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JOHTAJUUS 

Vastuu sotilasyhteisössä on jakamaton. Or
ganisaatio osoittaa selvästi ja yksiselitteisesti 
aina vastuussa olevan johtajan. Kansainväli
nen käytäntö määrittää sotilasosastoksi jo 
kaksi miestä, joista toinen on johtaja - osas
ton vanhin. Siviiliyhteisö kokee esitetyn pel
kistetyn kuvan usein itselleen vieraana ja liian 
kaavamaisena. Päätöksenteon ja vastuun yk
siselitteisyys sekä selkeä johtajavaltaisuus on 
kuitenkin vuosisatojen kuluessa osoittautunut 
taistelukentän olosuhteissa ainoaksi toimivak
si järjestelyksi. Sotilasorganisaation vastuuja
ko ja yksiselitteisyys pelkistyy erityisesti ryh
mänjohtaja - joukkueenjohtaja tasolla. Va
rusmiesaikainen johtajakoulutus tähtää juuri 
tämän tason johtamisen perusteiden juurrutta
miseen koulutettavien mieleen. 

Ryhmänjohtaja kouluttaa, opastaa ja johtaa 
ryhmcänsä. Ryhmään voi kuulua 7-15 mies
tä. Nuoren korpraalin tai alikersantin harteille 
annetaan erityisesti peruskoulutusvaiheessa 
raskas vastuu. Kymmenkunta kirkassilmäistä 
alokasta muodostaa peruskäsityksensä sotila
syhteisöstä paljolti sen kuvan varaan, jonka 
ryhmänjohtaja heille välittää. Asemansa vää
rin ymmärtävä, lapsellinen tai tehtävässään 
taitamaton ryhmänjohtaja voi korjaamatto
malla tavalla turmella alokkaan kuvan edessä 
olevasta varusmiesajasta. Jokainen ryhmän
johtaja käy alokaskouluttajana läpi oman et
sikkoaikansa - hän on joko kasvanut vas
tuulliseksi kouluttajaksi, johtajaksi tai hän on 
jäänyt pelleilevän koulupojan asteelle. 

Pääosa aliupseerikurssin suoritaneista oppi
laista selviää kunnialla heille annetuista tehtä
vistä. Jopa vaikein tehtävä - oman ikäluokan 

- VASTUU 

tykkimiesten kouluttaminen tehokkaaksi tuli
toimintaan kykeneväksi tulenjohto-, keskiö
tai tykkimieheksi onnistuu - ainakin pääosa/
Le. Tässä tehtävässä eivät ratkaise arvostusta 
arvomerkit vaan osoitettu ammattitaito ja ky
ky. Rannikkotykkimies ei arvosta turhan hö
löttäjää - mutta kuuntelee tykkinsä hallitse
vaa tykinjohtajaa. 

Hästö-Busön kalliot ja lahdelmat kolunneet 
ryhmänjohtajat! Teille on annettu tarpeelliset 
tiedot ja opit siitä miten suomalaista rannikko
tykkiväkeä johdetaan käytännön toimissa. 
Teidän menestymisenne tehtävissänne tämän 
jälkeen on kiinni teistä itsestänne. Kyky kas
vaa koulutuksen ja annetun vastuun kautta 
luo johtajan. Tämä pätee myös edessä olevas
sa siviilielämässä. Antakoon saamanne oppi 
teille perusteita tulevaisuuttanne varten. 

Uskon ja toivon, että jokainen teistä Hästö
Busön tiivistahtisen kurssin läpässeistä on kas
vanut tehtävänsä mittaiseksi niin kouluttajana 
kuin muissakin vastuullisissa rannikkotykki
väen ryhmänjohtajatehtävissä. Toivotan teille 
kaikille onnea ja menestystä - täällä meren 
äärellä Hangon Rannikkopatteristossa - ja 
myös nuoren elämänne tulevissa koitoksissa 
varusmiesaikanne jälkeen. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

Asko Kilpinen 
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HANKO VIERAISSA 
•• •• 

KASISSA 1940-41 

Helmikuun puolessa välissä avattiin Han
gon Linnoitusmuseossa sotahistoriallinen 
näyttely, joka käsittelee H angon historian eh
kä mielenkiintoisinta ajanjaksoa. Näyttely 
kertoo ajasta 45 vuotta sitten , jolloin Hanko 
ja Hankoniemi ympäröivine saarineen oli 
vuokrattuna Neuvostoliitolle merisotilaalli
seksi tukikohdaksi. 

Moskovan rauhansopimus 13.3. 1940 määräsi vuok ra
ajaksi 30 vuotta , mutta sodan yle iskehitys lyhensi 
vuokra-ajan vajaaksi kahdeksi vuodeksi. 

Linnoitusmuseon näytte lyn pohjana on ollut " kor
suinventointi", joka suoritettiin kesinä 1983-84. Se teh
tiin Hangon museon ja sotamu eon yhte istyönä. 

Vuo ina 1942-43 selvitti Meri vo imien esikunnan pi
o neeritoimisto tarkoin Hankoniemen neuvostotukikoh
dan asemat ja varustukset. Niistä laadittiin karttapeite
piirros , jo ka on esillä Linnoitusmuseossa. Hangon mu
seo inventoi tämän kartan perusteella varustusten nyky
kunnon. 

Kartan lisäksi on museoon koottu aseita ja esine istöä 
jota tuollo in o li käytössä H anko niemellä rintaman mo
lemmin puo lin. E räät aseet ova t tuttuj a nykyisillekin 
va rusmiehille . 

Hankoniemi Suomenlahden lukko 

Aj atus sulkea Suomenlahden suu osana Pietarin
Leningradin puo lustusta on vanha. Sen esitti jo Venä
jän tsaa ri Pietari I Suuri , joka johti ka leerinsa voittoon 
Riilahdessa H ankoniemen pohjoispuole lla vuo nna 
1714. 

Suo men sodassa 1808 luovuttivat ruotsalaiset Han
koon rakennetut !innoitukset taiste lutta. Tämä osaltaan 
va ikeutti avun saantia Via poriin , ja edesauttoi näin 
Suomen menetystä Venäjälle. 

Venälä iset tuhosivat itse Hangon !innoitukset Krimin 
sodan ai kana, mutta tämän vuosisadan alussa linnoitet
tiin Suomenlahden rannat jälleen vahvasti . Pietari Suu
re n merilinno ituksen osana rakenne ttiin mm . Russarön 
ja H ästö-Busön linnakkeet. Vahva linnoitusketju esti 
saksala isten pääsyn Suomenlahde lle ennen Venäjän ar
me ij an hajoamista va llankumo uksen seurauksena. 

1930-luvun lopussa halusi Neuvostoliitto turvata tär
keimmän satamansa Leningradin mere ltä . Hangon lai
vasto tukikohta, jota vaadittiin yksyn 1939 neuvotte
luissa Suomelta o li osa tä tä turva llisuu järjeste lyä. 

Vie lä tällö in e i vuokraukseen o ltu va lmiita , mutta 

Hankoniemen vuokrausta, Moskovan rauhan ensim
mäistä ennakkoehtoa kevää llä 1940 , e i vo itu välttää. 

Aikaa Hangon tyhj ennykseen saatiin kymmenen päi
vää, pitkäperjantaina 22.3.1940 luovute ttiin H anko 
neuvostoupseere ille , jotka saapuivat lentäen H ankoon. 
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6 HANKONIEMI 

Suomenlahden suun tykistö-miinasulku 

Neuvostoliitto rakensi vuokra-alueelle vahvan tuki
kohdan. Sen tehtävät määrittelee tukikohdan sodan 
ajan komentaja kenraaliluutnantti Sergei Kabanov 
muistelmissaan. Tukikohdan joukkojen tuli: 
1. Puolustaa Suomenlahden poikki lasketun miinaken

tän pohjoispäätä rannikkotykistön tulella , ja 
2. Puolustaa tukikohtaa maalta , mereltä ja ilmasta tu

levia hyökkäyksiä vastaan. 
Ensimmäistä tehtävää täyttämään tuotiin Hankoon 

kolmetykkinen 12" rautatiepatteri ja nelitykkinen 7" 
rautatiepatteri. Niiden kantama riitti yhdessä Osmus
saaressa olevien rannikkopatterien kanssa sulkemaan 
Suomenlahden suun tykistön ristitulella . 

Russarön linnakkeella oli lisäksi tekeillä kolme kol
meputkista järeää tornitykkiä . Niitä varten louhitut kai
vannot ovat tänään veden vallassa. 

Tukikohdan toista tehtävää täyttämässä oli Hanko
niemellä ·kaksi sotatoimiyhtymää, . rannikkopuolustuk
sen linnoite ttu sektori ja erillinen jalkaväkiprikaati sekä 
ilmatorjunta- ja ilmavoimien joukkoja. 

Tukikohdan puolustuksellisuudesta kertoo rakennus
joukkojen suuri määrä. Lähes puolet tukikohdan 27000 
miehestä kuului rakennuspataljooniin, jotka (innoitti
vat kovalla kiireellä tukikohdan asemia. Jäljet tästä 4-5 
miljoonaa miestyötuntia vaatineesta urakasta näkyvät 
vielä selvästi Hankoniemellä. 

Hangon linnoitusmuseon aseita. 

Sotatoimet alkoivat Hankoniemellä jo 22.6.1941, kun 
saksalaiset pommittivat tukikohtaa . 25.6.1941 yhtyivät 
"Hangon mottia" vartioineet suomalaiset joukot taiste
luihin . Mitään suuria taisteluita ei Hankoniemellä käy
ty . Suomen päämaja ei antanut lupaa vallata Hankonie
meä. 

Verisiä saaristotaisteluita 

Neuvostoliittolaisetkaan eivät ryhtyneet hyökkää
mään suuremmassa mittakaavassa. Sen sijaan he paran
sivat asemiaan tukikohdan laita-alueen saaristossa. 
Hörsön ja Hästön taistelut olivat pieniä saaristokaha
koita , joissa tappiot muodostuivat hyvin suuriksi, jopa 
yli 50 % molemmin puolin . 

Uudenmaan Jääkäripataljoonasta saatu jv-tykki hallitsee 
museon yleisilmettä. 

Legendana_ kerrotaan Bengtskärin majakkaluodosta 
käydystä taistelusta heinäkuun lopussa 1941. Siinä suo
malaiset puolustivat sitkeästi majakkaa , jonka alaker
taan vihollinen oli päässyt tunkeutumaan . 

Syksyllä 1941 saaristotaistelut vähitellen hiljenivät. 
Molempien osapuolten tykistö moukaroi toisiaan sen si
jaan yötä päivää . 

. Syksyll~ saksala!set e tenivät Baltian halki Leningra
din porteille. Kävi selväksi , ettei Neuvostoliitto pysty 
enää huoltamaan kauas vihollisen selustaan jäänyttä 
Hangon tukikohtaa . Tehtiin päätös Hangon joukkojen 
evakuoinnista. 

