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RANNIKKOTYKKIVAKI ! 
Valtiolliselta tasolta jo niin tutuksi tullut "hallittu rakennemuutos" on koetellut myös Hangon 
Rannikkopatteristoa sitten viime Hankoniemi-lehden ilmestymisen. Aliupseerikurssin jakaan
nuttua I ja II vaiheeseen, joista I vaihe toteutetaan tällä hetkellä Turun Rannikkotykistöryk
mentin Kuuskajaskarin linnakkeella, vaarantui myös tämän lehden ilmestyminen. Olihan aliup
seerikurssin panos ilmoitushankinnassa ensiarvoinen Varusmiestoimikunnan sitkeällä työllä on 
nyt kuitenkin mahdollistettu ainakin tämän numeron julkaiseminen näin itsenäisyyspäivän kyn
nyksellä. Toivoa sopii, että lehti voisi jatkaa avoimena kanavana patteriston väen k eskuudessa 
vähintään kerran vuodessa. Siihen me kaikki tähtäämme. 

Kulunut vuosi patteristossa on ollut tapahtumarikas ja työntäy teinen. Useat leiri- ja sotaharjoi
tukset seurasiva_ toisiaan ja jossakin välissä oli myös koulutettava alokkaita, erikoiskursseja ja 
monia muita. Eipä ihme, että kotiväki monessa perheessä osoitti jo lieviä hermostumisen merk
kejä kun jompikumpi tai molemmat perheen "elättäjä!'' loistivat poissaolollaan joskus viikko
jakin. Vapaita ja !omiakin kuitenkin ehdittiin pitää ja ns. taisteluväsymystä ei ilmennyt. Osoi
tuksena reippaasta koulutushengestäja ammattitaidosta voidaan täydellä syyllä pitää rannikko
tykistön kilpailuammunnoissa saavutettua raskaiden pattereiden voittoa ja kokonaiskilpailun 
toista sijaa. Onnittelut samalla Kotkan patteristolle Karhulan maljasta. 

Puolustusvoimien piirissä on yhteiskunnan muuttuessa ja kehittyessä myös sisäisiä muutospai
neita, jotka heijastuvat niin kantahenkilökunnan kuin varusmiestenkin jokapäiväiseen elämään. 
Kantahenkilökunnan ajatukset ja keskustelut ovat varmaankin usein sivunneet tekeillä olevaa 
henkilöjärjestelmän uudistusta. Kukapa ei olisi kiinnostunut omasta asemastaan ja palkkauk
sestaan. 

Varusmiehiä tulevat koskettamaan ainakin asevelvollisuuslain ja palvelukseenastumisjärjestel
män muutokset sekä koulutuksen kokonaisuudistus. 

Totunnaisten asioiden vaihtuminen uudenlaisiin aiheuttaa aina vilkasta keskustelua ja usein 
myös vastarintaa. Tehtyjen päätösten arvostelulla ei kuitenkaan saavuteta mitään positiivista. 
Me täällä Hangon Rannikkopatteristossa py rimme toteuttamaan meille käsketyt tehtävät opti
mistisessä hengessä ja tulevaisuuteen uskoen. Onhan allamme vankka suomalainen peruskallio 
ja käy tössämme siihen kiinteästi "pultattu" teräksinen rannikkotykistö. 

Olkaamme ihmisinä aselajimme veroisia! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

~tt-·~· 1l-~ -
Heikki Rinne 
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70 VUOTTA SOTILASKOTITYÖTÄ 

Sotilaskotitoiminta viettää tänä vuonna toimintansa 
70-vuotisjuhlia. Sotilaskotiaate tuli maahamme jääkä
reitten mukana ja sai täällä heti innostuneen vastaan
oton. 

Yksi tänä vuonna juhlavuottaan viettävä yhdistys on 
RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS. Marraskuun 
3 pv:nä 1918 kokoontui joukko naisia , joiden sydäntä 
lähellä olivat yksinäisillä linnakesaarilla ja laivoilla ase
velvollisuuttaan suorittavat rannikon vartijat. Nämä 
naiset päättivät aluksi järjestää joulujuhlia ja hankkia 
joulupaketteja niille rannikkopuolustuksen sotilaille, 
jotka viettäisivät joulua joukko-osastoissaan. Valittiin 
komitea, joka sai nimekseen "Saaristosotilaiden joulu
lahjakomitea". Tämän komitean syntysanoja pidetään 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen syntysanoina . 

RSKY:n kotipaikka on Helsinki , missä hallitus 
kokoontuu kolmen viikon väliajoin. Pitkällä rannikko
ja saaristoalueella yhdistyksellä on kymmenen paikal
lisosastoa: Kyminlinna, Loviisa, Helsinki, Suomenlinna, 
Porkkala, Hanko, Korppoo, Turku, Uusikaupunki ja 
Rauma. Sotilaskotisisaria yhdistyksessämme on noin 
700. 

VAPAAEHTOISTA TYÖTÄ TARVITAAN! 

