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YHTEEN HIILEEN 

Hankoniemen Rannikkotykkiväki, niin asepukuiset kuin meidän siviilihenkilöstömme

kin, on kokenut vauhdikkaan loppukesän ja syksyn. Myöhäissyksyn pimeyden mukana 
on alueellemme saapunut hiljaisempi kausi - voimme hieman hengähtää ja arvioida ku
luneen harjoituskauden tuloksia. 

Me hankolaiset toimeenpanimme elokuun alusta lähtien useita kertausharjoituksia, 
osallistuimme sotilasläänimme sotaharjoitukseen Hankoniemellä, pidimme oman syyslei
rimme ja lopuksi koulutimme joukkoja Reilan alueella Rauman eteläpuolella. Kiivas jak
so osoittaa rannikkotykistöaselajimme laaja-alaisuuden - niin alueen kuin toiminnan 

osalta. Meiltä on vaadittu paljon työtä, paljon osaamista. Olemme tehneet muutaman 
kunnon "töppäyksen", mutta olemme enimmäkseen onnistuneet ja oppineet paljon uut
ta. 

Luottamukseni Hangon Rannikkopatteriston toimintakykyy n on vankistunut toteutet

tujen ponnistusten myötä. Te nuoret varusmiehet olette yltäneet hämmästyttäviin suori
tuksiin. Te olette saaneet koulutusta - myös tilapäistä pikakoulutusta eri toimintoihin. 

Kokonaisuus toimi ja toimii takuulla myös tulevan talven ajan. Uskon, että Te luotatte 
joukkomme toimintakykyyn myös myöhäissyksyn ja talven tuulten ja tuiskujen tullessa. 

Haluan tässä yhteydessä osoittaa kiitokseni kantahenkilökunnallemme alkusyksyn kii

vaista ponnistuksista. Useat arvovaltaiset vieraat saivat kuvan toimintakykyisestä aselajis

ta. Tässä ilmapiirissä on silloin varaa osoittaa päättäjille myös ne puutteet ja epäkohdat, 
jotka tulisi saattaa tulevien parannusten listalle. 

Hankoniemen Rannikkotykkiväki! "Puhaltamalla samaan hiileen samalta 
puolelta", lainatakseni patteristoupseerin sanontaa, me pärjäämme. Me luomme täten it

sellemme myös palveluolosuhteet, jotka vastaavat aselajimme uudenaikaista tekniikkaa ja 
nuorekasta yrittämisen halua. 

Patteriston komentaja 

Everstiluutnantti Asko Kilpinen 
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4 HANKONIEMI 

LAIVASTOVIERAILU 
RUOTSIIN 

Laivastovierailu Ruotsiin Härnösandin kau
punkiin tehtiin kahdella valas-luokan aluksella: 
Valaalla, jonka päällikkönä oli yliluutnantti 
Kari Vuorinen, ja Vänöllä päällikkönään luut
nantti Mauri Kallio. Osaston johtajana toimi 
kommodori Aarno Koivisto Turun laivastoase
malta ja hänen apulaisenaan Hangon Rannik
kopatteriston komentaja everstiluutnantti As
ko Kilpinen. Matka oli sikäli merkittävä, että 
Suomen rannikkotykistö pääsi nyt ensimmäi
sen kerran vierailemaan ulkomailla omalla 
aluksellaan ja miehistöllään. 

Valmistelut - matkaan 

Matkaa edelsivät paljon työtä vaatineet valmistelut. 
Edellinen talvihan oli rankka näille aluksille paksujen ja 
pitkään säilyneiden jäiden takia. Nyt piti talven arvet 
peittää ja pukea alukset juhla-asuihin, ja niinpä alusten 
henkilökunta tekikin yli kahdentoista tunnin työpäiviä 
maalatessaan, puunatessaan ja korjatessaan laivojaan. 
Tämä kyllä huomattiin Ruotsissa aina lehtiä myöten, 
joissa ihasteltiin alustemme siisteyttä. 

Osastomme kokoontui 12.6. klo 10.00, kun Vänö saa
pui Hangosta Pansioon. Päivän aikana tehtiin lopullinen 
hienosäätö aluksilla, saatiin tarkennettu ohjelma sekä 
ohjeet matkasta ja oltiin valmiina 13.6. aamulla kommo
dori Koiviston lähtötarkastukseen. Klo 12.00 irroitimme 
Pansiosta, ja pääsimme aloittamaan matkan. Reitti kulki 
aluksi halki kauniin Turun saariston, mutta klo 18.00 
saimme ulapan näkyviin ja Pohjanlahden ylitys alkoi. 
Säätiedotus lupasi matalapainetta, mutta Ukko Ylijuma
lan suojeluksessa purjehdimme lähes tyynessä säässä ko
ko matkan. Klo 20.00 ajoi Vänö Valaan rinnalle, ja Va
laan peräkannella pidettiin käskynjako alusten henkilö
kunnalle. Tämän jälkeen otettiin suora kurssi kohti Här
nösandia, ja aamulla klo 04.00 ylitimme Ruotsin alueve
sirajan. Kohta tämän jälkeen nousivat luotsi ja komenta
jakapteeni Tarjanne Valaalle Sundsvallin edustalla. Ko
mentajakapteeni Tarjanne on Suomen apulaissotilasasia
mies Ruotsissa, ja hän oli seurassamme koko vierai lun 
ajan. 

Klo 08.00 saimme Härnön saaren näkyviin. Härnösan
din keskusta sijaitsee tällä saarella. Kaupunki sijaitsee 
noin Vaasan korkeudella. Se on perustettu v 1585 ja viet
ti siten 400-vuotisjuhliaan. Tämä näkyikin selvästi ta
pahtumissa ja katukuvassa. Härnösand on tärkeä kult
tuurikeskus ja myös, joskin sataman merkitys on pienen
tynyt loiston päivistä 1800-luvulla, satamakaupunki. 

Kaupungissa asuu nykyään 28 000 henkeä, ja se on Väs
ternorrlannin läänin pääkaupunki. 

Naapurin rannikkotykistö 

Lipuessamme Ångermajokea myöten kohti kaupunkia 
havaitsimme Härnön pohjoisosassa rannikkotykistön 
linnoitteita . Myös joen pohjoispuoli oli linnoitettu. Oli 
mielenkiintoista havaita, että ruotsalainen rt-patteri 
muistuttaa paljon suomalaista vastaavaa. Tykkitornit 
olivat 100 TK-tornien näköisiä, ja tulenjohtotorni oli 
kuin Gyltön varatulenjohtopaikan kopio. Havaitsimme 
merellä myös taisteluampumaradan ja kouluampumara
dan. Taisteluampumarata sijaitsee melko jyrkässä rin
teessä, mutta rannikkoseutu on täällä korkeuseroiltaan 
varsin vaihtelevaa, joten miehet saavat koulutuksensa 
taistelukentän mukaisessa maastossa. 

Härnösandissa sijaitsevassa KA 5:ssä (Kustartillerire
gemente 5) palvelee 500 varusmiestä, ja sen vastuualue 
on koko Pohjanlahti . Huomattava ero suomalaiseen 
rannikkotykistöön verrattuna on linnakkeiden miehityk
sessä, si llä ruotsalaiset miehittävät linnakkeensa vain 
avoveden aikana. Muulloin ne vastaavat meidän vartio
linnakkeitamme. Aluksia Ruotsin rt:llä on paljon: noin 
150 alusta jakautuen Uiskoista aina Valaan kokoluok
kaan saakka. 

Tyttöorkesteri vastassa 

Lähestyessämme kaupunkia miehitimme partaan ja 
koimme miellyttävän yllätyksen, si llä kaupungin tyttöor
kesteri toivotti meidät tervetulleiksi reippailla marssilau
luilla.Samalla myös pilvet väistyivät ja pääsimme aloitta
maan vierailumme auringonpaisteessa. 

HANKONIEMI 

Ruotsalaisia isäntiämme kaupungin tarjoaman lounaan jälkeen. Taustalla 1800-luvun alussa 
rakennettu majatalo. 
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6 HANKONIEMI 

Kommodori Koivisto ja everstiluutnantti Kilpinen vie
railivat välittömästi kaupunginvaltuuston puheenjohta
jan, alueen siviilipuolustuksen johtajan ja rannikkopuo
lustuksen komentajan luona . Vastavierailu tapahtui klo 
12.30, jolloin tarjottiin Valaan keittiössä valmistettu 
maittava lounas . Lounaan yhteydessä luovutti valtuus
ton puheenjohtaja Härnösandin 400-vuotisjuhlakirjat. 
Ensimmäisen kappaleen oli saanut Ruotsin kuningas 
Carl Gustaf, ja nyt n:o 2:n sai Turun Laivastoasema ja 
n:o 3:n Hangon Rannikkopatteristo. 

Vierailuohjelma 

Vierailuohjelma oli laadittu onnistuneen väljästi. En
simmäinen_ vierailu tehtiin ASEA:n tehtaalle klo 13.00, 
ja sieltä palattuamme pääsimme koeajelulle ruotsalaisel
la 200-luokan veneellä. Meille alus on tulossa Lohi
luokan nimellä, mutta valitettavasti ruotsalaista alkupe
räisversiota epäonnistuneempana. Tämä johtuu Loheen 
tehdyistä "parannuksista", joita on tehty mm koneeseen 
ja aseistukseen. Ruotsalaisen 200-veneen ominaisuuksis
ta kertoo esim se, että ajoimme vajaan 15 solmun nopeu
della rantaan, ja vaikka vene liukui muutamia metrejä 
kuivalle maalle, pääsi se taas vaivatta omin voimin irti. 
Seuraava ohjelma oli klo 15 .00 järjestetty lehdistötil,ai
suus, ja seuraavana päivänä saimme lukea hyvin ystäväl
li siä juttuja vierailustamme useista eri lehdistä. Klo 18.00 
järjesti Härnösandin rannikkopuolustuksen komentaja 
eversti Hansen vastaanoton alusten henkilökunnalle up
seerikerholla. Tämä jäi em veneajelun lisäksi ainoaksi 
kontaktiksi varuskuntaan. Loppuillalla ei ollut mitään 
virallista ohjelmaa, joten tutustuimmekin sitten kaupun
gin nähtävyyksiin. 

