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HANKONIEMEN 
RANNIKKOTYKKIMIEHET! 

Tämän lehden ilmesty essä elämme vuoden 1987 loppua ja valtiollisen itsenäisyytemme 70-
vuotisen taipaleen juhlapäivän aikaa. Tämä päivä sattuu vuodenaikaan, jolloin ulkoiset olosuh
teet ovat yleensä ankarat. Nämä olosuhteet vaikuttanevat siihen, että meidän itsenäisyyteemme 
ei yleensä liity useissa muissa maissa tavattavaa värikkyyttä ja iloista riehakkuutta vaan juhla
päiväämme leimaa vakavuus. 

Meidän itsenäisyytemme onkin vakava asia, sillä sitä ei ole saatu lahjaksi vaan se on hankittu 
omin voimin vaikeiden vaiheiden kautta isiemme verellä ja sen uskottavuus on lunastettava joka 
päivä. Tämän vuoksi suomalainen sotilas on valmis tänäkin päivänä täy ttämään velvollisuu
tensa. Arkinen aherrus puolustusvoimissamme rakentaa turvallisuutta sekä sitä uskottavuutta, 
joka tarkoittaa, että my ös ulkopuoliset uskovat tahtoomme ja kyky ihimme valvoa aluettamme 
ja tarvittaessa puolustaa asein ja asentein maatamme ja elämänmuotoamme. 

Kulunut vuosi onkin patteristossa ollut työntäy teinen. Useat harjoitukset ovat koetelleet patte
riston voimavaroja. Rannikko- ja i/matorjuntatykeil/ä sekä jalkaväen aseilla on ammuttu han
kolaisten yöunia häiriten ja polttoainetta kulutettu runsaasti merellä. Patteriston henkilökunta 
ja varusmiehet ovat mielestäni selvinneet joskus uuvuttavistakin tehtävistään kiitosta ansaitse
valla tavalla. Parasta antia patteristossa on varmaankin yritteliäs ja optimistinen mieli ja 
erinomainen yhteishenki, joilla vaikeatkin tehtävät käännetään voitoksi valittamatta ja johta
matta ylity ötilastoja. 

Tänään meitä odottavat uudet haasteet; alokkaiden tulo kymmenen vuoden tauon jälkeen Porin 
Prikaatista Hangon Rannikkopatteristoon koulutettaviksi. Uskon, että tulemme selviämään 
tästäkin vaativasta tehtävästä hyvin. 

Tämä lehti on perinteisesti ollut myös aliupseerikou/un kurssien matrikkeli. Ny t aliupseerikurs
sin jakaantuessa kahteen vaiheeseen v 1988 alkaen ja 1 vaiheen siirtyessä Turun Rannikkotykis
törykmenttiin on toivottavaa, että A UK 11:n oppilaat voisivat edelleen jatkaa tätä vanhaa hyvää 
perinnettä niin, että meillä olisi edelleen avoin kanava patteriston ja varusmiesten omaisten 
välillä. 

Vuoden loppu toi mukanaan myös muutoksia rannikkotykistöase/ajin korkeimmassa johdossa. 
Hangon Rannikkopatteristo toivottaa uudelle rannikkotykistön tarkastajalle eversti Juhani 
Niskalle paljon onnea aselajin tärkeänä keulakuvana. Patterista kiittää eläkkeelle siirtynyttä 
entistä tarkastajaa eversti Jukka Karvista menneistä vuosista ja onnittelee Suomenlinnan ryk
mentin uutta komentajaa Asko Kilpistä. 

Miehet ja tehtävät vaihtuvat - rannikkotykistö on terästä! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Heikki Rinne 
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El JOUTUMISTA, VAAN ETUOIKEUS 

Menneisyyteen kiirehtivä vuosi 1987 on isänmaamme 
itsenäisenä olemisen 70. ajastaika. Sen vieriessä näihin 
syyskuun lopun päiviin , olen m o nta kertaa ajatuksissani 
pa lannut maamme ja kansamme taa ksejääneisi in kohta
loihin , niihin liittyviin suuriin ja pieniin asioihin, iloihin 
ja suruihin . Olen yrittä nyt arvioida näistä menneen 
kuvajaisista isänmamme itsenä isenä sä ilymisen nykyti
laa ja tulevaisuutta. 

Toivekk-aista mietteistäni olen toistuvasti havahtunut 
siihen häiritsevään tietoisuuteen , että joukossamme on 
ihmisiä, jotka julistavat puolustuslaitoksemme turha ksi 
jäänteeksi, jolla ei ole mitään merkit ystä itsenäisyy
temme kannalta. Yksinkertaisesti he ovat valmiita 
romuttamaan koko puolustusla itoksemme ja s itä val
mistellessaan he opettavat, että aseistakieltäytyminen on 
aseellisen palvelun oikea va ihtoehto. 

Olen todennut , ettei näitä väittämiä esitetä vain va i
vihkaa ja ohimennen pienissä piireissä, vaan a ivan sys
temaattisesti suuressa julkisuudessa ja monasti jopa 
yhteiskunnan ylärappusiltakin. 

Itsenäisessä isänmaassamme o n toki jokaisella sama 
perustuslain suoma sanan ja mielipiteen vapaus, mutta 
siitäkin huolimatta pidän näi tä julistuksia va litettavina 
ja vaarallisina. Niiden lev ittäjä t ovat luomassa maa
hamme puolustuksellist a tyhjiö tä , joka ei ole sopuso in
nussa kansa llisen itsenäisyy temme sä ilymisen , yhtä 
vähän kuin s iihen oleellisesti liittyvän YYA
sopimuksenkaan kanssa. He eivät ha lua o ttaa huo mi
oon sitä historiallista tosias iaa, että puolus tukse llinen 
tyhjiö täytetään aina , jos ei omilla, niin s itten vierailla 
voimilla. T ässä o n mielestä ni kes keisin isänmaamme 
itsenäisyy ttä koskeva tekij ä niin tä nää n kuin tul eva i
suudessakin . 

Itsenä isyytemme vai heissa eliim me nyt ja lähitulevai
suudessa uudenla ista vastuunot tam isen ka utt a. Sodan 
käyneet sukupolvet ovat väis tymässä keskuudesta mme. 
Niiden mukana poistu va t va pautemme vuoks i konkreet
tis iin ja raskais iin uhrauksiin joutuneet ihmise t , joiden 
vaikea ti e johti rinta milta suoraa n suurien so ta ko rva us
ten ma ksamiseen ja satojen tuha nsien siirto la isiksi jou
tuneiden kansamme jäsenten s ijo itt a miseen uusill e kon
nuill e. 

Näiden ihmisten mukanaolo keskuudessa mme vai
kuttaa ra tkaisevasti s iihen, että va ltaosa ka nsastamme 
pitää henkisen ja käytännöllisen maanpuolustuksen 
väl ttä m ä ttömyyttä itsestään se lvä nä. Veteraanit ova t 
suora viesti velvo llisuuden täy ttämisestä ja uhriva lmiu
desta . 

En tä si tten, kun he väis tyvä t? Riittääkö meillä tahtoa 
tehdä työ tä ja toimia itsenäi syy temme sä ilyttämiseksi 
sekä henkisellä että käytännön taso ll a? 

Uskon , että riitt ää! Mutta me idän on jatkuvasti sä il y
tettävä selkära nkam me niitä houku tu ksia vastaan, joill a 
pyritään horjuttamaan tai kaventamaa n puolustusva l
miuttamme. Aseve lvo llisuus on tässä ra tkaisevan tä rkeä 
kokonaisuus. 

A seve lvollisuuden suorittam inen ei ole vain yhden 
miehen asia , vaan se koskee myös muita perheenjäseniä : 
van hempia, s isa ruksia ja sukulaisia yleensä. Se koskee 
myös työtovereita, vai moja, tyttöystäviä ja niin edelleen 
kaikkia niitä, jotka palvelustaan suorittavalle ovat tär
keitä. Ja vaikutus ulottuu myös palvelusajan jälkeen 
koko myöhempään elämään. A sepa lvelus yhdistää mie
hiä yhteisten kokemusten piiriin , se antaa keskustelun
aiheita isän ja pojan välille ja luo velvollisuutensa täyt
tä neelle ja sen täyttämiseen valmistuvalle oikeata 
kunniantuntoa sekä hyväksytyksi tulemisen ilon . 

Hyvin tä rkeänä pidän sitä, että puolustusvoimissa 
seurataan ja viedään eteenpäin niit ä uudistuksia, joilla 
as iallisesti parannetaan varusmiespalvelusta. Nä in käs i
tykseni mukaan onkin tapahtunut, mm . nykyiset loma
järjestelyt ova t erinomaisen myö ntei siä . Lomalla oleva 
mies valottaa koti väe lleen ja siviiliympäristö lleen oike
ata tietoa puolustusvoimistamme, sen tarkoituksesta ja 
tehtävästä . 

Toivois in , että puolus tusmyö nteinen asennekasvatus 
sa isi nykyis tä enemmän huomiota osakseen. Käsit ykseni 
mukaa n sen o lis i lähdettävä jo peruskoulusta ja jatkut
tava suorana ja it sestää n se lvänä linjana koko koulu
aja n. Ajatuksen pitä is i lä hteä s iitä, että mies ei joudu 
suoritta maan asevelvollisuuttaan, vaan että hänellä on 
etuoikeus täyttää ve lvollisuutensa o ma n isänmaansa 
vapauden hyvä ksi o missa puo lustusvoimissamme. 

Syyskuun lopulla 1987 
asepalvelustaan suorittavan 
isä 

* * * 
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VARUSMIESTEN PUOLUSTUS
T AHTO ON KORKEA 

Varusmiehis tä 95 % on s itä mieltä, että suo malaisten 
on puolustauduttava , _jos maaham me hyökä tää n. _ja 
asee lli sen puolustaminen arvo isena s it ä pitää 86 % vas
taajis ta. Nykyiset puolustusmäärärahat ova t riittämät
tömät lä hes joka toi sen varusmiehen mielestä . Koulu
tuksensa kokee mielenkiintoiseksi vajaa puo let 
vastaajis ta. K ahdeksan kymmenestä varusrn iehes tä 
yrit tää suori ttaa palvelus teh tävänsii mahdollisimman 
hyv in . 