Vapaaehtoisen työn merkitys on edelleen erittäin 
suuri . Sisaret päivystävät säännöllisesti sotilaskodeissa 
ja kirjastoissa, järjestävät varojen kartuttamiseksi myy
jäisiä, konsertteja ym. Ilman vapaaehtoisen ja palkat
toman työn suurta osuutta eivät sotilaskotien hinnat 
olisi pysyneet jatkuvasti niin edullisina kuin mitä ne nyt 
ovat. Suomessa autojen hinta taas on tunnetusti korkea. 
Monta munkkia on myyty ja monet myyjäiset järjestetty 
ennen kuin sotilaskotiauto on hankittu ja sisustettu toi
mintavalmiiksi myymäläautoksi. 

Sotilaskotitoiminta on jatkunut keskeytyksettä 
maamme koko itsenäisyyden ajan. Sotilaskoti on tullut 
tutuksi jokaisen ikäluokan varusmiehelle. Koti johon 
tullaan mielellään ja jossa saa viettää vapaa-aikansa 
haluamallaan tavalla. Toiminta jatkuu edelleen muut
tuen ja kehittyen uusien vaatimusten ja tarpeiden 
mukaan. 

Toivon, että varusmiehillä ja sotilaskotisisarilla olisi 
hyvä ja iloinen suhde toisiinsa tällä erikoisella vapaaeh
toisen työn saralla. 

Sirkka Hyvönen 

Russarön soti/askoti 

Sotilaskotihoitaja työssään 

RANNIKKOSOTILASKOTI

YHDISTYS RY 
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•• 
HANKO PALVELEE - NAYTTELY 

Hangon Yrittäjät ry järjesti 15.-16. lokakuuta 
perinteisen Hanko palvelee - näyttelyn, jossa eri 
alojen liikkeet ja kaupat toivat esille tuotteitaan 
omissa osastoissaan Hangon Casinolla. 

Näytteille panijoita oli paljon ja tilaa rajoitetusti, 
mutta osastot oli niin taitavasti sijoitettu, että ne 
eivät häirinneet toisiaan. Lapsille ei taas tullut sisä
tiloissakaan aika pitkäksi - heille oli oma leikki
huoneensa. 
Varsinaisten yrittäjien lisäksi Casinon piha-alueella 
oli Palolaitoksen sekä Hangon Rannikkopatteris
ton kalustoesittely. HanRPsto:n esittelystä vastasi 
yliluutnantti Kinnunen, jonka johdolla 13 varus-· 
miestä opasti yleisöä eri laitteiden käytössä. Näyt
telyssä oli Laseretäisyysmittari MA 8530, jolla 
yleisö mittaili etäisyyksiä lähisaariin ja satunnai
sesti ohi kulkeneisiin veneisiin allekirjoittaneen ja 
a likersantti Erjalan opastuksella. Viestikal ustosta 
esitteillä oli sanoma laite sekä kenttäradiot LV 217 
ja LV 317, joilla runsas yleisö sai "viestittää" 
varusmiesten avustamina. 

Dragsvikistä oli tuotu panssaroitu miehistönkulje
tusajoneuvo Pasi sekä raskas Sisu kuorma-auto. 
Nämä ajoneuvot sekä 23 millimetrin ilmatorjunta
tykki olivat lasten ja aikuistenkin suuressa suosi
ossa; ne olivat koko näyttelyn vetonaula. Ilmator
juntatykki toimi näytte lyn ajan karuse ll inä ja 
ajoneuvot o livat jatkuvasti täynnä leikkiviä lapsia 
ja kiinnostuneita vanhempia. A luee lle pystytetyssä 
ajoneuvonkorjausteltassa pyöri näyttelyn ajan 
videoesitys maanpuolustuksesta, erityisesti rannik
kopuolustuksesta. 

• 23 mm:n ilma torjunta tykki ahkerassa käytössä ... 

Kaunis , poikkeuksellisen lämmin syyssaa suosi 
näyttelyä . Esittelijöinä toimineet varusmiehet piti
vät työtään mukavana vaihteluna tavalliseen vii
konloppuohjelmaansa. Varusmiesten ja kantahen
kilökunnan hyvin sujuneen yhteistyön hedelmänä 
uskonkin esittelyn avartaneen siviiliväestön tietoja 
puolustusvoimista. 