Rannikon jylhyys 

Lauantaina teimme aamupäivällä mielenkiintoisen 
kiertoajelun Högakustenilla. Härnösand sijaitsee nimit
täin alueella, jossa vuoristo yltää mereen saakka, ja siksi 
maisemat ovat jylhän kauniita. Suomihan on tällä kor
keudella "aakeeta laakeeta", ja ero Ruotsin rannikkoon 
on hämmästyttävän suuri. Reitillemme sattui muisto
merkki, jolla paikalla Ruotsin puolustusvoimat on ai
noan kerran 170: nä rauhanvuotenaan tarttunut aseisiin 
järjestyksen ylläpitämiseksi. Viisi ihmistä menetti kaha
kassa henkensä, ja muistomerkki on merkittävä nähtä
vyys Ruotsissa. Paikan historia tuo mieleen väistämättä 
omat sotamme tällä vuosisadalla ja sen, kuinka naapuri
maamme on ollut todella meitä onnekkaampi tässä asias
sa. 

Kunta tarjosi lounaan klo 12.00 Murbergetissä, joka 
on läänin museo. Aluetta kutsutaan Västernorlannin 
Skansseniksi, ja sitä se todella olikin, sillä museoalueelle 
on kerätty kahdeksankymmentä vanhaa rakennusta 
Keski-Ruotsista . Joukossa on yksi kirkkokin . Lounas 
syö tiin vuodelta 1801 peräisin olevassa kesti kievarissa, ja 
siellä everstiluutnantti Kilpinen luovutti Hangon kau-

pungin standaarin kaupunginvaltuuston varapuheenjoh
tajalle. Seuraavaksi oli ohjelmassa vastaanotto viidelle
kymmenelle vieraalle Valaalla. Meilä oli jälleen hyvä on
ni sään kanssa, sillä tummista pilvistä huolimatta taivas 
jaksoi pidätellä kyyneliään juuri kutsujen loppuun saak
ka. 

Ne, jotka eivät lauantaina päässeet kiertoajelulle Hö
gakustenille, saivat tehdä sen sunnuntaina. Ajelulta pa
lattiin suoraan kaupungin järjestämään "kahvi ja puns
si" -tilaisuuteen. Se pidettiin vanhassa hienossa raken
nuksessa, joka oli aikanaan rakennettu orpokodiksi, 
mutta nykyään siellä pidetään erilaisia juhlia ja tilaisuuk
sia. Samaan aikaan pidettiin aluksilla esittelytilaisuus, ja 
vieraita kävi yli 250. 

Kotiin 
Vierailu alkoi lähestyä loppuaan, ja sunnuntaina val

misteltiin lähtö niin, että saatoimme irrottaa maanantai
na 17.6. klo 09.00. Jälleen purjehdimme tyynessä mutta 
sumuisessa säässä, ja saavuimme Turkuun tiistaiaamuna 
klo 04.00. Kommodori Koivisto joutui poistumaan heti 
muihin tehtäviin, mutta everstiluutnantti Kilpinen piti 
päätöspuhuttelun Vänön henkilökunnalle klo 08 .00. Sii
nä hän kiitti matkalle osallistuneita mallikkaasti suju
neesta vierailusta. Erityisesti muistettiin Vänön kokkia, 
joka työpaineistaan huolimatta pystyi lihottamaan meitä 
kilokaupalla maittavilla ruuillaan. 

Laivastovierailu Härnösandiin oli merkittävä paana
vaus rannikkotykistölle. Ruotsalaiset rt-veljemmehän 
ovat jo vuosia vierailleet Suomessa omilla aluksillaan, ja 
tämä matka osoitti, ettei meillä ole olemassa esteitä teh
dä samoin . Matka oli kaikin puolin onnistunut, ja jäim
me toiveikkaina odottamaan seuraavaa kesää ja uusia 
vierailuja. 

Yliluutnantti Sakari Martimo 

Ruotsalainen "200-BA T". Meidän Lohi-luokkamme 
esikuva. Vene esitteli hämmästyttäviä ominaisuuk
siaan. Yltäisipä "Lohi" joskus samaan. Oikealla 
luutnantti Kallio ja kaiteen luona alikersantti Kor
pivaara. 
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HANKONIEMI - SUOMEN 
STRATEGINEN NURKKA 

1700-luvulla käytiin Ruotsi-Suomen ja Venäjän välillä kolme Suomea koskettavaa sotaa, Suuri Pohjan sota 1700-
1721, ns. Hattujen sota 1741-1743 sekä Kustaa III:n sota 1788-1790. 
Kaikissa näissä sodissa Hankoniemestä muodostui niin puolustajalle kuin hyökkääjällekin tärkeä meriliikenteen avain
kohta. Ruotsalaisten hallitessa Hankoniemeä esti tämä venäläisiä valtaamasta Suomea, mutta taasen sen menetys venä
läisille avasi heille reitin aina Ruotsin mantereelle asti. 

Riilahden meritaistelu 27.7.1714 

Suuri Pohjan sota 

Ruotsi-Suomen suurvafta-alueen su lkiessa 1600-
luvulla sisäänsä pääosan Itämerta sekä koko Suomenlah
den oli Hankoniemi vai lla soti laallista merkitystä ja si n
ne rakennetut !innoitukset päästettiin rappeutumaan. 
Suuren Pohjan sodan syttyessä v. 1700 ei Hankoniemen 
eikä muunkaan Suomen rannikon suojana ollut min
käänlaisia kiinteitä puolustuslaitteita . Sodan painopiste 
pysyi aluksi useita vuosia Puolan rintamalla, missä Ruot
sin kuningas, Kaarle XII, eteni armeijoineen voitosta 
voittoon. Samaan aikaan Venäjän tsaari Pietari I, sit 0 

temmin Pietari Suuri, valmistautui antamaan vastusta
jalleen ratkaisevan iskun Suomen suunnalla. Hänen en
simmäisenä tavoitteenaan oli saada Itämereltä pois sulje
tulle va ltakunnalleen jalansija Suomenlahden rannikolta 

ja ennen kaikkea turvallinen satama. Sodan alkuvuosina 
hän lyhyessä ajassa valtasi Ruotsilta riittävää puolustus
ta vaille jätetyt Inkerinmaan ja Viron, loi hyökkäysa
seekseen iskukykyisen laivaston ja rakensi lujan tukikoh
dan Suomenlahden perukkaan. Tsaari sai toimia rauhas
sa, sillä vaikka Ruotsi hallitsikin Itämerta laivastollaan, 
se ei tehnyt vakavaa yritystä Suomenlahden alueelle 
nousseen uhkan torjumiseksi. 

Kun Kaarle XII oli kesällä 1709 körsinyt ratkaisevan 
tappion kaukana Ukrainassa käydyssä Pultavan taiste
lussa, tsaari katsoi otollisen hetken tulleen iskeä myös 
Itämeren suunnalla. Ensiksi oli vallattava Suomi ja sen 
jälkeen käytävä Ruotsin kimppuun tämän omalla maa
perällä. Voiton avaimena hänellä oli luomansa voimakas 
saaristolaivasto, jollainen vastustajalta puuttui koko
naan. Tämän pääasiassa kaleereista kokoonpannun sou-
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tulaivaston avulla oli maihinnousuarmeija kuljetettava 

Etelä-Suomen rannikolle ja vallattava se hyökkäyksen 
tukialueeksi. Suunnitelmaa ryhdyttiin toteuttamaan. Vi i

puri vallattiin keväällä 1710 ja Helsinki kukistui kolme 

vuotta myöhemmin kaleerilaivaston tukeman maihin
nousutaistelun tuloksena. Osa hyökkäysarmeijaa eteni 

elokuussa 171 3 Helsingistä rantamaantietä Turkuun ka

leerilaivaston seuratessa sen rinnalla aina Hankoniemen 
itäpuolella olevaan saaristoon asti. Siellä kaleereilta nou
si tie pystyyn. Ruotsalainen avomerilaivasto-osasto oli 

Helsingistä vetäydyttyään asettunut Hankoniemen edus

talle ja katkaissut Turun suuntaan johtavan rannikko
väylän. 

Hankoniemen merkitys puolustajalle sekä hyökkääjälle 

Seuraava vuosi sinetöi Suomen kohtalon ja aloitti 
maassamme monista kauhuistaan tunnetun Isonvihan 

ajan. Suomen armeijan kärsittyä helmikuussa 17 14 
Etelä-Pohjanmaalla Napuen taistelussa musertavan tap
pion sen rippeet vetäytyivät yhä pohjoisemmaksi. Suo

men armeijan uhka etelässä Turun ja Ahvenanmaan 

suunnalla eteneviä venäläisiä vastaan oli näin lopullisesti 
eliminoitu . Ruotsissa tajutti in nyt tilanteen vakavuus . 

Hankoniemi oli yksi niistä harvoista paikoista Suomen

lahden rannikolla, missä syväkulkuiset avomerilaivaston 

alukset pääsivät saariston j a matalikoiden estämättä suo
jaiselle rannikkoväylälle saakka. Venäjän saaristolaivas

ton syntymisen jölkeen oli Hankoniemen strateginen 

merkitys näin ollen kasvanut oleellisesti. Jo huhtikuussa, 
heti jäiden lähdettyä, lähetettiinkin entistä voimakkaam

pi avomerilaivasto-osasto Hankoniemen edustalle. Vi
hollisen kaleerilaivaston pääsy niemen länsipuolelle mer

kitsi vakavaa vaaraa emämaalle itselleen ja sen takia oli 
se estettävä mihin hintaan tahansa. 

Venäläisille oli Hankoniemen ohitse johtavan rannik

koväylän saaminen auki muodostunut Pohjanmaalla jat

kuvien sotatoimien kannalta välttämättömäksi. Napuella 
helmikuussa saavuttamansa voiton jälkeen hyökkääjä oli 

edennyt aina Kokkolaan asti, mutta huoltovaikeuksien 

takia sen oli maaliskuussa ollut pak ko lähteä vetöyty
mään etelään päin. Venäjän sodanjohto päätti perustaa 

Turkuun suuren makasiinin , jonne tavarat kuljetettaisiin 

Helsingistä laivoilla . Turusta huoltoyhteydet jatkuisivat 
edelleen meritse pitkin Pohjanlahden rannikkoa. Heti 

jäiden lähdettyä Helsingistä lähti usei ta muona nkuljetus
aluksia kohti Turkua. Saavuttuaan 9. toukokuuta Tvär
minneen venäläiset havaitsivat ruotsalaisten laivas to

osaston olevan jo Hankoniemen edustalla. Täten joutui
vat venäläiset purkamaan lastinsa Tammisaaressa ja vie
mään sen hankalaa maakuljetusta käyttäen Turkuun. 

