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HANKONIEMI 

HANKONIEMEN 
RANNIKKOTYKKIMIEHET! 

Kulunut syys- ja talvikausi 1986 - 1987 on ollut Hangon Rannikkopatteristossa pääosin hiljaista 
arkisen aherruksen aikaa. Tähän kauteen on kuitenkin sisältynyt mm. patteriston komentajan 
vaihdos ja Russarön kasarmin laajennus- ja peruskorjaustyön lopullinen valmistuminen. 

Komentajat vaihtuivat, patterista jatkaa vakaalla kurssillaan erään valtakuntamme avainalueen, 
Hankoniemen puolustajana. Edellämainitulla tavalla voitaneen parhaalla tavalla kuvata tällaisen 
johtajanvaihdoksen kokonaismerkitystä. Toki Jokainen komentaja tuo mukanaan henkilökohtaisen 
Johtamistapansa, mutta päämäärä on yhteinen. Patteriston nykyiset toimintaedellytykset ovat sekä 
henkilöstön, että rakenteiden puolesta hyvät. Oman tehokkaan panoksensa patteriston kehittämi
seen antoi toimikautenaan everstiluutnantti Asko Kilpinen, jota haluan lämpimästi kiittääjoukko
osastomme hyväksi tehdystä merkittävästä työstä. 

Russarön kasarmin valmistumisen myötä odottavat meitä uudet, vaativat haasteet. On esitetty 
ajatuksia varusmiesten peruskoulutuksen siirtämisestä Porin Prikaatista takaisin Hankoon. Siir
ron toteuttaminen on nyt mahdollista, mutta toisaalta on vielä tehtävä paljon, jotta peruskoulutus 
voitaisiin täysipainoisesti aloittaa patteristossa. Toivelistalla ovat tällöin ainakin koulutushalli 
Russarön linnakkeelle, ampumaratojen kunnostustyöt ja monet muut koulutusta edistävät seikat. 

Tuleva kevät ja kesä ovat patteristossa vaativan koulutustoiminnan aikaa. Sen ohella, että ylläpi
dämme valmiutta ja vatvomme tehokkaasti merirajaamme, meillä on useita leirejä ja suuriakin 
kertausharjoituksia, joihin patteriston on keskitettävä kaikki voimavaransa. Edellytän henkilöstöltä 
uhrautuvaa panosta näiden harjoitusten hyväksi. 

Eräs tärkeimmistä haasteista on selviytyminen kunnialla rannikkotykistön kilpailuammunnoissa, 
Jotka uusittuine sääntöineen antavat selkeän kuvan joukko-osaston tykistöllisestä taidosta. Asetta
kaamme päämääräksi viimevuotisen hyvän kolmannen sijan parantaminen ainakin yhdellä "pykä
lällä". 

Kulunut tammikuu oli ennätyskylmä, mutta se ei haitannut patteristossa vallitsevaa optimistista 
mielialaa. Lujalla tahdolla ja iloisella mielellä voidaan aina selviytyä joskus" harmaaltakin" näyttä
västä arkipäivästä. 

Kiitän kantahenkilökuntaa ja varusmiehiä siitä, että minun on ollut helppo astua Hangon Rannikko
patteriston "myötäisessä purjehtivan aluksen peräsimeen". 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Heikki Rinne 
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4 HANKONIEMI 

KOMENTAJANVAIHDOS 
1.10.1986 
Oli lokakuun 1. päivä vuonna 1986. Päivä oli Hangolle 
tyypillinen: Kostea ja sumuinen. Kuitenkin juuri tämä 
päivä olisi SE päivä. Tätä päivää varten oli kukin omalla 
tavallaan tehnyt töitä. 
Muun lisäksi aliupseerikurssimme päättyisi tänä päi
vänä - päivänä jolloin teorianopiskelu aliupseereiksi 
koulutettavilta olisi ohi, ja alkaisi käytännön opiskelu. 

Minun ja muun aliupseerikurssi II/86 oppilaiden päivä 
alkoi ylenn_ystilaisuudella Hangon Upseerikerholla. 
Tilaisuudessa komentaja, everstiluutnantti Kilpinen ylen
si kurssilla parhaiten menestyneet alikersanteiksi ja loput 
korpraaleiksi. Tilaisuuden lopuksi meidät kaikki kahvi
tettiin ja alkoi kuumeinen arvomerkkien sekä kurssi
merkkien kiinnitys. Tuliterät ryhmänjohtajat olivat val
miina palvelukseen. 

Tämän jälkeen olikin vuorossa koko Hangon Rannikko
patteristoa koskeva tilaisuus, nimittäin komentajan
vaihdos kaupungin torilla. Sinne saavuimme Esikunta
patterin pihalta yksiköittäin marssien. Torilla vanha 
komentaja, everstiluutnantti Kilpinen ilmoitti joukon 
uudelle komentajalle, everstiluutnantti Rinteelle . 

Molemmat komentajat pitivät puheet , joissa kumpikin 
korosti patteristomme merkitystä maamme puolustuk
sessa. Puheiden jälkeen suoritettiin ohimarssi. Selkä suo
rana soittokunnan tahdittamana marssiessamme syk
syistä Bulevardia pitkin, lehmuksenlehtien rapistessa 
jalkojen alla ja usvaisen meren näkyessä edessämme, tun
simme kuin jokin aikakausi olisi päättynyt - ja uusi 
alkanut. 

Alikersantti Mika Rontu 

4. 
Vanha komentaja luovuttaa tehtävänsä seuraajalleen. 

Ohimarssi Bulevardilla. 

I 
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SOTILASKOTITYÖ ON 
ARKIPÄIVÄN RAUHANTYÖTÄ 

Ystävällinen ja kannustava suhtautumisemme asevelvolli
siin osoittaa, että tuemme puolustusvoimien työtä. 

Sotilaskodin palveluista huolehtiminen ja myönteisten 
maanpuolustusasenteiden tukeminen niin asevelvollisten 
kuin siviilienkin parissa ovat sisarten maanpuolustus
työtä. Sl}orittaessamme hyvin nämä tehtävät osoitamme, 
että meissä elää maanpuolustustahto . Sotilaskotiliiton 
teema vuosille 1987-88 on "Maanpuolustustahto elää 
meissä" . 

Itsenäisyyden ehtona on kansalaisten tahto puolustaa ja 
rakentaa tätä maata. Sen haluamme tehdä. 

Teeman tarkoituksena on itsenäisen Suomen 70- vuotis
juhlavuonna 1987 ja sotilaskotityönja puolustusvoimien 
70- vuotisjuhla vuonna 1988 kiinnittää jäsenistön huomio 
maanpuolustukselliseen luonteeseen. 

Hanko oli ensimmäisiä paikkakuntia, kun perustettiin 
sotilaskotiyhdistyksiä v. 1918. Russarö sai lukutuvan jo 
v. 1920. Meillä on kunniakkaat perinteet vaalittava
namme. 

VIRKEÄÄ 
TOIMINTAA 

Hangon paikallisosaston yhdeksän vihreää sisarta toimi
vat tarmolla ja innolla. Tämän työn näkyvin osa on, kun 
varusmies haukkaa munkkia ja juo kahvia . Varusmiehen 

täytyisi saada tuntea tulevansa sotilaskotiin, jossa on 
lämpöä, puhtautta ja ystävällisyyttä. Myös varusmiehillä 
on oma osuutensa sotilaskotihenkeen, hehän siellä enem
mistönä asioivat. Varusmies vie sotilaskodista ja sotilas
kotisisarista siviiliin sen kuvan, jonka hän vakituisesta 
henkilökunnasta saa. 

UUTTA 
BRITEILLE 

Britannian ilmavoimien komentaja vieraili Suomessa v. 
1984 ja mainitsi, että sotilaskoti ja sotilaskotisisaret ovat 
aivan uutta briteille. Hän kysyi, että eivätkö he saa val
tion tukea, uhraavat siis omaa aikaansa vapaaehtoisesti 
varusmiesten hyväksi. "Niin tekevät", sai hän vastauk
seksi. "Mikä sisäinen voima" , hän sanoi. 

Nyt kun olemme kevättä kohti menossa, lähtekäämme 
innolla ja iloisella mielellä työskentelemään. Iloinen ja 
palvelevainen mieli on tärkeä tekijä palvellessamme 
varusmiehiä oikeassa sotilaskotityön hengessä, joka tun
tuu ja vaikuttaa kaikessa toiminnassamme. 

Sufirunoilija Djami kirjoitti suuren määrän nelisäkeitä. 
Yksi on mielessäni: 

Jos ruusut versovat sydämessäsi, 
muutut itsekin ruusuksi. 
Jos satakielet laulavat sielussasi, 
olet itsekin satakieli. 

Sirkka Hyvönen 
Hangon paikallisosaston puheenjohtaja 

Toimivat sisaret 
vuosikokouksessa 
21.01.1986. 
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MEREN ÄÄRELLÄ 
VIIHDYMME AIN 
Patteriston komentajan haastattelu 

Olitte varusmiehenä Hangon Rannikkopatteristossa. 
Minkälaisia muistoja Teillä on tuosta ajasta? 

Helmikuussa 1962 Pukkio-nimiseen alukseen pak
kautui Hangon länsisatamassa myöhään illalla aran 
näköisiä lyhyttukkaisia miehenalkuja. Usean tun
?in ajon jälkeen alus kiinnittyi Örön saaren rantaan, 
Ja alokasjoukkoa marssitettiin ikuiselta tuntuvan 
ajan kohti kasarmialuetta,jossa meidät majoitettiin 
suuriin 24 miehen tupiin. Tuo marssi ja laivamatka 
on jäänyt minulle päällimmäiseksi muistikuvaksi 
tuosta ajasta. Tärkeimpänä kokemuksena alokasa
jalta voin mainita juuri tuon elämisen suuren, kaik
kia yhteiskuntaryhmiä käsittäneen tupayhteisönjäse
nenä. Se avarsi käsityksiäni yhteiskunnastamme ja 
antoi valmiuksia paremmin ymmärtää suomalaisen 
miehen luonnetta. 

Minkälaisissa tehtävissä olette toiminut aikaisemmilla 
Hangon "reissuillanne" ja mitä erityistä Teille tulee 
mieleen? 