Irtautuminen asemista tapahtui taidokkaasti . Aave
konekiväärejä jätettiin linjaan ampumaan sarjoja auto
maattisesti suomalaisten asemiin, samalla kun laivoja 
kuormattiin Hangon satamassa. Myöhään 2.12.1941 
lähti viimeinen neuvostolaiva Hangon satamasta, mutta 
vasta 4.12. pääsivät suomalaiset Hangon kaupunkiin . 

Sotamuistoja runsaasti maastossa 

Vuokra-aikaa ja vuokralaista ei muistettu Hangossa 
hyvällä. Vaikka neuvostosotilailta jäi Hankoon run
saasti materiaalia , on tänään äärettömän vaikeaa löytää 
ajasta kertovaa esineistöä. Ikävi ä muistoja ei ole halut
tu tallentaa. 

Kouriintuntuvimpina muistoina tukikohta-ajasta 
ovatkin Hangon metsissä ja kallioilla olevat varustuk
set. Aivan kaupungin keskustassa , Puistovuorella voi 
käydä katsomassa 45 mm :n rannikkopatterin asemia . 

Kansanpuistossa on korkealla kalliolla nelitykkisen 
ilmatorjuntapatterin asemat. Aseina patterilla o li 76 
mm:n tykit , kaikkien rannikkotykkimiesten tuntemat 
" itkot". 

Lappohjassa voi vieläkin tutustua Neuvostoliiton 
maavoimien linnoitustaktiikkaan. 

Pekka Silvast 
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•• 
RUSSARON LINNAKKEEN 
UUSI KASARMIRAKENNUS 

Vuosien toiveitten ja odotusten jälkeen on 
Russarön linnakkeen uusi kasarmiosa otettu 
käyttöön . Olihan linnakkeen vanha kasarmi 

Kasarmin laajennustyö alkoi 22.9.1982 jolloin ensim
mäiset lapionpistot laajennusosalla o livat merkkinä 
työn aloittamisesta. Työt edistyivät suunnitellun aika
taulun mukaan niin , että harjannostajaisia vietettiin ar
vovaltaisen kutsuvieras joukon läsnäollessa 22 .9.1983. 

Uusittu kolmikerroksinen laajennusosa , joka käsittää 
8125 m3, otettiin käyttöön 7.12.1984 , jolloin ensimmäi
set varusmiehet muuttivat uusiin tiloihin . Uuden kasar
miosan tuvat ja sosiaaliti lat ovat aivan toista luokkaa 
kuin entisessä kasarmissa. Joka tuvalla on oma pesu
huoneensa ja jokaisella varusmiehellä oma kuivaus
kaappinsa , joten varusteiden kuivaus ja huolto eivät 
tuota ongelmia . Muutenkin varusmiehet ovat ottaneet 
uudet tilat omikseen kun kaikki on uutta ja toimivaa . 
Värisävyt sisustuksessa ovat pehmeitä ja valoisia. 

Kasarmilla on otettu huomioon myös vapaa-ajan ti
lat. Tosin vanhan kasarmiosan saneerauksen ajaksi on 
vapaa-ajan tiloja jouduttu ottamaan toimisto- ym tiloik-

käynyt jo ahtaaksi ja ehdottomasti korjauksen 
tarpeessa. 

si . Samoin varusvarasto on jouduttu tilapäisesti sijo itta
maan ullakkotiloihin. 

Viihtyisä ruokala sijaitsee uudisrakennuksen alake r
rassa. Ruokala on kaksiosa inen , toinen varusmiehiä ja 
toinen henkilökunnan työpaikkaruokai lua varten. 
Ruuan valmistus ja jako tapahtuu samassa tasossa ole
vasta keittiöstä itsepalve luperiaatteella jakelulinjastoa 
hyväksikäyttäen . Ensimmäisen kerran uudessa ruoka
lassa ruokailtiin 24.1.1985 .. 

Kasarmin vanhan osan saneeraustyöt a loitettiin tam
mikuussa 1985 ja suunnitelmien mukaan koko kasarmi
kompleksi on valmiina syksy ll ä 1986, jolloin kaikki ka
sarmiosat ovat omassa käytössään. 

Luutnantti Erkki Niskanen 



8 HANKONIEMI 

Russarön linnakkeen tyytyväinen päällikkö kapteeni Ranta uusissa toimitiloissaan. 

Uutuuttaan uhkuva varusmiesten tupa. Joka tuvalla on omat kuivauskaapit ja peseytymistilat. 

HANKONIEMI 

Ylväs näkymä Russarön uuden kasarmirakennuksen 
käytävältä. 

Varusmiesten ruokalassa on toteutettu modernin asiallis
ta sisustustyyliä. 

Varusmiesten ruokalan itsepalvelutiski. 

Uuden käytännöllisen keittiön onnellinen emäntä. 
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RAILSHIP 
- kiskot Hangosta TravemUndeen 

Auton kuljettaminen laivalla on helppoa: aje
taan auto autolauttaan ja lautasta pois. Junan 
kuljettaminen vesitse on jo hankalampaa. 
Ajetaan juna junalauttaan ja ... 
. . . lautasta pois. Sepä ei käykään niin vain 
päinsä , koska Suomessa on 8,9 cm leveämpi 
rautatie kuin Manner-Euroopassa. Railship 
Oy on ratkaissut pulman rakentamalla käyt-

Toiminta on aloitettu helmikuussa 1975. Omistajina 
Railship-yhtymässä on kaksi varustamoa: EFFOA Suo
messa ja MH Gehrckens Hampurissa, huolintalike 
Schenker Co GmbH sekä Ostmare-yhtiö Sveitsistä. 

Railship 1 

Junalautta Railship I liikennöi Hangon - Travemunden 
reitillä kulkien kaksi edestakaista vuoroa viikossa. Kol
mikantisen lautan kullakin kannella on viisi raidetta ja 
lauttaan mahtuu 75 rautatievaunua. Lauttaa on liiken
nemäärän kasvun johdosta jouduttu pidentämään alku
peräisestä 27,5 metrillä. Tämä tapahtui vuonna 1979, 
jolloin kapasiteetti kasvoi 100 000 tonnilla. Lautan pur
kaus ja lastaus kestävät yhteensä alle kuusi tuntia, ja 
merimatkaan se käyttää aikaa 32 tuntia. Sen normaali 
ajonopeus on 18,5 solmua. Jääolosuhteet eivät aiheuta 
ongelmia lautalle, se vastaa varustukseltaan Suomen 
korkeinta jääluokkaa, 1 A Super. 

töönsä lähes tuhat vaunua, joissa telit/akselit 
voidaan helposti ja nopeasti vaihtaa Hangon 
vapaasatamassa sijaitsevassa telinvaihtohallis
sa. Railship Oy on liikennöinyt Travemunden 
ja Hangon väliä kymmenen vuotta M/S Rail
ship I:llä , jossa on raidetta 1804 metriä. Viime 
vuoden lopussa käyttöönotetun Railship 11:n 
raidepituus on 1943 m. 

Railship 11 - isosisko 

Marraskuun lopulla 1984 kastettiin Travemundessa ju
nalautta Railship 11. Uusi lautta on hieman Railship I:tä, 
suurempi. Vaunukapasiteetti on 85 (vastaa noin 170 
traileryksikköä) ja DWT 10 000. Junalautan pituus on 
186,5 metriä ja leveys 21 ,6 metriä. Raidetta siinä on 
1943 metriä, eli lähes kaksi kilometriä. Lautan sääkan
nella voidaan kuljettaa kevyehköä kansilastia. Muilta 
ominaisuuksiltaan lautta vastaa Railship I:tä ja nämä 
kaksi lauttaa mahdollistavat yhdessä neljä edestakais
ta viikottaista vuoroa Suomen ja Saksan välille. Liiken
ne aloitetaan kolmella viikkovuorolla, ja vaunukapasi
teetin lisäyksen myötä siirrytään myöhemmin neljään 
viikkovuoroon. 

Näin se toimii 

Vuonna 1985 on omia vaunuja käytössä noin tuhat 
kappaletta. Vaunut ovat erikoisrautatievaunuja, joiden 

HANKONIEMI 

raideleveydet voidaan muuttaa läntistä raideleveyttä 
vastaaviksi, ovathan Suomen raiteet 8,9 cm mannereu
rooppalaisia leveämmät. Telien/akselien vaihto tapah
tuu Hangon vapaasatamassa sijaitsevassa telinvaihto
hallissa ja kestää · 10 min/vaunu. 

Kalusto 

Vaunukalusto koostuu tällä hetkellä neljästä umpivau
nu- ja kolmesta avovaunutyypistä. Näiden lisäksi käy
tettävissä on säiliövaunuja vuokrausperiaatteella. Vau
nut ovat joko 2- tai 4-akselisia, kantavuudeltaan 
23,5-56 tonnia. Katettujen vaunujen liukuovet helpotta
vat lastausta. Avovaunuissa taas voidaan kuljettaa jopa 
yli kahdenkymmenen metrin mittaisia tavaroita. Vaunu
jen lisäksi Railship kuljettaa myös kontteja ja trailereita. 
Telinvaihtokelpoisia vaunuja välitetään myös Tornion 
raja-aseman kautta tapahtuvaan liikenteeseen. 

Railship l :n komentosilta. 

Telin vaihto tapahtuu telinvaihtohallissa. 
" 
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Minne? 

Pituus 
Leveys 

~~ys 

177,20 m 
21,60m 

6,50m 
9000 

Super I A jååluokka 

Raidetta 1804 m 
Påäkoneet 4 x 5000 hp 
Normaali ajonopeus ~ 8,5 solmua 
Lauttaan mahtuu vaunuja 75 kpl 

Rai lshipin liikennöimisalueeseen kuuluvat Suomen li
säksi molemmat Saksat, Ranska, Italia, Sveitsi , Itäval
ta, Benelux-maat, Jugoslavia, Unkari ja Tsekkoslova
kia. Myös transitokuljetukset kaikkien Keski-Euroopan 
satamien kautta ovat mahdollisia. 