Tulokset ova t pääesikunnan tiedotusosaston kuluvan 
vuoden huhtikuussa tekemäs tä kysely tutkimukses ta. 
johon vas tas i yli 20 000 varusmiestä. Sa ma nlaise t tutki 
mukse t on teht y aikaisemmin vuos ina 1978. 198 1 ja 
1984. Aja lli sta kehit ys tä o n seurattu kaikkii n kyselyihin 
kuuluneill a kymmenellä kysy mykse ll ä. Lisiiksi vuoden 
1984 tutkimuksesta o li nyt mukana neljä vä ittämää . 

Kyselyissä on pyritty selvittämään varusmies ten 
maanpuolustustahtoa , esimies - alaissuhte it a ja käsityk
siä koulutuksesta . Muita pysyv iä aiheita ovat o lleet 
kysymykset pah·elusrnotivaatiosta, toverisuhteista , 
o man _j o ukko-osaston arvostamisesta. palveluksen 
rasi tta vu udesta ja varusmies ten hyvinvoinnista huo leh
timisesta. 

Tänä vuo nn a kyselyä laajennettiin aiempiin kertoihin 
verra ttuna . Uusia ova t 111111. kysymykset varusmies ten 
taloudellis-sosiaalisista asiois ta _ja cräi~tä palvelusai
kana koe tuista ongelmista . 

Tutkimuksen päämääränä o li hankkia tietoja, joi ta 
vo idaan käyttää hyväksi varusmiespa lve luksen s isä ll ön 
ja koulutuksen jatkuvassa kehitt ä misessä. 

MUUTOKSET PIENIÄ 

Ka ikill a tutkimuskerroilla jokainen palveluksessa 
ollut varusmies on pyrit ty saamaan vastaamaan kyse
lyy n. Laaja n _joukkotut kimuksen keskiarvot oso ittava t 
koko puolustusvoimia koskevan yle iskuvan, mutta 
joukko-osastotaso ll a merkitys on suurempi komenta
jien saadessa palautetta oman joukkonsa til asta. Koko
nai s tulokset ovat kaikissa tutkimuksissa pysy neet huo
mattavan samansuunta isina. 

Eniten merkit ys tä tulo ksilla o n _joukko-osas toi ll e ja 
perusyksiköi ll e. Nii ssii o mia tulohia ve rra taa n 
kokonais- ja ase lajitul oksi in _ja saadaan vä litön palaute 
oman joukon tilasta. Poikkeama t ylei ses tä tilan tees ta 
_joillakin tutkimuksen osa-a lueill a a nta va t viitteitä si it ä, 
ett ii ongelmia saattaa o ll a tai sii tä, että joissakin koh
dissa til a nne on poikkeuksellisen hyvä. Kuitenkin vas ta 
o losu hteet hu omioon ot tama ll a ja vertaama ll a saa tuj a 
tuloksia muihin päivi ttäi siin havaintoihin voidaan var
masti tode ta normaa lista poikkeavat til antee t ja osoi tt aa 
keh itt iimis to irnenpiteiden ta rve . Tutkimus tu loksineen 
on siten _joh tamistoiminnan apuväline. Se ei sa nele kehi
tykse n suuntaa vaan toim ii miiäräajoin to teutett ava na 
ralauttecn ja virikkeiden antajana. 
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Russarön ja Jussarön saarten sija inti ulkomerellä Suomenlahden suulla tarjoaa mielenkiintoisen lähtö
kohdan perhosten tutkimiseen. Rannikoita pitin kulkevat perhosvaellukset osuvat usein Hankoniemen edus
talle. Baltian tammialueet sijaitsevat vain vajaan sadan kilometrin päässä Hangon ja Tammisaaren ulkosaaris
tosta ja sieltä eksyykin vuosittain joitakin tammilajeja Hankoniemelle . Lisäksi sekä Russa rön että Jussarön 
kasvillisuus on sangen monipuolinen. 

Kasvillisuus 

Russarön saa resta valtaosa on matalaa mäntyä ka svavaa kallioaluetta. Kallioiden välissä on kosteampia 
suo- ja lehtopainanteita . Niissä kasvaa runsaasti koivua ja tervaleppää. Saaren länsi- ja keskiosassa on hiukan 
laajempia lehtoalueita , joissa on koivun ja terva lepän lisä ksi myös haapaa ja pajua. Saaren keskiosan kuivilla 
niityillä ja kallioilla kasvaa monia mielenkiintoisia perhoskasveja , joista mainittakoon mäkikuisma (Hyperi
cum pe,foratum), koiruoho (Artemisia absinthium), ruoholaukka (Allium schoenoprasum) ja maitohorsma 
(Chamaenerium angustifolium). Matalat merenlahdet, joita on lähinnä saaren pohjois- ja länsirannoilla, ovat 
erittäin reheviä. Perhostelija n kannalta mielenkiintoisimpia kasveja ovat merikaisla (Scirpus maritima) , virma
juuri ( Valeriana officinalis), merikohokki (Silene maritima), vesihierakka (Rumex aquaticus) ja kierto ( Convo/
vulus). Suokasveista huomio kiinnittyy lähinnä suopursuun (Ledum palustre) ja muuraimeen (Rubus 
chamaemorus). 

Jussarön puusto on huomattavasti järeämpää kuin Russarön. Silmiin pistävin erikoisuus on saaren länsi
osan suuri yli 200 vuotias kuusikko, joka ulkosaaristossa on todellinen harvinaisuus. Saaren etelä- ja länsiosat 
muistuttavat kasvillisuudeltaan Russarötä. Vaihtelevan suo- ja kalliomaaston valtapuita ovat mänty, koivu , 
tervaleppä ja haapa. Myös aluskasvi llisuus on vastaava kuin Russarössä. Eräällä saaren pohjoisosan niityllä 
on laaja nuokkukohokki (Si/ene nutans) -kasvusto. Nuokkukohokki on voimakastuoksuinen kasvi ja kerää 
runsaasti perhosia ja muita hyönteisiä luokseen. Saaren keskiosassa kasvaa muutamia jalopuita, vaahteroita 
(Acer) ja ja lavia ( Ulmus), jotka on istutettu kaivostoiminnan aikana vanhojen talojen pihoihin. 

Jussarössä ei Russarön tapaan on reheviä merenlahtia. Sen sijaan saa ren kaakkoisosassa oleva hietikko on 
varsin omaleimainen. Hiekka on peräisin kaivoksista ja on siksi erittäin rautapitoista. Kasvillisuus on tällä 
paikalla hyvin niukkaa . Kuitenkin hietikolla kasvaa piikkinen , vaatimattoman näköinen otakilokki (Sa/so /a 
kali) , joka on suuresti harvinaistunut viime vuosikymmeninä. Koko maassa tunnetaan enää vain muutamia 
otakilokkikasvustoja. 

Perhoskeräilystä 

Jussarön saarelle on yksittäisiä perhosten keruuretkiä tehty ainakin 1920-luvulta lähtien. Järjestelmällisen 
tutkimuksen saarella aloitti dos. Kauri Mikkola , joka harjoitti lähinnä rysäpyyntiä 1970-luvun jälkipuolis
kolla usean vuoden ajan. Russarön osalta ei vanhoja havaintoja ole löytynyt. Joitakin havaintoja sieltäkin 
lienee kuitenkin tehty ennen 1980-lukua. 

Vuonna 1983 lähti saarten perhosfaunan tutkimus uudestaan liikkeelle kirjoittajien toimesta. Tällöin tuli 
kuvaan mukaan myös haavipyynti , joka täydentää hyvin valo- ja syöttipyyntiä. Vuoden tauon jälkeen on 
vuodesta 1985 lähtien Russarön saarella ollut 3-5 valorysää ja 4-5 syöttirysää keväästä syksyyn. Lisäksi 
haavi pyynti ja toukkien kasvatus on nostanut saarella havaittujen lajien määrää . Kesällä 1987 saare lla keräili 
aktiivisesti myös Jaakko Kullberg, joten pyydysten määrä oli edellisvuosia suurempi. Jussarön osalta jäivät 
vuodet 1984-85 väliin, mutta sen jälkeen on sekä pyydysten määrä että muu keräily- ja tutkimustoiminta ollut 
Russarötä vastaavaa. 
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Perhoshavainnoista 

Sekä Russarön että Jussarö n perhosfauna o n paaosin tyyp illistä Suomenlahden sisäsaariston lajistoa . 
M yö s ulkoluodoilla viihtyviä lajeja löytyy - kuitenkin yllättävän niukasti-, mutta niiden esiintyminen 
rajoittuu kaikkein karuimmille kallioluodoille ja niemenkärkiin. Jussarön faunaan tuo mielenkiintoisen lisän 
saaren keskiosan kuusikko, jossa elää useita ulkosaaristolle vieraita lajeja . 

Jussaröstä on tavattu to istaiseksi 445 suurperhoslajia ja vastaava Russarön laj iluku on 398. Vaihtelevan 
keräilyintensiteetin ja osittain muuttuneiden menetelmien vuoksi eivät vuos ittaiset laj i määrät ole täys in verta i
lukelpoisia, joten todettakoon va in tässä yhteyd essä , että suurin yhden vuoden lajimäärä Jussaröstä on 
vuodelta 1983 (372 lajia) ja Russaröstä sama lta vuodelta (293 lajia). Tavalliset laj it on saarilta jo löyd etty, 
mutta monien harvinaisten lajien esiintymisen toteaminen saattaa vied ä vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja 
molemmilta saarilta tulee vielä löytymään useita kymmeniä toistaiseksi havaitsemattomia lajeja. 