Hanko muodostui varusmiesaikanani minulle niin 
rakkaaksi paikaksi, että valmistuttuani Kadettikou
lusta _halusin mielelläni palvelukseen juuri Hangon 
Ran_mkkopatteristoon. Toimin aluksi koulutusup
seenna Russarön linnakkeella ja sen jälkeen mm. 
patterin päällikkönä Hästö-Busössä ja toimistopääl
likkönä esikunnassa. Minulla oli tilaisuus 1960-luvun 
jälkipuolelta alkaen olla mukana kehittämässä meri
~molustukse~ kaukotorjuntaan tarkoitettua ohjusjär
jestelmää, mikä työ muodostikin pääosan upseerinu
rani alkuvaiheesta. Asia oli silloin uusi ja mielen
kiintoinen ja piti työmotivaation korkealla. 

Minkälaisin ajatuksin otitte vastaan HanRPston ko
mentajan tehtävät? 

Kun minulle annettiin mahdollisuus ottaa vastaan 
patteriston komentajan tehtävät, tuntui todella mu
kavalta. Onhan tuttuun paikkaan aina helpompi 
tulla kuin vieraaseen. Täällä Hangossa olin kokenut 
monia muistorikkaita hetkiä, ja onhan uusi tehtävä 
aina mieluisa, sekä tässä tapauksessa haastava. 

Vastaako HanRPsto odotuksianne? 

Astuessani luutnanttina palvelukseen Russarön lin
nakkeelle v. 1965, oli rannikkotykistön kalusto 
vanhahtavaa ja muutkin toimintaedellytykset olivat 
vaarassa jäädä pahasti jälkeen verrattuna moniin 
muihin aselajeihin. Tänään rannikkopuolustus kul
kee kehityksen eturintamassa. Tämä kehitys näkyy 
selkeästi myös Hangon Rannikkopatteristossa. Kalus
to on lähes täysin uudistunut ja monet tärkeät alue
ja rakennusprojektit ovat saaneet ratkaisunsa. Näis
sä oloissa on helppoa ja kannustavaa aloittaa 
komentajan tehtävät. 

Millaiseen tärkeysjärjestykseen henkilökohtaisesti lai
tatte patteriston tehtävät? 

Patteriston tehtävistä tärkeimpinä pidän valmius- ja 
valvontatehtäviä. Mahdollinen alokaskoulutuksen 
siirtyminen Hankoon siirtää toki painopistettä yhtä 
tärkeän varusmieskoulutuksen suuntaan, mutta toi
saalta koulutus ja valmius kulkevat käsi kädessä. 
Reserviläisten kouluttaminen on myös tärkeä sek
tori, eikä sitä voida luokitella ainakaan edellisiä 
vähempiarvoisemmaksi. Kaikki ovat tärkeitä. Jos 
jostain tingitään, niin tingitään byrokraattisesta 
"paperisodasta". 

Miten varusmiesikäluokkien pieneneminen on mieles
tänne muuttanut HanRPston toimintaa ja miten se 
vaikuttaa tulevaisuudessa? Entä sitten uuden teknisen 
kaluston käyttöönotto? 

Rannikkopuolustuksen suhteen tehdyn periaate
päätöksen mukaan ei ikäluokkien pieneneminen 
rannikkotykistöaselajissa jatku loputtomiin. Niin
pä Hangon Rannikkopatteristo tulee tässä suh
teessa säilyttämään edellytykset ylläpitää riittävää 
valmiutta ja merialueidemme valvontatehoa myös 
tulevaisuudessa. 
Teknisen kaluston täysitehoinen käyttö edellyttää 
sitä, että varusmieskoulutuksen suunnitelmat voi
daan nopeasti ja joustavasti muuttaa vastaamaan 
tämän kaluston asettamia vaatimuksia . Vanhan 
kaluston koulutus on joko poistettava kokonaan tai 
pidettävä minimitasolla. 
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On oltava riittävää rohkeutta ja uskallusta keskittää 
kaikki energia uuden kaluston oppimiseen ja osaa
miseen. 

Millaisena näette varusmiesesimiesten, ryhmänjohta
jien ja kokelaiden aseman patteristossa? 

Varusmiesesimiehet ovat patteristolle erittäin tär
keitä. Kantahenkilökunnan määrä ei yksin mah
dollista tehokasta valmiuden ylläpitoa tai varus
mieskoulutusta. Meidän koko puolustusjärjestel
mämme rakentuu ammattitaitoisten varusmiesjohta
jien ja edelleen reservin upseerien ja aliupseerien 
varaan. Kantahenkilökunta antaa kaiken tukensa 
asialliselle ja yritteliäälle kokelaalle tai ryhmän joh
tajalle. Varusmiesjohtajien on syytä kuitenkin 
pysytellä erossa yksilöarvoa loukkaavista johta
mismenetelmistä . Suomalaista miestä voidaan par
haiten johtaa ammattitaidolla ja omalla esimer
killä . 

Mitä mieltä olette nykyisestä varusmiespolvesta, joka 
palvelee täällä? 

Nykyinen varusmiespolvi on asiallista ja hyvää. 
Luonnollisesti nuorella iällä tulee tehdyksi pikku 
rikkeitä, mutta yleisesti ottaen tämä ikäpolvi on 
käytökseltään ja taidoiltaan ainakin oman varus
miesikäluokkani veroinen. Ns. "pinnan" kestävyy
teen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota, si llä 
sitä tarvitaan myös palvelusajan jälkeen siviilielä
mässä. 

Kuinka tärkeäksi näette tällaisen joukko-osasto
lehden olemassaolon? 

Lehti on avoin yhteyskanava henkilökunnan , varus
miesten ja toivon mukaan myös varusmiesten omais
ten välillä. Näin ollen lehden merkitys on ensiar
voisen tärkeä. Lisäksi sen rooli Aliupseerikoulun 
matrikkelina takaa lehden säilymisen monessa 
perheessä muistona ajasta Hangossa. 

Millaiseen tärkeysjärjestykseen henkilökohtaisesti lai
tatte esimiesten ominaisuudet? 

Esimiesten ominaisuuksista ehdottomasti tärkeim
mät ovat oma ammattitaito ja henkilökohtainen 
esimerkki kuten jo aiemmassa vastauksessa totesin . 
Näillä ja vain näillä saavutetaan sotilasyhteisössä 
paras tulos,jossa on mukana myös alaisten kunnioi
tus. 

Millaisia vapaa-ajan harrastuksia Teillä on? 

Kaikenlainen urheilu on minulle ollut aina sydäntä 
lähellä oleva harrastus. Tosin nyt vanhemmalla iällä 
on aktiiviharrastus alkanut uhkaavasti painottua 
penkkiurheilun suuntaan. Nuoremman iän suunnis
tus, yleisurheilu ja jalkapallo ovat nyt vaihtuneet ten
nikseen, johon Hangossa onkin erinomaiset mah
dollisuudet. Ehkäpä sitten, kun muutun täydelliseksi 
herrasmieheksi siirryn golf-pelin pariin. 

Haastattelijat: Kokelas Juha Viskari 
Alikersantti Pasi Evolahti 
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Ra n n i kkotykki mies
toimi kunnan palsta 

Tullessasi Hangon Rannikkopatteristoon huomaat jo sinulle tutuksi käyneen Säky
län Huovinrinteen harjujen muuttuneen Hangon kauniiseen merimaisemaan. Säky
lässä ympärillänne pyöri niin jääkäreitä, pioneereja kuin panssaritorjuntamiehiä. 
Tänne Hankoon tultuasi varmaankin koet päässeesi "omiesi" seuraan. 

* 
Samoin huomaat, että ne noin kymmenen sinulle ennen armeijaan tuloa vierasta 

miestä, joiden kanssa olet jo ehtinyt tulla ystäviksi, lähtevätkin eri linnakkeille ja olet 
jälleen sinulle tuntemattomien seurassa. Kuitenkin huomaat, että jotta sopu säilyisi, 
on otettava muut varusmiehet huomioon. Kun autat kaveriasi, autat itseäsi. Näin luot 
pohjan hyvälle yhteishengelle. 

* 
Myös Hangon Rannikkopatteriston varusmiestoimikunta eli Rannikkotykkimies

toimikunta (RTTK) pyrkii omalta osaltaan luomaan hyvää yhteishenkeä. Muista
kaamme, että kaikkien on ponnisteltava yhdessä, jotta tavoite saavutetaan. Sotaa ei 
voita yksi mies , eikä elämä maistu makealta yksin , jos yhteydet vaimoon, tyttöystä
vään, perheeseen tai ystäviin ovat tuhoutuneet. 

RITK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Mika Rontu 

RTTK:N KOKOONPANO 
KAUDELLA 1/ 87 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Työ- ja opintoasiamies 
Työsuojeluasiamies 
Sosiaaliasiamies 
Oikeusneuvoja 
Yksikköedustajat: 

EPtri 
Hästö-Busö 
Jussarö 
Russarö 

Kapteeni 
Alikersantti 
Alikersantti 
Alikersantti 
Tykkimies 
Tykkimies 

Tykkimies 
Alikersantti 
Tykkimies 
Kokelas 
Alikersantti 
Tykkimies 

Lindell 
Rontu 
Rontu 
Rajalin 
Lipasti 
Lindroos 

Sillanpää 
Bogdanoff 
Kataja 
Heine 
Bordi 
Pykäläinen 

HANKONIEMI 

~ Papin palsta 

Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin 

minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.. . I Kor 13: 1 

Rakkaus on meille maailman tärkein asia. Se on suola, joka antaa elämälle maun ja tekee 

sen elämisen arvoiseksi. Varsinkin ihmissuhteissa rakkaus on se tekijä, joka saa ne toi
mimaan. Kaikki ihmiset tarvitsevat toista ihmistä, jolle voidaan olla ihminen; täten 

kaikki tarvitsevat rakkautta. Mistä ihminen voi löytää sydämeensä pysyvän rakkauden? 

Raamattu kertoo, että Jumala koko maailmankaikkeuden luoja, on rakkaus (1 Joh 4: 16). 

Jumala rakastaa meitä, hänen luotujaan niin paljon, että lähetti Poikansa kuolemaan 
puolestamme meidän vielä ollessamme syntisiä, so. hänen vihollisiaan. Tämän Jumala 

teki jotta meillä olisi yhteys häneen ja hänen rakkauteensa. Tämän yhteyden itse kukin 

löytää parhaiten omasta kokemuspiiristään ihmisten ympäröimänä. 