Venäläisten noin sadan kaleerin vahvuisen saaristolaivas
ton saapuessa kesäkuun lopussa Tvärminneen oli tilanne 

edelleen samanlainen. Vasta tsaarin saapuminen heinä

kuun 20. päivä nä pani asioihin vauhtia . 

Hankoniemen menetys venäläisille ja sen seuraukset 

Tsaari tiesi ettei hänen oma avomerilaivastonsa kyke
nisi lyömään ruotsalaisia Hankoniemen edustalta, joten 
hän päätti siirtää laivansa niemen yli. Ruotsalaiset saivat 
tietoonsa tsaarin suunnitelmat ja lähettivät heti niemen 

länsipuolelle kymmenen alusta estämään venäläisten toi
mia. Samalla päättivät ruotsalaiset hyökätä Tvärminnes
sä olevia venäläisaluksia vastaan. Olosuhteet eivät kui
tenkaan suosineet ruotsalaisia purjealuksia, sillä tuuli 
tyyntyi täysin ja ruotsalaisalukset jäivät paikoilleen ty
kinkantaman ulkopuolelle venäläisistä . Tsaari luopui 

niemen ylitysvalmisteluista ja teki rohkean ratkaisun. 
Hän päätti yrittää soutamalla kiertää tyynessä säässä 

makaavat ruotsalaisalukset. Etujoukkoon kuuluvan 35 
kaleerin onnistuikin heinäkuun 26. päivänä suorittaa tä
mä kiertoliike. Kiertoliikkeen torjumiseksi ruotsalaiset 
ryhtyivät soutuveneillä hinaamaan aluksiaan ulommak

si. Tällöin heiltä jäi aivan rannikon tuntumassa kulkeva 
väylä kokonaan vartioimalla. Tsaari käytti ruotsalaisten 

tekemää kohtalokasta virhettä hyväkseen ja lähti 27. päi
vän aamuna koko osastonsa kanssa vapaaksi jäänyttä si

säväylää pitkin kohti länttä. Nyt tuli ruotsalaisille kiire 
hinauttaa aluksiaan takaisin rannikon tuntumaan, mutta 

ainoastaan muutama ehti tykinkantaman päähän venä
läisistä. Venäläisten sadan aluksen osasto onnistui päästä 
läpi miltei tappioitta, sillä ainoastaan yksi alus menetet

tiin ja sekin karille ajon seurauksena. Täten olivat venä
läiset päässeet Hankoniemen ohi, vaikka ruotsalaisilla 

oli ollut mahtavan tulivoiman omaava laivasto sitä estä
mässä. Tie Turkuun ja Ahvenanmaalle oli nyt venäläisil

le kaleereille j a niiden kuljettamille 13 500 miehen vah
vuiselle jalkaväkiosastolle miltei auki. Enää oli lyötävä 

Hankoniemen länsipuolella oleva kymmenen aluksen 

ruotsalaisosasto . Ruotsalaisosasto sai tietää venäläisten 
läpimurrosta ja asettui puolustusasemiin Riilahden selän 

lähettyvillä olevan kahden saaren väliseen kapeaan sal
meen. Ruotsalaisten tykistö oli raskaampaa, mutta mies

vahvuus oli ainoastaan hieman alle tuhat. Venäläiset tie
sivät olevansa tykistöllisesti heikommassa asemassa, jo
ten heidän oli päästävä lähitaisteluun, jolloin heidän 
suunnaton miesylivoimansa toisi ratkaisun . Tsaari johti 

itse hyökkäystä, johon osallistui venäläisten etujouk
koon kuuluneet 35 alusta. Venäläiset eivät kapeassa sal
messa päässeet levittäytymään ja puolllStajat löivätkin 
kaksi kertaa hyökkääjän takaisin. Venäläisillä oli kuiten
kin uusia aluksia vahingoittuneiden tilalle ja heidän on

nistui lopulta vallata ensin puolustajan vasemman siiven 
ääri mmäinen alus. Näin hyökkääjä pääsi rintamaan syn

tyneestä aukosta puolustajan selustaan ja onnistui val

taamaan loputkin ruotsalaisalukset. Riilahden tai stelu 
päättyi venäläisten voittoon kestettyään yli kaksi tuntia. 

Taistelu oli ankaraa ja ruotsalaisten puolustus sitkeää, 
sillä venäläisten kertomuksen mukaan oli jokainen alus 

vallattava käsi kähmää käyttäen . 

Kun tieto venäläisten pääsystä Hankoniemen ohi saa
pui Tukholmaan, herätti se levottomuutta ja aiheutti 
kiirreelli siä joukkojen keskityksiä Ruotsin rannikon ja 

ennen kaikkea pääkaupungin suojaksi. Ruotsin laivasto 
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peräytyi Ahvenanmaan länsipuolelle taisteluitta ja täten 

jäi Turku ja Ahvenanmaan alue kokonaan venäläisille. 
Venäläiset eivät uskaltaneet hyökätä Ahvenanmeren yli 
peläten ruotsalaisten laivastoa. Sen sijaan venäläiset 
päättivät lähteä Pohjanlahdelle tukemaan omia maavoi
miaan. Vaasaan päästyään venäläiset lähettivät osaston 
Ruotsin puolelle tuhoamaan Uumajaa. Ruotsi sai näin 

kokea jo runsaan kuukauden kuluttua Hankoniemen lä
pimurrosta sodan hävitystä omalla maaperällään . Venä
läisten maavoimien saatua nyt täydennystä jatkettiin 
hyökkäystä laivaston tukemana kohti pohjoista. Suoma

laiset joukot joutuivat vetäytymään Tornioon ja näin 
Suomi tyhjeni sitä puolustaneista sotavoimista. 

Hankoniemen luona tapahtunut läpimurto ja Riilah
den taistelun voitto oli mahdollistanut venäläisille koko 
Suomen valtauksen ja antanut heille mahdollisuuden 
hyökätä Ruotsin maaperälle. Ruotsi saikin kokea venä
läisten hävitys vimman varsinkin v. 1719, jolloin venäläi

set hyökkäsivät ja polttivat Ruotsin rannikkokaupun
geista Norrtäljen, Södertäljen, Nyköpingin ja Norrl<ö
pingin. Uudenkaupungin rauha v.1721 tiesi Ruotsille Itä

meren herruuden päättymistä. Tappiollisen sodan seu
rauksena menetettiin Liivinmaa, Viro, Viipurin läänin 

Kostianvirran -taistelu 

kaakkoisosa ja Viipurin kaupunki. Itämeri ei ollut enää 

Ruotsin valtakunnan sisämeri, vaan enti nen mannermaa
valtio Venäjä oli noussut voimatekij äksi sen piiri ssä. 

Hankoniemi - sodan käännekohta 

Kaikissa 1700-luvun sodissa Hankoniemi oli eräs rat

kaisun avaimista. Kolmessa sodassa Suomi vallattiin sen 
jälkeen, kun Hankoniemellä ei onnistuttu täyttämään 
annettuja tehtäviä. 

Yli 200 vuotta sitten käydyillä sodilla ei tietysti ole tais
telu teknistä merkitystä tämän päivän rannikkotykkimie

helle Hankoniemellä, mutta maantiede ei ole muuttunut. 
Hankoniemi on edelleen Suomen eteläisin ja pitkälle me
reen työntyvä niemi. Kahden vuosisadan takaiset tapah
tumat osoittavat meille, että Hankoniemellä on ratkaise
va osuU's Suomen alueella käydyissä sodissa. Tämä mei
dän on syytä pitää mielessämme valvoessamme Hanko
niemen aluetta niin kaikkina vuoden kuin vuorokauden 
aikoina. 

Yliluutnantti Juhani Paalanen 

-· ~ -~ -.-
-'• "-
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

64-VUOTTA 1.8.1985 

f·. j ,. 
, · 

~ 
J 

Patteriston henkilökunta 1.8.1985 

Hangon Rannikkopatteriston vuos1pa1vaa vietettiin 

1.8.1985. Vuosipäivän ohjelma alkoi lipunnostolla Esi

kuntapatterilla klo 08.00. Paikalla oli edustus kaikista 
yksiköistä. Klo 09.00 suoritettiin seppeleenlasku Hangon 

sankarihaudalle. 

Paraatikatselmus ja kenttähartaus pidettiin Raatihuo

neen puistossa, jonne paraatijoukot marssivat yksiköit

täin Esikuntapatterilta. Kadun varsille oli kerääntynyt 

runsaasti yleisöä seuraamaan marssia. 
Vuosipäivän pääjuhla oli Hangon kaupungintalolla, 

jonne siirryttiin suoraan puistosta. Päiväohjelmaan kuu

lui sotilassoittoa, komentajan puhe, yliluutnantti Juhani 

lk 

Paalasen pitämä juhlaesitelmä, joka käsitteli Hankonie

men strategista merkitystä, tervehdykset patteristolle 

vuosipäivän johdosta sekä palkitsemiset. 

Hankoniemen risti luovutettiin kaikkiaan kuudelle re

serviläiselle ja 31 varusmiehelle. Päiväjuhlan jälkeen oli 
vuorossa juhlalounas Esikuntapatterilla. Ruokailua sii

vitti sotilassoittokunnan musiikki. Iltajuhlaa vietettiin 
upseerikerholla, jonne oli kokoontunut runsaasti niin 

kutsuvieraita kuin patteriston henkilökuntaakin nautti

maan hyvästä ruuasta ja miellyttävästä seurasta. Näin 

Hangon Rannikkopatteristo oli jälleen yhden vuoden 
vanhempi ja yhtä kokemusta rikkaampi. 
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Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti on myöntänyt 4.6.1985 seuraavat 
kunniamerkit: 
- everstiluutnantti Asko Kilpinen SVR l 
- ylivääpeli Raimo Lindström SVR M l kr 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt sotilasansio
mitalin yliluutnantti Reijo Kankaristolle 4.6.1985 

Patteriston pienoislippu myönnetty seuraaville: 
- Hangon Reservinupseerikerholle kerhon 50-

vuotisjuhlassa 9.2 .1985 lippu n:o 99 
- teknikkokapteeni Kalevi Sikaselle eläkkeelle siirtyessä 

31.7.J985· lippu. n:o 100 

Hyvon-Haarikktt erityisistä ansioista palvelustehtävien 
hoidossa emäntä Merja Vartiainen 