Saarten vakinaiseen faunaan kuuluu useita mielenkiintoisia lajeja , ja nä itä on lyhyesti kommentoitu seu
raavassa: 

laji 

Cucullia 
asteri s 

Clostera 
a nas to mosis 

H adena 
a lb im acula 

Alcis 
j uba tus 

Apa mea 
lithoxylea 

C ucu ll ia 
absin thii 

Lygeph ila 
V ICiae 

Heliothis scutosa 
Russarö 15. - 22.8.1985 

löytöpa ikka 
ja - aika 

Jussa rö 
19.6. 1983 

Jussa rö 
16. - 23. 7. I 986 

Jussarö 
-83, -86, -X7 

Jussa rö 
- 83,-X6, - 87 

Jussa rö 
22. - 27 .8. - 87 

Russa rö 
23. - 25.7. 1983 

Russa rö 
15 . - 27.6. 1986 

kommentti 

Lajin 4. löy tö Suo mesta. Edellise t hava inno t vuosilta I 929, 
-39 ja -40. Ää rimmäisen ha rvina inen ja va ikeasti todettava 
laji , joll a lienee kuitenkin ka nta etelä ra nniko lla. T o ukka 
elää ylee nsä meriaste rill a (Aster tripolium) , joskus m yös 
kulta piiskulla (S olidago ). 

2 yksil öä va lo rysä llä . T aa ntuva laj i, ed elliset hava inn ot 
U udelta maa lta tiettävästi v. 1974 , Etelä-K arj a lasta ja 
A hvena nma a lta myöhemm in ki n . Toukka elää haavalla ja 
er i paj ulaje illa . 

Melk o ha rvi na in en ja pa iko itta inen Etelä-Suo men laj i, 
jo lla o n Jussa rö n po hjois ra nna n ko ho kkiniit y ll ä po ik
keuksellinen runsas ka nt a . 

J ä kä lillä elä vä taa ntuva laj i, jota o n Jussa rö n kuusikossa 
ko ht a la isen runsaasti . 

A hvenanmaa n ja Itä - Suo menla hden yle inen laj i, jo ka 
löytyi nyt ensi ke rran Ha nko n iemen a lueelta . 

H a rvina inen ja er ittä in pa ik o itta in en lo un a inen laji , jota 
o n viime vuosina tava ttu va in H a ngos ta ja D rags f]ä rdistä. 
T o ukka elää ko iruo ho ll a (Ar temisia absinthium) , jo ta Rus
sa rössä kasvaa ru nsaasti . 

Yllä tt ävä löy tö. Ete lä-H ämeen harjua lueid en laj i, joka o n 
muut a ma n kerra n tava ttu myös Ha nk o n iemell ä. Yksilö 
o nkin tod ennä kö ises ti ha rh a utunut. 

'! 

Cucullia asteris 
Jussarö 19.6. 1983 

HANKONIEMI 

Ufojako linnakkeella? 
- ei vaan Nupposten 
veljesten perhosrysä 

11 11 
Perinephela /ancealis 
Jussarö 25.7. - 1.8. 1986 

9 

O ma n lisänsä saa rten lajis toon tu ova t vae ltaja t , ts . se ll a ise t perhoslaj it , jotka eivä t elä Suo messa , vaan 
saa pu va t tä nn e so pi vien etelä npuo leisten il mavirta ustcn muk a na usei n melk o ka uk aa kin . Oikea n tyyppinen 
ilmavirt a us, ns. "lo w leve l jc t" , saa ttaa kuljett aa perhos ia jopa 1000 km vuoro ka udessa, ja tä lla inen virt a us vo i 
kes tää usei ta pä iviä. Ulkosaar isto tarjoaa hyvä t puittee t vae llu ten to tea mi se ksi, ja o lemmek in tava nn eet se kä 
Jussarös tä että Russa rös tä use it a hie noja "lo ikk a reita", jo ista yhteenve to se uraavassa: 

laj i 

octua 
ja nthin a 

C hryso ptera 
c-a ureu m 

Sed in a 
buettneri 

Lithos ia 
quadra 

Ca toca la 
spo nsa 

Archa nara 
ge minipun cta 

A mphipyra 
pyra mid ea 

Plogo phora 
met icul osa 

Xa uthia 
g il vago 

H o risme 
vita lba ta 

löy tö pa ikka 
ja -a ika 

Jussa rö 
2.8. l 9XJ 

Ru ssarö 
29 . 7. - 2.8. l 9XJ 

Russarö 
1. - J.9. 1983 

Jussa rö 
25.7. - 1.8. 1986 

Jussa rö 
2. - 9.8. -X6 2exx 
Ru ssa rö 
10. - 16.X. 1986 

R ussarö 
16. - 27.X .1 9X() 

Jussa rö 
27)( - 5.9. 1986 

Jussa rö 
6. - 15.9. 19 X(1 

Russa rö 
6. - 1(). 9. 1986 

Russarö 
9. - 22.X . 1987 

vae llu kse n Wht öa lue, 
ts. m is t~i pe rhoset 
ova t tu ll ee t 

Kes ki -E uroo ppa 

Keski-E uroo ppa 

Po hjois-Saksa, 
Puo la 

M usta meri 

Ba lti a 

Ba ltia 

Lä nsi- Ba lti a 

Etelä-Ska ndin avia 

Etel ä - Ska ndin avia 

Kes ki-Euroo ppa 

mo nes ko laji n 
löytö Suo mesta 

6. 

J 1. 

25. 

40 . 

n. I JO. 

IJ . 

J 1. 

11 . 70. 

7. 

ll mav irt a usten muka na ku lkeutu u luo nn o llises ti mui ta k in hyö ntei s i~i kuin pelkkiä suurperhosia . Nä istä 
mainitt a koo n J ussaröstä 25 . 7 .- l. 8. l 9X() ta lletetus ta va lo rysä ma ter iaa lis ta Suo me lle uu tena löy tynyt Pe rinep
hela la ncea lis - ko isa pe rho nen. U iy tö o n Euroo pa n po hjo is in ; lä himmä t ha va inn o t laji sta ovat Liettu as ta ja 
Ete lä- R uotsis ta. 

Timo Nupponen & Kari upponen 
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Sotainvalidien syyskeräys 
Krigsinvalidernas höstinsamling 

HANKONIEMI 

Sotainvalidien veljes
liiton syyskeräys 1987 

Sotainvalidien perinteinen syyskeräys suoritettiin tä nä vuonna H a ngon ja Lappohjan 
alueilla 12.-20. lokakuuta. 

Kuutena keräys iltana pa reittain ovelta ovelle kulkeneet varusmiehet sa ivat avustuksen 
yhteensä 1 327:sta hankolaisesta taloudesta. Keräys tuotti 16 707 markkaa, mistä par
haimma t kiitokset kaikille kerä ykseen osallistuneille niin lahjoittajille kuin kerääjillekin . 

"Joskus piti ihmisiä keskeyttääkin , kun ne pyys ivät peremmälle, puhuiva t ja puhuivat , 
jotkut tarjosivat kahvia kin , vaikka rahaahan meidän piti kerätä." 

Näin kertoi keräys kokemuksistaa n korpraa li Mickelsson , joka noin neljänkymmenen 
muun Hangon Rannikkopatteriston va rusmiehen tavoin vaelsi pitkin Hangon katuja 
suorittaessaan Sotainvalidien ve lj es liiton syyskeräystä. Korpraali Mickelssonin mielestä 
ihmiset suhtautuiva t keräy kseen hyvin. Poikkeuksia tietenkin oli, mutta suurin osa han
kolaisista a ntoi mielell ään rahaa hyvään ta rkoitukseen. 

Patteriston ko mentaja evers tiluutnantti Rinne muisti keräyksessä erityises ti a ns io ituneita 
e li eniten rahaa keränneitä va rusmiehiä kunto isuuslo milla. 

H ango n Rannikko patte ri ston varusm ies toi mikunta sai keräykses tä toimintansa tukemi
seks i 1 600 ma rkaa , jotka luvataan käy tt ää varus miesten hyväks i. 

Kiitokset kaikille keräyksen on ni stumi seen va ikutta neille! 

Keräyksen järjestäjät 

Alikersantti Marko Mäkinen 
Vl\1TK:n puheenjohtaja 

Tykkimies Jyrki Pikkarainen 
Varusmiesdiakoni 

HANKONIEMI 

lå\, Papin palsta 

VOISIKO KIRKKO OLLA POISSA? 

Jumala on tehny t koko ihmissuvun yhdestä ainoasta' asumaan kaikkea maanpiiriä ja on 
säätäny t heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. 

Apostolien teo t 17:26 

Puo lustusvoima t ovat kiinteä osa Suomen va ltiota. Se suoje lee kansamme vapa utt a ja 
yhteiskuntajärjes tys tä, jottei yhdell ekään va lti o ll e tuli si kiusausta rikkoa 9. ja 10. käskyä 
vas taa n . Nä issä käs kyissä varo itetaa n himoit se mas ta mm. lä himmäistes i asuntoja, av io
puolisoja ... yleensä kin kaikkea mikä o n heidä n o maa nsa. 

Toimiessaan kiinteänä yhteisku nnan osa na - osa na lä hes jokaisen suoma la isen elämää -
armeija ei voi eikä saa su lkea itseään kri stilli sen uskon, etiika n eikä moraalin ulkopuo
lelle. 

Tosin joskus eteen vo i tulla til anne, jollo in ko ko kansakunnan on yhdessä rikottava 
käsky "Älä tapa". Mutta sit ä kää n asiaa ei vo i o hitt aa yhteise ll ä o la n kohautuksella ja 
pistää systeemin tai maailma n menon syyksi. On pys tyttävä ja tk a maa n eteenpä in , mutta 
se ede ll yttää, että ollaan va lmiit kuuntelemaa n ne o nge lmat ja ri stiriida t , jo tka ryskyvät 
yksityis ten ihmisten ja si tä kautta koko Suomen mieli ssä. 
Voisiko kirkko o ll a s illo in po issa? 

Synti on a ina synti Juma laa vas taa n. J a sillo in o n kaikkien saatava kuulla, mitä Jumala 
siitä sa noo: Po ika ni J eesuksen ristinkuoleman tä hden saa t synti s i a nteeks i. Tule minun 
ra uhaa ni. 