Etsin minuuttani löytämättä sitä 
Etsin Jumalaa näkemättä häntä 
Etsin lähimmäistäni - - ja löysin 

kaikki kolme 

V arusmiespastori 
Tykkimies Jaakko Lipasti 

Varusmiespastorin tapaat varmimmin: 

EPtrin RTTK:n huone 

Russarö 

Hästö-Busö 

Esikunta 

ma 17.30-18.30 
Puh. 313, 352 

tiistai - iltaisin 

torstai - iltaisin 

ma - pe työaikana 
Puh. 301 
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~Perinneasiat 

Patteriston pienoislippu on myönnetty 
1.10.1986 ansiokkaasta työstä patteriston 
hyväksi: 
- n:o 105 everstiluutnantti Asko Kilpinen 
- n:o 106· yliluutnantti Juhani Paalanen 

Patteriston pienoislippu on myönnetty 
31.1.1987: 
- n:o 107 ylivääpeli Aarno Österlund 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seu
raaville: 
- n:o 110 kunniapuheenjohtaja Unto Parviainen 

07.06.1986 
- n:o 111 majuri evp Eero Ahtikari 09.07.1986 
- n:o 112 ylikersantti Heikki Raudaskoski 3 l.0S.1986 
- n:o 113 kultaseppä Karl-Erik Öhberg 15.10.1986 
-n:o 114 ylivääpeli Olavi Tuomaala 01.11.1986 
- n:o 115 rakennuspäällikkö Gösta Malmen 26.11.1986 
- n:o 116 teknikko kapteeni Jouko Palm 0 1.12.1986 

~ Nimitykset ja 
~ylennykset 

- Jouko Päiviö Palm aseteknikoksi 01.07.1986 
-Markku Alpo Tapani Purtola ylivääpeliksi 01.08.1986 
- V-ylik Matti Vartiainen v-vääpeliksi 01.08.1986 
- Juha Kalevi Juusela luutnantiksi 28.08.1986 
- Hannu Raimo Kalevi Kinnunen yliluutnantiksi 01.09.1986 
- Pauli Aleksanteri Kaihoniemi sotilasmestariksi 0 1.09.1986 
-Olli Juhani Lindell kapteeniksi 01.10.1986 
- Matti Kalervo Eskola yliluutnantin virkaan 0 1.11.1986 
- Jukka Veikko Juhani Kaski vääpeliksi 01.11.1986 
- Eino Kalevi Tomperi teknikkoyliluutnantiksi 06.12.1986 
- Jukka Tapio Salomaa ylikersantiksi 30.01.1987 
- Esa Juhani Tahvanainen ylikersantiksi 30.01.1987 
- Ari Juhani Voutilainen ylikersantiksi 30.01.1987 
- Reijo Matti Heinonen sotilasmestriksi 0 1.02.1987 
-Aulis Iisakki Nykänen sotilasmestariksi 01.02.1987 
- Pekka Juhani Poutiainen vääpeliksi 01.02.1987 

Hankoniemiristi on 01.08.1986 
myönnetty seuraaville: 
-eversti 
- kersantti 
-rouva 
- alikersantti 

Jukka Karvinen 
Timo Ojanen 
Maire Ahokas 
Jan Eklund 

- rouva Asta Hahtola 
- värvätty Katriina Halttunen 
- tykkimies Jouni Hemminki 
- apulk.tss Anne Honka vuo 
- rouva Liisa Kallio 
- diplomi-insinööri Olli Irjala 
- upseerikokelas Teemu Kangaskärki 
- lääkintäkapteeni Tom Kyander 
- rouva Alli Lähderanta 
- ylikomisario Rolf Lindegren 
- rouva Saara Manner 
- tykkimies Pasi Mannerkoski 
- ruokala-apulainen Tuula Matilainen 
- tykkimies Anssi Männistö 
- alikersantti Risto Nissilä 
- ylikersantti Teemu Patrakka 
-rouva 
-tykkimies 
- ylikersantti 
- kapteeni res. 
- kersantti 
- upseerikokelas 
- vääpeli 
-rouva 
-rouva 
-rouva 
-rouva 
- kersantti 

Eeva Pohjonen 
Pekka Randell 
Heikki Raudaskoski 
Mauno Rautio 
Jukka Salomaa 
Jari Sevon 
Harri Suokas 
Kyllikki Särkelä 
Sinikka Sörensen 
Sirkka Vapaavuori 
Ulla-Stina Virkki 
Ari Voutilainen 

* * * 

Hankoniemiristi on 01.10.1986 
myönnetty seuraaville: 
- everstiluutnantti Asko Kilpinen 
- rouva Oili Kilpinen 

* * * 
Hankoniemiristi on 06.12.1986 
myönnetty seuraaville: 
- tykkimies Hannu Grönroos 
- upseerikokelas Hans Heinberg 
- tykkimies Timo Holkkala 
- tykkimies Raimo Kukkonen 
- yliluutnantti Tapio Maijala 
- yliluutnantti Sakari Martimo 
- upseerikokelas Matti Maastokangas 
- alikersantti Vesa Mattila 
- vääpeli res . Pauli Metsälinna 
- tykkimies Jouni Nurmela 
- kersantti Rauno Rämö 
- teknikkokapteeni Heikki Vuorio 
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IA\.urheilu 

SUUNNISTUSMESTARUUS
KILPAILUJEN TULOKSET 
PÄIVÄSUUNNISTUS 
Varusmiehet 
1. oppilas H Matikainen 
2. oppilas J Back 
3. kokelas H Heimberg 

1.22.05 
1.25.05 
1.27 .48 

YÖ X PÄIVÄ YHTEISAJAT (PSTON 
MESTARUUS) 
Yleinen sarja 
1. sotilasteknikko T Toppinen 1.45.46 

2. yliluutnantti S Martimo 2.44.43 

3. kersantti A Palm 3.05 .55 

Yli 35-vuotiaat 
1. sotilasmestari M Sipovaara 2.39.51 

2. ylivääpeli R Heinonen 3.09.12 

3. värvätty vääpeli M Vartiainen 4.24.33 

Yli 40-vuotiaat 
1. sotilasmestari R Retsu 
2. kapteeni V-O Eronen 

Varuskuntasarja 
1. tullivartija H Österlund 

)1. )1. )1. 

3.48.3 1 

4.48.17 

3.00.20 

HIIHTOMESTARUUS 
KILPAILUJEN TULOKSET 
Yleinen sarja 13,2 km 
1. yliluutnantti H Kinnunen 
2. ylivääpeli P Hietamies 
3. luutnantti J Juusela 

40-v. 9,9 km 
1. luutnantti E Niskanen 
2. sotilasmestari R Retsu 
3. luutnantti V Kalmari 

45-v. 9,9 km 
1. majuri T Turkki 
2. sotilasmestari P Semi 

Naisten sarja 6,6 km 
1. kirjanpitäjä I Kankaristo 
2. sairaala-apulainen E ~.almi 
3. toimistosihteeri M-L Osterlund 

47.30 
49. 18 
56.04 

37.57 
48.41 
55.27 

47.27 
48.04 

33.21 
36.43 
40.01 

Varusmiehet (siviilisukset) 9,9 km 
1. alikersantti I Huolman 36.55 
2. korpraali M Ewart 40.16 
3. alikersantti E Airola 49.24 

Varusmiehet (sotilassukset) 9,9 km 
1. tykkimies K Olin 52.05 
2. korpraali M Mäkiranta 52.32 
3. korpraali K Kekkonen 54.14 

AMPUMAMESTARUUS
KILPAILUJEN TULOKSET 
VUODELTA 1986 
YLEISMESTARUUS 
1. yliluutnantti H Kinnunen 
2. yliluutnantti S Martimo 
3. kapteeni V-O Eronen 

KANTAHENKILÖKUNNAN KOTI
RATAKILPAILU 

Ampumalaji 
RK3 RK5 Yht. 

1. UudPr 91,76 80,85 172,61 
17. HanRPsto84, 1 49,8 133,9 

VARUSMIESTEN KOTIRATA 
-AMMUNNAT 

1/86 
1. KaartP 84,54 
9. HanRPsto 77.31 

11/86 
85,92 
79,91 

* * * 

IIl/86 
84,59 
82,95 

Yht. 
255,05 
240,17 

LENTOPALLO 
HIKIHYLSY-CUP/HENKILÖKUNTA 
14.1.1987 
1. Esikunta 
2. H ästö-Busö 

' 3. Russarö 

KOKARDI-CUP/VARUSMIEHET 
14.1.1987 
1. Russarö 
2. Hästö-Busö 
3. EPtri 

ESSLEN PARTIOHIIHTO
KILPAILUT NIINISALOSSA 
19.2.1987 
1. Kadettikoulu 
2. Suomenlinnan Rannikkotykistö rykmentti 
3. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti ja Viestirykmentti 
7. Hangon Rannikkopatteristo 
yliluutnantti H Kinnunen, alikersantti I Huolman 
luutnantti E Niskanen, korpraali M Ewart 
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KANUUNAT, MÖRSSÄRIT, 
HAUPITSIT JA 
PIILUKKOISET KIVÄÄRIT 
1700- LUVUN ASEINA 

Kanuunoita nimitettiin niiden umpikuulien pai
non Niirnbergin nauloissa nk. rautalinjan mukaan. 
Niirnbergin naula painoi 510 gr. Ruotsissa oli käy
tössä 1700- luvulla kolmen, kuuden , kahdentoista 
sekä kahdeksantoista ja kolmenkymmenenkuuden 
naulan kanuunoita. 

Kanuunoiden putkien paino vaihteli suuresti Eu
roopan eri maiden tykistöissä . Ruotsissa ja Rans
kassa käytettiin raskaita putkia. Putket olivat pitkiä 
18-20 kaliiperimittaa ja ruudin kehittämästä pai
neesta saatu hyöty oli paljon suurempi kuin lyhy
emmistä putkista saatu. Tästä johtui pitempi kan
tama ja myös aseen suurempi tarkkuus. 