Nimitykset ja 
ylennykset 

- Hannu Tiilikainen sotilasteknikoksi 1.5 . 1985 
- Mauri Ranta majuriksi 4.6.1985 
- Tom Kyander lääkintäkapteeniksi 4.6.1985 
- Kalevi Voutilainen värvätyksi ylikersantiksi 1.8.1985 
- Matti Eskola luutnantiksi 1.9.1985 
- Sakari Martimo yliluutnantiksi 1.10.1985 
- Harri Suokas vääpeliksi l.10 .1985 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 
- n:o 92 vääpeli Pekka Ahokas 31.1.1985 
- n:o 93 majuri Veikko Levander 16.2.1985 
- n:o 94 talonmies Esko Saari 5.4.1985 
- n:o 95 sairaala-apulainen Annikki Partanen 13.5.1985 
- n:o 96 Hangon Raastuvanoikeus 11.6.1985 
- n:o 97 talousluutnantti Tapio Mäkelä 3 l.5 .1985 
- n:o 98 Härnösands Kustartilleriregement 14.6. 1985 
- n:o 99 Örön linnake 10.7.1985 
- n:o 100 Tvärminnen eläintieteellinen asema 1.8.1985 

Hankoniemiristi on myönnetty 4.6.1985 seuraaville: 

Tykkimies 
Tykkimies 
Korpraali 
Vääpeli 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Tykkimies 
Korpraali 
Tykkimies 
Tykkimies 
Alikersantti 
Ko!praali 
Tykkimies 
Tykkimies 
Korpraali 
Värvätty kersantti 
Tykkimies 

Ahlgren Heikki 
Bäckman Kari 
Castren Janne 
Herrala Jukka 
Höylä Markku 
Kallio Ismo 
Kaisla Jukka 
Kerttula Timo 
Ketonen Pertti 
Kiltti Petri 
Koivula Mika 
Korpivaara Petri 
Padinki Veijo 
Pajukoski Ari 
Pitkänen Petri 
Pohjolainen Pasi 
Voutilainen Kalevi 
Vähämäki Veijo 

1\ 
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Hankoniemiristi on myönnetty 1.8.1985 seuraaville: 

Upseeri kokelas 
Alikersantti 
Upseerikokelas 
Reservin alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 
Tykkimies 
Kersantti 
Alikersantti 
Korpraali 
Upseerikokelas 
Tykkimies 
Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Alikersantti 
Korpraali 
Tykkimies 
Reservin kapteeni 

Aalto Ari 
Ahlroth Are 
Astren Tuomas 
Helle Ilkka 
Helskä Simo 
Hiltunen Risto 
Holm Olli 
Hämäläinen Markku 
Hänninen Jarmo 
Isosomppi Kari 
Jäntti Timo 
Kakko Esa 
Kankaanranta Mikko 
Kaukinen Sakari 
Kellokumpu Jukka 
Kettunen Jarmo 
Konkola Marcus 
Käyhkö Pasi 
Larki Aarre 

Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Upseeri kokelas 
Tykkimies 
Upseeri kokelas 
Tykkimies 
Reservin alikersantti 
Reservin alikersantti 
Alikersantti 
Kersantti 
Alikersantti 
Res. insinööriyliluutnantti 
Upseerikokelas 
Upseerikokelas 
Tykkimies 
Tykkimies 
Reservin vänrikki 
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Liimatainen Jari 
Lindgren Lars 
Matson Kari 
Nuorinko Mikko 
Nurminen Rainer 
Nygård John 
Nyman Björn-Erik 
Parviainen Jouko 
Salmi Hans 
Stedt Kauko 
Toivanen Hannu 
Tuomikorpi Markku 
Wiinamäki Erkki 
Viitala Esa-Jussi 
Vuota Juhani 
Vuorinen Aki 
Väyrynen Raimo 
Åström Ralf 
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Urheilu 

MAASTOJUOKSUMEST ARUUSKILPAILUN 
TULOKSET 

Yleinen 
1. ylivääpeli Pentti Hietamies 
2. yliluutnantti Tapio Maijala 
3. yliluutnantti Simo Kinnarinen 

Yli 35-vuotiaat 
1. luutnantti Veijo Kalmari 
2. värvätty ylikersantti Hannu Oksanen 
3. insinööriluutnantti Hannu Lehtonen 

Yli 40-vuotiaat 
1. sotilasmestari Pentti Semi 
2. yliluutnantti Reijo Kankaristo 
3. sotilasmestari Raimo Retsu 

Yli-45-vuotiaat 
1. majuri Taisto Turkki 
2. everstiluutnantti Asko Kilpinen 
3. sotilasmestari Erkki Kuronen 

Yli 50-vuotiaat 
1. teknikkokapteeni Seppo Ahokas 

Varusmiehet 
1. tykkimies P Ketonen 
2. oppilas J Hirviniemi 
3. oppilas V Karvinen 

TENNISMEST ARUUSKILPAILU 
1. lääkintäkapteeni Tom Kyander 
2. yliluutnantti Reijo Kankaristo 
3. hammaslääkäri Sture Söderholm 

AMPUMAMEST ARUUSKILPAILUT 
Yleismestaruus 
1. luutnantti Mauri Kallio 
2. kapteeni Oiva Lyytikäinen 
3. majuri Taisto Turkki 
4. sotilasmestari Markku Sipo
vaara 
5 .. majuri Tapani Virkki 
6. ylivääpeli Raimo Lindström 

94 pist 
92 
90 

83 
82 
81 

17 . 17 
19.11 
20.41 

25.26 
26.06 
26.25 

23.01 
23 .05 
24 .04 

23 .34 
24.09 
25.39 

44.04 

19.41 
20.04 
20.14 

YLEISURHEILUMEST ARUUSKILPAILUT 
Yleinen 
1. tutka-asentaja Juha Hätinen 
2. yliluutnantti Tapio Maijala 
3. yliluutnantti Jarmo Valtimo 

Yli 40-vuotiaat 
1. luutnantti Erkki Niskanen 
2. sotilasmestari Raimo Retsu 

Varusmiehet 
1. tykkimies H Jaakkola 
2. oppilas T Loikkanen 
3. korpraali S Arpiainen 

SUUNNISTUSMEST ARUUSKILPAILUT 

Yleinen 
1. luutnantti Hannu Kinnunen 
2. yliluutnantti Juhani Paalanen 
3. yliluutnantti Arto Kuuluvainen 

Yli 35-vuotiaat 
1. soti lasmestari Markku Sipovaara 
2. kapteeni Oiva Lyytikäinen 
3. värvätty ylikersantti Matti Vartiainen 

Yli 40-vuotiaat 
1. luutnantti Erkki Niskanen 
2. luutnantti Pentti Mäntyala 
3. kapteeni Veikko-Olavi Eronen 

Yli 45-vuotiaat 
1. sotilasmestari Erkki Kuronen 
2. luutnantti Pentti Särkelä 
3. ylivääpeli Pauli Kaihoniemi 

Varusmiehet 
1. alikersantti M Pietikäinen 
2. oppilas J Meriluoto 
3. kokelas M Nuorinko 

3218 
3046 
3009 

2957 
2407 

3771 
3734 
3587 

1.23 .49 
1.40.54 
2.01.24 

2.03.30 
2.08.44 
2. 17 .28 

2.28.00 
2.47.55 
2.59.47 

1.59.33 
2.20.47 
3.01.47 

1.28 . 12 
1.28.43 
1.29.25 
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Papin palsta 

ME KOHTAAMME TOISESSA IHMISESSÄ ITSE KRISTUKSEN ! 

Täällä puolustusvoimissa me päivittäin joudumme tekemisiin toisten ihmisten kanssa. Meillä 
on tiettyjä odotuksia heiltä. Samoin heillä on odotuksia meiltä. Me olemme toinen toistemme 
lähimmäisiä . Ei ole samantekevää miten me kohtelemme lähimmäisiämme. Me va rmasti odo
tamme toisten ihmisten hyväksymistä, mutta samalla meidän pitää hyväkyä se toinen ihminen. 
Vastavuoroisuus on ennenkaikkea ihmissuhteissa tärkeä asia. 

Me olemme tulleet varusmiespalvelukseen varsin erilaisista elämän tilanteista. Meistä ei var
maan monikaan ole etukäteen tuntenut esimerkiksi omia tupakavereitaan. Se on meille suuri 
haaste opetella tuntemaan uusia ihmisiä sekä hyväksymään heidät juuri sellaisina kuin he ovat. 
Meidän Taivaallisen Isämme tahto on, että me rakastaisimme toinen toistamme. Mitä se merkit
see käytännössä? Se on nomenomaan toisen hyväksymistä ja kunnioittamista juuri sellaisena 
kuin hän on. Se on toisen ihmisen auttamista ja kannustamista hänen tehtävissään. Se on uhrau
tumista toisen ihmisen hyväksi. Raamattu kehoittaa meitä: "Kantakaa toistenne kuormia, niin 
te täytätte Kristuksen lain." Mielestäni täällä puolustusvoimissa on erittäin tärkeä asia, että me 
rakastamme toinen toistammr Jos meillä ei olisi rakkautta, emme olisi mitään. 

Kohdatessamme toisen ihmisen me kohtaamme Vapahtajamme. Näin Jeesus voi meitä siuna
ta toinen toistemme kautta, sillä H än voi meille antaa parhaan siunauksen . 
Luuk. 10:27 

Varusmiesdiakoni 
Kersantti Markku Tuomikorpi 

Varusmiesdiakonin tapaat varmimmi n: 

EPtri HRTTK:n huone ma 17:30- 18:30 
ke 17 .00- 18 :00 
puh . 313 

Russarö 
Hästö-Busö 

muulloin 

torstai-iltaisin 
tiistai-iltaisin 

EPtri p. 313, 352 
Esikunta p. 301 

Voit ottaa yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

15 
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Hankoniemen rannikkotyk-

kimiestoimikunnan palsta 

HRTTK - AJAA ETUASI 

Mitä on HRTTK? Myös Hangon Rannik
kopatteristossa toimii varosmiestoimikunta, 

- joka kulkee täällä HRTTK:n nimellä . Ran
nikkotykkimiestoimikunta koostuu varus
miesten valitsemista tukihenkilöistä ja edus
tajista. HRTTK:ssa toimii myös asiamiehiä 
työ-, opinto-, sosiaali-, oikeus- ja työsuojelu 
asioissa. Toimikunnan tehtäviin kuuluu mm. 
selvittää ja seurata joukko-osaston varus
miesten asemaan, sosiaalisiin oloihin , palve
lusolosuhteisiin sekä oikeudellisiin ja talou
dellisiin kysymyksiin liittyviä tarpeita ja teh
dä niitä koskevia parannusesityksiä sekä lisä
tä ja ylläpitää varusmiesten viihtyvyyttä ja 
vapaa-ajan harrastustoimintaa. 