Kirkk o e i ha lua ratkaisumalleillaan hallita tai ka hlita ketä n itseensä, vaan kirkon vä lit
tämien Jumalan sää nnös ten tarko itus on suoje ll a elä m ää parhaall a ma hdo llise ll a tavalla 
myös jokapäiväisessä elämässä mme - ei yksin kriisitilanteissa. Juma la tietää inhimillisyy
temme; sen miten helpost i toimimme lähimmä isiä mme ja itseä mme vah ingo ittaen . 
Kuka kertoisi Raamat un kannan, jos kirkko o li si po issa? 

Varusmiesdiakoni 
Tkm Jyrki Pikkarainen 

11 
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Majuri Ranta reserviin 

MUSTEPULLO TYHJENI 
Russarön linnakkeen pohjoisosaa hallitsee tyyli

käs rakennus , jolla on hyvin omaleimainen muoto . 
Muotonsa johdosta talo on saanut yleisesti tunne
tun nimensä - Mustepullo. Mustepullo on perin
tei ses ti toiminut linnakkeen päällikön virka
asuntona. 

Rakennus on valmistunut 1900-luvun alussa 
Karjalan kannaksella. Tsaa ri-vallan kukistuttua 
Venäjällä talo purettiin 1918,ja Russaröhön se tuo
tiin 1921. Vuosien varrella Mustepullossa on asu
nut useit a rannikkotyki stön merkkihenkilöitä, 
mm . puolustusvo imain komentaja Jaakko Valta
sen isä. Maj uri Ranta ehti asua Mustepullossa use
aan eri otteeseen yhteensä noin kymmenen vuoden 
ajan. 

falon toisesta kerroksesta avautuu näkymä 
koko Russarön linnakkeen ylle. Öisin majakka piir
tää valokeilansa rakennuksen seiniin, pohjoisesta 
tervehtii Hangon kaupungin valot. Majuri Rannan 
muutettua rakennus jäi tyhjäksi . Mustepullo vai
puukin nyt talvihorrokseen toivottaakseen uudet 
asukkaat ensi kesänä entistäkin pirteämpänä 
tervetulleiksi. 

Espanjaan muuttaneet Raija ja Mauri Ranta jättävät hyvästejä Mustepu/lon ovella 

HANKONIEMI 

HANKONIEMEN SILMÄ 
PERUSKORJATTIIN 
Ken olet, armas tähti mi kauas merehen säteitäs yössä myrskyisässä heität? .... 

Näin runoili Z. Topelius aikoi naan Maamme kir-
jassa Russarön majakasta el i Hankoniemen si l-
mästä. 
Tämän kesän ja syksyn aikana on 1862 valmistunt 
Russarön majakka pessyt kasvojaan . Majakka on 
ulkoa ja sisältä maalattu. · Ikkunat ja ovet on 
uusittu. Yläkerran tasanne kaiteineen on uusittu ja 
teräskaiteet on vaihdetu uusiin. Samoin majakan 
sisälle on asennettu lämmitys, jota ei aikaisemmin 
ole o llut. 
Nykyinen majakka on neljäs samalle paikalle 
rakennettu tunnusmajakka. Ensimmäinen on asia
kirjojen mukaan rakennettu 1700-luvu lla. Suomen 
sodan ( 1808-1809) aikana majakka hävitettiin. 
Toinen majakka rakennettiin 1826 nykyiselle pai
kalle, joka oli vankempi puurakennelma. 1830 
luvulla ryhdyttiin asentamaan loistoa majakkaan 
ja se valmistui 1837. Valo oli pysyvä va lo, mutta jo 
seuraavana vuonna se muutettiin vilkkuvaloksi. 
Majakan korkeus oli noin 100 jalkaa meren 
pinnasta. 
1854 purettiin majakka sodan takia. Rakennustar
peet kasattiin läheisyyteen myöhempää polttoa 
varten. Polttoa ei kuitenkaan suori tettu. Vuonna 
1857 aloitettiin taas uuden majakan rakennustyöt. 
Uusi majakka rakennettiin kivestä ja tiilestä ja se 
va lmistui heinäkuussa 1862. Majakan korkeus 
perustasta oli 79 jalkaa. Majakanloistossa oli 
palava kaasuliekki ja kiertoliike saatiin aikaan 
riippuvalla punnuksella kuten kellossa. 
Kerran vielä sinetöit iin Russarön majakan kohtalo. 
Talvisodan aikana se o li vähällä lentää ilmaan puo
lustajien taholta , mutta jäi se ntään tekemättä. 
Sotatoimien yhteydessä 1941 pahoin vaurioitunut 
majakka otettiin korjattuna käyttöön toukokuun 9 
päivänä 1949 klo 16.10. Uudelleen sytytyksen suo
ritti silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Uuno 
Takki . 
1939 sähköistetty majakka automatisoitiin 1950-
luvun alussa. Tällöin myös majakanvartijat pois
tettiin saarelta. 
Nykypäivänäkin, radiomajakoista ja satelliitti 
navigointimahdollisuuksista huolimatta, Russarön 
majakka ohjaa merenkulkijat turvallisesti sata
maan. 

Luutnantti E. Niskanen 

13 
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.l!\.urheilu 

TENNISMESTARUUSKILPAILU 
1. lääkintäkapteeni Tom Kyander 
2. kapteeni R e ijo Kankaristo 
3. eve rsti luutna ntti Heikki Rinne 

* * * 

YLEISURHEILUMESTARUUS
KILPAILUT 
Yleinen 
1. yli luutna ntti Matti Esko la 
2. kapteeni Jarmo Valtimo 
3. vääpeli Pekka Po utia inen 

Yli 40-vuotiaat 
1. sotilasmestari Ra imo Retsu 

Varusmiehet 
1. korpraali Taimela 
2. tykkimies Salmi 
3. tykki mies Iha laine n 

* * * 

AMPUMAMESTARUUS
KILPAILUT 
Y/eismestaruus 
1. yliluutnan tti S Kuortti 
2. kapteeni V-O Eronen 
3. värvätty vääpeli M Vartiainen 

* * * 

H II HTOMEST ARU USKI LPAI LUT 
Yleinen sa,ja 13,2 km 
1. yliluutnantti H Kinnunen 
2. y li vääpeli P Hietamies 
3. luutnantti J Juusela 

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

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

Naisten sarja 6,6 km 
1. kirjanpitäjä I Kankaristo 
2. sa iraa la -ap ulaine n E Salmi 
3. toimistosihteeri M-L Österlund 

Varusmiehet (siviilisukset) 9,9 km 
1. a likersan tti I Huolman 
2. korpraali M Ewart 
3. alikersantti E Airola 

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

* * * 

MAASTOJUOKSUMESTARUUS
KILPAILUT 
Yleinen sa,ja 
1. soti lasmestari P Hietamies 
2. sotilas tek nikko T Toppinen 
3. yliluutnantti M Eskola 

Yli 40 v sarja 
1. so til as mestari M Sipovaara 

Yli 45 v sarja 
1. luutna ntti E Niskanen 

Varusmiessa,ja 
1. koke las Lassooy 
2. korpraali Mäenpää 
3. tykkimies Iha la inen 

* * * 
SUUNNISTUSMESTARUUS
KILPAILUT 
Yleinen sa,ja 
1. kersantti R Kivelä 
2. luutnantti J Juusela 
3. yli kersantti E Tahvanainen 

Yli 35-vuotiaat 
1. luutnantti T Hahtola 

Yli 40-vuotiaat 
1. sotilasmestari M Sipovaara 
2. sotilasmestari R Heinonen 
3. sotilasmestari R Retsu 

Yli 45-vuotiaat 
1. luutnantti E Niskanen 

Yli 50-vuotiaat 
1. yli luutnantti K Lyylinen 

Varusmiehet 
1. alikersantti E Knaapinen 
2. kokelas P Peltonen 
3. alikersantti R Rajakallio 

• 

• 
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Viiden kerhon pienoskiväärikilpailu 

Edessä kilpailun johtaja Veikko Eronen 

Perinteinen viiden kerhon pienoiskiväärikilpailu, 
20 ls makuulta, ammuttiin Russarön linnakkeella 
lauantaina 26.9.1987. Samalla kilpailtiin ystävyy
sotteluna Printalin joukkue vastaan muut joukku
eet. Reserviupseerikerho ei tällä kertaa saanut 
joukkuetta mukaan kilpailuun. Sateinen ja tuuli
nen sää lienee ollut syynä siihen, että ampujien 

JOUKKUEKILPAILU 
1. Upseerikerho I 361 p . ( Eronen, Kuortti) 

määrä jäi tällä kertaa totuttua pienemmäksi. Ker
hojen vä li sessä kilpailussa Upseerikerhon joukku
eet veivät kaksoisvoiton. Henkilökohtaisesti par
haan tuloksen ampui Printalin Toimi Kähkönen. 
Ystävyysottelussa Printa l kukisti Upseerikerho I 
lukuunottamatta muut joukkueet. 

2. Printal 348 p . ( Kähkönen, Mutikainen ) 

3 . Upseeri kerho II 345 p. ( Eskola, Lehtonen ) 
4. HanRPston värvätyt 334 p. ( Voutilainen, Puikkonen) O/nako kymppi? 
5. Reservia liupseeri kerho 316 p. ( Kuittinen, Hytönen) 

6. Toimiupseerikerho 151 p. ( Semi ) 

HENKILÖKOHTAISET TULOKSET 
1. Toimi Kähkönen 190 Printal 

2. Veikko-O lavi Eronen 181 Ups-kerho I 

3. Seppo Kuortti 180 Ups-kerho I 

4. Matti Eskola 175 Ups-kerho 11 

5. Kalevi Voutilainen 173 Värvätyt 

6. Hannu Lehtonen 170 U ps-kerho II 

7. Juha Kuittinen 168 Resau-kerho 

8. Veijo Puikkonen 161 Värvätyt 

9. Arto Mutikainen 158 Printa l 

10. Pentti Semi 151 Tups-kerho 

11 . Seppo H ytöne n 148 Resau-kerho 
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~ Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari , on 
myöntänyt 4.6.1987 seuraavat kunniamerkit: 

- majuri Veli Taisto TURKKI SL R 1 
- luutnantti Mauri Olavi KALLIO SL R 
- soti lasmestari Erkki Iisakki ILKKA SVR M 1 
- ylivääpäli Erkki Antero LILJEROOS SVR M 1 
- värvätty Leena Kaarina KEMPPINEN SVR M 
- värvätty Anja Kirsti Tuulikki SUNDVALL SVR M 
- vä rvätty vääpeli Matti Sakari VARTIAINEN SVR M 
- toimistosihteeri Maija-Leena ÖSTERLUND SVR M 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
4.6.1987 sotilasansiomitalin. 