Tykkien tehosta on varsin erilaisia arvoja. Ras
kaan 24 naulan kanuunan piti kyetä lävistämään 
100 metrin etäisyydeltä 4 1/2 jalkaa tammea. Maa
valliin se tunkeutui 5-8 jalkaa. Ranskalaisten tieto
jen mukaan läpäisi 12 naulan umpikuula 500 metrin 
etäisyydeltä 2 m maata tai 50 cm tammea. Tähtää
mistä varten oli perässä kiinteä hahlo ja suu puolella 
ruuvattava jyvä. Perusasennossa olivat tähtäyslinja 
ja putken sisusakseli yhdensuuntaisia. 

Osumistodennäköisyys 40 kanuunan fregattiin 
todettiin eräässä 1800- luvun alkupuolella Chap
manin 24 ja 12 naulan kanuunoilla mallia 1791 jär
jestetyssä koeammunnassa seuraavaksi: 

24-naulan kanuuna 700m 
92% 

12-naulan kanuuna 66% 

Pika-ammuntaa - 6 laukausta 
minuutissa 

IOOOm 
45% 
25% 

1250m 
23% 
11 % 

Tykistön kehityksessä ei 1700- luvulla ja 1800-
luvun alkupuoliskolla tapahtunut mainittavaa edis
tystä. Sen sijaan kehitys ampumatarvikkeiden osalta 

oli vilkkaampaa. Keveissä tykeissä sidottiin panos 
ja ammus puukiekon avulla toisiinsa. Tällaista 
yhdistettyä laukaisua kutsuttiin pikalaukaukseksi. 

Pian alettiin käyttää kuitenkin pikalaukaisijoita. 
Se käsitti ruudilla täytetyn olki- tai kaislapillin, 
jonka yläosa oli levennytty suppiloksi ja täytetty 
herkästi palavalla aineella. Tykki laukaistiin aset-

Vuoden 1757- mallia oleva 18- naulan kanuuna. 

tamalla tangon päässä oleva sytytetty lanka pika
laukaisijan suppiloon. 

Nämä paransivat tulinopeutta huomc1,ttavasti. 
Täten saatiin keveissä kenttäkanuunoissa tulino
peus kohoamaan keskimäärin kuuteen laukaukseen 
minuutissa. 

Putki pese ja 
jäähdytä 

Raskailla meri- ja linnoitustykeillä oli tulinopeus 
putken puhdistamisen, lataamisen, tykin suuntaa
misen ja tähtäämisen vuoksi paljon pienempi. Mus
tasta ruudista jäi palamisjätteitä puolet panoksen 
painosta. Suurin osa jäi putkeen. Sääntönä oli , että 
10-12 laukauksen jälkeen putki nopeasti pestiin. 
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Raskaalla meri- ja linnoitustykistöllä voitaneen 
lyhyen aikaa kestävässä ammunnassa pitää lau
kausta minuutissa hyvänä saavutuksena. Jos am
munta kesti pitkään putken jäähdyttämisen takia 
laski tulinopeus huomattavasti. 

Elävää voimaa vastaan käytettiin raehauli- ja 
rautasirpalekartesseja. Raehauli- ja rautasirpale
kartessien tappava vaikutus ulottui kanuunan kalii
perista riippuen vähintään 150-400 metriin . Kenttä
tykistön ja aavan meren laivaston tykkien lavetit 
olivat jäykkiä. 

Mörssärit, haupitsit ja 
käsiaseet 

MÖRSSÄRIT: 
Mörssäreitä käytettiin linnoituslaitteiden,raken

nusten ja vihollistykistön hävittämiseen ja huonon 
tarkkuutensa vuoksi yleensä laajoja maaleja vas
taan. Mörssärien kantama suurilla panoksilla saat
toi nousta jopa kahteen kilometriin asti . Pienempää 
maalia, 45 x 90m, ei kannattanut ampua kauempaa 
kuin 600-700 metrin etäisyydeltä, jolloin hajonta
kuvion pääosa peitti maalin. 

Tulinopeus oli varsin pieni, laukaus 2-3 minuu
tissa ja jatkuvassa tulessa kaksi laukausta puolessa 
tunnissa. 

Kanuunoiden kranaatit ammuttiin "yhdellä tu
lella" ts. panos sytytti myös kranaatissa tulilangan. 

Linnoitusmörssäreissä ja varsinkin silloin kun 
tiivisteenä oli käytetty hiekkaa tai multaa, ammut
tiin pommi "kahdella tulella", mikä merkitsi, että 
pommissa oleva sytytin sytytettiin !aukaistaessa 
erikseen. 

HAUPITSIT: 
1700- luvun jälkimmäisellä puoliskolla otettiin 

yleisesti käyttöön kolmas tykkilaji, jota kutsuttiin 
haupitsiksi. Sen rakenne oli sama kuin kanuunan, 
mutta poikkesi siitä paljon lyhyemmän putken 
takia. 

Haupitsin putken pituus oli vain 4-5 kaliiperimit
taa. Siten se oli kanuunaa paljon kevyempi ja sitä 
pystyttiin helpommin kuljettamaan armeijan mu
kana, vaikka kaliiperia huomattavasti suurennettiin. 

Aseen tarkkuus kärsi luonnollisesti lyhyen put
ken takia. Kaarituliaseena se pystyi kanuunaa parem
min tulittamaan katveissa olevaa vihollista ja varus
tuksia, mutta epäkohtana oli kanuunan pienempi 
kantama. 

KÄSIASEET: 
Kehitys oli yhtä hidasta kuin tykistössäkin 1700-

ja 1800- luvuilla. Vasta savuttoman ruudin käyt
töönotto 1880- luvulla aloitti käsiaseidenkin kehit
tymisen. 

Yleisin käsiase oli kivääri . Kiväärin paino vaihteli 
4,2 - 4,8 kg:n välillä. Kivääreissä käytettiin paperi
patruunaa. Panoksena oli ruutia noin 1/3 luodin 
painosta eli 10-12 gr. 

Sileäpiippuisen, piilukkoisen kiväärin lataami
seen kului aikaa. Tulinopeus oli vain 1-1,5 lau
kausta minuutissa. Tulta ei kannattanut avata sul
jettuun vihollisrivistöön kuin korkeintaan 100-150 
metrin etäisyydeltä. 

Preussilainen rihlakivääri oli ylivoimainen sile
äpiippuiseen nähden, sillä osumatarkkuus oli parem
pi. Tulinopeus oli kuitenkin 6 kertaa pienempi. Rth
lakiväärien tulinopeutta nostettiin seuraavina vuosi
kymmeninä luodin muotoa parantamalla. 

Krimin sodassa olivat venäläiset tarkka-ampuja
pataljoonan joukot ja myös eversti Lyyran komen
tama krenatööritarkka-ampujapataljoona varustet
tu rihlakivääreillä, nk . Ltittichin tussareilla. 

Alikersantti Pasi Evolahti 

Lähde: 
Reino Aaltonen 
"Hangon vanha linnoitus" 
Hangon Kirjapaino, Hanko 1969 

Nykyaikainen tornikanuuna. 

~ 
SAMPO-YHTIÖT 
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PÄÄLLIKÖT VAIHTUIVAT 
RUSSARÖN LINNAKKEELLA 

"Karavaani kulkee, mutta patteristo pysyy", totesi 
Hangon Rannikkopatteriston komentaja everstiluut
nantti Heikki Rinne pitäessään puhetta päälliköiden 
vaihtotilaisuudessa Russarön linnakkeella. 

Maanantaina 3.11.1986 luovutti kapteeni 
Veikko-Olavi Eronen linnakkeen päällikkyyden kap
teeni Kari Vallille. Kapteeni K Valli siirtyi Hankoon 
Rannikkotykistökoulusta, Santahaminasta, jossa 
hän toimi kadettikurssin johtajana. Kapteeni V-O 
Eronen siirtyi esikuntatehtäviin teknillisen toimis
ton päälliköksi. 

Sotilaallista 
haikeutta 

Juhlallisuudet linnakkeella alkoivat klo 12.00, 
jolloin linnakkeen joukot ilmoitettiin viimeisen ker
ran vaihtuvalle päällikölle historiallisen yhdeksän
tuumaisen rannikkotykin vierellä , keskijaoksen 
katolla. 

Kapteeni Eronen otti joukkonsa vastaan haikeu
della, mutta sotilaallisesti.Luovutuspuheessaan hän 
kiinnitti huomiota Russarön linnakkeen kehityk
seen viime vuosien aikana. Onhan linnakkeelle val
mistumassa yksi maamme hienoimmista kasar
meista, ja · uusi tehokas 130 TK tykki patteri on 

Läksiäislahjan luovutus 
vanhalle päällikölle. 

otettu juuri käyttöön. Lopuksi kapteeni Eronen 
lausui parhaat kiitoksensa linnakkeen henkilökun
nalle ja varusmiehille hyyin suoritetusta työstä 
linnakkeella. 

Yhteen 
hiileen 

Kapteeni K. Valli totesi vastaanottopuheessaan 
Russarön linnakkeen päätehtävän olevan merival
vonta. Sen tulee olla tehokasta jokaisena vuoro
kauden aikana. Kapteeni Valli huomautti, että pal
velu linnakkeella on ja tulee olemaan joskus raskasta, 
mutta uskoo, että yhteen hiileen puhaltamalla kai
kesta selvitään kunnialla. 

Päälliköiden puheiden jälkeen nautittiin kapteeni 
Erosen tarjoamat kakkukahvit linnakkeen ruoka
lassa. Kapteeni Eroselle luovutettiin läksiäislahjana 
tyylikäs majakan lamppu kunniakirjoin. Lahjan oli 
taiteellisesti koristellut yliluutnantti Reijo Kan
karisto. 

Linnakkeen henkilöstö toivottaa nuo uudelle 
kuin entisellekin päällikölle onnea ja menestystä 
uusissa tehtävissä. 

Yliluutnantti S. Kuortti 
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RUSSARÖN 
LINNAKKEEN MODERNI 
KASARMIRAKENNUS 
Hangon Rannikkopatteriston Russarön linnake koki merkittävän muutoksen 
12.2.1987, kun kasarmirakennuksen nykyaikaistettu vanha osa otettiin käyttöön. 

Juhlallisessa avajaisti laisuudessa oli mukana muun
muassa puolustusministeriön edustajia, sekä patteriston 
komentaja eversti luutnantti Rinne. Puheiden ja marssi
musiikin lomassa vieraat tutustuivat kasarmin uusittuun 
osaan ja totesivat tilojen asianmukaisuuden. 