Viennistä suurin osa (59 % ) suuntautuu Saksan liittota
savaltaan. Muita tärkeitä vientimaita ovat Sveitsi , Rans
ka, Italia ja Itävalta. Tuontiliikenteessä tilanne on lähes 
samanlainen. Puunjalostusteollisuuden tuotteet muo
dostavat viennistä valtaosan, tuonnissa taas tärkeim
mät ryhmät ovat koneet, laitteet ja kemiallisen teollisuu
den tuotteet. Vuonna 1983 kuljettiin noin sata edesta
kaista matkaa Hangon ja Travem0nden välillä, ja Rail
ship-vaunuja kulki matkoilla noin 10 200 kpl. Kuljetettu 
tonnimäärä oli lähes 400 000, kasvua edelliseen vuo
teen noin 15 %. 
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350 000 t 
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7 coo v 

7 000 v 280 000 t 

265 000 l -
1 
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Raidetta 1943 m Pituus 
Leveys 

~~ys 

186,SOm 
21,60m 

6,50 m 
10000 

Pää koneet 2 x 10880 hp 
Normaali ajonopeus 18,5 solmua 
Lauttaan mahtuu vaunuja 85 kpl 

Super I A jååluokka 

Organisaatio 

Railship-yhtymän toiminnasta vastaa kaksi käyttöyhti
ötä: Railship GmbH Travem0ndessä ja Oy Railship Ab 
Helsingissä ja Hangossa. Travem0ndessä työskente
lee noin kaksikymmentä henkilöä, Suomessa noin viisi
kymmentä, joista Hangon telinvaihtohalli työllistää pari
kymmentä. Helsingistä hoidetaan myynti , operatiivinen 
toiminta on keskitetty Hankoon. Yhtymällä on edustajat 
Frankfurtissa, Pariisissa, Milanossa, Wienissä, Buda
pestissä, Prahassa ja Rijekassa valvomassa vaunus
ton kulkua. 

Tarpeellista? 

Kuluneiden kymmenen vuoden aikana Railship on va
kiinnuttanut paikkansa kansainvälisessä liikenteessä. 
Positiivinen kehitys on osoittanut, että tällaista kuljetus
muotoa Suomen ja Keski-Euroopan välisessä tavaralii
kenteessä tarvitaan. Kuljetuspalveluja pyritään edel
leen kehittämään asiakaskunnan tarpeiden mukaan. 
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Where're You from? 

Tähän kysymykseen sai upseerikokelas Vil
le Wiro vastata usein ollessaan vaihto-oppilaa
na Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten. Täs-

M atkani alkoi elokuun 19. päivänä 1980. Lähdin ystä
vieni saattelemena Seutulan lentokentältä kohti Great 
Barrington-nimistä pikkukaupunkia M assachusettsin 
osavaltioon. K äsitykseni j a ennakko-odotukseni Ame
rikasta j a amerikkalaisesta elämäntyylistä pohjautuivat 
paljolti Dallas- ja Happy Days-tyyppisten TV-sarjoj en 
antamaan kuvaan huolettomasta sekä mahtailevasta 
elämästä. 

Hyvin pian saapumiseni j älkeen kuitenkin huomasin, 
ettei ns. amerikkalainen unelma nostanutkaan päätään 
siihen malliin kuin olin luullut : kaikki amerikkalaiset ei
vät omistaneetkaan cadillacej a eivätkä asuneet South
fork-tyylisillä farmeilla, vaan olivat varakkuudeltaan 
hyvin verrattavissa keskiverto suomalaiseen. TV:stä 
saamani kuva kaikesta loistosta luhistui lopullisesti näh
dessäni kuinka perheeni isä kiroili veroilmoitusten pa
rissa j a äiti tuskasteli elintarvikkeiden jatkuvasti koho
avia hintoj a. Olin kuitenkin hyvin tyytyväinen olooni . 
Uusi perheeni, j ossa minulla oli äidin ja isän lisäksi 16-
vuotias sisko j a 8-vuotias pikkuveli , otti minut vastaan 
eri ttäin lämpimästi . Olin yksi perheenjäsen kaikkine 
velvollisuuksineni ja oikeuksineni . " Pystyimme" jopa 
riitelemään asioista ja antamaan toisillemme anteeksi , 
niin kuin perheenjäsenilllä yleensä on tapana. Suhteem
me oli siis alusta alkaen hyvä ja lujittui vuoden mittaan. 

sä artikkelissa hän kertoo omista kokemuksis
taan ja tunnoistaan tuon vuoden aikana . 

Manhattan, New Yorkin sydän. 

Kouluun! 

Koulun alkaessa kaksi vi ikkoa saapumiseni jälkeen 
olin jo melko hyvin tutustunut uuteen asuinympäristöö
ni. Paikalliset nuoret opin tuntemaan nopeasti mennes
säni mukaan koulun harrastustoimintaan. Vapaa-aika
na kävimme mm. elokuvi sa , ostoksilla, discoissa ja 
rock-konserteissa - tekemistä kyllä riitti ! 

A merikkaiainen koulusysteemi oli paljon suomalai
sesta peruskoulusta poikkeava . Kävin noin tuhannen 
oppilaan " high-schoolia" j a sen viimeistä vuosikurssia 
eli olin ns. senior. Opiskelu oli helppoa, eivätkä edes si
käläiset ottaneet sitä kovin tosissaan, johtuen paljolti 
siitä, että amerikassa j atko-opintopaikan yliopistoista 
saa käytännössä jokainen, j os vain rahaa opiskeluun on 
riittävästi. Pääpaino koulussa olikin suurelta osin urhei
lulla: kouluni oli edustettuna sekä amerikkalaisessa että 
eurooppalaisessa j alkapallossa , baseballissa , koripallos
sa, yleisurheilussa, j ääkiekossa , jousiammunnassa , 
golfissa, tenniksessä j ne. Joukkueiden harjoitukset al
koivat heti koulupäivän j älkeen ja kestivät n. kaksi tun
tia. Itse pelasin mm. j alkapalloa koulumme joukkuees
sa , Spantansseissa. 
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Koulussa huomasi n myös nopeasti miten isänmaalli
sia amerikkalaiset ovat : jokaisen luokan seinää koristi 
amerikan lippu , jolle joka aamu käsi sydämellä vannot
tiin juhlallinen va la. Samoin ennen kouluj en välisiä pe
lejä laulettiin kansallislaulu . Tämä mahtava isänmaalli
suus ja jopa koulun sisäinen luj a yhteishenki teki mi
nuun suuren va ikutuksen . Tunsin jopa eräänlaista ka
teutta ajatellessani , miten me suomalaiset joskus ehkä 
väheksymme omaa maatamme, emmekä pienenä kan
sana osaa tarpeeksi arvostaa omi a saavutuksiamme. 

Eniten vaikeuksia minulla oli kielen ymmärtämisessä 
ja varsinkin sen puhumisessa . En ollut ikinä aikaisem
min joutunut todella käytännössä puhumaan ja kom
munikoimaan englanniksi. Toisinaan en tiennyt itkeäkö 
vai nauraa huomatessani , että joku ei yksinkertaisesti 
ymmärtänyt mitä hänelle yritin kovasti , ja omasta mie
lestäni aivan selvä llä englannilla selittää . Peruskoulun 
antamat kielen alkeet pyörivät sekavana päässäni kaik
kine kie lioppi-sääntöineen , enkä millään kyennyt muo
toilemaan lauseita oikeaoppisiksi sitä mukaa kun pu
huin. Kielivaikeudet alkoivat ajanmyötä kuitenkin ai
van itsestään väistyä ja puolen vuoden oleskelun jäl
keen huomasin puhuvani englantia jo melko hyvin . 

From Finland?!! 

Vaikka amerikkalainen elämäntapa alkoikin muo
dostua vähite llen jo melko rutiininomaiseksi ja huoma-

sin , kuinka paljon ihmiset pohjimmiltaan olivat saman
laisia kuin suomalaiset , panin kuitenkin tiettyjä eroja 
merkille: amerikkalaiset suurena kansakuntana ovat 
täysin , päinvastoin kuin me suomalaiset , hyvin sisään
päin suuntautuneita. Minua ihmetytti kuinka vähän he 
tietävät ulkomaailmasta ts. heidän yleissivistyksensä on 
paljon alhaisempi kuin keskiverto suomalaisen . Harva 
heistä tiesi Suomesta yhtään mitään ; joku tiesi , että 
Lasse Viren on suomalainen , joku toinen taas oli kuul
lut suomalaisista kovina saunojina . Joidenkin kanssa 
jouduin jopa kinastelemaan siitä , kuuluuko Suomi Eu
rooppaan vai onko se joku Pohjois-Aasian pohjoisin 
kyläpahanen. 

Kun kesä ja kotiinpaluunaika tuli , tuntui kuin vuosi 
olisi mennyt hurahtaen ohi. Olin kokenut ja nähnyt pal
jon uusia asioita sekä ystävystynyt amerikkalaisiin ka
vereihini niin lujasti , että tuntui jo aivan haikealta läh
teä pois joukosta, epävarmana siitä , näkisimmekö enää 
koskaan. Kuitenkin kaiken sen lisäksi mitä vuosi minul
le Yhdysvalloissa antoi, myös lujitti se uskoani siihen , 
kuinka turvallinen , vakaa ja hyvä maa Suomi on elää. 

Uskon myös monien muiden matkoillaan huoman
neen vanhan sananparren pitävän paikkansa: " Oma 
maa mansikka .. . " 

Upseerikokelas Ville Wiro 

jJ 
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Papin palsta 

AITO KOSKETUS 

Pastori pitää iltahartautta yksikössä. Hän puhuu synnistä , armosta ja vanhurskaudesta. 
Kuinka moni ymmärtää noiden sanojen merkityksen? Tai sitten hän kertoo Jumalan antamas
ta rauhasta ja mielekkäästä elämästä. Kuinka monelle nämä merkitsevät jotain? 

Pappien sanat jäävät kai usein liian kaukaisiksi. Joskus ne ovat käsittämätöntä uskonnolli
sen sanaston viidakkoa . On vaikea ymmärtää, mitä todellista kristinusko voisi antaa elämään , 
tähän varusmiespalveluksen keskelle . 

Aito kristinusko on kuitenkin kautta vuosisatojen ollut ymmärrettävää ja elinvoimaista . 
Kun kristinusko riisutaan paljaaksi, alkuperäiseen muotoonsa, voidaan yhtyä lausahdukseen : 
"Jumalallinen totuus on niin yksinkertainen , että sen voi heikoinkin ymmärtää ja omaksua tai 
ainakin uskoa ." (Mika Waltari: Nuori Johannes) 

Jeesuksen ajan ihmiset elivät valtavassa uskontojen ja uskonsuuntien sekamelskassa . Koh
datessaan aikansa ihmisen Jeesus ikään kuin ojensi kätensä ja kosketti ihmistä tämän omalla 
tasolla - tavalla, jonka ihminen saattoi aistia kaiken tuon sekamelskan keskeltä . Jeesus elää 
tänäänkin ja toimii samalla lailla: Hän voi koskettaa Sinua tavalla, jolla on merkitystä juuri Si
nulle. 

Kristillisen julistuksen tehtävä on herättää kiinostus Jeesukseen. Sanat jäävät hyödyttömik
si, jollei kuulija etsi uskoa omaan sydämeensä. Jeesus sanoi : "Niinkuin Isä on minua rakasta
nut, niin minäkin olen rakastanut teitä; pysykää minun rakkaudessani ." Voisitko Sinä löytää 
tästä todellisuuden? 