- majuri Yrjö Tapani VIRKKI 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seu
raaville: 

- n:o 108 sotilasmestari Pauli KAIHON IEMELLE, 
siirtyessään eläkkeelle 31.5.1987 
- n:o 109 ylivääpeli Pentti HOKKASELLE, siirto 
SKK:uun 31.8.1987 
- n:o 110 yliluutnantti Tapio MAIJALALL E, siirto 
RTK:uun 31.8. 1987 
- n:o 111 kapteeni Kari TOIVOSELL E, siirto SLRTR: 
iin 16.10.1987 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seu
raaville: 

- n:o 11 7 v-y likersantti Heikki KOVEROLLE , tunnus
tuksena patteriston hyväksi suoritetusta työstä. 
-n:o 118 eversti Juhani NISKALLE 2.9.1987 hänen 
täyttäessään 50-vuotta. 
- n:o 119 yli luutnantti Sakari MARTIMOLLE 9.10. 1987, 
si irto RTK:uun. 
- n:o 120 Kansa lli s Osake pankille 20.9.1987, 90-
vuot ta. 
- n:o 121 Hangon Toimiupseeri Naiset ry. 24.10.1987 , 
40-vuotta 

kr 
kr 

Hankoniemiristi on myönnetty 4.6.1987 seu-
raaville: 

- n:o 704 tkm JÄRVINEN Ari 
- n:o 705 lkm LAAKSONEN Jukka 
- n: o 706 tkm MYLLYHARJU Jari 
- n:o 707 lkm SALO Jorma 
- n:o 708 tkm TIAINEN Jari 
- n:o 709 tkm TOIVONEN Mikko 
-n:o 710 tkm WESTERLUND Petri 

Hankoniemiristi on myönnetty 1.8.1987 seu-
raaville: 

-n:o 711 ylik res COLLIN Björn 

-n:o 712 kapt res HALMINEN Veikko 

-n:o 713 tkm HEIKKINEN Kari 

-n:0 714 alik ITÄMÄKI Kaj 

-n:o 715 viestitt KAARTINEN Pirjo 

-n:07 16 rva KAHMA Marja-Liisa 

-n:o 717 upskok KANKAANHUHTA Kari 

- n:o 718 keitt KAPANEN Tuula 

- n:o 719 tkm KERVINEN Simo 

-n:o 720 yli! KINNUNEN Hannu 

- n:o 72 1 a lik KOSKI Juho 

- n:o 722 upskok LAHTI Mika 

- n:o 723 alik res MUTIKAINEN Arto 

- n:o 724 tkm MÄKILÄ Jari 

-n:o 725 upskok OTALA Tuomas 

- n:o 726 a lik PURSIAINEN Jouni 

- n:o 727 ylik REINIVUO Kari 

- n:o 728 S II V evp RÄTTÄRI Marjatta 

- n:o 729 sa1r-ap SALMI Eeva 

- n:o 730 TJ SUOM IN EN Veikko 

-n:o 731 tkm SUURNIEMI Tapani 

- n:o 732 ma.1 TURKKI Taisto 

-n:o 733 tkm VUORI Matti 

., 

• 
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~ Nimitykset ja 
~ ylennykset 

Patteriston komentaja on nimittänyt 1.3.1987 
lukien puolustusvoimien sotilasteknikon virkaan 
seuraavat: 

- Teknikkoyliluutnantti Eino Kalevi TOM PERI 

- Teknikkoyliluutnantti Osmo Aarne Kalevi TUPPURAINEN 

- Teknikkoluutnantti Mikko Juhani MUNTOLA 

- Teknikkoluutnantti Arto Matti FRANSS I 

- Timo Elias HAHTOLA toimiupseeri n 2 lu oka n toimeen 

l.J . 1987 

- Pentti Tapani HIETAMIES toimiupseerin .3 luo kan to i

meen 1.3.1987 

- Ra imo Juhani LINDSTRÖM to imiupseerin .3 luoka n toi 

meen 1.4. 1987 

- Reijo Olavi KANKARISTO toi miupseerin erikoisluokan 

to imeen l .6. l 9X7 

- Juha Kalevi JUUSELA yliluutnantin virkaan l .(1. 19X7 

- Risto Johan Valfrid MUU RO toimiupseerin 4 luokan to i-

meen l. 7. 19X7 

- Eero Jarm o Tapani VALTIMO kapteenin virkaan 1.:-:. 1987 

- Kari Ilmari VAHTERA toimiupseeri n 3 luokan toimeen 

1. 8. 1987 

- Esko Juhani BRUUN toimiupseerin 4 luokan to imeen 

1.8.1987 

- Teemu Juhani PATRAKKA toimiupseerin 5 luo kan to i

meen 1.9.1987 

- Kari Klaus REINIV lJO toimiupseerin 5 lu oka n toimeen 

1.9.1987 

- Jarmo UUS ITALO luutnantin virkaan 2XX 1987 

- Heikki Tapani PALI toimiurseerin 4 luokan toimeen 

1.10.1987 

- Timo Elias HAHTOLA luutnantiksi 1.3.1987 

- Pentti Tapani HIETAMIES sotilasmestariksi 
1.3 . 1987 

- Raimo Juhani LINDSTRÖM sotilasmestariksi 
1.4.1987 

- Reijo Olavi KANKARISTO kap teeniksi 4.6.1987 

- Risto Johan Valfrid MUURO ylivääpeliksi 
1.7.1987 

- Eero Jarmo Tapani VALTIMO kapteeniksi 
1. 8.1987 

- Kari Ilmari VAHTERA sotilasmestariksi 1.8.1987 

- Esko Juhani BRUUN ylivääpeliksi 1.8.1987 

- Matti Ka lervo ESKOLA yliluutnantiksi 1.9.1987 

-Teemu Juhani PATRAKKA vääpeliksi 1.9.1987 

- Kari Klaus REINIVUO vääpeliksi 1.9.1987 

-Jarmo UUSITALO luutnantiksi 28.8.1987 

- Heikki Tapani PALIN ylivääpeliksi 1.10.1987 

* * * 
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OHJUSVENE- MERTEN UIVA 
LINNAKE 

Patteristomme satamissa usein nähty vieras on 
HELSINKI -luokan ohjusvene. Se herättää kunni
oitusta jo sotilaalliselta ulkonäöltään kauka~ sisä
maasta tulleen rannikkotykkimiehen s1lm1ssa. 

III Parlamentaarinen puolustuskomitea päätti 
l 970-lu'1un lopulla suosittaa hankittavaksi meri-

Tekniset tiedot: 

Uppouma 

Pituus 

Leveys 

Miehistö 

Aseistus 

Koneteho 

Nopeus 

voimillemme tehokkaita ajanmukaisia ohjusve
neitä. Suosituksen mukaisesti tilattiin ensimmäinen 
neljän aluksen laivue, joista ensimmäisenä valmis
tui 1981 ohjusvcne HELSI KJ. Sen mukaan koko 
a lusluokka sai nimensä. Alusluokan muut alukset 
ovat TURKU, OULU ja KOTKA. 

280 t 

45 m 

2,8 m 

30 miestä joista 10 varusmiestä 

4- 8 /RBS 15 SF (MTO 85) 

1/57 70 80 TL T 

2/2x23 80 80 2L T 

Syvyyspommit 

11000 hv 

30 s 

r 
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1 VMTK - VARUSMIESTEN ASIALLA 1 

Palvelukseen astuessasi huomaat tulleesi täysin 
erilaisten normien ja toimintaohjeiden alai
seksi. Siviilielämän vapaampi ilmapiiri muut
tuu täsmälliseksi ja tarkkoja sääntöjä noudat
televaksi varusmiesajaksi. 

Vaikka olitkin valmistautunut varusmies
palvelukseesi ja olit tietoinen sen tuomista 
muutoksista elämääsi, ei ongelmilta kuiten
kaan aina voida välttyä. Ongelmiesi kanssa et 
ole kuitenkaan yksin, sillä Hangon Rannikko
patteristossa toimii VMTK, johon voit ottaa 
yhteyttä ongelmiesi kanssa. Rannikkotykki
miestoimikuntaan kuuluvat mm. sosiaaliasia
mies, oikeusneuvoja, työ- ja opintoasiamies 
sekä työsuojeluasiamies, jotka ovat asiantun
tevia henkilöitä opastamaan ongelmissasi. 

RTTK on suorassa yhteydessä patteriston 
komentajaan ja muuhun kantahenkilökun
taan. RTTK:n puoleen voit kääntyä myös 
mikäli sinulla on ideoita ja ehdotuksia, jotta 

RTTK:n kokoonpano l 0.11.1987 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Työ- ja opintoasiamies / 
työsuojeluasiamies 
Sosiaaliasiamies / oikeusneuvoja 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja 
Russarön tykkimiesedustaja 
Hästö-Busön yksikköedustaja 

niiden toteuttamismahdollisuudet saadaan sel
ville. Kuukausittain järjestettävissä kokouk
sissa selvitetään aloitteet, ja toteuttamiskelpoi
set esitetään komentajalle. 

RTTK :n työalaan kuuluu myös vapaa
ajanviettomahdollisuuksien parantaminen. 
Järjestetään mm. matkoja, elokuvailtoja, eri
laisia kilpailuja ja hankitaan harrastusväli
neitä. Varusmiestoimikunnan tehtäviin kuuluu 
myös joukko-osastoasujen hankkiminen. Ylei
sessä tukitoiminnassa RTTK on mukana osal
listumalla keräyksiin. Pystyäksemme toimi
maan vireästi ja varmoin ottein on meidän 
kaikkien oltava aktiivisia, aloitekykyisiä ja 
ennakkoluulottomia kaikissa jokapäiväiseen 
elämään liittyvissä asioissa. 