Saneeraus 
vihdoinkin valmis 

Kasarmirakennuksen uus1mmen oli vaativa ja pitkä 
urakka, jonka valmistumista koko linnake, kantahenki
lökunta ja varusmiehet, odottivat innokkaasti. Nyt, kun 
saneeraus vihdoin on päätöksessään on linnakkeella 
tilaa myös entistä suuremman miesvahvuuden majoi
tukseen ja ylläpitämiseen. A lokaskoulutus siirtyneekin 
Säkylän Huovinrinteeltä tänne Suomen eteläisimpään 
kolkkaan, HanRPsto:n omalle saarelle. 

Tilaa 
ja avaruutta 

Tilojen avaruus on ominaista ja kiitettävää uudelle 
kasarmille. Majoitus-, opetus- ja toimistotilat on sijoi
tettu rakennukseen järkevästi, eikä kenelläkään pitäisi 
olla valittamista ahtaudesta.-Paitsi ehkä aresti laisi lla, 
jotka nyt voidaan sijoittaa uusiin aresti koppeihin Russaröhön. 

H anRPsto:n päävartiohan siirtyi Dragsvikistä Russarö
hön kasarmin avajaisten myötä. Koekäyttäjät kuitenkin 
lienevät tyytyväisiä. 

Rakentaminen 
jatkuu 

Varusmiesten viihtyvyyttä on myös ajateltu. Erityisesti 
pitää mainita huippumoderni auditoriomainen video
elokuvateatteri, joka t iettävästi on ainoa laatuaan Suo
men varuskunnissa. 

Uudisrakentaminen Russarön linnakkeelfa jatkuu, 
vaikka kasarmi jo onkin valmis. Vanha soti laskotiraken
nus saa uuden ilmeen lähikuukausina. Jännittyneinä 
jäämme odottamaan, yltääkö saneeraus kasarmi uudistuksen 
tasolle 

* * * 

Alikersantti Liimatainen 
Russarö 

- Oppilas te, kiristäkää heti vuodettanne! 
- En voi , herra alikersantti. 
- Ja miksi ette? 
- Se on niin köyhä. 
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ALIUPSEERIKURSSI 11/86 

Rannikkotykistöaselajin johtajakoulutus on 
jaettu kahden kuukauden jaksoihin. Tiedä sit
ten , halutaanko noudattaa ammoin eläneen vii
saan Herakleitoksen mietelmää "On väsyttä
vää aina palvella ja totella samoja". 
Muutoksista huolimatta kurssistanne kasvoi 
yhtenäinen ja tiivis . Kurssin jälkeen olette pääs
seet kokeilemaan saamianne oppeja käytän
töön ja edessänne on enää kilpailuammunnat. 

Tulette varmaan näkemään aliupseerikurssilla 
vietetyn ajan eri valossa, mitä enemmän aikaa 
kuluu. Toivottavasti päälimmäisenä ovat myön
teiset asiat - usko rannikon puolustukseen ja 
rannikkotykkimiehiin , joiden lujaan joukkoon 
Tekin kuulutte. 

Kymmenen aliupseerikurssin ajan linnakkeen 
päällikkönä toimittuani kiitän nöyrästi ykkös
linnakkeen henkilökuntaa, reserviläisiä ja varus
miehiä erinomaisesta kumppanuudesta ja yhteis
työstä. 

Parhainta onnea ja menestystä ykköslinnak
keelle ja sen henkilöstölle. 

Kurssin johtaja 
Kapteeni Kari Toivonen 

' 

"' 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturi vi 
Ta nner Jukka Olavi 10 .05 . 1966 Hyvinkää 
Pa lande r Mika Juhani 22.06. 1965 H yvinkää 
Eklund Henri Juha ni 02.05.1 966 Para inen 
Linja n a puk o uluttaja ko kelas Pa rta nen 
H yytiä Pas i Pette ri 13. 12.1967 Turku 
Ko ukila Mika Juha ni 05 . 11 .1966 Turku 

Kuvasta puuttuu 
Pa la nder Reij o Tapi o 27.06. 1965 J ärve npää 

Ta ka rivi 
Saa rinen Timo Petteri 05 .05 .1967 Va ntaa 
Silta la Ra imo Olavi 18.05.1960 Po rvoo 
Sa lo Pekka Juha ni 27.05 . 1966 Turku 
La uronen Ha rri Petteri 25 .08. 1966 J ä rvenpää 
Rimpelä Mika Ta pi o 23. 11.1967 Tampere 
La ukka rinen Juha Olavi 18.03 . 1965 Vantaa 
Da hlberg Stefan Mikae l 03 .06. 1966 Helsinki 
Vehmaa J a nne Ma rkus 28.03. 1966 Helsinki 
Leppä nen Mika Veli-Matti 04.06. 1966 Helsinki 
Ojanen Veikko Kri sti a n 06.05.1964 Vuo rentausta 

17 
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TULENJOHTO
LINJA 

Malinen Erkko Juhani 29 .06. 1966 Vantaa 
Rytilä Seppo Risto Antero 22.01.1966 Helsinki 
Lappalainen Matti Ilmari 02.06. 1966 Espoo 
Heine Harri Lauri Juhani 09.02.1962 Tampere 
Sillanpää Teemu Ka levi 14.03. 1967 Va mmala 

Roini Marko Olavi 03 .04.1966 Helsinki 
Kirkkomäki Timo Kalevi 04.12.1967 Helsinki 
Silkko Timo Pekka 12.05. 1966 Helsinki 

Linjan apukou luttaja kokela Vuorio 

HANKONIEMI 

KESKIÖ LINJA 

Viskari Juha Tapio 28.08. 1966 Helsinki 
Pitkä nen Petri Sakari 04.08. 1967 Kauniainen 
Kuume Ka ri Juhani 26.07. 1966 Helsinki 
Heinänen Sami Ilari 16.07 . 1965 Helsinki 
Luostarinen Mika J ohannes 26.07. 1966 Espoo 
Rontu Mika Antero 02.03.1966 Helsinki 
Heinonen Kari Tapani 27. 12. 1966 Espoo 
H yppyrä Kimmo Kalevi 04.07. 1966 Kirkko nummi 

Linaja n a puko uluttajat ko kelas Ka ngas-Kärki, 
al ike rsa ntti Koskinen 

19 
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TYKKI LINJA 

Eturivi 
Soini Marko Mikael 17.07.1966 Paattinen 
Airaksinen Reijo Tapani 12.03. 1966 Tampere 
Linjan apuko uluttaja al ikersantti Niittonen 
Matikainen Henri Mika Tapani 03.01.1967 Virkka la 
Back Juha Antero 28.10.1967 Turku 

Takarivi 
Suoniemi Petri Juhani 19.05.1966 Espoo 
Raja lin Jari Olavi 14.10.1966 Kisko 
Savolainen Jouni Tapio 02.08.1966 Espoo 
Bogdanoff Mika Petteri 20.12.1966 E poo 
Solatie Jim Mikael 20.09.1967 Espoo 
Kulmala Jussi Tapani 13.02.1966 Tampere 
Ryt könen Mika Christer Juhani 14.1 1. 1966 Kirkkonummi 

Meriluo to Juha Tapani 08.09.1966 Förby 
Suojanen Jon Markus 07.06.1968 Espoo 
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PÄÄLLIKÖIDEN 
VAIHTOTILAISUUS 
HÄSTÖ-BUSÖN LINNAKKEELLA 
"Herra yliluutnantti, luovutan ykköslinnakkeen" 

"Herra kapteeni, otan vastaan ykköslinnakkeen" 

1.12.1986 siirtyi yksi ajanjakso linnakkeemme tai
paleella historiaan. Kapteeni Kari Toivonen luovutti 
linnakkeen päällikön tehtävät yliluutnantti Tapio Mai
jalalle. 

Koulutus- jajärjestelytoimiston päälliköksi komen
nettu kapteeni Toivonen piti sotilaalliseen ja korut
tomaan tyyliin luovutustilaisuudessa puheen lin
nakkeella palveleville varusmiehille ja henkilökun
nalle. Puheessaan kapteeni Toivonen korosti linnak
keella palveleville vastuuta tärkeästä tehtävästä, 
joka linnakkeella on niin rauhan kuin sodankin 
aikana. Hän kiitti myös yhteistyöstä ja antoisista 
vuosista Hästö-Busön linnakkeella. 

Hästö-Busön henki 
säilyy 

Vastaanottopuheessaan melkein suoraan kaptee
nikurssilta linnakkeen päälliköksi komennettu yli
luutnantti Maijala ilmaisi tyytyväisenä ottavansa 
vastaan vaativat ja mielenkiintoiset Hästö-Busön 
linnakkeen päällikön tehtävät. Uusi päällikkö totesi 
Hästö-Busön säilyttävän hänenkin päällikkyytensä 

aikana hyvän hengen ja rautaisen aliupseerikoulun 
mameen. 

Onnea ja 
menestystä 

Luovutus- ja vastaanottopuheiden jälkeen kap
teeni Toivonen tarjosi henkilökunnalle Hästö-Bu
sön ruokalassa valmistetun herkullisen päivällisen, 
jonka yhteydessä linnakkeen vääpeli luovutti läksi
äislahjana kapteeni Toivoselle upean seinäkellon, 
jonka pintaan oli kaiverrettu Hästö-Busön linnak
keen tunnus: Hevosenkengän alla ristikkäin olevat 
tykin putket. 

Päälliköiden vaihtotilaisuutta ja päivällisiä kun
nioitti läsnäolollaan myös patteriston komentaja 
everstiluutnantti Heikki Rinne , joka päiväll isen 
yhteydessä pitämässään puheessa toivotti onnea ja 
menestystä, sekä vanhalle , että uudelle linnakkeen 
päällikölle. 

Hästö-Busön henkilökunta yhtyy patteriston ko
mentajan sanoihin. 

Vääpeli J. Kaski 
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ALIUPSEERIKURSSI 111/86 

RYHMÄNJOHTAJAT 

Vuosisadan kylmin tammikuu sävytti aliupseerikurssianne: 
Venematka Hästö-Busönja Koverharin välillä kesti viisikin 
tuntia, hiihtomarssi, merivalvontaharjoitus ja ampumaleiri 
pidettiin lämpötilan painuessa lähelle -30°C, yölläkään ei 
päässyt kylmää pakoon tuulen tuivertaessa seinien välistä. 
Mutta selvisitte! Taistelitte voiton ankarista luonnonolo
suhteista sekä saavutitte opiskelulle annetun tavoitteen - val
mistuitte rannikkotykistön ryhmänjohtajiksi. Onnittelen 
suorituksesta. 