Edellä mainitun lisäksi HRTTK järjestää 
mm. alokastiedotustoimintaa, erilaisia mat
koja, elokuvailtoja, kilpailuja, hankkii har
rastusvälineitä ja joukko-osastoasuja. 

HRTTK:n toiminta perustuu pitkälti aktii- ,. 

viseen aloitetoimintaan. Jokaisessa yksikös
sä toimivat tukihenkilöt, joihin voi aina ot
taa yhteyttä ja keskustella kaikista mielessä 
olevista asioista ja varusmiesten oloihin liit
tyvistä kysymyksistä. Toteuttamiskelpoiset 
ideat käsitellään ja esitetään edelleen . 

OLE AKTIIVINEN - VIIHDYT PA
REMMIN 

HRTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Esa Retva 

HRTTK:N KOKOONPANO 
Ohjaaja Yliluutnantti Olli Lindell 

Puheenjohtaja Alikersantti Esa Retva 

Työ-, opinto ja 
työsuojeluasiamies Alikersantti Marko Järvenpää 

Sosiaaliasiamies Tykkimies Kari Kopperi 

Oikeusasiamies Kokelas Tero Salonen 

Esikuntapatterin edustaja Alikersantti Heikki Stenholm 

Russarön kokelasedustaja Kokelas Jouni Kohonen 

Russarön ryhmänjohtaja edustaja Alikersantti Kari Möttönen 

Russarön tykkimiesedustaja Tykkimies Raimo Lappalainen 

Hästö-Busön edustaja Alikersantti Harri Kuusimäki 

Jussarön edustaja Alikersantti Ilkka Ojanen 

Tukihenkilö t: 
Russarö ryhmänjohtaja Alikersantti Petri Tamminen 

tykk imies Tykkimies Kai Korhonen 

Hästö-Busö Alikersantti Manu-Pekka Laakso 

•1 
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Aliupseeri kurssit 
1/85· ja 11/85 

Ryhmänjohtajat 

Hästö-Busön linnakkeen kouluttajat ovat antaneet Teille rautaisannoksen rannikkotykkimiestaito

ja ja -tietoja. Esimiehenne ovat kuitenkin varoittaneet Teitä uskomasta omien taitojenne ylivoimai

suuteen siirtyessänne oman ikäluokkanne ryhmänjohtajiksi. Olen ilolla todennut, että olette vaikeuk

sitta kehittäneet itseänne koulutushaaranne yksityiskohtaisessa osaamisessa kurssin jälkeen. 
Olette saaneet aliupseerikoulutuksenne Hästö-Busössä. Monet ovat kuulleet siitä huhuja ja useat 

kadehtivat. Kurssinne olivat saapumiserienne parhaat rannikkotykistöaselajissa. Myös me kouluttajat 
olemme Teistä ja menestyksestänne ylpeitä. 

Ampumaleiri on rannikkotykistön juhlaa. Molempien kurssien ohjelmaan kuuluneet ampuma- ja 

merivalvontaleirit voitiin viedä läpi edullisissa olosuhteissa - minun päätyessäni ammuntojen jälkeen 
aina esimiesteni puhutteluun maalilautan upottamisesta. 

Kaksi linjanjohtajaa, yliluutnantit Juhani Paalanen ja Arto Kuuluvainen ovat siirtyneet linnakkeel

la opiskelemaan Rannikkotykistökouluun. Kiitos Teille erinomaisesta työstä ykköslinnakkeella. 
Kiitos oppilaille auliudesta ja innosta, kiitos kaikille kouluttajille erinomaisesta työstä. 

Yliluutnantti Kari Toivonen 
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Aliupseeri kurssi 
1/85 

Joskus jä lkeen hiljaisuuden istuu joukko oppilaita 
koulun luokassa lukien aliupseerikurss in yleisen osan 
työkirjaa. Luokassa valli tsee harras, melkeinpä unettava 
tunnelma. 

Mutta yhdellä oppilaista on pelikortit , joita hän sees
tynein ilmein ja varmoin kädenliikkein latoo eteensä 
pöydälle . 

Rikkomaton tunnelma rikkoutuu , kun kokelas astuu 
luokkaan. Hän katselee hyväksyvästi opiskelevia , mutta 
huomaa sitten pelikortteja hypistelevän oppilaan. Kasvot 
punehtuen hän huutaa oppilaalle: "-oppilas, Te tiedätte, 
mitä tästä seuraa! Lukematon luku cooper-lenkkiä kier
täen . Ilmoittaudutte minulle heti aamulla" . 

Kipakasti askeltaen kokelas siirtyy ovelle, kääntyy kui
tenkin vielä oppilaaseen päin ja kysyy: "Oppilas, perus
telkaa tekonne '' . 
"Katsokaahan, herra kokelas", oppilas vastaa, " Tämä 
korttipakka on ainoa, mitä minulla nyt on täällä muka
na. Oppi kirjani olen puhki lukenut" . 
Oppilas nostaa järkähtämättömän katseensa kokelaan 
silmiin ja kertoo: 

Herra kokelas, kun näen ässän, muistan , että RT on ase
lajien ykkönen. Samalla muistan, että kasarmilla on aina 
yksi varusmies ylitse muiden, ja hän on päivystäjä-ässä, 
jota minun päivystäjävuorollani veikein ilmein myös 
tötöilijä-ässäksi kutsuttiin . 

Kun näen kakkosen, muistan ne kaksi joutsenta, jotka 
kirkkaana huhtikuun aamuna lensivät matalalla yli sul
keiskentän . Samall~ muistan kaikki ne opetus- ja komen
toharjoitukset, joissa virhesilmämme ja komentoään
tämme aamuisin harjaannutimme, kukin omien kyky
jemme mukaan. Kurssin edistyessä, herra kokelas, joi
denkin oppilaiden kitapurje alkoi lepattaa jo aika tavalla 
mallikkaasti. 

Kun näen kolmosen , muistan, että liikuntakoulutuksen 
arvosanakerroin on kolme. Koetan edelleen uskotella it
selleni, ettei jalkojani pakota ollenkaan . 

Kun näen nelosen, muistan, että patterissa on neljä tyk
kiä, neljä tykinjohtajaa ja neljä rasvakouraista tykkiryh
mää. Höyrykeskiössä on jokaiselle tykille oma suunnan
ja koronlukijansa, siis neljä kumpaakin lajia. 

Kun näen viitosen, muistan, että rannikkotykistö käyttää 
viittä meriammuntamenetelmää. Ne ovat mittaripikame
netelmä, mittarimuuntomenetelmä, arviopikamenetel-

Uudet oppilaat yliluutnantti Kuuluvaisen puhutte
lussa 

mä, arviomuuntomenetelmä ja tykittäinen suora
ammunta. Jokaisen , joka aikoo vihamielisesti loukata 
Suomen merialueen koskemattomuutta, tulisi muistaa 
nämä menetelmät ja unohtaa moiset aikeet. Näin siksi, 
herra kokelas, ettei heiltä karvat kärventyisi. 

Kun näen kuutosen , muistan tupailmoituksen . Tupaan 
majoitettu kuusi oppilasta, kuusi toisilleen vierasta ih
mistä , jotka kurssin aikana ystävystyivät ja muodostivat 
kiinteän ryhmän . Ryhmän henki mitattiin lopuksi Ten
holan marssilla. Yhteishenki kesti ja lujeni, vaan varpaat 
eivät. 

Kun näen seiskan , muistan seitsemää päivää oppilasvää
pelinä. Näinä päivinä sain kokeilla kykyjäni ryhmänjoh
tajana. Ehdin mainiosti huomata, millaisia kykyjä siinä 
olisi tarvittu. Myös oppilasjohtajat olivat tehtävässään 
seitsemän päivän ajan; seitsemät aamutoimet ja seitse
mät iltatoimet. Paljon nyker-nyker-ääniä kuulivat hekin . 

Kun näen kahdeksikon, muistan, että kurssin kesto on 
kahdeksan viikkoa . Kahdeksan viikkoa tällä pienellä 
saarella, jonka nimen vaimoni joka kirjeessään kirjoitti 
eri tavalla . Kahdeksan viikkoa, joiden alikersantit pe
ruskoulutuskaudella varoittivat Hangossa olevan Suo
men kovimmat ja tiivistahtisimmat. He olivat oikeassa, 
herra kokelas . Kuri on kova, vauhti on kova ja näkkilei
pä on erittäin kovaa . 
Kun näen yhdeksikön, muistan kurssin koulutöitä, joita 
liikuntakoulutuksen koulutyötä lukuunottamatta oli yh
deksän. Näiden koulutöiden vuoksi, herra kokelas, on 
oppilailta jäänyt monta tärkeää levytysliikettä suoritta
matta. 

'· 
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Kun näen kympin, muistan meille kaikille yhteisen ta
voitteen. Suoritusperiaatteellahan ei toki kukaan oppi
laista tätä kurssia pakerra . Kympin kuvat silmissämme 
olemme ylväästi koulutyöstä koulu työhön astuneet ja 
vain aniharvoilla ovat kympit ajatuksista paperille siirty
neet. 

Kun näen sotilaan , huokaan syvään ja lasken aamut jäl
leen kerran . 

Kun näen kuningattaren , muistan Suomi-neitoa, omaa 
maa-emoamme, jonka turvallisuutta parhaamme mu
kaan pyrimme vartioimaan. 

Kun näen kuninkaan, muistan, että linnakkeella on vain 
yksi päällikkö, mies, jolle ei riitä , että ryhmänjohtaja on 
ryhmälleen kuin omainen, hänen täytyy olla erinomai
nen . 

Maita korttipakassa on neljä , yhtä monta kuin on aliup
seerikoulussa linjoja. 
Kuvakortit pois luki~n kortteja on 40, yhtä monta kuin 
on a liupseerikurssin päättäviä oppilaita. 
Kuvakortteja on kaksitoista, vain yksi enemmän kuin on 
aliupseerikurssin käyvällä palveluskuukausia . 

Yhteensä korttipakassa on 52 korttia, yhtä monta kuin 
on viikkoja vuodessa . Vuoden parhaat viikot, herra ko
kelas, kevään- ja kesäntulon vaikuttavuuden olemme 
täällä saaneet kokea , muun kokemisen ohella, sikäli kun 
sitä aikaa nyt on jäänyt. 