ÄLÄ OLE EPÄTIETOINEN - OTA YHTEYTTÄ 

RTTK:n puheenjohtaja 
Alik Marko Mäkinen 

Kapteeni K Marttinen 
Alikersantti M Mäkinen 

Tykkimies J Pikkarainen 
Alikersantti M Mäkinen 

Alikersantti A Rajala 
Tykkimies V Vehmanen 

Alikersantti J Auvinen 
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ALIUPSEERI KURSSIT 
JA 11/87 

1/87 

O lette saaneet a liupseerikurssi lla perustiedot johtamisesta 
rannikkotykistössä . Kou lutuksenne jatkuu kuitenkin 
kurssin jälkeen ja vielä reservissäkin. Vastuu oppimisesta 
ja osaamisesta vain siirtyy ratkaisevasti teille itsellenne. 
Täydentäkää tietonne ja taitonne sellaisiksi, että olette 
käyttökelpoisia johtajia rannikkotykistön osaavassa reser
vissä. 

Te olitte lajinne viimeiset Hästö-Busössä. Voitte muistella ylpeydellä selvinneenne Hangon 
Rannikkopatteriston rautaisesta aliupseerikurssista, josta on aina ollut helppo (helpotus) 
jatkaa opiskelua Rannikkotykistökoulussa tai ryhmänjohtajatehtävissä eri puolilla rannik
koamme. Teitä ennen koulutuksen Hästö-Busön aliupseerikursseilla on saanut 29 kurssia 
vuodesta 1977 - voitte kuulua ylpeydellä tähän joukkoon. 

Onnitteluni valmistuneille ryhmänjohtajille, kiitokset kouluttajille ja apukouluttajille 
hyvästä työn "jäljestä" ja menestystä Kuuskajaskarin linnakkeelle työmme jatkajana. 

Näkemiin 

Kurssin johtaja 
Yliluutnantti Tapio Maijala 

HANKONIEMI 

MERIVALVONTA
LINJA 1/87 

opp Sauren J P 
opp Luolila A J I 
opp Parkkinen I T T 
o pp Saari TA 
o pp Ju vo nen J A 
o pp Harju M A M 
opp Nieminen J P 
opp Katila J A 
opp Toivonen A K 
opp Vi rtanen V M J 
opp Soljama J T 
opp Montonen M P 
opp Gra nl und P J 
opp Pe lto nen P J 
opp Mykkä nen P A 

Kuvasta puutt uu 
opp Tanskanen J E 

11.3. 1967 
21.10.1967 
24. 7.1967 
26.10.1967 
2. 10. 1967 
3.9.1967 
28.6.1967 
25.3. 1967 
21.5.1960 
10. 11.1 967 
7.9. 1967 
23.6. 1967 
27.1. 1964 
21.4.1967 
18.5. 1967 

21 
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TULENJOHTO
LINJA 1/87 

opp Ingman N S 
opp Rajaka llio R J 
opp Salmi J J 
opp Johansson A A 
opp Nieminen H J 
opp Suvanto I J 
opp Ranta M T 

Linjan apukouluttaja: 

27.9.1967 
17. 11.1968 
17.2.1967 
13. 10.1967 
27. 11.1 967 
29.5.1967 
10. 1.1 967 

ko k Roini 

HANKONIEMI 

■■ 

KESKIOLINJA 1/87 

opp Silander J M 
opp Knaapinen E 0 
opp Silfverberg K J 

, opp Lehto la M A 
opp Puisto la J-A 
opp Heikkilä T J 
opp Jokinen J T 
opp Lehtonen H E A 
opp Ka inu lainen J P 
opp Mäkinen M T 

Linjan apukou luttajat: 

16. 12. 1967 
12. 12. 1967 
5.2.1964 
24.6.1967 
18.12.1967 
11.5. 1967 
6.7. 1967 
29.6. 1967 
21.8. 1965 
11.2.1967 

kok Viskari 
a lik Huhtala 

23 
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TYKKILINJA 1/87 

o pp Sa lin T K T 
o pp Pe ll osni emi J J 
o pp A uvinen J P 
o pp La nd P E 
o pp Po la mo M T 
o pp W a llin S T 
o pp Piiroinen J P T 
o pp Ka rja J J 
o pp M äe npää P K 

Linjan a puko uluttaja : 

Kuvasta puuttuu 
o pp Saasta mo inen J P J 

15.1 2. 1967 
27.7. 1968 
28.6 .1 967 
27.8 .1 967 
10. 5.1967 
18. 5. 1967 
9.9. 1967 
6. 10.1967 
11.3.1967 

a lik Ai ro la 

HANKONIEMI 

MERIVALVONTA
LINJA 11/87 

Ylä ri vi 
o pp N ykv ist P R 
o pp T öy rylä M T 
o pp Fagerströ m T K 
o pp Leppäa ho M R M 
o pp Kangas P T 
o pp T a nhua npää H E T 
o pp Ra ita M A 
o pp La ine J T 
opp N iemi KM 

25.5. 1968 
3.11.1 967 
23 .3. 1970 
10. 10 .1967 
29. 5. 1968 
7.9. 1968 
20.3 . 1967 
30.8. 1967 
3.4.1 967 

A la ri vi 
o pp Kinnunen T K 
opp Ko rh o nen O J 
o pp Pylkki J M 
o pp Penttil ä M A 
o pp Siili P K 
o pp M ickelsson H A 

ko k La hti M J P 

10.8. 1968 
30.4. 1967 
29.9. 1967 
30.11.1967 
28 .4.1967 
5.5. 1967 

7.2. 1967 

25 
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TULENJOHTO
LINJA 11/87 

kok Moilanen V J 
a lik Suvanto I J 

opp Heinonen J P 
opp Urmas V A 
o pp Kakko I 0 
opp H ieta la J M 
opp Kimmo P J 
opp Soini O J 
opp Karkila J J 
opp Ra ita K 0 

12.7. 1966 
29 .5. 1967 

18. 11.1968 
3.10.1967 
8. 1.1967 
29.8. 1967 
30.6. 1967 
1.5. 1967 
24. 12. 1966 
5.7. 1967 
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KESKIOLINJA 11/87 

opp Laakso V P 4.1 2. 1967 
opp Rajala A K 4.12.1961 
opp Vanne ET 19.6. 1967 
opp Ta imela J U 30.7. 1967 
opp Keto la P E A 23.5. 1967 
opp Kario J A 11.3.1967 
opp Ko ivisto J M 2. 1.1963 
opp Huhta niem i A E 2. 1.1 967 
opp Mensio O M 30. 1. 1964 

kok Knuuttil a M A 12.5. 1966 
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TYKKILINJA 11/87 

a lik Karja J J 6. 10. 1967 

o pp La iho A-M A 19 .9. 1967 
o pp Pyy könen I A 16. 10. 1967 
o pp Ra ntanen A T 4.11.1967 
o pp Lamppu J A S 5. 11.1966 
o pp Boberg P A 15.1. 1965 
opp Laakso M P 1.4. 1967 
o pp Jumppanen J H 19.1 2.1967 
opp Rantanen A S J 1.10. 1965 
opp Koskinen T S 23. 10. 1967 

Ku vasta puuttuu 
o pp Salminen J P 17.4. 1967 
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* * * * * * * * * vo· ■ JUTTU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Aliupseerikurssilla varusmiespäivystäjän apulaiset kirjoittavat yöjuttuvihkoon 
itse valitsemansa tarinan. 19. huhtikuuta yön pikkutunneilla on oppilas 

Toivonen pääättänyt lähettää kaksi kirjettä ystävilleen: 

* * * 

Rakas äiti, 

täällä sitä nyt ollaan Hästö-Busön linnakkeella . Ei siitä ole 
kulunut kuin vasta viikko, kun meitä tuonut vene kiinnittyi 
linnakkeen laituriin ja merisairas meikäläinen pakotettiin raa
haamaan parin sadan kilon varussäkkiä pitkin teitä ja polkuja 
koulurakennukseen - rakennukseen , jonka nimittäminen 
parakiksikin on jo liiottelua. Ikuisuudelta tämä viikko on tun
tunut. Itse saari on pieni mitätön kivi avomere llä. Tuulta ei 
pakoon pääse. Jos muistat tarinan Papillonista , niin voit likip
itäen kuvitella missä oloissa me täällä elämme. Töitä täällä 
joutuu tekemään aamuvarhaisesta yömyöhään . Sitten meille on 
raivattu sellainen kivipolku , jota kutsutaan cooper-lenkiksi . 
Cooper-lenkkiä ympäri meitä juoksutetaan paitsi aamulla, 
päivällä ja illalla aina silloin , 
kun kaikki ei mene kuten 
vartijat - tarkoitan ko ulut
tajat - haluavat. Oikea nilk
kani onkin jo turvonnut , 
vasen polvi rutisee ja lonkka 
lo ksuu . Lisäks i vilustuin 
uppottuani yösuunnistuksessa 
suohon. Ruoka on täällä 
pahaa , mutta onneksi si tä saa 
vähän. Eli tuu hakemaan poi
kas pois , 

toivoo Arto 

* * * 

Terve Mikko siellä Santaha
minassa, 

täällä sitä nyt o llaan Hästö
Busön linnakkeella. Pari viik
koa a lkaa o lla jo kulunut siitä, 
kun Sandiksesta lähdettiin . 
Että aika voikin mennä nope
asti . Iste saari alkaa päästä 
juuri kukoistukseen kun kevät 
aurinko antaa lumelle kyytiä, 
hätistää jäitä ja jakelee kurssin 
oppilaille rusketusta. Paikka 
on vehreä ja luonnonkaunis 

siellä täällä olevine punaisine saaristo laismökkeineen. Sandik
sen kivihelvetti on onneksi takana. Koulutus on - kuten 
majuri lähtiessämme tänne sanoi - kovaa, mutta reilua. Oppi
tunnit ja liikuntakoulutus on limitetty mielekkäiksi kokonai
suuksiksi. Vieläkö teillä on sitä pässin äksiisiä joka päivä 
aamusta iltaan? Pääsisitpä muuten maistelemaan tämän paikan 
aterioita. Todella herkullisia! Haikeus vain kaivaa mieltä, kun 
tietää kurssin jo pian loppuvan, 

toivoo Arto 
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KUVIA VUODEN VARRELTA 

Isoveli valvoo 

.. 