Kokelas M ika Immonen 

• Esiteltävää löy tyi ... 
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Yli 500 osanottajaa 

LOHENVAELLUS - VANTAAN JOTOKSELLA 
ResUL:n jättijotos -
YLI 500 ERÄVAELTAJAA KAHDEN YÖN YLI MAASTOSSA 

Jotos, erävae/lus vaatii kovaa kuntoa, nokkeluutta 
SUOMEN SUURIN RESERVILÅ°ISJOTOS VAN
TAALLA 

Reserviläisurheiluliiton, ResUL:n vuotuinen , val
takunnallinen jotos, erävaellus järjestettiin neljän 
vantaalaisen reserviläiskerhon voimin Kuusijärven 
ja Sipoon maastoissa viikonvaihteessa 7.-9.10. 
Osanottajamäärä.Itään LOHENV AELLUS- VANTAAN 
JOTOS 88 muodostui suurimmaksi maassamme 
koskaan järjestetyistä erävaelluksista . 129 nelimie
histä partiota eli yli 500 osallistujaa työntyi syksyi
seen yöhön perjantai-iltana 7.8. klo 18.30 alkaen. 
Maaliin tulo tapahtui sunnuntaina 9.10. klo 
11-15 .30. 
Kaukaisin partio tuli Kuusamosta. Partioiden 
kotipaikat kattoivat koko maamme kartan. Osan
ottajien ikäjakautuma oli laaja , aina 17-65 vuo
teen. Mahtuipa joukkoon yksi neitonenkin, joka 
ennakkoluulottomasti oli lähtenyt matkaan 
Porista. 

ResUL o li antanut jotoksensa järjestelytehtävät 
tänä vuonna Tikkurilan Reserviupseerikerhon, 
Länsi-Vantaan Reservi upseereiden, Vantaan 
Reservinaliupseereiden ja Länsi-Vantaan Reservi
naliupseereiden harteille. Valmistelut kestivät 
kaikkiaan yli 2 vuotta ja niihin kuten itse tapahtu
man läpivientiin otti osaa yli 200 reserviläistä. Ei 
ihme, että jotoksenjohtaja Vesa Kotilainen säteili 
sunnuntaina myöhäisiltapäivällä tyytyväisyyttään 
sil lä jättiurakasta oli selvitty puhtain paperein. 
Tästä kertoivat osallistujien arvioinnit yksitulkin
taista kieltään. Jonot suorituspaikoi lla oli onnis
tuttu välttämään, ATK:lla hoidettu tulospalvelu 
toimi todella reaaliajassa ja jokainen partio sai 
välittömästi viimeisen tultua maaliin tiedot sijoi
tuksestaan rastin tarkkuudella. 

Reitistä ja tehtävistä 

Yhteensä noin 50 km:n mittainen reitti oli viitoi
tettu Pohjois-Vantaan ja Sipoon maastoihin. Se 
yllätti lähes kaikki osanottajat - että moista kor
pea löytyy välittömästi Kehä III:n pohjoispuolelta! 
Maaston vaihtevaisuus koettiin miellyttäväksi teki
jäksi. Reitti koettiin raskaaksi mutta ei yli
rasittavaksi. 

Matkan varteen oli sijoitettu yhteensä 39 tehtä
värastia , joilta kukin partio sai suoritustaan vas-

taavat pisteet. Jotoshan ei itse asiassa ole varsinai
nen kilpailu , jos kohta osallistujat itse siitä sellaisen 
tekevät. Nopeus pikataivalta lukuunottamatta ei 
ole ratkaiseva tekijä vaan saadut pisteet. Tehtävien 
laadinnassa oli ilmeisesti myös onnistuttu , sillä 
skaalaa pidettiin hyvänä , vaa tivuutta asiallisena , 
tietoja , nokkeluutta kuten myös reserviläistaitoja 
edellyttävänä. Osallistujat joutuivat ratkomaan 
ensiapu- , pelastuspalvelu- , nokkeluus- , arviointi
ym. pulmia. Oli selvitettävä linnunpöntön teosta, 
oli oltava likaamatta vähäisimmässäkään määrässä 
luontoa , oli rohjettava työntyä syyskylmään veteen 
lyhyttä uintimatkaa varten , oli ylitettävä puro 
omin avuin mukana olevan varustuksen turvin , oli 
asuttava maaliin ampumarastilla ja piti antaa ensi
apua loukkaantuneelle kuten myös löytää kadon
nut nopeasti jne. Ennen kaikkea monipuolisuus siis 
leimasi tehtäviä. 

Partiot tekivät matkaa kahden yön yli omin 
majottein ja eväin. Jokaisella partion jäsenellä oli 
rinkka, jonka keskimääräinen paino kohosi 15-18 
kg:aan. Partiokohtaisiksi varusteiksi oli määrätty 
kirves, saha ja vähintään kahdenkymmenen metrin 
mittainen pelastusköysi. Viimemainittua tarvittiin 
mm. pelastusliinan heittämisessä veden varaan jou
tuneelle. 50 km moinen kantamus selässä vaatii 
hyvää kuntoa, koko jotos erämiestaitoja ja osa teh
tävistä myös reserviläiseltä kohtuudella edellytet
tävää kelpoisuutta - olihan kyseessä ResUL:n 
jotos. 