Olimme keltanokkia, te oppilaina ja minä kurssin johtajana. Onneksi takanammme 
oli kokeneita kouluttajia linjanjohtajina, pätevä linnakkeen huoltohenkilöstö sekä 
innokkaat apukouluttajat. 

Menestystä johtaessanne ryhmäänne tai jaostanne. Halutkaa koko ajan oppia lisää 
ja kehittyä johtajana. 

Kesää odotellessa Kurssin johtaja 
Yliluutnantti Tapio Maijala 
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AUK 111/86 

Nyt, kun kuukausi on kulunut kurssin loppumisesta voi sitä 
tarkastella neutraalisti ja kiihkottomasti, mikä ei suinkaan 
olisi ollut mahdollista kurssin aikana. 
Tunnelmat joulukuun viidentenä päivänä kurssin alka
essa olivat vähintäänkin sekavat; odotukset olivat kor
kealla Säkylän hiekkamaastojen jäädessä taakse ja ran
nikon lähestyessä, mutta mielessä kyti silti epäilys 
Aliupseerikoulusta kuultujen huhujen johdosta. Saa
vuimme Lappohjan satamaan, josta matka jatkui vesi
bussilla Hästö-Busön linnakkeelle. Raikas venematka 
oli miellyttävä kokemus pitkän bussimatkan jälkeen. 

Viimeiset hetket oppilaina. 

Harva olisi pystynyt kuvittelemaan että jo samana päi
vänä nimitys "pirunsaari"olisi totisinta totta. 

TEHOKASTA 
TUTUSTUMISTA TRADITIOIHIN 
Kurssi alkoi perinteisellä varusteiden haulla; varussäkki 
selkään ja cooper-lenkin kautta tupaan ja kaappi kun
toon. Perinteet pysyivät kunniassa illallakin, kun alkoi 
oppilasmerkkien ompelu. Merkkien kiinnitys tuntui 
olevan ylivoimaista. Aherrettiin 30 minuuttia yhden 
merkin kimpussa, jotta se olisi tarkoin määrätyssä pai
kassa. Koska luonnollisestikaan merkit eivät olleet pai
koillaan ensimmäisen yön jälkeen jatkettiin ompele
mista seuraavana yönä. 

Päivät kuluivat oppituntien, kokeiden, sulkeisten ja 
aseenkäsittelyn vauhdittamina. Tenholan marssi läheni, 
se kauhean raskas ja koetteleva "Tuonelan marssi" . Ilta 
tuli, ja koitti lähdön hetki . Tupien välinen kilpailu tulisi 
olemaan kovaa. Miesten henkiset ja fyysiset voimavarat 

- ja hiki lensi 
olisivat lujilla. Yö oli kova, kylmä ja maineensa veroi
nen . Seuraavana päivänä henkisesti tyytyväiset, mutta 
fyysisesti rikkinäiset oppilaat laahustivat lomille. 

OPPILAIDEN 
TULIKASTE 
Kurssi läheni loppuaan. Tuli ampumaleiri, ja ammuttiin 
kovilla ensimmäisen kerran. Ammunnat sujuivat hyvin, 
koska koulutus oli mennyt perille. Kranaatit iskeytyivät 
sinne minne pitikin. 
Omaisten päivänä ammuttiin jälleen kovilla. Omaiset 

saivat nähdä, miten pojat to1m1vat, kun linnakkeen 
päällikkö yliluutnantti Maijala komensi: "Ampuma
kuntoon". Oppilaat singahtivat tupiin vaihtamaan 
loma-asunsa lumipukuihin ja juoksivat kukin omiin 
asemiinsa. Ammunta sujui jo rutiinilla, ja omaiset olivat 
tyytyväisiä. 

Kurssi päätettiin Upseerikerholla, jossa patteriston 
komentaja everstiluutnantti Rinne oli läsnä. Asiaan 
kuuluvien puheiden ja kahvitarjoilun jälkeen ylennysti
laisuus oli ohi, ja uudet alikersantit ja korpraalit lähtivät 
ansaitulle 5 vuorokauden lomalle. 
Kokonaisuutena tämä arktisissa olosuhteissa läpikäyty 
kurssi oli melko raskas ja sisäkuriltaan etenkin henkisiä 
voimavaroja koetteleva. Yhteiset "kärsimykset" kuiten
kin lisäsivät kurssihenkeä ja muokkasivat mitä erilai
simmat persoonat sujuvaan yhteistyöhön. 

Alikersantti Airola 
Korpraali Huhtala 
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MERIVALVONTA· 
LINJA 

Eturivi 
Aunesluoma Juhana Hannu 06.07.1967 Helsinki 
Lahti Mika Johannes P 07.02.1967 Mikkeli 
Söderström Lennart Kristoffer 14.10.1966 Helsinki 
Mäkiranta Mikko Albert 01.04.1966 Perniö 
Parkkonen Toni Markus 28.04.1967 Helsinki 
Soini Marko Tapio 11 .05.1966 Helsinki 

Kuvasta puuttuu 
Wennström Anders Christian 14.10.1963 Houtskari 
Lehtinen Riku Tapani 03.05.1966 Kotka 

Takarivi 
Kuosa Janne Kalevi 14.05 .1965 Turku 
Pursiainen Jouni Markku 15.06.1965 Espoo 
Huolman Ilpo Johannes 06.07.1966 Lohja 
Kekkonen Kaj Kalevi 13.10.1964 Helsinki 
Kuorehjärvi Timo Tapani 30.12.1966 Varkaus 
Söderholm Kari Tapio 07.04.1966 Helsinki 
Saarinen Timo Markus 09.07.1958 Kotka 
Peltonen Arno Erkki Kalevi 27.05 .1966 Tampere 

HANKONIEMI 

TULENJOHTO
LINJA 

Ruohisto Ari Heikki Olavi 15.05.1966 Kouvola 
Tujula Jyrki Kalevi 25.01.1964 Tampere 
Kivekäs Matti Tapio 16.04.1966 Hanko 
Liikari Mika Juhani 28.07.1966 Helsinki 
Moilanen Vesa Juhani 12.07.1966 Nurmijärvi 
Nissilä Matti Juhani 05.11.1966 Turku 
Liimatainen Marko Kristian 01.10 1967 Helsinki 
Linjan apukouluttaja kokelas Mustonen 

Kuvasta puuttuu 
Rajamäki Mika Juhani 16.04.1966 Helsinki 
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•• 
KESKIO LINJA 

Alaraudanjoki Esa Antero 19.06.1967 Helsinki 
Knuuttila Mikko Antero 12.05.1966 Kirkkonummi 
Sjöroos Hannu Mikko 23.08.1967 Pori 
Otala Tuomas Jouko 11.05.1967 Helsinki 
Jarkko Kari Matti 19.10.1966 Helsinki 

Kuvasta puuttuu 
Huhtala Heikki Lippo Juhani 15.09.1966 Helsinki 
Hyvärinen Riku Pekka 23.10.1965 Västerås 
Seppäläinen Tom Vilho 04.06.1967 Pittsburgh 

TYKKI LINJA 

Eturivi 
Repo Timo Kalevi 22.12.1965 Hyvinkää 
Niinilampi Sulo Juhani 09.10.1966 Helsinki 
Linjan apukouluttaja alikersantti Kulmala 
Lehtiö Jussi Paul K 18.05 .1966 Helsinki 

Kuvasta puuttuu 
Airola Esko Antero 31.07.1966 Helsinki 
Lunki Jouni Tapio 05.07.1966 Perniö 

HANKONIEMI 

Takarivi 
Hänninen Erkki Tapani 22.05.1967 Helsinki 
Muittari Antti Mikael 24.10.1966 Espoo 
Virta Ville Juhani 11.01.1966 Helsinki 
Valkamo Markku Tapio 14.09.1967 Helsinki 
Millner Ari Ariel 30.01.1966 Turku 
Lindroos Tapani Mikko 28.02.1966 Turku 
Tuukkanen Vesa Ilmari 17.03.1966 Turku 
Ewart Marko Waldemar 23.04.1966 Espoo 
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Yöjuttuvihkoon kirjoittavat ajatuksiaan varusmies
päivystäjän apulaiset päivystäessään yön pimeinä 
tunteina. Ote tammikuun 13. päivältä 1987: 

* * * 
" Alku aina hankalaa", vastasin kokelaalle alku

puhuttelussa kysyttäessä vaikutelmia aliupseerikurs
sista 111/86 Hästö-Busön linnakkeella Hangon Ran
nikkopatteristossa. Tulo saarelle itsenäisyyspäivän 
aattona on lähtemättömästi painunut lihaani. Tuota 
kaaosta ei tuolloin pystynyt hahmottamaan osiksi. 
Se kokonaisuus oli viiltävää tuskaa, tukahdutettuja 
kyyneleitä, tunteita, jotka turruttivat tunteetto
muuteen. 

* 
Sitä päämäärättömän huutamisen määrää en vie

läkään voi palauttaa mieleeni tuntematta pahoin
vointia. Vääristyneitä kasvoja, toiset metsästäjien 
- toiset saaliin, kalpeita, silmät syvällä kuopissaan , 
kylmää hikeä järkytyksestä ryppyyntyneellä otsalla . 
Harhailevia katseita etsien tukea - turhaan, mis
tään sitä saamatta. 

* 
Kaksi kuukautta, mieti , miten vähän aikaa nuo

ren ihmisen elämässä oli ikuisuus, elinkautinen 

tuomio vailla tulevaisuutta, jatkuvuutta, vailla ni
meä, luonteenpiirteitä, elämänkokemuksia tai tun
teita. 

* 
Tänä tammikuun pakkasyönä kurssia on käyty 

vi isi viikkoa täynnänsä oppitunteja, sulkeisia, ase
käsittelyä, aamu- ja ilta toimia ja ohjelmoitua "va
paa-aikaa". Jakso, johon on mahtunut yksittäisen 
taistelijan ~tenevää ajattelua vähän, tuskin ollen
kaan. Mutta ehkä tämä kaikki on alkanut kääntyä 
voitoksi, seuraahan tuskaa ihmisessä aina ilo ja tyy
tyväisyys. Lamaannuttava ylivoima on muuttunut 
yhteistyöksi. Oppilaita ei olekaan tarkoitus pirstoa, 
vaan opettaa tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten 
ihmisten kanssa vaihtelevissa tilanteissa, kanta
maan vastuuta itsestään ja muista, säilyttämään 
inhimillisyytensä ja persoonansa ulkonaisessa kas
vottomuudessa. 