Rajaseudun Rambo Lepo 

Olen oppilas Salmi 
- tapani tulerre tuntemaan ... 

• 

HANKONIEMI 

"Metsänpoika tahdon olla .... " 

31 

Valmistautukaa pinkka
rarkistukseen! 
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KUVIA 

VUODEN 

HANKONIEMI 

KORO -HUOMIO-TV. .. 
tuleeko siitä mitään? 

VARRELTA Tulenjohtoryhmä .. . 
osoitan maalin 

Mikä viivyttää? 

0 
<:> • Huomenna mennään lujempaa 

H arjoi t t eluavorivis töön 
-MARS! 

Erittäin tarkka ja vaativa 
/ankamiinan asennus 

HANKONIEMI 33 

Kurssin kou/u((ajia 

Yli/. Kinnunen ja vääp. Kaski 
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Tauko paikalla! 

Sijoita 
talousalueen omaan 
arvopaperiin 
huipputuotolla. 
Korko viime vuonna 

12% 
Sijoittamalla osuuskauppaan, kehität 
panoksellasi oman talousalueen pal
veluja ja työllisyyttä. 
Lisäosuusmaksu on osuuskaupan 
jäsenten oma, erilainen ja erinomai
nen jäsenetu. Tuottava ja turvallinen. 
Kysy lisätietoja osuuskaupastasi. 

I 
SALON SEUDUN 
OSUUSKAUPPA 

Turuntie 6 24100 SALO 
Puh. 924 - 185 21 

Meren äärellä viihdymme ain' 

( on TILAA-TAVARAA-TARJOUKSIA ) 

HENRIKKI 
N UMM ELA puh. 913-232 33 

HENRIKKI AVO INN A: ma-pe 9-20 *) la 9-1 8 
*) kesä la ua ntai sin 9-16 (kesä-, heinä- ja elokuussa) 

• 
1 

• 

HANKONIEMI 

Tuplasti luettavaa . 

1. 10 lähtien alkaa 
lltalohian kuukausiliite 
ilmestyä kaksi 
kertaa kuukaudessa. 
Eikä tässä kaikki. 
Lisää hyvää on tulossa. 

1 ,iJ~c\!9hia KEV~::.~·~

__ jlmiil' ~iliiii~-=l9Liiiiiii)hiiiiiilj __ a~ ., ... ~ ... ~ 

"""' soo, 
--~~lc==:::::,----- X>, 

00,- '"° 
i,.71~.u""•~ ;å0• 

... _ ,.::fl(> 
~ ... ~,. soo,- m 
• •• 1890,· 
'."'! ,l)'1(> 

>ol•• 500,- L.. 
f-::-,--""....:::._-=---'-----'~·_, .. 1fil!Q,:_ 

tvl7f#4,,4' 

- '" 

iltalo • r1r1us 

iltalo · us 

ISUZU TROOPER 
Huippumaasturi 

General Mato i 

l!•Ji!Z.t:1=7 l;t&i•I•ll --·=1 i 

V"' ,!o ;_,,'Ii-'~!,>:,,> ,;I YdlC"l!II 

iltalohja 
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Huipulle pääsee vain tutkimalla 
asiat pohjiaan myöten. 
JOT-Yhtiöt on sinulle 
tie suoraan huipulle. 

Jos haluat hyötyä LVI- ja valualan 
huippuosaamisesta joutumatta itse tutkimaan asioita 
perinpohjin, käänny suoraan JOT-Yhtiöiden 
puoleen. 

JOT-Yhtiöille ei pelkkä pinnallinen tieto ole 
koskaan riittänyt. Asioita on tutkittu pintaa 
syvemmältä: käyttäjien toiveita ja kokemuksia 
kuunneltu, kansainvälisiä yhteyksiä hyödynnetty ja 

kokei ltu erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tuloksena 
on valu- ja LVI-alojen huippuosaaminen ja 
huipputuotteet. 

Ja koska emme aio levätä laakereillamme, ovat 
miehemme jatkuvassa tutkimus- ja kehitystyössä 
uusien ja yhä parempien tuotteiden ja palveluiden 
luomiseksi. Meidän mielestämme maailma ei vielä 
ole valmis. 

HÖGFORS-VALIMO OY 
JOT-YHTIÖT 

• 

HANKONIEMI 

TO V OTA =============== 

.. .. .. 
ENSI TAPAAMISESTA KASVAA KESTAVA YSTAWYS . 

Toyota on Pohjoismaiden ostetuin automerkki. Haluamme kiittää 
nykyisiä ja tulevia asiakkaitamme luottamuksesta. Uskomme valin
tanne olevan oikean, onhan Toyota jo vuosia ollut Suomenkin 
suosituin henkilö-, tavara-ja yritysauto. 

Panostamme nyt voimakkaasti Toyotan 
asiakaspalveluun. Menestyksen myötä 
meillä on uusia voimavaroja käytettäväksi 
tulevaisuuteen. Asiakaspalvelumme tulee 
täyttää asiakkaamme odotukset kaikissa 
tilanteissa. Näin kasvaa ja on kasvanut välillemme luottamus. TOYOT' A 
Kestävä ystävyys ensi tapaamisesta lähtien. #lll 
TOYOTA - POHJOISMAIDEN SUOSITUIN AUTOMERKKI. LAATIJUN VOIT LUOTTAA 

IC> KORPIVAARA OY 

37 
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TOYOTA ============ 
\ 

r 
Uusi urheilullinen Corolla Liftback on Tervetuloa koeaja-

nyt meillä. Tyylikkäästi muotoiltu sisältä maan ja tuntemaan suu-
ja ulkoa. Monipuolisesti moniventtiilimootto- ret muutokset käytän-
reita: 12 venttiilinen, 16-venttiilinen uutuus, 16- nössä. 
venttiil inen GT-i -mallin suihkutusmoottori. Toyota Corolla ovh. 
Lisäksi 1.8 diesel. Tehot 75, 95, 125 ja 64 hv:aa. alk. 65.900,- , leasi ng -
Uusi jousitus, mahtavat ajo-ominaisuudet. alk. 1.470,-/kk (36 kk/60.000 km) 

TOYOTA COROLLA SEDAN 
Tilava uudenaikainen perheauto 
Uusi Corolla Sedan on aiempaa 
pidempi ja leveämpi. Siinä on tilaa 
matkustajille ja matkatavaroille. 
Corolla Sedan ovh. alk. 70.900,
Leasing 1.560,- kk (36 kk / 60.000 km) 

Lohjan Autokeskus Oy 
Tynninharju 
Puh. 912- 865 00 

TOYOTA COROLLA FX 
Miellyttävä matkakumppani. 
Corolla FX - kuten kaikki Corollat 
on taloudellinen auto. 
Corolla FX ovh. alk. 65.900,-
Leasing 1.470,- kk (36 kk / 60.000 km) 

Palvelemme 
ma 8.30- 19 
ti- pe 8.30- 17 
la 10- 13 

HANKONIEMI 

Asunto- ja kiinteistönhoito-ongelmanne 
ratkaisee 

Aleksi 21 
kiinteistönvälitys 

isännöinti 

Enso on Suomen suurin metsäyhtiö.+ Myös 
viejänä.+ Liikevaihto 1986 oli 5, 7 miljardia markkaa. + Viennin osuus tästä yli 75 %. + Lähes 4,5 miljardia 

markkaa.+ Viiden suurimman suomalaisen viejän 
joukossa.+ Ensossa tekee työtä 13.400 

suomalaista.+ Viiden viime vuoden 
investoinnit ovat olleet 3,1 miljardia markkaa.+ 
Kartonkeja, nestepakkauskartonkeja, hienopapereita, Pankakosken kartonkeja, sellua, puupitoisia painopapereita, 

laminaattipapereita, hioketta, aaltopahvituotteita, Pure-Pak -lölkkejä, koteloita, voimapahvituotteita, paperisäkkejä, paperijalosteita, 
solumuovituotteita, saha- ja höylätavaraa, liimattuja puutavaratuotteita, vaneria, vanerijalosteita, parruja, pylväitä, 

kuoriketta, Enso,-Vaaja-, Koto- ja Oma-taloja, hallielementtejä. 

ENSO -GUTZEIT OY 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, puh. (90)16291 
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Luotettavat 
TOYOTAT 
takaavat 
matkasi 
onnistumisen 

Meillä on 
asiakasystävälliset 
aukioloajat ! 