Osanottajien ajatuksia ja lopputulos 

Kymmenen keski-iältään vaihtelevan partion 
haastattelu antoi tulokseksi seuraavia huomioita: 

järjestelyt erinomaiset , ei jonotusta rasteilla 
reitti monipuolisuudessaan onnistunut 
tehtävät erittäin mielenkiintoisia, kohtalaisen 
vaativia ja sellaisina jotoksen arvoon sopivia 
mieli hyvä - kotiin vietävänä miellyttävän 
kokemuksen virkistämä keho; vähäinen väsy
mys kuuluu osaksi tätä 
parikkalalaiset seuraavan vastaavan jotoksen 
järjestäjinä kovan paikan edessä mikäli aikovat 
panna paremmaksi ! 

Jotoksen korkeimpaan pistemäärään eli kisan 
"voittajaksi" selviytyi Jyväskylän Akateemisten 
Reserviupseerien partio JARU. Se ylsi 307 pistee
seen teoreettisen maksimin oltua 400 pisteen tietä-
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missä. Tämä partio oli ainut em . sata-rajan ylittä
nyt. Siinä vaelsivat Iiro Kakko, Timo Muhonen, 
Tuomo Muhonen ja Petri Stevander. 
Toiseksi tuli Heinäveden RESSUT 283 pisteellä, 
kolmanneksi Euran Reserviläiset I 282 pisteellä. 
Kun vielä 17 .:n partion loppu pistemäärä oli 263 
on syytä todeta, että kisa kärjen osalta muodostui 
yllättävän tiukaksi ja tasaiseksi . 

LOHENV AELLUS - VANTAAN JOTOS 88 
on kisattu ja seuraavan kerran reserviläiset 
kokoontuvat valtakunnalliseen syysjotokseensa 
Parikkalaan 7.-9.10.1989. Nähtäväksi jää muodos
tuuko siitä jälleen kooltaan ennätyksellinen. Aina
kin mielenkiinto kovaa kisaa kqhtaan näyttää ole
van jatkuvassa nousussa ResUL:n piirissä. 

"Jotkut eivät pidä jotostelua urheiluna! Tällai
seen tuomioon on syyllistynyt jopa suuren viesti-

• Eri etenemistapoja 

men ao . osaston päällikkö. Sopisi hänenkin itse 
tulla kerran koittamaan miltä jotos tuntuu, niin 
eiköpähän ajatukset muuttuisi. Tällainen jotos 
näet vastaa rasitukseltaan täysmaratonia, jos kohta 
rasitus jakaantuukin vähän pidemmälle ajalle. 
Mutta sittenkin, eiköhän jotos urheilusta käyne", 
tuumi eräs hikinen maaliin tullut, kuin loppuka
neetiksi. 

VANTAAN JOTOS -TULOKSET 

1. Jyväskylän AKAT. RU/JARU 
2. Heinäveden RESSUT 
3. Euran Reservi läiset I 
4. Vakka-Suomen RU 
5. Keravan reserviläiset 

307 p 
283 p 
282 p 
280 p 
279 p 

• Vauhtia riittää .... 
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KOKEMUKSIA JA AJATUKSIA 
LINNAKKEIDEN LÄÄKINTÄHUOLLOSTA 

Vaikka lääkintähuollon tehtävät eivät olennai
sesti eroakaan maavaruskunnan vastaavista , 
aiheuttaa linnakkeiden etäisyys mantereelta ja 
ympärillä vellova merialue toisinaan melkoisia 
ongelmia myös lääkintähuollolle. Pimeys, myrsky 
tai sopivan evakuointiin pystyvän aluksen puuttu
minen saattaa aiheuttaa ylipääsemättömia ongel
mia potilasevakuointia ajatellen. 

Telttailusta "luolalääkintään" 

Linnakkeen taistelu- ja tulitoimintaosat miehis
tösuojineen ovat nykyään jo kestolaitteissa. Myös 
huollolliset toimipisteet, eikä vähiten lääkintä
huolto, tulisi saada "kiven sisään". 
Tällaista hoitopaikkaa suunniteltaessa tarvitaan 
peruselementit: vesi, ilmastointi, lämpö ja valo. 
Hoitovälineinä voitaisiin käyttää raskaan jsp:n 
kalustoa. Erillistä potilaiden odotus/vuodeosas
toa, jossa evakuointia vaativat tapaukset odotteli
sivat, ei tulisi myöskään unohtaa. 
Evakuointikalusto on parantunut ratkaisevasti 
siitä , mitä se vielä 70-luvulla oli. Tällöin ei osa 
venekalustostamme sopinut lainkaan paaripotilaan 
kuljettamiseen. Nykyiset linnakeveneet ja meriuis
kot ovat poistaneet tämän epäkohdan. 

Erityispulmamme 

Lääkärin vastaanotollakäynti mantereen puo
lelle saattaa olla hyvinkin vaiherikas ja aikaa vievä 
reissu, kun taas maavaruskuntia ajatellen se voi 
olla viiden minuutin kävelymatka komppaniasta 
poliklinikalle. Tähän pulmaan ei ole ratkaisua 

näkyvissä varsinkaan nyt, kun varusmieslääkäriti
lanne tuntuu vain heikkenevän eikä heitä riitä lin
nakkeille saakka. Jonkinverran tilanne ehkä para
nlSI , kun v01ta1s11n luoda systeemi , jolloin 
lääkintähuoltoupseeri pitäisi linnakkeen aamuhoi
totunnit. Tällöin vastaanotolle pyrkijöiden määrä 
tulisi supistumaan. Tämä vaatisi kuitenkin sen , että 
kyseinen henkilö asuisi linnakkeella. 