Olen varmimmin tavattavissa: 

EPtri HRTIK:n huone ma 17:30-18:30 

Russarö 
Hästö-Busö 

muulloin 

ke 17:00-18:00 
puh. 313 
torstai-iltaisin 
tiistai-iltaisin 

EPtri p. 313, 352 
Esikunta p. 301 

Voit ottaa yhteyttä mihin vuorokau
denaikaan tahansa. 

Varusmiespastori 
Upseerikokelas Sammeli Juntunen 

V arusmiespastori 
Tykkimies Teppo Heiskanen 

15 



16 HANKONIEMI 

Peri n neasiat 

Valtion virka-ansiomerkki on myönnetty 21.12.1984 
seuraaville : 
- Teknikkokapteeni Seppo Ahokas 
- Viestittäjä Hilkka Haapajärvi 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 
- lnsinöörimajuri Joel Kalevi Hyvöselle eläkkeelle 

siirtymisen johdosta pienoislippu n:o 98 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraavi lle: 
- Viestittäjä Sirkku Manniselle ja asentaja Ari Manni

selle patteristosta pois siirtymisen johctosta lippukil
pi n:o 98 

- Hangon Suomalaiselle kerholle kerhon 50-vuotis
juhlassa lippukilpi n:o 89 

Hankoniemiristi on myönnetty seuraaville: 

6.12 .1984 

Tykkimies 
Tykkimies 
Kersantti 
Upseerikokelas 
Tykkimies 
Tutka-asentaja 
Upseeri kokelas 
Tykkimies 
Tykkimies 

Eloranta Pekka 
Hakala Timo 
Halttunen Arto 
Hietanen Iiro 
Hirvonen Timo 
Hätinen Juha 
Jaatinen Olli 
Jalava Markku 
Järvinen Jorma 

Nimitykset ja 
ylennykset 

- Pertti Tissari ylivääpeliksi 1.11.1984 
- Hannu Lehtonen insinööriluutnantiksi 6.12.1984 
- Arto Halttunen ylikersantiksi 31.1.1985 
- Jukka Kaski ylikersantiksi 31.1.1985 
- Pekka Poutiainen ylikersantiksi 31.1.1985 
- Harri Suokas ylikersantiksi 31.1.1985 
- Arto Kuuluvainen yliluutnantiksi 1.2.1985 

Tykkimies 
Alikersantti 
Upseerikokelas 
Alikersantti 
Tykkimies 
Yliluutnantti 
Tykkimies 
Konekirjoittaja 
Alikersantti 
Alikersantti 
Yliluutnantti 
Alikersantti 
Alikersantti 
Kersantti 
Tykkimies 
Vääpeli 
Alikersantti 
Alikersantti 
Tykkimies 

13.3.1985 

Upseeri kokelas 
Upseerikokelas 
Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Alikersantti 
Alikersantti 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
U pseerikokelas 
Alikersantti 
Upseeri kokelas 
Alikersantti 
Alikersantti 
Upseeri kokelas 

Kananen Matti 
Karhu Pasi 
Keinänen Olli 
Kotila Teppo 
Kuitunen Anssi 
Kuortti Seppo 
Laahanen Jukka 
Matilainen Tarja 
Mikkonen Esa 
Nikkanen Tero 
Paalanen Juhani 
Pääkönen Jukka 
Pöyhänen Ari 
Ranta Eero 
Rantanen Aki 
Savikko Eero 
Taottu Reijo 
Turta Jukka 
Vilhunen Matti 

Björkqvist Peter 
Klemetti Harri 
Koponen Jari 
Lehtimäki Hannu 
Lindblad Harri 
Mäkelä Timo 
Nyberg Alf 
Nylund Hannu 
Palhus Raimo 
Pitkänen Leo 
Poukka Ari 
Pullinen Veli-Matti 
Sallinen Pekka 
Sillanpää Markku 
Viitasalo Mika 
Wiro Ville 

- Tapio Maijala yliluutnantiksi 1.2.1985 
- Ari Määttä ylivääpeliksi 1.2.1985 
- Jukka Herrala vääpeliksi 1.2.1985 
- Arto Franssi sotilasteknikoksi 1.2.1985 
- Kari Lineri luutnantiksi 1.3.1985 
- Mauri Kallio luutnantiksi 1.4.1985 

,1 

ll Urheilu 

SUUNNISTUSMEST ARUUSKILPAILUN 
TULOKSET 

1 
Yleinen sarj a 

l. Luutnantti Hannu Kinnunen 
2. Vääpeli Ari Halttunen 
3. Värvätty-ylikersantti 

Matti Vartiainen 
4. Kersantti Henrik Sunell 
5. Ylivääpeli Kari Vahtera 

2 
Yli 35-vuotiaat 

1. Sotilasmestari Markku Sipovaara 
2. Luutnantti Veijo Kalmari 
3. Kapteeni Oiva Lyytikäinen 
4. Sotilasmestari Erkki Ilkka 
5. Kapteeni Veikko-Olavi Eronen 
6. Värvätty-ylikersantti Hannu Oksanen 
7. Teknikkoluutnantti Hannu Lehtonen 

3 
Yli 40-vuotiaat 

l. Sotilasmestari Pentti Semi 
2. Värvätty-ylikersantti 

Veijo Puikkonen 
4 
Yli 45-vuotiaat 

1. Yliluutnantti Kaapo Lyytinen 
2. Luutnantti Pentti Särkelä 

5 
Varusmiehet 

1. Tykkimies Jari Kuntonen 
2. Korpraali Jari Ylitalo 
3. Alikersantti Petri Uusi-Illikainen 
4. Korpraali Markku Sillanpää 
5. Korpraali Heikki Manninen 
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2.01.37 
2.59 .00 

3.11.55 
3.17.40 
3.22.45 

2.58.10 
3.00.45 
3.04.45 
3.16.35 
3.19.30 
3.27 .10 
3.28.40 

3.30.45 

4.32.10 

2.57.46 
3.35.40 

3.18.22 
3.47.35 
3.53.31 
4.42.45 
4.46.45 

PA TTERISTO AMPUMAMEST ARUUS
KILPAILUT 1984 

Yleismestaruus 

1. Majuri Taisto Turkki 
2. Kapteeni Veikko-Olavi Eronen 
3. Majuri Tapani Virkki 

Luutnantti Pentti Särkelä 
5. Ylivääpeli Toivo Aho 
6. Kapteeni Oiva Lyytikäinen 

LENTOPALLOTURNAUS 1984 

Hikihylsy/henkilökunta 

1. Esikunta 
2. Russarön linnake 
3. Hästö-Busön linnake 

Kokardi-cup/varusmiehet 
1. Hästö-Busön linnake 
2. Russarön linnake 
3. Esikuntapatteri 

PARTIOSUU NISTUSKILPAILU 8.-9.11.1984 

1. Russarön linnake 
- luutnantti Hannu Kinnunen 
- upseerikokelas Olli Jaatinen 
- korpraali Timo Mäkelä 
- tykkimies Harri Lihtavuo 

2. Esikuntapatteri 
- kersantti Henrik Sunell 
- alikersantti Kari Erkko 
- tykkimies Arto Laine 
- tykkimies Pertti Hokkanen 

3. Hästö-Busön linnake 
- ylikersantti Jukka Herrala 
- alikersantti Tom Hilkos 
- tykkimies Jari Kuntonen 
- alikersantti Tom Hilkos 
- tykkimies Ilkka Sipilä 
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~ Hankoniemen rannikkotykki
~ miestoimikunnan palsta 

HRTTK - VARUSMIESTEN PARHAAKSI 

Tullessasi Hangon Rannikkopatteristoon huomaat jo sinulle niin tutuksi tulleen Säkylän Huovin
rinteen muuttuneen Hangon kauniiseen merimaisemaan . Säkylässä ympärillänne pyöri niin jääkä
reitä , pioneereja kuin panssarintorjuntamiehiä . Tänne Hankoon tullessasi koet varmaan heti pääs
s~esi sinulle läheiseen seuraan. Vaikka täällä miehiä sijoitetaan eri saarille niin sinun ei tarvitse jää
dä yksin vaikka paras kaverisi ei samaan paikkaan olisi päässytkään , sillä Hangon Rannikkopatteris
tossakin toimii VMTK, joka kulkee täällä HRTTK:n nimellä. Tässä Rannikkotykkimiestoimikun
nassa toimii erilaisia edustajia ja tukihenkilöitä , joiden puoleen voit kääntyä , niin henkilökohtaisissa 
kuin arkipäiväisissäkin asioissa. HRTTK:lle voit tehdä kaikenlaisia ehdotuksia ja aloitteita asioista 
joihin haluaisit parannuksia . Hyvät ja tarpeelliseksi katsotut aloitteet menevät aina komentajalle 
saakka, sillä HRTTK:n puheenjohtajalla on oikeus tavata hänet suoraan. 

HRTTK järjestää varusmiehille myös harrastusvälineitä, pelejä ja silloin tällöin riippuen varus
miesten innostuksesta myös matkoja konsertteihin , otteluihin ym. tilaisuuksiin . 

OTA YHTEYTTÄ- H RTTK TOIMII SINUN HYVÄKSESI. 

HRTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Pasi Tanninen 

HRTTK:N KOKOONPANO 
Ohjaaja Yliluutnantti Jarmo Valtimo 
Puheenjohtaja Korpraali Sakari Kaukinen 
Työ-, opinto- , sosiaali- , 
oikeus ja työsuojeluasiamies Upseerikokelas Sammeli Juntunen 
Esikun tapatterinedusta ja Alikersantti Tuomo Ahokanto 

Russarö 
Kokelasedustaja Upseeri kokelas Timo Utter 
Rj-edustaja Alikersantti Markku Sillanpää 
Tkm-edustaja Tykkimies Mikko Virkkunen 
Tukihenhenkilöt 
Ryhmänjohtaja Alikersantti Veli-Matti Pullinen 
Tykkimies Tykkimies Mika Närhi 

Hästö-Busön edustaja Alikersantti Timo Harju 
Tukihenkilö: Korpraali Are-Kristian Ahlroth 

Jussarön edustaja Tykkimies Markku Ravia 

. ' 

,/ 
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Tulenjohto
toimintaa 
rannikkotykistön 
ammunnoissa 

Tulenjohtotoiminta rannikkotykistön ampumatoi
minnassa voidaan määritellä usealla eri tavalla. Eräs 
määrite lmä on seuraava: tulenjohto- ja mittaustoimin
nalla on pystyttävä suorittamaan tähystetty ammunta 
tuliyksiköiden tehokkaan kantaman piirissä ja mittauk
sen hajontaluvun on oltava tällä alueella pienempi kuin 
laskennassa ja aseesta aiheutuvien hajontalukujen sum
ma. Kun lisäksi huomioidaan ammunnan päämäärä , 
jolla on tilanteen ja ampumatehtävän mukaisen tulen
vaikutuksen aikaansaaminen , voidaan koota yhteen .ne 
toiminnat joita tulenjohtoasemassa suoritetaan tavoit
teen saavuttamiseksi . 
. Tulenjohtoasemassa toimintaa johtaa tulenjohtajå , 
Joka saa tehtävänsä esimieheltään. Tällaista tehtävää 
kutsutaan ampumatehtäväksi . Ampumatehtävässä tu
lenjohtaja saa kaikki tarvitsemansa tiedot tehtävän suo
rittamiseksi . Ampumatehtävän saatuaan tulenjohtaja 
osoittaa maalin apulaisilleen , tulenjohto- ja mittausa
liupseerille. Saatuaan ilmoituksen mittauksen onnistu
misesta tulenjohtaja antaa tulikomennon . Mittauksella 
tarkoitetaan suunnan ja etäisyyden mittausta tulenjoh
toasemasta maaliin . Mittaus on jatkuvaa, joten ammun-

nan laskentapaikkaan (RA VAL tai keskiö) viestitetään 
mittausarvot (suunta ja etäisyys tulenjohtoasemasta 
maaliin) taukoamatta . 