Kuten huomaatte , herra kokelas: korttipakka on minulle 
aliupseerikurssin työkirja, ampumaohjesääntö, alma
nakka ja nippanappa". 

Oppilaan lopettaessa luokkaan laskeutuu hiljaisuus, har
ras, melkeinpä unettava tunnelma. Kokelas astuu vaieten 
luokasta. 

Hyvät lukijat, tämä tarina on tosi. 

Upseerikokelas Antti-Jaakko Lehtinen 
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Mitä onkaan oppilas Kuisman kiikarissa? 

i . 

Tulenjohtolinja suunnanmittaus harjoittelussa 



22 HANKONIEMI 

•• 

KESKIOLINJA 

Eturivi 
Saarinen Heikki Tapio 30.10.1961 Sauvo 
Gynther Jyrki Tapani 20.11.1958 Kotka 

Takarivi 
Linjan apukouluttaja alikersantti lsola 
Pajunen Juha Ensio 7.6.1965 Helsinki 
Mursu Jorma Juhani 31.12.1959 Rovaniemi 
Simolin Jari Juhani 31.12.1965 Espoo 
Ranta Jari Totti Juhani 8.12.1965 Vantaa 
Stenholm Heikki Juhani 4.2.1965 Hanko 
Pietikäinen Marko Juhani 20.5.1966 Turku 
Linjan apukouluttaja upseerikokelas Klemetti 

• 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturivi 
Koskinen Timo Jorma Antero 29.5.1965 Salo 
Kontuvuori Kari Olavi 5.2.1965 Helsinki 
Tuulensuu Rami Olavi 7.2.1965 Honkajoki 

Kuvasta puuttuu: 
Hämäläinen Matti Juhani 5.4.1965 Joensuu 

Takarivi 
Hirviniemi Jari Petri 10.2.1965 Helsinki 
Kervinen Veli Pekka 23.8.1966 Helsinki 
Luotojärvi Timo Olavi 17.12.1964 Pyhtää 
Kairinen Mika Seppo 4.2.1965 Masku 
Salonen Tero Juhani 28.3.1965 Espoo 
Ojanen Ilkka Olavi 2.9.1962 Orivesi 
Tamminen Petri Eerik 19.5.1965 Kiikala 
Mård Marko Kristian 6.11.1965 Nurmijärvi 
Ylivuori Petri Olavi 8.11.1964 Rauma 
Lehtinen Antti-Jaakko Sakari 24.5.1961 Vehkalahti 
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TYKKI LINJA 

Eturivi 
Talvinen Jyrki Tapani 1.6.1967 Kuusankoski 
Laakso Manu-Pekka 11.6.1965 Lohja 
Kuusimäki Harri Aulis 5.10.1965 Helsinki 
Liski Mika Petteri 16.8. 1965 Perniö 

Kuvasta puuttuu: 
Saarikko Simo Johannes 12.3.1963 Kaarina 
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Takarivi 
Järvenpää Marko Antero 23.9.1965 Tampere 
Retva Esa Mikael 23.12.1965 Salo 
Blom Kenneth Erik 12.3.1964 Turku 
Tuominen Vesa Matti 4.9.1965 Hämeenkyrö 
Linjan apukouluttaja alikersantti Siikki 
Salmi Tero Tapani 21.3.1965 Ilomantsi 
Toivonen Mika Olavi 30.9.1965 Pohja 
Virtanen Raimo Jouko Olavi 9.2 .1965 Helsinki 

... 
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TULENJOHTO
LINJA 

Julkunen Karri Kalevi 25.5.1965 Espoo 
Kohonen Jouni Olavi 16.3.1965 Karjaa 
Vuorikoski Markku Päiviö 5.4.1965 Lohja 
Linjan apukouluttaja upseerikokelas Björqvist 
Kuisma Jarkko Juhani 21.4.1965 Helsinki 
Työppönen Heikki Juhani 10.5.1965 Perniö 
Järvenpää Seppo Matias 17.10.1965 Lohja 

Kuvasta puuttuu: 
Repo Ismo Kalevi 22.2.1965 Helsinki 
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Aliupseeri kurssi 
11/85 

Elokuun kuudentena Säkylässä lastattiin bussi täyteen 
oppilaita ja lähdettiin kohti Hästö-Busöä. Kun Lappoh
jan kyltti ensimmäisen kerran tuli vastaan, kouraisi vat
saani melko syvältä ja luulenpa, etten ollut ainoa. Bussi 
jätti lopulta LappohJaan joukon, joka ei oikeastaan tien
nyt mihin oli menossa. Mutta kun vene irtosi laiturista ja 
kynti melkoisia tyrskyjä, ei tarvinnut kuin katsoa ikku
nasta ulos ja jo tiesi, minkä aselajin oli valinnut. Sekavin 
tuntein astuimme kuitenkin Hästö-Busön laiturille , ja 
kun kassit avattiin kameratarkastuksen vuoksi, tajusin 
aliupseerikurssin tahdin alkaneen. Ripeästi jokainen ha
ki sitten vanhasta sotilaskodista itselleen säkin , jonka 
kantoi vaihtelevalla menestyksellä ja nopeudella tupaan
sa. Muut vastaavanlaiset muodollisuudet käytiin nopeas
ti läpi , jotta päästäisiin aloittamaan kaikki se toiminta, 
josta ryhmänjohtajat jo Säkylässä olivat meille kerto
neet. 

Ripeys ja tarmokkuus muodostuivat sitten nopeasti tu
tuiksi käsitteiksi muuttuen lopulta päivittäiseksi rutiinik
si. Asiaa paljon, aikaa vähän. Kaikki pitäisi ehtiä tehdä. 
Oppitunteja oli runsaasti ja ne antoivat teoreettista poh
jaa omalla ajalla tapahtuvalle opiskelulle, joka usein ta
pahtui klo 22 jälkeen. Kuitenkin kaikki ehtivät vielä 
juosta aamuisin lenkin ja kerääntyä sulkeiskentälle. 

Opimme pikkuhiljaa valvomaan ja luottamaan rooliin, 
jota esimiesasemassa vaaditaan. Kouluttamisen tehok
kuutta opeteltiin ja harjoiteltiin . Eriytyvän koulutuksen 
määrä kasvoi kurssin puoliväliä lähestyttäessä ja täytti 
lopulta päivät, illat ja melkei yötkin. 

Kurssin loppupuolella ei kuitenkaan unohdettu käy
tännön hommia eikä liikun taa. Ampumaleiri Russarön 
saarella oli huipennus kaikelle kehysharjoittelulle. Kurs
sin mieleenpainuvimpia tapahtumia oli varmasti kuiten
kin Tenholan marssi, joka edusti kurssin marssiohjelmaa 
yhdeksi kokonaisuudeksi pakattuna. Kaikki joukkueet 
kuitenkin kestivät raskaan marssin fyysiset ja psyykkiset 
paineet huolimatta siitä, että maali tuntui varmasti lop
pumatkasta kaukaiselta paikalta. Kuitenkin marssi toimi 
ryhmän yhteishengen mittarina ja henkises ti kasvattava
na kokemuksena. 

Tulitoimintaharjoittelua 

Kurssi ll/85 oli tiukka ja työntäyteinen. Kaikki ohjel
ma onnistuttiin kuitenkin viemään läpi ja siinä sivussa 
tutustua uusiin kavereihin kurssilla. Kaksi kuukautta se 
riitti luomaan oman erikoisen henkensä tähän kurssi in, 
joka jää varmasti antoisaksi kokemukseksi varusmies tai
paleen varrella. 

Upseerioppilas Mika Hakala 
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KESKIÖ LINJA 

Eturivi 
Linjan apukouluttaja upseerikokelas Astren 
Linjan apukouluttaja alikersantti Pietikäinen 

Kuvasta puuttuu: 
Tuominen Tapio Sakari 4.8.1965 Mouhijärvi 

Takarivi 
Asoranta Jouni Juhani 1.7.1962 Helsinki 
Hakala Mika Juhani 6.9.1965 Salo 
Siikaniva Rami Jyrki Juhani 3.1.1966 Tampere 
Ruoho Timo Mikael 11.5.1965 Lohja 
Salenius Pekka Sakari 15.2.1965 Helsinki 
Luostarinen Jukka-Pekka 22.7.1966 Helsinki 
Loponen Kimmo Tapani 8.8.1965 Hämeenlinna 
Kaikkonen Tommi Mikael 15.5.1966 Kuivaniemi 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturivi 
Manninen Timo Antero 9. 11.1963 Karhula 
Alhokoski Marko Petteri 2.3.1967 Turku 
Koski Jyrki Juhani 19.12.1965 Espoo 
Mononen Kai-Eerik 17.8. 1966 Helsinki 
Kuvaja Matti Sakari 1.4.1965 Helsinki 
Salin Raimo Tapani 6.7. 1965 Nummi-Pusula 
Wihlman likka Erik 15.1.1965 Rauma 
Salo Jouni Tapani 31.12.1965 Kari nainen 

Takarivi 
Martin Pasi Antero 29 .10.1965 Tuusula 
Heilala Aki Tapani 20.9. 1965 Helsinki 
Uusitalo Antti Jaakoppi 3.12.1964 Orivesi 
Loikkanen Teijo Ahti Tapio 27 .5. 1965 Kuopio 
Burmeister Jari Juhani 27.3.1966 Turku 
Jalonen Timo Petteri 21.2 .. 1966 Turku 
Karkinen Martti Reino Olavi 11.11 . 1965 Helsinki 
Puhakka Marko Antero 15.11.1965 Kotka 
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TYKKI LINJA 

Eturivi 
Kokkinen Jussi Viljami 26.8.1965 Helsinki 
Laaksonen Jere Mikko 14.7.1965 Pohja 
Linjan apukouluttaja alikersantti Blom 
Tuominen Kari Antti Robert 14.8. 1965 Tampere 
Lappi Ero Antero 4.3.1965 Hanko 

Kuvasta puuttuu : 
Salmensaari Olli Pekka 25 .2.1965 Helsinki 

Takarivi 
Ahokas Tero Uolevi 21.9.1965 Hanko 
Meriluoto Jukka Ville Veli 17.3.1966 Urjala 
Tiihonen Jyrki Antero 22.7.1965 Helsinki 
Rantanen Juha Mikael 9. 1.1965 Pori 
Saaristo Juha Tapani 20.4.1965 Mouhijärvi 
Mutanen Harri Mikael 13.5.1965 Helsinki 
Sivusalo Jouko Veli Matti 28.12.1965 Salla 
Ketola Pekka Olavi 19.2.1966 Lohja 
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TULENJOHTO
LINJA 

Huotari Timo Petteri 17.1.1965 Helsinki 
Vahala Petri Juhana 7.8.1965 Espoo 
Mustonen Marko Juha Ilmari 18.8.1965 Kouvola 
Turja Turo Ilmari 25.2.1967 Turku 
Linjan apukouluttaja upseerikokelas Viitala 
Skogster Ben Jörgen 18.8.1965 Kauniainen 
Korhonen Jukka Einari 25.12.1965 Espoo 
Leppänen Lauri Ville Ahti 9.2.1966 Helsinki 
Grönroos Jouni Åke 29.4.1965 Helsinki 
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" Keskiölinja - OJENNUS" 

Tasotyöskentely vaatii tarkkuutta 
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PALVELUKSENI HANGON 
RANNIKKOPATTERISTOSSA 

Saavuin 11.10. 1984 Huovinrinteelle 5 JK:aan, jossa 
saisin alokaskoulutukseni. Kaikki vaikuttivat jännitty
neiltä ja kireiltä . "Ootsä käyny jo haastattelussa?", joku 
kysyi. "En, missä se tapahtuu?" heitin takaisin . "Tuolla 
alhaalla, mee äkkiä" . Yliluutnantti Kuortti kysyi merko
nomikoulutukseni "takia halukkuutta kirjuriksi. Ei, en 
halunnut. 