Valmius vaaratilanteissa 

Puolustusvoimilla on olemassa omat varomää
räyksensä, jotka kattavat hyvin varusmiesten ja 
henkilökunnan työturvallisuuden. Tämä edellyttää 
tietenkin määräysten tinkimätöntä noudattamista. 
Jokainen hyvin ammattinsa hallitseva "kapitu
lantti" on vielä omiaan vähentämään riskitekijöitä . 
Kuitenkin vahinkoja ja sen myötä onnettomuuksia 
tulee aina joskus sattumaan ja tästä johtuen lääkin
täpuolella tulee olla jatkuvasti valmius nopeaan ja 
tehokkaaseen toimintaan mahdollisten ihmishen
kien pelastamiseksi. Edelleen lääkintähuoltoa aja
tellen sanoisin , että varusmiehillämme on oikeus 
odottaa osaavaa avun saantia tilanteen niin vaa
tiessa. Asiallinen suhtautuminen poikiin luo osal
taan luottamukselliset suhteet heidän ja sanitäärien 
välille. 

Henkilökunnalle ammattiin liittyvät vaarateki
jät ja niihin liittyvät varotoimet ovat mitä suurim
massa määrin myös työturvallisuuskysymyksiä. 
Joutuvathan he alkuvaiheessa turvautumaan 
samoihin lääkintäpalveluihin kun varusmiehetkin . 
Tämän johdosta muistuttaisinkin kouluttajia ja 
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muuta henkilökuntaa siitä, että todetessaan heik
kouksia tai puutteita turvallisuuteen liittyvissä 
toiminnoissa he puuttuisivat asiaan ankaralla 
kädellä. 

Tuleville lääkintähuoltoupseereille sano1sm, 
että noudattakaa lääkintähuollon osalta kirjaimel
lisesti varomääräyksiä, niin materiaalin kuin henki
löstönkin käytön suhteen. Tämä toimenpide takaa 
rauhalliset yöunet. 

Patteristossa on ollut paljon hyviä vuosia 
onnettomuuksia ajatellen. Mutta muistakaamme, 
että "läheltä piti" tilanteita on ollut, minkä vuoksi 
ei pidä tuudittautua siihen, että vahinkoa ei 
tapahtuisi. 
Mahdollisen onnettomuuden takia menetettyä ter-

* * * 

veyttä ja työkykyä ei millään rahallisilla korvauk
silla kuitata. 

Huolettomasti hoidetut varotoimenpiteet ja 
asianomaisen varohenkilöstön välinpitämätön suh
tautuminen tehtäviensä hoitamiseen olisi työturval
lisuutta ajatellen vaarallinen yhdistelmä. 

Tehkäämme parhaamme, muuta meiltä ei voida 
vaatia. 

Toivotan edelleen patteristolle turvallisia tuli
toimintavuosia tehokuudesta tinkimättä. 

* * * 

Lääkintähuoltoupseeri 
Kapteeni Reijo Kankaristo 

• Kevä1/eiri Russarössä. Kap1eeni Reijo 
Kankarislo (o ik) ja lääk inlämies. Taus1al/a 
raskas j sp-1e/11a. 
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Sotainvalidien syyskeräys 

Krigsinvalidemas höstinsamling 

HANKONIEMI 

Sotainvalidien veljes
liiton syyskeräys 1988 

Sotainvalidien perinteinen syyskeräys suoritettiin tänä vuonna Hangon ja Lappohjan 
alueilla 05.09.-20.10.1988. 

Kahdeksana keräysiltana pareittain ovelta ovelle kulkeneet varusmiehet saivat avustuk
sen yli 1000:sta hankolaisesta taloudesta. Keräys tuotti runsaat 13 000 markkaa, mistä 
parhaimmat kiitokset niin kaikille keräykseen osallistuneille kuin kerääjillekin. Yli 40 
varusmiestä osallistui tapahtumaan. 
Sotainvalidien syyskeräys oli mukava poikkeus useimmille linnakesaarten varusmiehille; 
pääsiväthän he kerätessään käymään Hangon kaupungin puolelle. Olikin hienoa havaita 
kerääjien keskuudessa vallinnut aktiivinen keräyshenki. Innokkain keräyspari, tykkimie
het Hakkarainen ja Bäckman onnistuivat keräämään yhtenä iltana peräti 830 markkaa ja 
heidän kokonaissummansa kohosikin kolmen illan jälkeen yli 2 000:een markkaan. 

Mielestäni hankolaiset suhtautuivat keräykseen myönteisesti. Monet ihmiset pyysivät 
tulemaan peremmälle ja kertoivat jo odotelleensakin meitä. Rahaa lahjoitettiin yleensä 
mielellään , sillä menihän se hyvään tarkoitukseen. 