Tulenjohtajan antama tulikomento on merkki koko 
ampumatoimintaan osallistuvalle henkilöstölle toimin
nan alkamisesta . Ammunnan laskentapaikka komentaa 
tykeille ampuma-arvot , joiden avulla tykit suunnataan. 
Ammusten iskeytymisestä maaliin saa tulenjohtaja tie
don keskiöstä , joten hän osaa tähystää osuivatko iske
mät maaliin. Jos ammukset eivät osuneet tulenjohtaja 
korjaa tulta sekä suunnan , että matkan suhteen. Kor
jausten tekemistä helpottaa tulenjohtajan tulenjohtovä
line , piirukiikari. Piirukiikarilla tulenjohtaja voi tehdä 
sivuhavainnot iskemistä ja samalla tähystää menivätkö 
ammukset liian pitkälle vai jäivätkö ne liian lyhyiksi 
maalin suhteen . Matkan havainnon tekemistä helpottaa 
laser-suunnin LASU, jonka avulla voidaan verrata iske
män ja arvioidun maalin paikan välistä etäisyyttä. 

Tulenjohtaja ammuttaa kunnes hän saavuttaa ampu
matehtävässä määritetyn tavoitteen tai on kuluttanut 
käyttöönsä saamat ampumatarvikkeet. Tulenjohtaja 
antaa ampumatehtävän antaneelle esimiehelle selvityk
sen ammunnan kulusta, jonka perusteella esimies mää
rää joko ammunnan jatkamisesta tai lopettamisesta . 
Mikäli ammunta lopetetaan komentaa tulenjohtaja tuli
tauon . Koska usein ainoastaan tulenjohtoasemasta näh
dään maali , tulee tulenjohtajan antaa tulitauko-komen
non yhteydessä muille ammuntaa osallistuneille henki
löille selvitys ammunnan tuloksista, esim "Maali uppo
aa - Tulitauko". 

Keskiö 

Yliluutnantti 
Juhani Paalanen 

Mikäkö on keskiö? Ei ainakaan se mysteerinen luola , 
jossain syvällä isanmaamme kallioissa , jossa on kautta 
aikain kuviteltu väännettävän laskutikkua solmuun ja 
harjoitettavan muita "poppakonsteja" tykkien suuntaa
miseksi maaliin. Nykyaikainen keskiö on paikka , jossa 
muutetaan tu lenjohdosta saadut mittausarvot tykeille 
sopiviksi ampuma-arvoiksi sekä ammutetaan patteria 
tulenjohtajan komentojen mukaisesti . Keskiössä ovat 
ammunnan arvot; sie ltä valvotaan ammuntaa ja siellä 
huomioidaan kaikki ammuntaan vaikuttavat tekijät se
kä korjaukset tulitoiminnan aikana . 

Keskiössä tapahtuu paljon. Keskiössä lasketaan sään , 
tuulen , kaluston ominaisuuksien ja ammuksen sekä 
maalin liiketilan vaikutus ampuma-arvoihin . Keskiössä 
seurataan herkeämättä suuntaa ja etäisyyttä maaliin , 
mitataan ennakkoa ja välitetään ampuma-arvoja tykeil
le. Keskiön kautta kulkevan tiedon määrän perusteella 
on se oikea viestikeskus: sinne tulee 3 yhteyttä tulen
johdosta (suunta- , etäisyys- ja tulikomentolinjat) ja 
sieltä lähtee vastaavasti 8-12 yhteyttä tykeille (tykinjoh
taja, suunta , koro) , lisäksi siellä on monia keskiön sisäi
siä yhteyksiä . 
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Kokoonpano 

Keskiöstä voidaan erottaa ne ljä e ri toi minnall ista ko
konaisuutta: laskijaryhm ä , matka- ja suuntalaite sekä 
taso . Laskijaryhmä suori ttaa ammunnan balli stiset las
kelmat ja huomioi tulenj ohtajan ko rjaukset sekä tyk
kien hajasijoituksesta johtuvan korjauksen sivusuun
nassa kullekin tykille erikseen. Laskijaryhmään on 
myös sij o itettu kellomies , joka toimii välittäjänä tule n
johdon ja keskiön välillä kirj aten ka ikki viestit tulen
johdosta keskiöön ja antaen tiettyjä ilmoituksia am
munnan kulusta keskiöstä tulenjohtaja lle. Matka la it
teella seurataan etäisyyttä maali in ja muutetaan se ko
rotukseksi kullekin tykille erikseen sekä huomioidaan 
ennakko etäisyyden suhteen. Suun ta laite muistuttaa 
palj olti matkalaitetta. Suuntalaittee lla seurataan suun
taa maaliin , aivan kuten matkalaitteella etäisyyttä , ja 
muutetaan se ampumasuunnaksi jälleen kullekin tykill e 
e rikseen sekä huomio idaan ennakko sivusuunnassa,. Ta
soa tarvitaan ainoastaan sillo in ku n suunnan ja etäisyy
den mittaus maa liin tapahtuu jostain muualta kuin 
o man patte rin aluee lla olevalta tulenj ohtoasemalta sekä 
maa-ammunnoissa. Taso lle on merkitty, ajvan kuten 
karttaan , tulenjohtoasemien , oman patte rin ja maalin 
sij ainti . Taso lla muutetaan muualta tulevat mittausar
vot omalle patterill e sopiviksi mittausarvoiksi, jotka 
ede lleen suunta- ja matka laite muokkaavat ampuma
arvoiksi. Tasoa sii s ta rvitaan kun tulenj ohto (maa
ammunnat) ta i mittaus suori tetaan muualta kuin oman 
patterin alueelta. 

Keskiö tä johtaa kesk iöupseeri , kuten kapellimestari 
o rkesteriaan. Keskiöupseeri ammuttaa patteri a tulen
johtajan komentojen mukaisesti va lvoen samalla koko 
keskiön toimin taa ja korjaten mahdo lliset virheet. 

RAVAL 

Keskiö mekaanisena, käsin to teute ttavana laskenta
järj este lmänä on jäänyt varalaskentajärjeste lmäksi uu
den tietokoneistetun järjeste lmän rinnalle , josta käyte
tään nimitystä RA VAL (R annikkotykistön Valvonnan 
ja A mmunnan Laskin). R aval- järjeste lmässä tie tokone 
hoitaa yhden miehen valvomana sen mih in keskiössä 
tarvitaan rei lun toistakymmentä miestä. Keskiö lle on 
jäänyt vain ampuma-arvojen lukemi nen näyttöpäättei l
tä tyke ille. Kuitenkin R A V A Lin haavoittuvuuden ta
kia keskiössä pidetään yllä til annekuvaa ammunnasta . 
jotta voitaisiin mahdollisimman nopeasti ja kitkatto
masti si irtyä tarpeen tullen keskiö laskentaan. Keskiö 
kun pystyy toimimaan vielä silloinkin kun pistoke on 
vahingossa irronnu t seinästä . 

Yliluutnantti Arto Kuuluvainen 
Upseerikokelas Harri Klemetti 

Tykki ryhmän 
tulitoiminnasta 

Tykkiryhmää johtaa tykinj ohtaja. Muut tykkiryhmän 
henkilöistä toimivat miehistötehtävissä. Tykinjohtaja 
vertaa saamansa komennot ja ko mentaa ne samalla tyk
kimiehistö lle. H än valvoo, että miehistö n toimi nta on 
oikeata , täsmällistä ja ripeää sekä käyte tään komennet
tua ampumatarvike tta. Tykinj ohtaja mää rit tää , komen
taa tarvittavat tykittä iset korj aukset ja antaa komento
jen sekä suoritusten ede llyttämät ilmoitukset. Hän val
voo tykkikaluston to imin taa ja lisäksi sektorimerkintö
jen avulla , että tykin tulitoiminnasta ei o le vaaraa omil
le joukoille. 
Tykin sivusuuntauksesta vastaa sivusuuntaaja. H än ver
taa keskiöstä tulleen tulikomennon ja suunta laitteelta 
luetuun suunnan maaliin ja seuraa luettua suunta tykin 
suuntakehältä. Sivusuuntaaja asettaa suuntaerokorj au
sasteikolle suuntaerot. Meriammunno issa sivusuuntaa
ja komentaa " TU LTA" vasta sitten , kun suunta on 
tarkka . 
Lukkomies- laukaisij a vertaa tulikomennon ja antaa hä
nelle kuuluvat ilmo itukset tykinj ohtajalle esim . putki 
selvä. Lukkomies-laukaisij a avaa ja sulkee tyk in lukon. 

~ .- ~, ' 
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Tykin lataamisen suorittaa lataaja . Hän toistaa tuliko
mennon ja vertaa lataamiskomenno n esim. kranaatteja 
lataa, jo nka jälkeen hän lataa tykin . 
Korkeussuuntaaja välittää tuliko mennon tykinj ohtaja l
le. Kaikki keskiöstä tulevat ko mennot korkeussuuntaa
ja välittää tyk inj ohtajalle ja tämän ilmoitukset keski 
öön . Korkeussuuntaaja asettaa tykill e oikean tasainlu
keman ja koron. Sivukorj aaja asettaa suorasuuntauk
sessa sivukorj ausrummulle sivukorjauslukeman esim . 
sivu 105. 
Ammusmiehe t juontavat tykille a- tarvikkeet ja varaa
vat kutakin va rten ao. määrän laukauksia. 
Tykkiryhmän jokaisen henkilön täytettyä oman tehtä
vänsä parhaall a mahdollisella tavalla kykenee tykkiryh
mä kokonaisuudessaan täyttämään sen vaa timuksen , 
joka sille on asetettu , tuhoamistehtävän . 