SHELL-OJAMO 
K. SOHLMAN KY PUH. (912)-87111 
VAPPULANTIE 3 AVOINNA: ARK. 7.00-20.30 
08200 LOHJA LA-SU 9.00-18.00 

Piirijohtaja 
Antti Hissa 

Osta auto Länsi-
Uudenmaan auto liikkeistä. 
Niistä saat parhaan palvelun -
parhaan vakuutuksen 
autollesi saat Pohjolasta. 
Autovakuutukset ovat osa 
Pohjolan moniturvaa - 7% 

i) POHJOIA-YHTIÖT 
La urinkatu 52, 08100 LOHJA Puh . (9 12)- 11 7 11 
Viherlehdonkatu 11 , 10600 TAMMISAARI Puh . 142 00 
Ka uppiaa nka tu 12, 10300 KARJAA Puh . 306 55 

HANKONIEMI 

NYT HIACE 
LEASING ALK.1.500,-/KK 
(36 kk/60.000 km) 

L E'5iNGHIN1AAN SISALTWA1 uuon, TARPEEN MUKAAN VAI HOET. 
1AVM BRIOGESTDNHALVIRENKAM TOYD1Ä·ÄUOl0 STEREDYH· 
msTELMÄ. LOHKOLÄMMITIN JÄ 1AYOELLiNEN VARUSTEREPPU 

TOYOTA 

TOYOTA ON SUOMEN JA KOKO POHJOLAW,,SUOSI
TUIN AUTOMERKKI. TOYOTA HIACE ON TAVARA
AUTOISTA YLIVOIMAISESTI ENITEN MYYTY. MONI
PUOLINEN, TEKNISESTI EDISTYKSELLINEN JA 
TILAVA KULJETUSVÄLINE, JOLLA ON ERINOMAI
SET AJO-OMINAISUUDET JA ERITTÄIN RUNSAS 

LAATIJUN VOIT LUOTTAA VARUSTELU. OVH. ALK. 61.700,-

HarJukatu 5 

Tammisaaren Autokeskus Oy ~~~E
9
~~~

16090 

Nyt on oikea hetki ostaa Johnson. 
Voit säästää tuhansia markkoja. 
Huom! Hintaetu koskee kaikkia 
jäljellä olevia Johnson-malleja. 
Vertaile hintoja. Toimi nopeasti. 
Hintaesimerkkejä: 

Johnson 4 BR 2.495,- Johnson 9,9 BA 6.575,-
(ovh. 3.175,-) (ovh. 8.220,-) 

Johnson 20 BF 7.990,- Johnson 120 TL32.100,-
(ovh. 10.260,-) (ovh. 40.130,-) 

2-30 hv:n Johnsonin 
1 ~', h .. 

ostaja saa lisäksi ilmaisen uD nson 
3 vuoden käyttöturvan. MAAILMAN YKKOsvALM1srAJALTA 

SYKSYN 
TARJOUS 
Myymme 

kaikki 
veneet ja 
moottorit 

pohjahintaan. 

Tule · 
tekemään 
tarjous! 

H A t k k O · Ahdinkuja 26 angon U O es US y Puh. 911-84410 
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TOSI NOUSIJA. 
MYYNNIN LISÄYS 

n. 100°/o!!* 

Virkkala 912-41 953, 

Tammisaari 911-16100 

KOTIMAINEN 
MDK 20 
INARI 

Valmistaja: 

Meridata Ky 
Veijolankatu 41 
08150 Lohja 
912- 21912 

Myyvät hyvinvarustetut 
urheilu- , kalastus- ja 
venetarvikeliikkeet. 

Kannettava joka
paikan kaikuluotain. 
Paristokäyttöinen. 
Mahtuu taskuun. 
Painaa vain 400 g. 
Mittaa lasikuidun ja 
jopa jään läpi. 
Ilmaisee kalat. 
Laitteeseen on 
saatavissa myös 
veneeseen asen
nettava anturi. 

,1 

HANKONIEMI 

DIESELLAITTEIDEN 
KORJAUKSET 

BOCH, CAV, Diesel Kiki, Nippon Denso 
PUH. 912-23151 MYYRYNTIE 7 

SÄHKÖ
LAITTEIDEN, 
_KAASUTTI MIEN 
JA BENSIININ 
RUISKUTUSLAITTEIDEN 
KORJAUKSET 
PUH. 912-23 424 
LEVYSEPÄNTIE 5, 08150 LOHJA 

"::_. '. AUTO•RELE 
'M' H. VÄLIMÄKI KY 

• • • • 

KOP 

INSINOORITOIMISTO 

OLAVI POHJALAINEN KY 
Kalevankatu 11 A 
00 100 Helsinki 
puh. 90-648 001 

Kiviniementie 2 
96400 Rovaniemi 
puh. 960-312 614 

LVI-suunnittelua jo vuodesta 1959 

@TAPIOLA 
Lohja puh. 912 / 22388 

jt, LKH-ELECTRONICS 
Olarinluoma 15 

SF-02200 ESPOO Finland 
Puh . /Tel. (90) 423 655 Telex 125473 lkh sf 

AUTOT ALO SERE 
PERTTILÄ, LOHJA 

Puh. 912-81777 

43 
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VAKUUIUKSEIKO VAIKEITA? 

ANNA POI1.JOLAN OPASTAA
KYSY MEILTÄ MONITURVASTA. 

POHJOLA §)YITTIÖT 
1'01//0L·I SCO,\U-SAJ./4 \ IA L:UROOPJ>AL,l/8E\/ 

. IL\IAJU\'l:N 

Tammisaari 911-14 200 
Karjaa 911-30 655 

"" Soitellen siviiliin~" 

Vaikka ei se siviilikään ole pelkkää juhlaa. Siksi 
kannattaa marssia ensin pankinjohtajan puheille. 

Kansallispankkiin. 
Löydät varmasti oikean taloudellisen tahdin. 

Se on meidän velvollisuutemme. 
Kansallispankissa. 

Tosi on. 

& KANSALLISPANKKI 

Turva llista asumista, 
osaavaa rakennuttamista, 
kokonaisvaltaista 
isännöintiä. !f 

Valtakunnallinen - / 
..... ......i_ ... vuokratalo-osuuskunta VVO · 

ASUNTOKAUPPA 
MAfflKORHONEN LKVOy rAJ 

Hiihtäjäntie 5 0081 0 Helsinki 
Puh. 78 22 66, kotiin 698 02 42 
Autopuhelin 949-25 42 90 

lcual - lämmittää 

- mattoalan erikoisliike -

MATTO RAUMA 
Kuninkaankatu 27 Puh. 938-227 700 

HANKONIEMI 45 

1------.. 

IGT Pintansa Pitävä , GT 
~ SPORT Aerosolmaali SPORT J , 

lJW,1(1/Jf; 

I 
INA 

A 

INA Laakeri Oy 
Postiosoite: Postilokero 11 08201 LOHJA 
Konttori ja var.: Vappulantie, 08201 LOHJA 
Puhelin (912) 871 01 Telex 1426 INA SF 
Telekopiointi (912) 860 37 

MERKKI
TUOTTEENA 

SUOMAIAINEN 
KOTI 

HELSINGIN SATO OY 
KUPARITIE 1, 
00440 HELSINKI 44, PU H. 562 4044 

Kun hankit Volvosi LV Autosta. sijoimt 
samalla myös asiantuntevaan huoltoon. 

LVAUTO 
ESPOO KO N ALA 
~~ :~:r;-:O: ~~::!1~1 

2 Automaattinen valotus, fil-
1---- ----- minsiirto, fi lmin herkkyy

den tunnistin ja salama. 
AutoFocus, automaatti tar
kennus. 

Lastbilstransporter 
med bilsläpkran 

utförs 

.. 
SJOLUND 

BENGT 
10160 NYL DEGERBY 

Tel. 90- 213 053 

1095r 

llAMERl@IESKUS 
LAURINKATU 55 

08100 LOHJA, PUH. (912) 24 624 
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SCAN-AUTO 
Jli 

SCANIA • SQ:QR • :icAT 

LOHJA PUH. 912-864 00 

KULT 
KULJETUS TRANSPORT 

K.GRAHN 
~ 911-815 36,820 45 

0 HANKO 00 
Linjaliikenne Hanko-Lohja-H:ki päivittäin. 

Tilausliikenne ja ulkomaanliikenne. 
Muuttokuljetukset, 

NOl<IA@MOBIRA 

OY LOHJA AB 
Turun Myyntikonttori 
Vahdontie, 20350 TURKU 
puh. (921 ) 539 555 

KUKKO 

KATT,:~ ~,.0.1::N :.s1:.'\, T1_1",. "TUA 
T :,, k , A ;:; 1,1 : ;: X P E ;:; 1 

Tekninen neuvonta: 

harry ekky 
Kuormatie 03100 Nummela 
Puh. (913) 23 688 

.. 

HANKONIEMI 

TEKNINEN PIIRTÄMINEN 

l 1 !1 t:!!!f!ffJS}l'( 
Näsilinnonk. 24 D, 33210 Tampere Puh. (931) 146 7 40, telefox (931) 133131 
Veikkorinkotu, 05840 Hyvinkää Puh. (914) 22 580, telefox (914) 22 508 

Cf;urun fllutnkauppa Oy 
TIERANKATU 7. PUH. 373 700 

cj) OSUUSPANKKI 

vaatehuone C3 
mblomqvist 

Laurinkatu 44 . 08100 Lohja 10 Puh . 912-25725 

~ :~~( ~ SUOMEN PANKIN SETELIPAINO 
t"'ilsj.} FINLANDS BANKS SEDELTRYCKERI 

"'-:1,,,..,,..11,·'",, .. 

TURUN CITYMARKET 
Uudenmaantie 17 
20700 TURKU 70 

RCC 
NUMMELAN TAPETTI JA VÄRI KY 

Peräsimentie 4 KENTTÄLÄ 

03100 NUMMELA puh. 913-222 26 

WÄRTSILÄ [u]&~D~~ 
Wärtsilä Meriteollisuus Oy 

ARKKITEHTUURITOIMISTO HUHTINIEMI-SÖDERHOLM KY 
Pihlajatie 30 00270 Hki 27 puh . 480 255 

YLEISSIIVOUS 
KANGAS Ky 

KONETEKNINEN SUUNNITTELU 

INSINÖÖRITOIMISTO 
~ECTECA o,-,, 

Nosilinnonk. 24 D, 33210 Tampere Puh. (931) 112100, telefox (931) 133131 
Veikkorinkotu, 05840 Hyvinkää Puh. (914) 22 580, telefox (914) 22 508 

Kuljetusliike 

P. SALONEN KY 
23260 RAUTILA puh. 922- 634 73 

HOIKKIS 
Tuureporinkatu 6 B 45 

TURKU puh. 921-512 2 16 

rnJ®(}]TI 
03100 NUMMELA Puh 913-23422 

SAMPOLAN AUTO KY 

HUOLTO-KORJAAMO Teollisuustie 13 
ORIMATTILA 
918-718 95 



,.. .. 
KAIKKI KIRJAPAINOALAN TYOT 

NOPEASTI - EDULLISESTI 

~ KIRJAPAINO 

'3/Tarvehytti Oy 
Urheilukatu 2 ldrottsgatan 

Hanko 10960 Hangö 
Puh. 911 - 826 85 

ALL T INOM TRYCKERIBRANCHEN 
SNABBT - FÖRMÅNLIGT 