Patteriston komentaja everstiluutnantti Heikki Rinne muisti keräyksessä erityisesti ansi
oituneita varusmiehiä kuntoisuuslomilla. 

Hangon Rannikkopatteriston varusmiestoimikunta sai keräyksestä toimintansa tukemi
seksi 1 300 markkaa. 

Kiitokset kaikille keräyksen onnistumiseen vaikuttaneille! 

Keräyksen järjestäjä 

Alikersantti Marko Tuomiaro 
VMTK:n puheenjohtaja 

HANKONIEMI 

l&\ Papin palsta 

MITÄ PASTORI TEKEE LINNAKKEELLA? 

Lokakuun puolivälistä lähtien on Russarön linnakkeella liikkunut harmaapukuisten jou
kossa myös varusmiespastori. Uutta on sijoituspaikka - tähän asti Hangon Rannikko
patteriston varusmiespastorit ja -diakonit ovat majoittuneet Huoltopatterille. Siirron aja
tuksena on ollut lähinnä se, että pastori olisi erityisesti alokkaiden tavoitettavissa. Pohdin 
nyt kysymystä, mitä pastori tekee linnakkeella. 

Ensiksi voi todeta, että sotilas- ja varusmiespastorit tekevät joukoissa kirkollista työtä. 
Heidän työnsä ei siis suoraan palvele puolustustoimintaa suppeassa mielessä. Samalla 
puolustusvoimien kirkollisen työn tekijät ovat tietysti solidaarisia puolustukselle. Vas
taus kysymykseen kirkollisesta työstä puolustusvoimissa muodostuu eri näkökohdista. 
Kirkollinen työ puolustusvoimissa selittyy osaksi historiallisesti; sotilaspappeja on, koska 
heitä on aina ollut joukoissamme. Heitä oli viime sodissamme. Heitä oli 20-luvulta asti , 
jolloin tasavallan puolustusta vasta muodostettiin. Heitä oli aikaisempina vuosisatoina 
Ruotsin ja Venäjän armeijoissa. Mutta mitään ei selitetä vain toteamalla, että näin on 
aina ollut. Kysymys muuttuu toiseksi kysymykseksi: Miksi sotilaspappeja oli jo 50 vuotta 
sitten? Tai 100 vuotta sitten? Sata vuotta sitten valtiotkin olivat tunnustuksellisia . Nykyi
nen ideologia taas Suomessa on se, että valtio on uskonnon suhteen puolueeton. Jos 
Suomen puolustusta lähdettäisiin tänään suunnittelemaan nollapisteestä, niin tuskin kir
kollinen työ saisi sellaista sijaa, mikä sillä nyt on. Mutta sellaista nollapistettä ei ole, ja 
tiedämme myös, että kristinusko on yhä suomalaiselle tärkeä , vaikka ei enää voidakaan 
puhua "valtionuskonnosta". 

Kirkolla on oma näkemys ja määritelmä työstään puolustusvoimissa. On kyse siitä, että 
kirkon jäsentä - valtaosa miehistähän kuuluu kirkkoon - palvellaan "sanalla ja sakra
mentilla" uskon vahvistamiseksi. 
Yksityisellä varusmiespastorilla taas on käytännöllisempi näkemys siitä, mitä hän tekee. 
Hän kertoo niistä asioista, mitkä itse kokee tärkeimpinä elämässä. Hän tukee lähim
mäistä raskaassa tehtävässä. 

Olen halunnut esittää, että varusmiespastorin tehtävää voidaan pohtia monesta eri näkö
kulmasta. Eri näkökohdista saa oikean vastauksen osia. Kuitenkin uskon, että todelli
suus, jossa elämme on aina laajempi kuin se, mitä ajattelemme siitä; milloin syvällisem
min, milloin arkisemmin . 
Ja mitä jos Herra Jeesus vaikuttaa keskellämme kirkollisessakin työssä? 

Varusmiespastori 
tykkimies Kristian Norrback 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
MERILINNUSTAJAT 

Seuran perusti patteriston henkilökunta 1960-luvun alussa. "Populaatio" ampui JO silloin men- Ja ilma
ammuntoja käsiasein , tarkoituksenaan rajoittaa maan merilintukantoja puolustusministeriöltä Öröstä ja Rus
saröstä vuokraamallaan maa-alueella. 

Nykyään jäsenistön "kanta" koostuu pääosin puolustusvoimien sekä merivartioston henkilökunnasta. 
Jäsenenä on tällä hetkellä noin 60 maksavaa metsästäjää. On kuitenkin mainittava , että kaikki maksavat 
jäsenet eivät ole aktiiveja metsästäjiä, vaan ne tukevat seuran toimintaa rahallisesti ja riistanhoidollisesti. 
Tämänhetkiset metsästysalueet on vuokrattu Russarön ja Hästö-Busön piiristä. 