Luutnantti Martti Skyttä 

Merivalvontaa 
24 tuntia 
vuorokaudessa 

Valvontatiedot kokoaa joukko-osaston alueella meri
valvonta-aluekeskus (mv-ak) , joka muodostaa aluees
taan yksityiskohtaisen meritil annekuvan, suorittaa ti
lanteen ede llyttämät hälytykset sekä kohottaa tarvitta
essa valvonnan valmiutta ja tehoa. Mv-ak välittää koo
tut valvo ntatiedot se losteena ylemmille johtoportaille. 
Mv-ak:een kuuluu yleensä aluekeskuksen päällikkö, ta
sopäälliköitä, se lostajia sekä tasoaliupseereita ja taso
piirtäjiä . Kalustona mv-ak: ssa on merivalvontataso, il
mavalvontataso , viestitysvälineet ja -asiakirj at , tietojen 
kirjaamis- ja taltio imisvälineet sekä muut tarvittavat 
apuvälineet . Lisäksi aluekeskuksesta löytyy nykyiseen 
RA V AL-j ärj estelmään liittyvä automaattiseen tieto
jenkäsittelyyn perustuva laitteisto . 

Merivalvonta-aseman tehtäviin kuuluu kalustosta ja si
jainnista riippuen avomeri- , väy lä- ja ilmavalvontaa se
kä säte ilyvalvontaa, merivalvonta-asema muodostuu 
normaalisti kiinteässä yhteistyössä keskenään olevista 
tähystys-, tutka- ja vesikuunte luasemista. Kriisitilan
teen aikana merivalvonta-asemat suorittavat varsinais
ten valvontatehtävien lisäksi myös tulenj ohtotehtäviä 
meri- ja maa-ammunnan tulisuunnitelman sekä saa
miensa tulenj ohtotehtävien mukaisesti. 

Kalustona tähystys-asemalla on kohteen suunnan 
mittaamiseen tarkoitettu suunnin ja paikantamiseen 
käytetty merivalvontataso . H avaintojen tekoa helpotta
massa asemalla on sekä optisia että e lektro-optisia väli 
neitä, ja jotta viestien lähettäminen ja vastaanotto on
nistuisi, löytyy merivalvonta-asemalta viestivä lineitä 
viestilipuista ja -vilku ista aina VHF-radioon saakka. 

Kaluston asettamien vaatimusten lisäksi merivalvo
jan on täytettävä itse va lvontatehtävän asettamat vaati
mukset. H änen tulee tuntea a luksia koskevat määräyk
set Suomen aluevesillä, kyetä yhteistoimintaan tutkea
ja vesikuunte luaseman kanssa sekä osattava to imia oi
kein esim . merihätätapauksissa . E nnen kaikkea meri
valvojalta vaaditaan herpaantumatonta valppautta ja 
tinkimätöntä vastuuntuntoa, sillä juuri hänen kyvyk
kyytensä antaa ulkovalloille kuvan Suomen kyvystä val
voa raj ojaan. 

Vääpeli Jukka Herrala 
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Aliupseerikurssit 
11/84 ja 111/84 
Ryhmänjohtajat 

Hästö-Busön 
linnakkeen päällikkö 
yliluutnantti Kari Toivonen 

Kaksi aliupseerikurssia on jälleen valmistunut ykköslinna~keell~ ja . siirt~n_yt kaikkialle kiinteän 
rannikkotykistön linnakkeille soveltamaan käytäntöön kurssilla op1ttuJa as1O1ta. 

Kaksikuukautinen aliupseerikurssi on tiukkatahtinen eikä aikaa jää kertaamiselle . Tiukimmillaan 
on erikoiskoulutusvaiheessa käytetty kolmekin iltaa viikossa opiskeluun ja harj_?itteluun !~?kissa Ja 
toimipaikoilla . Tästä huolimatta Te olette jaksaneet_ opiskella vi~lä öisi~. ja .. vu~o~lop~_ms_m . Vam 
kursseilla vallinnut rautainen rannikkotykkimieshenk1 on mahdolhstanut taman tuvun tyon Ja saavu
tetut tulokset. Kiitos tästä mahtavasta työstä kuuluu paitsi Teille myös uutterille apukouluttajille ja 
linnakkeemme aselajin valioihin kuuluville kouluttajille. . . .. . .. . .. . 

Kehittymisenne sotilasjohtajaksi jatkuu p~itsi k?ko v_arusm1~saika~-~~ .. m.yo~ reserv1,l,a1s~n~. Mu1s: 
takaa kaikissa johtajatehtävissänne oman es1merktn v01ma. Eh edeltaJaam lainaten : Es1m1ehen et 
tule olla pelkästään merkillinen vaan esimerkillinen. " 

Seuratkoon onni ja menestys Teitä tulevissa tehtävissänne. 

Yliluutnantti Kari Toivonen 
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Aliupseerikurssi 
11/84 

Eräänä kauniina ja aurinkoisena heinäkuun lopun 
päivänä lähti Huovinrinteen varusku~nasta k<?lme lin).~
autollista tykkimiehinäkin vielä varsm tuo:e1t_a . 5. !.a~
kärikomppanian varusmiehiä kohden varsinaisia StJOt
tuspaikkojaan Hangon Rannikkopatteri~ton al_ueell~ . 
Jonon viimeisessä bussissa tunnelmat ohvat kmtenktn 
sekavat : edessä odotti se paljon puhuttu ja monesti mai
nostettu AuK kaikkine koettelemuksineen . Informaati
ota meillä oli tulevasta ajasta runsaasti , kiitos alokasa
jan ryhmänjohtajien - mutta kuinka objektiivista se 
oli , tulisi selviämään vasta kurssin kuluessa. 

Heti Hästö-Busön linnakesaarelle saapumisen jäl
keen oli vastassa tutustuminen uuteen paikkaan, uusiin 
tapoihin, uusiin kouluttajiin ja viel_äpä uusii~ ~urssit?
vereihinkin , joita oli saapunut menvalvontah~Jalle pit
kin Suomen etelärannikkoa . Pian tästä 48 oppilaan ryh
mästä kehittyi yhtenäinen joukko, jonka yhteishengen 
~äärä kasvoi sitä mukaa kun kurssi eteni , vaikka tietys
ti aika ajoin esiintyikin merkkejä terveestä linjaylpey
destä. 

Aikaa oli vähän , opittavaa asiaa runsaasti. Kaikki 
käytiin läpi nopealla tempolla ja välillä ehdittiin vi~lä 
harjoittaa liikuntakoulutusta ja aseenkä~itte~y~ktn , 
mutta silti riitti voimaa ja yritystä kartuttaa ttetoJa Jopa 
hiljaisuuden jälkeisellä ajalla yöunesta tinkien. Aamu
sulkeiset perehdyttivät ryhmänjohtajan tehtävä~ k_äy
tännön ongelmiin: piti pystyä omaksumaa~ es1m1e_~
alainen -asetelmassa johtava ja valvova rooh, kun su
hen mennessä oli tottunut toimimaan vain passiivisem
pana , käskyjä vastaanottavana osapuolena. Alu~sa kan: 
gerreltiin, totta kai, mutta aikaa myöten tämäkin alkoi 
sujua ja harjoitus tuottaa tulosta. 

Kurssin jo lähetessä loppuaan oli vuorossa tuon kah
den kuukauden ajanjakson itseoikeutettu kohokohta , 
Tenholan marssi . Tuvittain suoritetun marssikilpailun 
läpikäyminen toimi eräänlai~ena . tulikok~ena si_it_ä , 
kuinka pitkälle fyysistä ja henkistä ptnnaa voidaan kms
tää osoittaen samalla tuleville ryhmänjohtajille ryhmän 
ja sen yhteishengen sekä kannustav~n ~simerkin _m~rki
tyksen äärimmäisissä oloissa . Marssi oh varmasti ~tnu!
laatuinen ja mieleenpainuvin kokemus koko kurssm ai
kana kaikille siihen osallistuneille. 

Entisen oppilaan näkökulmasta katsottuna kurssi II/ 
84 jää varmasti mieleen onnistuneena askeleena varus
miestaipaleen varrella. 

Alikersantti Markku Sillanpää 

Tj-linjan oppilaat tasaamassa /asun suunosaa yliluut
nantti Paalasen johdolla. 

11 

Mv-linjan oppilaat tutkan kimpussa. 

On se kumma vehje tuo, tuo ... 
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TULENJOHTOLINJA 

Utter Timo Antero 1.11 .64 Vantaa 
Nylund Hannu Tapani 2.2.64 Masku 
Mäkelä Timo Juhani 23 .1.66 Turku 
Björkqvist Peter Paul 7.1.65 Vantaa 
Rönnholm Karl-Johan Olav 19.7.63 Kauniainen 

Moilanen Alpo Kalevi 22 .9.63 Lohja 
Harjasto Lasse Esa 4.10.66 Siuntio as 
Tanninen Pasi Ilmari 29 .8.66 Paimio 
Sallinen Pekka Tapani 22.9 .64 Helsinki 

HANKONIEMI 

•• 

KESKIOLINJA 

Eturivi 
Ylitalo Jari Pekka Johannes 1.8.64 Tammela 
Linjan apukouluttaja alikersantti Nikkanen 
Nordlund Juhana Viljami 23.8 .64 Helsinki 

Takarivi 
Sillanpää Markku Kalevi 22 .5.62 Turku 
Ahokanto Tuomo Jussi 21.5.63 Espoo 
Hilkos Tom Mickhael 5.11.64 Helsinki 
Poukka Ari Kalevi 28 .2.61 Helsinki 
Tanttu Tuomas Erkki 9.6.65 Kauniainen 
Klemetti Harri Aleksi 5.9.65 Helsinki 
Poutanen Arto Kalevi 13.9.64 Vantaa 
Uotila Olli Jouko Einar 13.3.64 Tampere 
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TYKKI LINJA 

Eturivi 
Lönnroth Kuisma Tapani 12.6.64 Pohjankuru 
Kallio Jukka Ilari 13.12.64 Kauniainen 
Linjan apukouluttajat upseerikokelas Pohjanne ja ali
kersantti Soisalo 
Mantonen Tomi Mikael 12.5.64 Lohja 
Averin Marko Juhani 20.5 .65 Tervakoski 

Takarivi 
Manninen Heikki Tapio 23 .9.65 Hyvinkää 
Lehkonen Juha Pekka 10.7.63 Virkkala 
Manninen Petri Markus 13.8.64 Koski as 
Harju Timo Tapani 10.11 .64 Oitti 
Linja Harri Antti Tapani 6.1.65 Forssa 
Bonsdorff Timo Ragnar Kalervo 17.3.63 Kauniainen 
Komulainen Jari Kalevi 8.4 .62 Hangonkylä 
Wiro Ville Hannu Tapani 19.7.64 Vantaa 
Tallqvist Jari Pekka 15 .10.66 Vihti 

