt 1.5 .1982 värvätyksi 
vääpeliksi v .ylikersantti Timo Päiviö Suomalaisen 
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OV FISKARS AB 
SALON KONEPAJA 
TEHDASKATU 7 SALO - PUH . 924·2001 

HANKONIEMI 

~ Hanskin 
__..._....,M4 I NOS ~ 

Salo, Valonkuja 3 puh. 16535 

AppetgrensvAgen 24 Appelgrenlntle 
Tel 6477 7 Puh 

SALON UUSI 
LIIKENNEKOULU 

Vilhonkatu 10 Salo 
Puh. 13623 

KIOSKI 

LEILA FORSBLOM 
Haga puisto 

- virvokkeita 
- makeisia y m 
- veikkaukset 

TER VETULOA 

Salon Kumivulkaano 
Ornink. 10, 24100 Salo 10 

puh. 924-2626 

PERNIÖN KOKOOMUKSEN 
NUORET RY 

PERNIÖ 

Finn-Flare tehtaanmyymälät 
Hyvoninkatu 1 ja Tuurenti e 20 

24100 Salo 10 

~[1[1Q~[D[3~~~ 
CLOTHES FOR YOUNG PEOPLE 

allo 
Pekka Härmä 

Salo, puh. 7761 

rnLiNDHoLM 
PERTTELI 

Myymälä puh. 86104 
Myymäläauto 

Elintarvikkeita. maatalous- ja 
rakennustarvikkeita . 

IIOOG0'1-
PUL1.ar 
HANKO·HANGÖ 

Kumpula n11e 15, PL 74, SF-00521 Helsinki 52, tele,c 124577 skti s l , puhelin (90) 71 11 22 

Pllrikonttorit : 

HELSINKI 
Kum pulanlle 15 
00520 Helsinki 52 
Puh. (90) 711122 

LAPPEENRANTA 
Tolkankatu 6 A 
53100 L•ppeenranta 10 
Puh (953)1 8385 
OULU 
Torlkatu 50 
90100 Oulu 10 
Puh . (981)226620, 22 66 30 

KONE URAKOITSIJA 

HEIKKI ENGBLOM 
924/ 57121 tai 50491 

TAMPERE 
Hallltuskatu 15 8 
33200 Tampere 20 
Puh (931)32223 
TU RKU 
Eerikinkatu 6 b 
2011 0Tur;.u 11 
Puh . (921) 512 $55 

SCAN-AUTON HYVÄT MERKIT 
PITÄVÄT PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ 

Voimaa vaativiin kohteisiin 
Scan-Auto valmistaa majakoihin, lento

kentille, sairaaloihin ja lukuisiin muihin vastaa
viin kohteisiin varavoimalaitoksia, jotka pitä
vät pyörät pyörimässä sähkökatkon sattuessa. 
Teemme lisäksi siirrettäviä ja kiinteitä diesel
sähkövoima-osemia. Näillä toimialoillamme 
kotimaisen työn osuus on erityisen suuri, peräti 
45-75% kohteesta riippuen. Toimitamme die
selmoottoreita laivoihin, työkoneisiin ja lukui
siin muihin käyttötarkoituksiin. 

AN·AUTO 
Jl 

JA PIIRIEDUSTAJAT 

Scan-Auton tuotevalikoimaan kuuluvat 
lisäksi ennenkaikkea kotimaiset Saab ja Hori
zon henkilöautot, Scania kuorma- ja linja-autot 
sekä Dodge kuorma- ja pakettiautot ja ame
rikkalaiset Hughes-helikopterit, joiden huollos
ta myös vastaamme. 

Saab. Scania. Horizon. Dodge kuorma
ja pakettiautot. Scania merimoottorit. 
Varavoimalaitokset. Dieselsähkövoima
asemat. Hughes-helikopterit. 

i9.a~1:m~~~ ~ ~~-~_1_1=,,'tl~ 
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