Nykyinen seuran toiminnan kohokohta on vuosittainen kevätmetsästys, joka on mahdollinen vain saaris
toalueen seuroille. Kevätmetsästys eroaa normaalista syksyllä tapahtuvasta merilinnustuksesta ajankohdan 
lisäksi myös saalislintujen osalta. Keväisin saa ampua vain alleja sekä haahka-, telkkä- ja isokoskelouroksia. 
Muut linnut ovat kevätaikaan rauhoitettuja. Pääasiallisin saalislintu keväisin on uroshaahka, joka onkin 
helppo erottaa naaraasta väritykseltään. 

Kevätmetsästyksen lisäksi ammutaan tietysti myös normaalina metsästysaikana syksyllä. Erikoisuutensa 
vuoksi onkevätmetsästys ehkä kuitenkin suositumpaa. 

Metsästystoiminnan lisäksi järjestetään savikiekkoammuntoja kilpailun muodossa keväisin ja syksyisin. 
Lisäksi on mahdollista seuran heitintä ja kiekkoja käyttäen ampua myös muina aikoina Russarön Majakka
niemessä. Seura avustaa jäsenistöä myös patruunahankinnoissa. 

Tärkenä osana metsästystoimintaan kuuluu riistanhoito - niin myös Patteriston linnustajille. Osallistu
taan pienpetojen - minkkien ja supikoirien - pyyntiin sekä jänisten talviruokintaan. 

Seuran puheenjohtajana toimii Heikki Palin ja sihteerinä Veijo Kalmari. Johtokunnan muut jäsenet ovat 
Seppo Kuortti, Juha Simola ja Paavo Pohjonen. Lähes alusta asti rahastonhoitajana on toiminut Urpo 
Ii vonen - Örön ja Russarön en tinen kansakoulunopettaja. 

Jäseneksi liityminen on mahdollista Patteriston palkattuun henki lökuntaan ja Hangon Merivartioalueen 
henkilökuntaan kuuluville. 
Uudet jäsenet hyvä ksytää n seura n kevät- tai syyskokouksissa halukkaiden anom uksesta . Jäsenmaksu on tällä 
hetkellä 35 markkaa vuodessa. Varusmiesten osallistuminen seuran toimintaan ei va litettavasti o le mahdol
lista. Seura kuul uu Metsästäjä liittoon ja sen jäsenistö saa Urhei lumetsästys/Sportj akten-lehden liitolta ilmai
seksi. 

Puheenjohtaja 
Ylivääpeli Heikki Palin 

HANKONIEMI 

SOTILASKOTIEN 
TAVARANTOIMITTAJA 

JO 1930-LUVULLA 

TUKKULIIKE 
•• 

Oy FROMAN Ab 
AHJOKUJA 1 

PUH. 911 / 82319 
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~ Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari , on 
myöntänyt 4.6.1988 seuraavat kunniamerkit: 

- kapteeni Veikko-Olavi ERONEN 
- luutnantti Veikko Matti KALMAR! 
- osastonhoitaja Thelma Ingeborg IISAKSSON 
- sotilasmestari Raimo O lavi RETSU 
- ti lan nevalvoja Elvi Aili Mirjami KA RHU 

SVR R 
SLR 
SLR 
SVR Ml kr 
SVR M 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
4.6.1988 sotilasansiomitalin: 

- sotilasmestari Reijo Matti HEINONEN 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seu
raaville: 

- nro 117 sotilasmestari Pentti SEMI, ero palveluksesta 

31.3.1988. 
- nro 118 kenraaliluutnantti Keijo TUOMINEN, ero 

palveluksesta 30.4.1988. 
- nro 119 soti lasmestari Pentti HIETAMIES, siirto 

SatSpE:aan 31.8.1988. 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraa
ville: 

- nro 125 kapteeni Kimmo MARTTINEN 31.3.1988. 

- nro 126 res kapteeni Kari TARKIAINEN 2.7.1988. 

- nro 127 res kapteeni Esko RIIKONEN 12.6. 1988. 

- nro 128 eversti Pär Olof THODEN 19.10.1988. 

Hankoniemiristi on myönnetty 4.6.1988 seu
raaville: 

- nro 746 tkm HUUHKA Ari 

- nro 747 tkm IJÄS Jyrki 

- nro 748 korpr KAILA Lauri 

- nro 749 korpr KOPONEN Olli-Paavo 

- nro 750 tkm MÄNNISTÖ Esko 

-nro751 tkm PALMROOS Pasi 

- nro 752 korpr SURAKKA Marko 

- nro 753 korpr V AANELA Ismo 

Hankoniemiristi on myönnetty 1.8.1988 seu
raaville: 