HANKONIEMI 

MERIVALVONTA
LINJA 

Eturivi 
Kariluoto Hannu Sakari 5.2.64 Suulisniemi 
Heino Petri Lassi Tapio 22.7.61 Helsinki 
Koivusalo Jari Olavi 17 .10.62 Mänttä 
Öhman Hans Göran 23.3.64 Porvoo 
Pasanen Jari Pekka 17.2.64 Helsinki 
Jerkku Juha-Matti 8.3 .65 Hyvinkää 
Pullinen Veli-Matti 11 .6.56 Saukkola 

Takarivi 
Breider Markku Kalevi 21.5.63 Vantaa 
Inkinen Kari Juhani 29.8.65 Laitila 
Suominen Matti Petteri 26.5 .64 Luvia 
Husu Timo Petteri 28.4.65 Nikkilä 
Nieminen Petri Mikael 19.12.64 Salo 
Puustelli Riku Petteri 12.9.65 Helsinki 
Tamminen Ilkka Antero 12.2.61 Heinola 
Silvola Markus Juhani 6.6.65 Tampere 
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Aliupseerikurssi 111/84 muistelmat 

18.12.1984 klo 8.15 

Aliupseerikurssin (AuK) ensimmäinen viikko on ta
kana ja tulos: makaan TILKASSA. Ei , en suinkaan 
kurssin ansiosta. Sattuipahan vain tuo flunssa iskemään 
parahiksi näin joulun alla. Vaikka täällä hospitaalissa 
maatessani vältynkin kaikista aamu- ja iltareippailuista 
ynnä muunlaisista piristävistä liikuntarupeamista , en 
tohdi toivoa levyttäväni täällä turhan pitkään. Siksi tii
vistahtiseksi on rannikkotykistön aliupseerikurssi osoit
tautunut , ettei siltä useita päivä sovi pois olla. 

Alokasaikana saimme kuulla "omilta alikessuiltam
me" AuK:sta kaikenlaisia ufojuttuja , kuten " jotain nel
jää yli kuus juostaan parin kilsan aamulenkki ... kassu 
vesipestään pari kertaa päivässä ... vapaa-aika on klo 
22--06 ... nakit paukkuu" . Ja totta vie: näin tapahtuu ja 
on tapahtuva. MUTTA hommaan ja rytmiin sopeutuu 
ja pian huomaa olevansa tarpeellinen ratas pientä mutta 
tarmokasta saarta pyörittävässä koneistossa. Kurssi on 
heti alusta lähtien osoittautunut hyvin teoriakeskeisek
si. Jahka kurssin puolessa välissä alkaa linjakohtainen 
erikoiskoulutus, en epäile , etteivätkö äijät viettäisi ilto
jaan ja vapaahetkiään nenä muistiinpanoihin liimattu
na . Toki johtamista on harjoiteltu jo käytännössäkin 
(sehän on viime kädessä tärkeintä); ensimmäiset oppi
lasjohtajat , -vääpelit ja päivystäjät ovat toimineet. 

------~ 

Oppilas Takkula ammusvartiossa. 

Tää on MEIDÄN teltta. 

28.1.1985 

Kurssi on kääntynyt kohti iltaa , ja totean , etten edel
listä tekstiä kirjoittaessani osannut kuvitellakaan , kuin
ka ikimuistettavia kokemuksia sisältävä ja tapahtumari
kas kurssista ko,konaisuudessaan olisi tuleva . Rohkenen 
jo varusmiespalveluksen tässä vaiheessa väittää , että 
aliupseerikurssi on ja jää palvelusajan antoisimmaksi 
ajaksi - poisluettuna ehkä Rannikkotykistökouluun 
lähtevät , joille luonnollisestikin " RATEKON" aika on 
parasta . 

Kuten sanoin , kurssi oli teoriavoittoinen , ja erityises
ti omalla linjallani (keskiölinjalla) , joka oli luonnolli
sesti ylivoimaisesti paras linja . Lukemista ja " kotitehtä
viä" riitti iltapuhteiksi aina hiljaisuuden jälkeenkin. Jo
kainen halusi Rannikkotykistökouluun ja kilpailu oli 
kovaa. Se ei kuitenkaan huonontanut linjamme erino
maista yhteishenkeä. Jokainen pakersi lähinnä itsensä 
kanssa. 

Kurssilla oli oikeastaan kaksi kohokohtaa: pelätyt 
mutta silti odotetut Tenholan (lue: Tuonelan) marssi ja 
ampumaleiri. 

Tenholan marssin ideanahan on pistää äijille kaappi 
selkään , lähettää heidät tuvittain matkaan pisteestä a 
tavoitteena piste a . Uskokaa tai älkää saman pisteen ja 
saman pisteen väliin saa armeija tungettua 40 km väli
matkaa . Se on niin uskomaton ajatus, että se pitää itse 
kokea. 

Marssin voitto on ehkä eniten kiinni psykologisesta 
asennoitumisesta . Ensinnäkin ennen marssia kannattaa 
ehdottomasti päättää , e ttä lähtee taistelemaan ainoas
taan voitosta , koska vain ja ainoastaan voittaja palki
taan tässä mitte lössä . Marssin aikana on hyvä hei ttää 
kylmää herjaa matkan lyhyydestä ja sillee . Kuten niin 
moni muukin on aikaisemmin sanonut, Tenholan mars
si parantaa entisestäänkin huomattavasti tuvan yhteis
henkeä. 

Ampumaleiri kurssin lopussa oli mielekäs osa koulu
tusta , koska vasta silloin pääsimme " ihan oikeasti" hyö
dyntämään opittujamme taitoja . Mainittakoon vielä , 
että leirin aikana saimme kunnian elää kovimmissa tal 
violosuhteissa 15 vuoteen . 

HANKONIEMI 

TAUKO! 

4.2. 1985 

Varustarkastus klo 14.55. 
► 

Hyvähenkisen kurssin haikeaksi lopuksi järjestettiin 
Katajanokan kasinolla jo perinteeksi muodostunut kä
site nimeltään KURSSIJUHLA , tuo mystinen kumma
jainen , josta kou luttajat aina jaksoivat olla kiinnostu
neita. 

Kurssijuhla koostui oppilaiden järjestämistä ohjel
manumeroista , kuten lauluesityksistä , imitoinnista , bre
akdancesta ja frisbee-näytöksestä . Useiden kohdalla 
kurssijuhla oli viimeinen kerta tavata kurssitovereitaan. 
Voi vain toivoa , että kurssin aikana syntyneet ja solmi
tut ystävyyssuhteet säilyisivät vielä varusmiesajan jäl
keenkin . Näin tapahtuessa aliupseerikurssi olisi saavut
tanut ehkä tavoitteistaan tärkeimmän. 

Lopuksi: 

- Sanokaa mitä sanotte, mutta Aliupseerikurssilla 111/ 
84 on ollut hiivatin hyvä yhteishenki. 

Yliluutnantti Kari Toivonen 

Alikersantti Petri lsola 

1 
, l 
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TULENJOHTO
LINJA 

Kaukinen Sakari 14.1.64 Hämeenlinna 
Viitala Esa 20.12.63 Espoo 
Metso Petri 14.9.64 Tampere 
upseerikokelas Rantanen Juha 
Aalto Ari-Pekka 23.9.64 Vantaa 
Hämäläinen Markku 17.7.65 Hyvinkää 
Vaittinen Ari-Juhani 25 .4.64 Lammi 
Vuori lehto Ilkka 30.5.65 Helsinki 

•• 
KESKIOLINJA 

Eturivi 
Valtanen Ari 1.2.64 Hanko 
Männistö Jukka 26.12.64 Kiikala 
Vuola Juhani 23 .7.66 Helsinki 

HANKONIEMI 

Takarivi 
Linjan apukouluttaja alikersantti Hilkos Tom, 
Isola Mika 27.8 .65 Helsinki 
Fjällberg Mika 8.12.64 Helsinki 
Höylä Markku 22.4.64 Lohja 
Astren Tuomas 24.7.64 Hämeenlinna 
Nurmesniemi Mika 21.6.65 Tampere 
Honkanen Harri 24 .8.64 Helsinki 
upseerikokelas Nurmi Jukka . 
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TYKKI LINJA 

Eturivi 
Jaakkola Raine 21.8.65 Espoo 
Ojanen Mikko 4.1.64 Helsinki 
Helander Jussi 3.7.63 Helsinki 
Takkula Yrjö 10.10.65 Helsinki 
Vainio Juha 13 .9.65 Ylönkylä 

HANKONIEMI 

Takarivi 
Toivanen Hannu 19.7.62 Perniö 
Jäntti Timo 28.3.65 Hämeenlinna 
Kaista Panu 20.4.64 Espoo , 
Nygård Johan 8.10.63 Espoo 
Hänninen Jarmo 29.1.64 Hanko 
Siikki Jouni 15 .6.65 Toijala 
Pasanen Pekka 9.6.64 Helsinki . 
Linjan apukouluttaja alikersantti Komulainen Jari 

HANKONIEMI 

MERIVALVON
TALINJA 

Eturivi 
Kohonen Ari 29.10.64 Turku 
Suikkanen Pekka 13.2.58 Helsinki 
Jalava Matti 5.11 .64 Helsinki 
Visuri Marko 28.9.65 Espoo 
Laukkanen Antti 17 .2.63 Helsinki 
Lönnberg Tapani 24.6.63 Pori 

Kuvasta puuttuu : 
Merilahti Tapio 20.10.64 Marttila 
Teräsvuori Jari 21.12.64 Masala 

Takarivi 
Heiniö Pekka 3.10.65 Helsinki 
Kevo Jussi 18.8.64 Turku 
Kumpulainen Eero 4.12.66 Helsinki 
Lumio Pekka 6.2.64 Karhula 
Valonen Juha-Matti 29.4.64 Karkkila 
Tuisku Vesa 11.1.65 Helsinki 
Majava Juho 18.1.65 Helsinki 
Auero Kai 24.1.64 Helsinki 

33 
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OY SUOMEN BOFORS AB 

HANKONIEMI 

Uudisrakennukset 
Saneeraukset 

AHK-rakennus Ky 
Kuulijantie 13 

00730 HELSINKI 
puh. 90-367 207 

35 
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Kampaamo 
SALON KUTRISET 

TOYOTA-autot 

Elisabeth Ahonen 
Satamatie 4, LAPPO HJ A 

~ 911-43 576 

Buster, Terhi ja Bella - veneet 
Mariner Johnson perämoottorit 

~ 911-83840 AHDINKUJA 26, 10960 HANKO POHJOINEN 84410 

Ki i nteistötoi m isto 
HOLGER ÖHMAN Ky 

• Ki inteistövälitys LKV 
• Kiinteistöjen arviointi 
• Rakennustöiden valvonta 
• Isännöitsijätoimisto 
• FALU-talojen edustaja 
• SVERIGE-STUGANIN edustaja 

Fastighetsbyrå AFF l=I Kiinteistötoimisto LKV 
HOLGER ÖHMAN HOLGER ÖHMAN 
Högbergsg. 1 HANGÖ - IKorkeavuorenk. 1 HANKO 
Tel. 911 /86846 Puh. 911 /86846 

REPROSTUDIO 
LUOMANEN & RAUNIO OY 

Elimäenk. 12 F HKI 51 
730255/Luomanen 
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IC L S - CO NS U L T I N G GROUP 
~LAATUSUUNNITTELU KY OLLI HILKOS 
~UI.JATIE 11 B 01650 VANTAA 65 P 90-846 932 

~ PERTTEUN -
=■= Ostospiste 
25360 Pertteli 
Puh. (924) 86280 

Karl Öhberg 
Guldsmed - Kultaseppä 

HANGÖ 10900 HANKO 
Tel. 81530 Puh. Bergg. 18 Vuorik. 