* 
Elän jo hurmioituneena siitä , että kolmen viikon 

kuluttua aliupseerikurssi on ohi. Muistoihin jää pal
jon hyvää ja paljon pahaa, mutta niin on oleva , jotta 
suhteellisuus , tunteminen, ihmisessä jatkuisi vah
vana ja vivahteikkaana. 

1. apupäivystäjä 
Oppilas Kuosa JK 
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2; KK SANTAHAMINASSA 
RTK KURSSI 183 

Takana oli Säkylän kuuma kesä ja juuri päätökseen 
saatu AUK odotellessani Santahaminan portilla muita 
hankolaisia ja siirtymistä jälleen kerran uuteen palvelus
paikkaan. 

Jotain olin jo RTK:sta kuullut, paljon tulisin vielä koke
maan, siitä olin varma. 

Kurssi lähti käyntiin välittömästi. Ilmapiiri oli aivan 
toinen kuin aikaisemmin . Ihmeelliseltä tuntui saada 
ihmisarvo takaisin. Emme olleet enää alokkaita. Meille 
tehtiin selväksi, että seuraavat pari kuukautta ovat 
opiskelua ja taas opiskelua, eikä siinä valehde ltu pät
kääkään. Kynät sauhusivat ja vihot täyttyivät , kun 
saimme rautaisannoksen johtamistaitoa, Rannikkoty
kistön yhtenäiskoulutusta, linjakohtaista koulutusta ... 
Monesti kävi mielessä, kuinka hyödyllinen pikakirjoi
tustaito o li si ollut,ja AUK:ta muistellessa opiskelu siellä 
tuntui kevyeltä kenttäharjoittelulta. 

Ennustukset 
toteutuivat 

Kokeet a lkoivat painaa päälle. Vailla katetta eivät jää
neet ennustukset kirja kourassa vietettävistä illoista ja 
öistä , vastapainoksi sai mme loistavat mahdollisuudet 
rentoutua. Sotkutauot keske ll ä päivää, VKV:t, IV:t ja 
hyvin pyörineet VLV:t pitivät mielen virkeänä ja saivat 
ajattelemaan, o liflk o todella yhä armeijassa. Vaativat 
kouluttajat ja kurssin aina tarkka vääpeli palauttivat 
meidät kyllä aina takaisin maanpinnalle. 

Yöammuntojen 
taikaa 

Reserviupseerikurssin 
priimuskranaalli. 

Tiukka opiskelujakso jokaviikkoisine sulkeisineen ja 
urheilukilpailuineen vää ntyi lopultakin loppua kohti, ja 
paljon puhuttu ja pelätty leirikausi alkoi kuin varkain. 
Lukuisat rannikon saaret ja linnakkeet tulivat tutuiksi, 
kun harjoitte limme meri-ja maa-ammuntoja sekä silk
kaa jääkäritoimintaa unohtumattomalla Kirkonmaan 
tukikohtaleirillä. Myös moottoroituun Rannikkotykis
töön tutustuttiin kypsymiseen asti. 

Vaikka leiri kausi olikin rankka - päivät kävimme sotaa 
ja yöt väijyi mme ja odotim me hälytyksiä - saimme kokea 
paljon se llaista, mistä muut varusmiehet jäävät paitsi ja 
mihin itsekään tuskin koskaan törmäämme. Tällaista 
olivat mm. tukikohtaleirin päätteksi pidetyt taisteluam
munnat. En tule unohtamaan, kuinka ammuim me kovilla 
illan pimeydessä lukuisilla eri asei lla samanaikaisest i. 
Tavallinen ilotulitus ei enää tunnu vaikuttavalta . 

Ohion-77 
Jatkuvasti esille tuotu yhteishenki kasvoi kurssin ede

tessä. Tunsimme todella ansainneemme viimein koitta
neet kurssijuhlat,ja kun kurssi 183 ylennettiin kokelaiksi 
itse kukin varmasti tunsi jonkinlaista haikeutta ja ylpeyttä . 

RT-ko ulussa vietetyt 77 aamua o livat kuluneet usko
mattoman nopeasti, ja sinä aikana olimme oppineet tun
temaan toisemme ja tiukat kouluttajamme, joista, yllättä
vää kyllä, löytyi inhimillisiäkin piirteitä. 

Kokelas Juha Viskari 
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KUVIA VUODEN VARRELTA 

Ylpeä tulenjohtaja ja säpäleiksi 
ammuttu maalilautta. 

0 
0 

Näin tykki kaadetaan. eli saatetaan 
k uljetuskunnosta ampumakuntoon. 

Oppilas Otala maximin 
kimpussa. 

HANKONIEMI 

Höyrykeskiö vauhdissa: 'Kolme 
kertaa - ampukaa!' 

KUVIA 

VUODEN 

VARRELTA 

Tiiöltii 111/ee ty/.:/.:ilinja! 

Oppilas Moilanen tarkkana 
tulenjohtotornissa. 

TJ - linja perehtyy stereoetäisyysmitta
riin ylikersantti Kask en johdolla. 
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HALUATTEKO YRITYKSENNE 
•• •• 

NAKYVAN 
Laadukas painotuote on yrityksenne käyntikortti 

t 

TOIMITALOMME HEINOLASSA 

Kirjapainoalan ammattilaiset 

~ 
Rukkimaa Oy 
Heinolassa 

Suokannaksentie 2 
18300 Heinola kk 
puh. 910-829 51 

@ 
Tarvehytti Oy 

Hangossa 

Urheilukatu 2 
10960 Hanko 

puh. 911 - 826 85 

HANKONIEMI 

LINJA-AUTOLLA LÄNSI-UUDELLAMAALLA 

LINJALIIKENNETTÄ 

TILAUSAJOA 

I • ~ 
1 

OY LOHJAN LIIKENNE AB 

~ LOHJA puh. 912- 222 22 -
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VAHVA OTE 

Ii 

Puolustuselektroniikka . 

e PHILIPS 

HANKONIEMI 

nansooy 

KEYCARD on 

• VISA-maksukortti ankkikortti 
• luotollinen ta, luototon p 
• pankkiautom~attikortt1 
_ kaikki yhdessa. 

KEY CARD - kaikki r:17itä tarvitset 
Tilaa se konttonstamme. 

@YHDYSPANKKI 

KEYCA~D 
Det suverana 

kor ' .....__ 

' ·,,.: 

KEY CARD är 
1 · kort • tt VISA - beta nmgs k d·t 

e b kkort med eller utan re 1 • ett an 
• ett bankomatkort, 
_ allt i ett kort 

KEY CARD - allt du behöver. 
Beställ det på vårt kontor. 

~ FÖRENINGSBANKEN 
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• 
~llSl 

Tervetuloa todistamaan. miten pitkäksi 
uuden Audin tekninen etumatka On jo kasvanut 

..... 

, .. /.~ 

_// 

/ / _'.'. .. 

.. 

VV-AutoOy 
Tapiola 

KISIS-SPORT on 
tapa viettää vapaa-aikaa, liikkua, urheilla, 

kuntoilla, harrastaa terveitä ja luonnonläheisiä 
elämäntapoja. KISIS-SPORT on mahdollisuus 

yhdistää kurssitoiminta, koulutus ja liikunta 
tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. 

KISIS-SPORT on tapa elää. 

Ystävällinen 

• Teknistä 
etumat kaa 

Kisakeskus 
-----Kuov1la. 10420 PohIankuru. puh 9 11-54420 ____ ,, 

Pohjan kunnassa 
Läntisellä Uudellamaalla 

I> 

' j 

HANKONIEMI 

NURMIJÄRVEN TILI- JA LAKIPALVELU KY 
01900 Nurmijärvi, puh. 90- 208 266 

- kirjanpidot 

- tilintarkastukset 

- yrityskonsultoinnit 

T -kaupan sinivalkoiset 
- järkevä vaihtoehto. 

Jo yli 60 tärkeää, 
päivittäin tarvittavaa 
tuotetta. 

Vertaa laatua ja hintaa! 

■ lähikauppiaat 
■ marketit 
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uuleen u/skuLI 

• tOD;o /YllRl/rOVIL<.A. 
• pU~§ .kylmar\ (o,foll 
• t'mevät ko5t ewtlq 
• h~n,9< ffävat - ecväf 

h105f a 

ky_sy Usaa me il fa 
flA R.JAf(K..A 0 

. 93 1 - · 

- -

• • • • • • 
JALJITTELEMATON 

TARJOUS 1986! 