Pian huomasin mitä oli olla "jarruvalo". Ne eivät pa
laneet kovinkaan usein verrattuna muihin . 5 JK:lla , ny
kyisellä 3 JK:n alokasosastolla oli tiukka maine, jota se 
toivottavasti ei koskaan menetä. Olennaisena erona mui
hin alokaskomppanioihin oli, että suoritimme saman 
kahdeksassa viikossa, minkä he kahdessatoista. 

Mukavuuksilla mitattuna Huovinrinne oli ihanteelli
nen paikka palvella . Oli upea "sotku", m_onitoimiurhei
lutalo, ja muita kaupungista tuttuja palveluja. Yleisesti 
ottaen se on varmasti yksi parhaimmista paikoista suorit
taa alokasaika . 

Tuli aika, jolloin siirryimme Hankoon "oikeaan pal
veluspaikkaan" . No, niin jotkut jäivät Hankoon, mutta 
pääasiassa hajaannuimme ympäri linnakkeita pikaisia 
näkemisiä toivotellen. 

Ryhmänjohtajiltamme olin kuullut monenlaisia tari
noita linnakkeista "loma paratiiseista" . Nythän sen sit
ten näkisi, ajattelin noustessani jännittyneenä Hästö
Busön yhteysalukseen. Olin neljänkymmenenkolmen 
aliupseerikurssille valitun joukossa matkalla yliluutnant
ti K Toivosen siipien suojaan. Kysymysmerkki muuttuisi 
huutomerkiksi, siitä olin varma. 

Alusta alkaen silmiinpistävin muutos oli saaren kari s
maattinen kauneus verrattuna Säkylän hiekkaan . Tämä 
muutos ei suinkaan ollut ainoa verrattuna a ikaisempaan . 
Havaitsin , että seuraavat kuukaudet tulisivat olemaan 
työn ja opiskelun täyteisiä. Sopi kuvitelmiini aliupseeri
kurssista. 

Kaikki a lk oi yleisistä ryhmänjohtajan "tu lee tietää" 
-asioista. Perehdyimme sulkeisjärjestysohjesääntöön ja 
kevytaseoppiin . Opettelimme opettamisen ja ennen kaik
kea virheiden korjaamisen kiemurat. Tietenkin, kuten 
AUK:ssa kuuluukin, paikat kiilsivät. 

Hiljalleen tutustuimme si ihen "oikeaan" eli rannikko
tykistöön. Aluksi yleisesti, vähitellen linjapohjaiseen 
koulutukseen. Keskiölinjan kouluttajamme oli yliluut
nantti A Kuuluvainen pitäen meitä "neitejä" kurissa ja 
järjestyksessä, hän opetti keskiön asiat mielestäni tehok
kaasti. Tehokkuutta lisäsi kilpailu Rannikkotykistökou
lun paikoista. Yhdeksästä keskiölinjan oppilaasta kolme 
tulisi jatkamaan opintojaan Rannikkotykistökoulussa. 

Näistä yhdeksästä oli kahdeksan halukasta. Yölukemi
nen olikin yleisin tapa viettää aikaansa, varsinkin päivää 
tai kahta ennen kokeita. Tietomme ja taitomme testattiin 
paitsi kokeissa, myös Jussarön koulutusammuntaleirillä. 
Valitettavasti oli talvi, emmekä päässeet ampumaan liik
kuvaa maalia. No, saimmehan kuitenkin käsityksen ran
nikkotykistön tulitoiminnasta. 

Leirin ja sitä seuranneen omaistenpäivän ammunnat 
suoritimme kunnialla, vaikka äitini usko puolustusvoi
miin heikkeni, koska "emme osuneet ensimmäisellä" 
omaistenpäivän näytösammunnassa. 

Aliuoseerikurssista oii jäljellä enää yksi palveluspäivä 
ennen reserviupseerikurssin alkamista, jonne minut oli 
valittu. Viimeinen palvelus oli kurssijuhla, joka pidettiin 
Katajanokan Kasinon juhlavassa juhlasalissa. Juhla oli 
onnistunut ja ikimuistettava tilaisuus. 

Seuraavana päivänä astelin Santahaminassa Rannik
kotykistökoulun ovesta sisään. Olin upseerioppilas kurs
silla 178. Kapteeni S Kaipia vakuutti meille: " On aurin
gonvarmaa, että seuraavat kolme kuukautta tulevat ole
maan työn ja opiskelun täytteisiä". Havaitsin sen heti 
tottakin totisemmaksi. Reserviupseerikursi lla meistä 
koulutettaisiin asiamme osaavia reservin upseereita . 

Fyysisen koulutuksen jäädessä vähemmälle kuin aliup
seeri kurssilla , tietoa tuli vastaavasti enemmän, sekä teo
riassa että käytännössä. Hiljalleen meille muodostui ku
va rannikkotykistön kokonaisuudesta ja sen nitoutumi
sesta muihin aselajeihin. Meille 63 :lle upseerioppilaalle 
syntyi murtumaton yhteishenki, jota meri- ja maa
ammunta sekä tukikohtaleirit edelleen lujittivat. Leirit 
olivat tarkkoja ja työntäyteisiä, mutta samalla mielen
kiintoisia ja opettavia . 

Jälleen , ennen ylentämistä , oli omaisten päivä ja kurs
sijuhla . Omaistenpäivä meni jo opitulla rutiinilla ja 
omaiset sekä tyttöystävät olivat mielissään viimeistään 
soti laa lli sista asioista ja esityksistä. Illan tullen saivat 
omaiset väistyä syrjään, kun 63 herrasmiestä nousi daa
meineen Kalastajatorpalle kurssijuhlaan. Juhla t olivat 
onnistunut ja mieleenpainunut tilaisuus. 

Upseerikokelaaksi ylentämisen jälkeen siirryi n takai
sin Hästö-Busön aliupseerikurssin apukouluttajaksi. Yh
dessä kokelaiden Jäntti ja Viitala kanssa saimme nyt toi
mia täyspainoisina kouluttajina. Töitä riitti päivisin ja il
taisin, mutta nyt työn luonne oli muuttunut. Meillä oli 
valtaa ja vastuuta. Aikaisemmin muut olivat kantaneet 
näitä, nyt ne oli annettu meille. 

Alkuhämmennyksen jälkeen kaikki alkoi "rullaa
maan" omalla painollaan ja kurssin menestyksestä tuli-
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kin melko hyvä . Olin tyytyväinen eritoten keskiölinjan 
hyvään panokseen. Oli ilo toimia apukouluttajana yli
luutnantti J Paalasen ja vääpeli E Mehtälän alaisuudes
sa, yhdessä kersantti P Isolan kanssa. 

Kurssin jälkeen alkoi koulutuksellisesti "kuollut " 
huoltokausi . Torstaisia koulutus- tai kilpailupäiviä lu
kuunottamatta oli linnakkeella aivan siviiliin verrattavia 
töitä. Itse osallistuin mielelläni näihin ja vietin monet au
rinkoiset päivät Luotsinlahden laituria rakentaen. Työt 
vaihtelivat melko paljon ja siksi mielenkiinto säilyikin . 
ETYK:n aikaan suoritimme tarkastusajoja ja valvonta
tehtäviin liittyviä toimia. Meille löytyi toki kurssia val
mistelevaa toimintaa ja muutakin. Olimme mukana tut
kamittaajien koulutuksessa vaikkakaan emme päässeet 
varsinaiseen mittaukseen mukaan. 

Huoltokausi toi mukanaan vapaa-ajan lisääntymisen . 
Saimme näin viettää "kesälomaksi" verrattavaa aikaa il
taisin palveluksen jälkeen. Kalastella, uida ja saunoa; 
mitä muuta voi odottaa ns lomaltaan. Muutenkin nyt oli 
aikaa tutustua linnakkeeseen paremmin. Iltaisilla "saari
kierroksilta" tulikin saari melko tutuksi. 

Huoltokausi päättyi ja kouluttaminen sai jälleen · al
kaa. Muutamaa viikkoa ennen uuden au-kurssin tuloa 
kaikkien mielenkiinto siirtyi uuteen kurssiin. Mielialat 
nousivat, vaikkakin tiesimme, että työt tulisivat lisäänty
mään runsaasti. 

Koulutus alkoi totuttautumisesta linnakkeen tapoihin. 
Opettaessani ja tarkastellessani uusia oppilaita havaitsin 
heidät ns. "hyväksi ainekseksi" . He tulisivat käymään 
läpi saman, minkä kaikki muutkin heitä ennen ovat käy
neet. Se on rankkaa, mutta se kannattaa käydä. 

Henkilökohtaisesti minulla riitti töitä ja toimintaa lop
puun asti ja pelkoa minkäänlaiseen kyllästymiseen ei ol
lut. "Loppusotani" sodin Hästö-Busön torjuntakeskuk
sessa. ELO-85 toi mukanaan reservi läistu lenjohtueita, 
joille toimin laskinupseerina . 

Tämän nyt loppuessa voin vain todeta, että paljon tuli 
nähtyä, kokeiltua ja koettua. Olen erittäin kiitollinen 
saatuani suorittaa varusmiesaikani Hangon Rannikko
patteristossa. 