VARATTU 

KEMILALIO CAROLA 
Vuorikatu 15-17 

Puh. 86091 

JUSSIN GRILLI 
Mynämäki 

Kun tykit tömähtävät 
ja lasit helähtävät, muista 

A-LASI OY 
Puh. 90-738690 

VARATTU 

HANGÖ OPTIK AB 
HANGON OPTIIKKA OY 

Bangatan 7 Ratakatu - Tel. 86740 Puh. 

MAASEUDUN 
TULEVAISUUS 

Elintarvikkeita edullisesti 

FORUM-MARKET 

REILU OSTOPAIKKA 

Hangon Kaluste 
Bulevardi 3, 10900 HANKO 
~ 86 842 - Lvv 148874-34 

Kuljetusliike 
J. Kataja 

VARATTU 

Myllypuron 
Tennis-Grilli 

PRESSIJUSSI OY 
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aaaa ///// 
YK-ELEKTRO
NIIKKAA 

Försäljnlng • Leaslng • Reservdelar • Servlce 

Myynti • Leaslng • Varaosat • Huolto 

3 STARKA FRÅN FIAT 
VAHVAA FIATILTA - moninapaliittimet 

rtW• 
REGATA 

nyaste I Flat-serlen 
uusin Fiat sarjassa 

·--RITMO 
rymllga 
tllaava 

BIL- & 

UNO 
testvlnnare 
testlvolttaJa 

(myös MIL-normien mukaiset) 
- piirilevyliittimet 
- nauhakaapeliliittimet 
- SUB-D-liittimet 
- koaksiaaliliittimet 
- vesitiiviit liitimet 
- virtakiskon muotoiset 

kondensaattorit 
- näppäimistöt 

N AUTO-&V - taipuisat piirit 
- katkaisu- ja kuorima-

Esplanaden 130 Esplanadl 10960 HANKO r.i.I11-84801, 114802 työvälineet 

BIL & BÅT & FRITIDSCENTER 
AUTO & VENE & VAPAA-AJAN PISTE 

- mittarit ja mittalaitteet 
- laaja valikoima tuotantotyö-

välineitä elektroniikkateol
lisuudelle Snurror/perlmootl. 

YAMAHA 
MERCURY 
HONDA 
JOHNSON 

Hitachi el-masklner 
sähk0koneet 

BåtarNeneet 
YAMARIN 
VATOR 
BUSTER 
SÄRKI 
rn .rn . y.rn. 

HONDA 
motorcykel 
moottorlpy0rät 

Pa~~;fi8torer 

vattenpumpar 
vesipumput 
Jordbruksmasklner 
puutarhakoneet 

Kysykää lisätietoja! 

Echo/Husqv.motorsågar + 8000 andra prylar 
moottorisahat muuta tavaraa 

Tuottajain Kone Oy 
AUTO & VENE & VAPAA-AJANPISTE Orap1hla1at1e 41 00320 Helsink, 32. Postilokero 20. 00301 Helsinki 30 

Puhelin vaihde 90-578 411 Telex 12 -2046 tkfe sf 

• NOSTOKYKYLUOKA T 1-3,5 t • TRUKKIMAAILMAN NO
P~IMMAT (FD 10 - FD 25) NOSTONOPEUDET • .. $.ÄÄDETTÄ
VA SUURIN LASKUNOPEUS • ALHAISEMPI AANITASO • 
AVAINKÄ YNNISTYS JA -SAMMUTUS + HEHKUTUSAUTOMA
TIIKKA • KÄRJETÖN SYTYTYSJÄRJESTELMÄ • VAROITUK-
SIEN MONITORIPANEELI • JARRU- JA AKKUNESTEEN 

PELLIN KAASUJOUSI • 
VAROITUSVALO • KONE- KYSY-

1

;::::,;;_·· · 11 
LEVEÄ JARRUPOLJIN • LAADUSSA : r ' 
PEHMEÄLINJAINEN .. I:'' "' J_ 
MUOTOILU • TEHOSTET- NAET~ ,'.., . - ;I 
TU PALOTURVALLISUUS ERON ~ --,L~ - . 

(AMERICAL UL) _ _ 

MYYNTI-VUOKRAUS-HUOLTO 

J. 
,...-....__ Berner Oy. puh. 90-780 288. Imatran Työkonehuol-
~ - to Ky . puh. 954-28705. Jyväskylän Autotalo Oy. puh. 
~ 941 -731 311 . Kouvolan Auto-Berner. puh. 951 -

19 551 . Paineteho Ky. puh. 971-222 400 '. StarckTRUKKI- Iohann-Telko, puh. 918-28 911 . Trukkihuollo V. 
OSASTO Ståhlberg. puh. 921-441 333. Teollisuusinsinöörit 

Oy. puh. 981 -348 459. 5:;•~~: ~ Nyt myös Tampereella 
Tammer-Trukki, puh. 931-558 586 
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(i] SALON.... .. 
SASP AWESAASTOPANKKI 

salon 
~fRIDR 

lv.M•-o,;~J;i,;filJJt:t™ F"M l 
TERHIKKI PENTTINEN 

DIPL KOSMETOLOGI 

__ , __ _ 
SUUNTOOY 

' 

lii)HELKAMA-KAAPELI 
10960 HANKO 
'&' 911 / 86471 TELEX 13114 skhk 

ÖQ 
Optikos Aschan Ky 
Vuorikatu 13 Berggatan 13 
10900 Hanko 10900 Hangö 
Puh. 91 1/84830 Tel. 

Hangö RADIO & TV eervice Hangon huolto 
Berggatan 12-14, 10900 HANGÖ (911) 86218 
Vuorikatu 12-14, 10900 HANKO 81357 

FD1rD 
R. KUITTINEN 
ESPLANADI 92 HANKO 0 86600 
ESPLANADEN 92 HANGÖ 0 86600 

-~~~·~· Eenkink.6 puh.15 338 

1~1 KATEPALI 
ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL • KATEAINE- JA BITUMITUOTETEHDAS 

C'1 Asiakasrahoitus Oy 
l.aJ Kundfinans Ab Customer Finance Ltd 

PL 294 00101 HELSINKI 

·NYBLIN 

VISA 
Yksityishenkilön I uottokortti, jonka 
maan kaikki huoltoasemat hyväksyvät 

Maskun 
Taksiasema 
~789S69 
Moslcun taksit mennen tullen 

E:3HOP 
palvelupankki 
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Juusto,voi 
ja maito 

-peruskunto 
aito! s 

Matti Kauppi Ky 
12100 Oitti 

Finland 

Har Du ingen 

~9.1. 
M0VIEB0XEN 
GRATIS 

vid hyrn ing 
av 2 fi lmer 

PUUTTUUKO 

V JD~ ol}·t ItA r K 
erbjuder tili påseende 

FILM GRATIS 
när Du tankar eller gör annat inköp för 
mk 100:- eller mer hos 
KESOIL i Hangö 
08S ! Erbjudandet är i kraft endast 
tanknings- eller inköpsdagen! 

V J®>~ 0 )} ·r IiJ.\ ~K 
· antaa katseltavaksi 

FILMIN ILMAISEKSI 
om u m ser ems o un er m
kommande veckoslut , får Du 2 filmer VIDEO? kun tankkaa! tai teet muun yli 100 

mk :n ostoksen Hangon 
ratis lill seende! no problems , vuokraa KESOILILLA 
un unas a J sen o m u evana vn

konloppu · · · 

2 kpl filmejä ja ota 
M0VIEB0XI ILMAISEKSI 

ilmaiseksi 

YIDI 

Suosittu T eollisuuslehti 

Teollisuuden 
Näytelehti 

Tilaa näytenumero 
puh.924-65644 

HANKONIEMI 

® 
Shell 

Ho8 088 kan du tanka 
DYGNET RUNT från 
24 h-automat med RABATT 

Melllä voit tankata 
YMPÄRI VUOROKAUDEN 
24 h-automaatlsta 
ALENNUKSELLA 

NYCANDEAINKATU 9, 10900 HANKO 
NYCANDEAGATAN Q, 10900 HANGO 

e 81576, 85576 

Kaikkea hyvää 
hiuksillesi! 

Hyvän 
palvelun 
painotalo 

TILGMANN 
PL 25, 02271 Espoo 27 

puh, 90-889011 

PUU
POHJAISTEN 
RAKENNUS

MATERIAALIEN 
ERIKOISLIIKE. 

((. 
'Sf' PuukeskusOy 

Kaikki puupohjaiset rakennusaineet 

HELSINKI, JOENSUU, JYVÄSKYLÄ, KAJAANI, 
KOKKOLA, KUOPIO, LAHTI, LAPPEENRANTA, 
LOHJA, M IKKELI, OULU, PIEKSÄMÄKI, PORI, 

RAUMA, ROVANIEMI, SAVONLINNA, SEINÄJOKI, 
TAMPERE, TORNIO, TURKU, V AASA 
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HANGON URHEILU Ky 
Vuorikatu 7 
Puh. 86464 

TALAN KAHVILA JA LEIPOMO KY 
23800 LAITILA 
Puh. 922-51529 

Konsulttitoimisto 
Santala & Kai I io 

Kauniainen 

PYÖRÄ JA MOOTTORI 
03600 KARKKILA 

Valtatie 14, p. 913-55835 

YHDYSPANKKI 
- Meidän pankki . Auttaa eteenpäin -

Kelloliike Paavola 
Ratakatu 7 
Puh. 81220 

KOP 
Hanko 

SUOMEN 
YHDYSPANKKI OY 

LOHJA puh. 912-21900 

S. Korhonen & Co 
Vuori katu 10 
Puh. 81407 

VARATTU 

KIITOS TUESTANNE! 

"' 
~• 'Gruppen in CJinnlond. 

Otodfahr~'Abtelluno oot 
uf dem 91c;tt~ oor dem 
ude ln ,<onoa, ,. 

'\{;" 

Saksalainen polkupyöräosasto tauolla silloisen postitalon, nykyisen Hangon rannikkopatteriston esikunnan edessä. 