~ 
~~~~~~~~ 

~ -mr. _1::; 

··,yrr - JJ]')..,,< . ~~~~~=~ -<-- :J · 
, J ,.J .. '.L -· ~ca ..11 ·J,Jff',"'!:,i', 
~~_r-;: "' -~:;:=~ . -..... ' · · • r-

UUTUUS:HONKA-POJA~ 
Rajoitettu määrä, rajoitetun ajan. 
HONKA-POJAT Alkaen 

L1~ä~~;~i~e~2 32 450• 
puuosatoimitus) ■ , 
Tilasuunnittelun taidonnäyte huvilasuunnittelun mesta
rilta: Honkarakenteen Honka-Pojat! Suuren huvilan tilat 
ja luksusluokan toimitussisältö pienen huvilan hinnalla. 
Tule tutustumaan ! 

,-~-0-~-~-NE-~~I 

cp cp cp cp cp cp cp 
OSUUSPANKKI 

RAASEPORI 

nyt myös 

HANGOSSA 

TULE TUTUSTUMAAN 

cp cp cp cp et:> cp cp 

OY VESIJOHTOLIIKE...., .. __ ~ 

HANGQN LVI-HUOLTO
HANGO VVS-SERVLCE 

ESPL. 36 HANKO-HANGff ~ 82461 
-- VATTENLEDNINGSAFFÄR ABI[ _ __, 

Lämpö ja vesi - Värme och vatten• 

johtoalan ledningsinstallationer 

- Urakorntra - Entreprenader 
- Korjauksi a - Reparatronsarbeten 

- Tarvrkemyynträ - Materralförsa l1ning 

- Suunnittelua - Planerrng 

Öljypoltin Oljebrännare 

- Myyn ti - ForsälJnrng 

- Asennuksia - lnstallatroner 

- Huoltoa - Servrce 

, , 
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LOHJAN V ARTIOIMISLIIKE 
JUURAKKO & KUMPP. KY 
KAUPPAKATU 16, 08100 LOHJA 10, PUH. 211 63 VAIHDE 

SUOMEN VARTIOIMISLIIKKEITTEN LIITON JÄSEN 

M urtoilmoitusjärjestelmät 
Myymälävalvontalaitteet 
Valvontakamerat 
TV-valvontakamerat 

LVI - valvonta 
Paikallisvartiointi 
Kiertovartiointi 
Hälytyskeskuspalvelut 

Kun tarvitset rakennusliikettä uuden 
rakentamiseen tai vanhan korjaamiseen, 

pyydä silloin tarjous meiltä. 

HIB - YHTIÖ OY 
Estetie 6 A 1, 01280 Vantaa 

Puh. 340 1745 

Oy Union-Öljy Ab 
Lämpöpalvelu 
Värmeservice 

.-. 
un1on Luonnollisesti 

~ 
Johtava kotimainen 

lnhemsk etta 
~@DD@u1w@ 

LEHTI 

Simonkatu 6 
00100 HELSINKI 
Puh. 90- 695 51 
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AUTOT PESEE PÄÄLTÄ JA SISÄLTÄ 
TÄHTITORNIN AUTOPESU OY 

LaivasHlankadun P - halli 
Puh. 90- 657 750 

MYÖS RUOTSINRISTEILIJÄT! 

OyLil/ja PileAb ,r 

10300 KARJAA 
Puh. 911- 303 44 

RINNE KARJAAN 
LÖVKULLASSA 
avoinna ark. klo 18.00 - 21.00 
la - su klo 11.00 - 17.00 
puh. 911- 332 47 

HANAUTO 
10960 HANGÖ, GLASBRUKSGATAN 2 
10960 HANKO, LASITEHTAANKATU 2 
PUH. 825 35 

TEKOTURKIS l.llNAVAATTEET 
MUUT KODIN TEKSTIILIT 

Tehtaanmyymälät: 
- Tammisaari, Gebbelby (kantatie 53 varrella) 

Auki: ti - pe 11.00 - 18.00 
la 10.00 - 15.00 
ma suljettu 

- Kroggårdintie 29, KARJAA 
Auki: ma, ke, pe 12.00 - 17 .00 

aaaa ///// J... MITSUBISHI Försäljning • Leasing • Reservdelar • Service 

Myynti • Leasing • Varaosat • Huolto 

3 STARKA FRÅN FIAT 
VAHVAA FIATILTA 

1 ·iiii1111 • ..... 
REGATA RITMO UNO 

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

Snurror/perämoot t . Båtar/Veneet 
YAM AR IN 
BUSTER 
SÄRKI 
m .m . y.m. 

YAMAHA 
MERCURY 
HONDA 

Hitach i 

Ec ho 

el-maskiner 
sähkökoneet 

motorsågar andra prylar 
moottorisahat + 10 000 muuta tavaraa 

HONDA 
motorcykel 
moottoripyörät 
generatorer 
fat urit 
vattenpumpar 
vesipu mput 
jordbru ksmaskiner 
puutarh akoneet 

AUTO & VENE & VAPAA-AJAN PISTE 

3 VUODEN KÄYTTÖTURVA 
ÅRS H- SKYDD 

Myynti, huolto, leasing, varaosat 
Försäljning, service, leasing, reservdelar 

Esplanaden 130 Esplanadl 10960 HANKO ff 911-8"801, 84802 

HANKONIEMI 

MUOTIA AIKUISEEN MAKUUN 

Veecuska l<p. 
Ratakatu 1, Hanko. Puh. 824 00 

Ky 
V. !iUDMINIIN 
-.._ HANKG --
MADE IN FINLAND g·r\ S45 ~~ 

TB- HUOLTAMO 
K.ROPPONEN 
HANKO PUH 843 33 

SAP .• ORA FINWX 

Myynti - TEL E- (frvJ) -
Vuorikatu 8, Hanko 

Puh. 846 16 

SALON MANDY 
Vuorikatu 12-14, Hanko 

puh . 911- 826 66 

LUONTAISKULMA 
Luontaistuotekauppa 

Salaattibaari (avataan 1.6.1987) 

BULEVARDI 12, HANKO 

HANGON 
SIIVOUS JA HUOLTO 

Puh. 836 38 
Välikatu 9, 10960 Hanko 

HANGÖ OPTIK AB 
HANGON OPTIIKKA OY 

Bangatan 7 Ratakatu - Tel. 867 40 Puh. 

~ • • 
• 1 

Herrfrisering - Parturiliike 
MISTER 

Halmstadsg. 11 Tidsbeställning 858 85 
Halmstadink. Alkavaraus 

Hangon Kenkä-Hangö Sko 
Nycanderink. 
Nycanderg. 20 Puh. 

Tel. 
858 93 

Kemikali Carola 
Vuorikatu 15-17 Bergg. 

Maila Lindholm 
Hanko - Hangö 

• 

HANCÖ ELEKTRJSKA Ab 
HANGON SÄHKÖ Oy 
Berggatan 10 Vuorikatu 

,s.OPI V-4-,... 

HANGÖ 10900 HANKO 
Puh. 869 44 (växel - vaihde) 

Optikos Aschan Ky 
Vuori ka tu 13 Berggatan 
10900 H anko 10900 H angö 
Puh. 9 11184830 Tel 

PARTURI 

FORUM 
BARBERARE 

PUH. 83555 TEL. 

o" tlfA!O· 'r ~1-

J 1h--, \ Vuorikadun Kenkä 
~ Reilu T - Kauppa 

· "~nkäp'\' 
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~ / NURMIIDVEN SANOMAT 

RINTALAN KIRJA 
Nurmljlrvl Klaukkala Rajamlkl 
Päämyymälä puh 204 048 Vunnton puh 8794 258 Kauppakeskus puh 2901 265 

RAJAMÄEN 

KONE JA HUOLTO 
R. RINNE KY 

PUH. 290 1788 

SININEN KIRJA OY 
Uudenmaankatu 16 

00130 Helsinki 

Taskukokoiset tietokoneet 
tiedonkeruuseen 

OY LOGICAAB 
P. 90- 670 099 

NOSTURI PALVELU 
V.RYTKÖNEN 

Puh. 90- 298 8108 
auto 949- 205 444 
nosturi 940 40- 06551 
kuljettaja 90- 298 5026 

KIRKKONUMMI 

Valmistamme 
tilauksesta kaikkia 

rautarakennealan töitä 
HIEKKAHARJUN RAUTARAKENNE OY 
Ruskeasanta Vantaa puh. 90- 820 480 

90- 871 1210 

NURMIJÄRVEN LINJA OY 
01900 Nurmijärvi, puh. 90- 208 100 

PAINE - IMU S. KUIKKA OY 
Korkeapaineiset pesut 

erikoiskalustolla 
kaikkialla Suomessa. 

01900 NURMIJÄRVI p. 90- 209 386 

* Passikuvat 
* Kuvapalvelu 
*Filmit 

*Kamerat 
*Kellot 
*Korut 

KLAUKKALAN 
KUVA JA KELLO 
Klaukkala, Kauppamyllärl , puh. 879 6423 

NURMIJÄRVEN KIINTEISTÖKESKUS OY LKV 
01900 Nurmijärvi, puh. 90- 204 949 

OY LINDHOLM ENGINEERING AB 

Bulevardi 7 
10900 Hanko 
Puh. 843 21 

HANGON URHEILU Ky. 
Puh. 864 64 

K - VALINTA 
VIRTA 
Lappohja 

Puh. 434 44 

TURKU - FINL AND 

HANKONIEMI 

ERKOMAT OY 
Konepajantie 1 

48101 Kotka 

OY ME.DIX BIOCHE.MICA AB 
Kauniainen 

Parhaimmat onnittelut 
aliupseerikursille 111/86 

Suomen Suurlähetystö 
Kööpenhamina 

CIBA - GEIGY OY 
LUOTETTAVIA SVEITSILÄISIÄ 

ALKUPERÄISLÄÄKKEITÄ 

OIKOKATU 8, 10900 HANKO 
GENGATAN 8, 10900 HANGÖ 

PUH. 911- 812 36 TEL. 

TEK 
ua: •. •• •• 

SKOL ry:n jäsen 
TIPAL ry:n jäsen 

KISKON UNION 
J & R Männistö 
T oija 25460, P 891 19 

TeklaOy 

Koronakatu 1, 02210 Espoo 21 1 
Puhelin 90- 803 772 2 

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ 

TAMPERE Hämeenkatu 9 931 - 312 11 

VARATTU 

r.;;::;I HELKAMA B I CA OY 

~ HELKAMA- KAAPELI 
HELKAMA 

ENSIÖPÄÄLL YSTE TOISIOPÄÄLL YSTE 

YDIN KUORI 
~ 

VALOKUITU 

- 8 kuituinen kanava
valokaapel i 

- tyyppi XMOHBU 8GI 

Valmistamme valokaapelit tilaustyönä 
asiakkaan toivomusten mukaan 



SUOMEN SUOSITUIN TV 
- SUOMEN SALOSTA! 

UUSI SALORA· 
TÄYSKUVA - TV 
NÄYTTÄÄ 
KAIKEN 

Salora K70 stereoväri-tv. 
21", 24" ja 28". 

Saloran uusi Täyskuva-TV 
näyttää KAIKEN. Sen kuva
ruutu on suorakulmainen Ja lit
teä, liman pyöreitä nurkkia. 
Näet 100-prosenttisestl koko 
kuvan laidasta laitaan. Ja värit 
ovat kirkkaammat, kontrasti 
parempi, kuva tarkempi. 

Täyskuva-TV on täydellinen .. 
väritelevisio myös muilta omi
naisuuksiltaan. 

·100% 

PIIRIMYYNTI SALON ALUEELLA: 

0 • • 
[v7 TURUNTI E 15 

■B■I E■w[]J[1[D]ffi PUH: 924 -155 71 

SALON KONE JA RAUTA OY 