Kiitokset Hästö-Busölle. 

Vänrikki Tuomas Astren 
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JEAN MACH/NE 01 (JENNI} 
ON KORISTETIKKAUSALAN UUSI YRITYS. 

YSTÄVÄLLISET YHTEYDENOTOT: 
•• 

21500 PIIKK/0 
pul,. 921-126581 
tlx 62601 cl,ems 

HANKONIEMI 

l{ah ............. ·voinen 
sijoitus: 
s ·· ·· .. ob ·~...... tiot 
Korkealla korolla, verottomana. 
Skipin Säästöobligaatio~ 
voit merkitä säästöpankis-
sa tai Skopissa. 
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NUMMEK AKSELISTOT 

•(:) •e--
Nummek BR Nummek BF 

~ Q 
Nummek EA NummekAF 

Nummekin BR keinu- teli. Jouset vetoakselin Nummek AF kaksiakse- N u MM E K 
viputelit tunnetaan koko päällä. listen autojen, jäykkä, 
Euroopassa. Valmistamme Nummek BF kolmoisteli- nostettava etuteli. AX LE 
myös kaikkia Suomessa rakenteen etuteli. Pakko- Nummek akselit on - -
tarvittavia kuorma-autojen ohjattu, nostettava. valmistettu kestämään. Nummek Oy, 
lisäakseleita. Nummek EA toinen Tutustu tarkemmin. PL 25, 25501 Perniö, 

Nummek BR keinuvipu- pakko-ohjattu etuakseli. puhelin (924) 578 57 

f 

,. 

HANKONIEMI 

Yksilöllinen 
Avainasiakaspalvelu 

\J~,~ YHDYSPANKISSA • 

MEC-RASTOR 

Maan suurin ja monipuolisin 
liikkeenjohdon konsulttiyritys 

Oy Mec-Rastor Ab Kimmeltie 1 02110 Espoo puh. 90- 469 71 
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Kaurapuuro kuuluu 
hyvään aamuateriaan. 

PUU
POHJAISTEN 
RAKENNUS-

Aivan erityisen 
pehmciin makuista 
puuroa saat 
Aamunh):'vii-
ka u rah i u talcista. 

~ 
RAISIO 

MATERIAALIEN 
ERIKOISLIIKE. 

<t? PuukeskusOy 
Kaikki puupohjaiset rakennusa ineet 

ESPOO, HELSINKI. JOENSUU, JYVÄSKYLÄ. KAJAANI, 
KOKKOLA KOUVOLA KUOPIO, LAHTI, LAPPEENRI\NTA 

LOHJA MIKKELI, MYLLYKOSKI, OULU, PIEKSJ\MAKI, 
RAUMA ROVANIEMI, SAVONLINNA SEINAJOKI, 

TAMMISAARI, TAMPERE, TORNIO, TURKU, 
VAAJAKOSKI, VAASA 

MONNARIMONIKOT 
PALVELUMONIKOSTA 

Monivärimonikko palvelee mm. suunnittelij()ita, rakentajia, 
moinostopo, näyttelynrakentojio jo projektiviejiä. . 

Kaikkia, jotka haluavat esitellä tuotteensa näyttävästi. 
Monivärimonikot syntyvät piirroksista, dioista jo painotuot

teista aina AO-kokoon saakka. 
Portaattomasti Chibochrome materiaaleille. 
Myös OH-lcolvoista alkuperäisen veroiset rnonivärirnonikot. 
Monivärimont1dco luottoa huipputekniikkoon jo korkeaan 

ommottitoitoon. 
Monivärimorn1dco palvelee Sinua suunnittelun tärkeimmissä 

keskuksissa, koko maassa. 

Tietäjäntie 4, 02130 Espoo, p. (90)4550033. Uusikatu 51, 90120 ~lu, p. (981)220908. Moniväri
k · t uolto Suomesta: Tampereen Yleiskopio Ky, Tammelan Puistokatu 54 A, 33100 Tampere, 
:(931)~ 955. Monilito Oy, Kouppokatu 27 C, 40100 Jyväskylä, p. (941) 211087. 

.. 

HANKONIEMI 

VIDEODATA 
Vjdeodata Oy 
Kuparit ie 12 Puh . (90) 5624 266 
00440 HELSINKI Tlx . 12-3430 

Putkitöistä puheenolle~ 

cp 
... 

Osoite 
Vitikka 6 
02630 Espoo 

Vesijohtoliike Turun 
CENTERPUTKIOY 

Fiskarsinkatu 5, 20750 TURKU 
puh. 921- 441 900 

- Terästen katkaisu ja myynti 
- Teollisuuspalvelu 
- Teollisuuden koneasennukset 

-KONEPAJA OY 
Takasenkatu 41 
08150 LOHJA 15 
puh. 912- 25 321 

Tervetuloa 
Bergholmin 

Lasi maailmaan 

Oy Bergholm Ab 

Telex 
Puhelin 122 604 
90- 520 255 Bholm sf 
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NAPEN AUTO_ ~y 
Väl skärinkatu 15, Helsinki 26 

puh. 90- 490 015, 499 134 

SPR 

OQ 
Optikos Aschan Ky 
Vuorikatu 13 Berggatan 
10900 Hanko 10900 Hangö 
Puh. 9ll/84830TeL 

® 
~Amnlnn 
VJJ1~tUIL 

Kotimaiset asiantuntijan testaamat kitaravahvistimet. 
Jälleenmyynti kautta maan. 

VESTOOY 

Henry Fordinkatu 5 F, 
00150 Helsinki, 
puh. 90- 171 556. 
Telex 124931 vesto sf. 

Alue- Ku opio: Puijonk. 27 B 
toimis- Tampere: Lyseok. 10 
toi Oulu: Hallitusk. 9 A 

Puh. 971- 113 657 
Puh. 931- 200 04 
Puh . 981- 225 241 

Teollisuus-, maa- ja vesirakennusurakoitsija 

VELJ. PENTTILÄN BROILER OY 

VARATTU 

TEKMASTER KY 
Lempäälän ti e 25, 33840 Tampere 

uh. 931- 656 145 
P . •tt 1 . koneistukset . koneenrakennus Ja suunn1 e u . asennus 

. levy- ja teräs~ake_nneh1_tsaukset . alihankinta 

. leikkaus ja sarmaystyot 

FINNSPRAY OY 
Sauvonrinne, Lohja as. 

spraymaalit ja -tarvikkeet 

LU KKOLI I KKEEST Ä 
TURVALLI NEN PALVELU 

• Lukitus- ja murtosuojausneuvonta 
• Lukituksen ja sarjoituksen suunnittelu 
• Asennukset ja huollot 
• Avainpalvelu • Myynti 

1 kot käyttölukot avainkontrollijärjes-ABLOY. varmuus u , . ' 
telmät , ovensulkijat , palosulkula1tteet. 

TAPIOLAN YLEISH UOLTO OY 
Tapionto ri, 02100 Espoo, 
Puh. 90- 461 970, 467 378 

" 

HANKONIEMI 

' 

. 

Todellista ~ 
osaamista ~~ , 

T1etonauha- if, •. 
... PL23 I t 

yhtiot 33801 TAMPERE <,I, t) 

F1rr1x 
Puh. (931) 112 400 . , ~ 

ruosteenestoa 
saranasta siltaan 

:~ TEKNOS - MAALIT OY 

Konttoritarvikehankinnat 

Toimistotuote Oy 
Purpuripolku 3-5 

00420 Helsinki 
puh. 90- 563 2133 

PARTURI 

FORUM 
BARBERARE 

PUH. 83555 TEL. 

Mainos Käyhkö Oy 
Sörnäi sten rantatie 33 C 
00500 Hels inki 50 
Puhelin 738 816, 738 847 

VARATTU 

AMMATTI
ELEKTRONIIKKAA 

TURUSSA 

Soitellaan:WsäHKÖAa 
HUMALISTONKATU 10 PUH. 20061 

KIINTEISTÖN HOITO 

PUR-KAT OY 
LOHJA 

Kiinteistöhuollon ammattilainen 
Puh. 912 - 213 73 

VARATTU 

Hangon Kenkä-Hangö Sko 
Nycan d-erink. 
Nycanderg. 

20 
Puh. 
Tel. 

858 93 

fOIU·NYBLIN 

VARATTU 

Avoinna joka arkipäivä klo 9- 19 

/IEfflEO·FlORA 
T AIMIMYYMÄLÄ, Monna puh. 405 91 

Rakennusosakeyhtiö Hartela 
T ·saaren toimisto . 
v fi:~~hdonkatu 8, 10600 Tammisaari 
Puhelin 911- 160 57 

Koneiden ja laitteiden huollot ja korjaukset 
suorittaa: 

Oy INKONE Ab 
Kullbacka, 10210 lnkoo 

puh. 90- 216 728 

41 



HANKONIEMI 

o<Jmplon 
® 

Kotimaiset asiantuntijan testaamat kitaravahvistimet . 
Jälleenmyynti kautta maan. 

Metallityö 

VÄLIMÄKI KY 
Kaakkurintie 4, 37150 NOKIA 5 
Puh. (931) 416606 

IICIINERY ~ 
111oftavaa telcniilclc-

Ky 
V. !iiUDMINliN 
- HANKO .--
MADE t 5 '\'\ 

N FINLAND 91'\- S4 

Kansainvälistymisen asiantuntemusta 

VIENTIKONSUL TOINTI 

R LUOSTARINEN Ky 

VARATTU 

SALON MANDY 
Vuorikatu 12-14, Hanko 

puh. 911- 826 66 

KAISAN BAARI 
Mariankatu 18 

24240 Salo 

sikkens 
auto111aalit 

VARATTU 

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

VARATTU 

YRITTÄJÄ! N-FENNIA 
Asemam iehenkatu 3 

00520 Helsinki 

OY WORLD COM P AB 
Laivurinkatu 10 
00150 Helsinki 

Erikoisradioiden erikoisliike 
Tilaa esite puh. 90- 656 148 

ONKS TIETOA MISTÄ SAIS?! 
edullisia SPEN-tuotteita: 
taloustarvikkeita, koulutarvikkeita, 
vapaa-ajan tarvikkeita 

Maahantuonti ja markkinointi 
TRANSPEN OY 

VARATTU 

Tiesitkö, että meiltä saat myös vauhdikkaat vapaa-ajan asusteesi. Voit 
valita monista kotimaisista ja kansainvälisistä merkkituotteista. Yksinmyyn
nissä meillä on mm. suosittu amerikkalainen Brooks! 