- nro 754 
- nro 755 
- nro 756 
- nro 757 
- nro 758 
- nro 759 
- nro 760 
- nro 761 
- nro 762 
- nro 763 
- nro 764 
- nro 765 
- nro 766 
- nro 767 
- nro 768 
- nro 769 
- nro 770 
- nro 771 
- nro 772 
- nro 773 
- nro 774 
- nro 775 
- nro 776 
- nro 777 
- nro 778 
- nro 779 

res yl ik 
vääp 
tkm 
tkm 
tkm 
tkm 
värv 
em 
värv 
ins-ylil 
ylik 
teknltn 
alik 
kok 
värv 
ylik 
kok 
kok 
res alik 
kers 
tkm 
tkm 
r-ap 
värv 
a lik 
ylik 

ARLIN Pentti 
HALTTUNEN Ari 
HELLBERG Sami 
HIIRONEN Jaakko 
HYRYLÄ! EN Tuomas 
IIVARINEN Mika 
JALONEN Kristiina 
KAATE Jaana 
KAIVOLIN Ann-Catrin 
LEHTONEN Hannu 
MAN INEN Petri 

YKÄNEN Jaakko 
PELTOLA Ari 
PIHLAS Mika 
POUT ANEN Anne 
RA UTAVA Antti 
SALLINEN Juha 
SALONEN Kari 
SARIOLA Risto 
SIILI Juha 
SUNDELL Jori 
TA ANKO Marko 
TOIVANEN Sirkka 
VOUTILAINEN Pirjo 
YLISUUTA RI Petri 
ÖSTERLUND Antti 

* * 
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~ Nimitykset ja 
~ ylennykset 

Nimitykset 

- Petri Markus MANNINEN toimiupseerin 6 luokan vir
kaan 1.2.1988 

- Jukka Tapani MÄNNISTÖ toimiupseerin 6 luokan vir
kaan 1.2.1988 

- Lauri Juhani PEKKALA toimiupseerin 6 luokan virkaan 
1.2. 1988 

- Antti Sakari RAUTA V A toimiupseeri n 6 luokan virkaan 
1.2. 1988 

- Jyrki Tapani TALVINEN toimi upseerin 6 luokan virkaan 
1.2. 1988 

- Antti Valdemar ÖSTERLUND toimiupseerin 6 luokan vir
kaan 1.2.1988 

Markku Armas SIPOV AARA toimi upseerin 2 luokan vir
kaan 1.2.1988 

Ari Juhani VUOTILAINE toimiupseerin 5 luokan vir
kaan 1.4.1988 

Juha Tapio SALOMAA toimiupseerin 5 luokan virkaan 
1.5.1988 

Eero Olavi MEHT ÄLÄ toimi upseerin 4 luokan virkaan 
1.8. I 988 

- Petri Olavi PA RVIAfNEN luutnantin virkaan 26.8. 1988 

- Esa J uh a ni T A H V ANA INEN toim iupseeri n 5 luo ka n vir-
kaa n 1.9.1988 

Seppo Juhani KUO RTTI kapteenin virkaa n 1.1 1. 1988 

* * * 

Ylennykset 

Petri Markus MANNINEN ylikersantiksi 
26.1.1988 

Jukka Tapani MÄNNISTÖ ylikersantiksi 
26.1.1988 

Lauri Juhani PEKKALA ylikersantiksi 26.1.1988 

- Antti Sakari RAUTA VA ylikersantiksi 26.1.1988 

- Jyrki Tapani TALVINEN ylikersantiksi 
26.1. 1988 

- Markku Armas SIPOV AARA luutnantiksi 
1.2.1988 

- Ari Juhani VUOTILAINEN vääpeliksi 1.4. 1988 

- Jukka Tapio SALOMAA vääpeliksi 1.5.1988 

- Hannu Paavo LEHTONEN insinööriyliluutnan-
tiksi 4.6. 1988 

- Taimo Petteri LEHTOVIRTA teknikkoluutnan
tiks i 4 .6.1988 

- Eero O lavi MEHTÄLÄ ylivääpe li ksi 1.8. 1988 

- Veijo Tapio PU IKKONEN värvätyksi vääpeliksi 
1.8 .1988 

- Petri Olavi PA RVIA INEN luutnantiksi 26.8 . 1988 

- Ju ha Kalevi JUUSELA yli luut na ntiksi 1.9. I 988 

- Esa J uha ni T A H V ANAIN EN vää pel iksi 1.9. 1988 

- Seppo Juha ni K UO RTTI kapteen iksi 1.11.1 988 

* * * 
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~ Urheilu 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 
Yleinen sarja (kaksinpelit) 
1. sotilasvirkamies J Alaluusua 
2. lääkintäkapteeni T Kyander 
3. kapteeni R Kankaristo 
3. luutnantti M Sipovaara 

Yleinen sarja (nelinpeli!) 
1. everstiluutnantti H Rinne 

soti lasvirkamies J Alaluusua 
2. lääkintäkapteeni T Kyander 

majuri(evp) P Karvinen 
3. kapteeni R Kankaristo 

kirjanpitäjä I Kankaristo 
3. majuri T Virkki 

luutnantti E Niskanen 
Varusmiehet 
1. alikersantti Fomin 
2. kokelas Salonen 
3. alikersantti Grönholm 

VLEISURHEILUMESTARUUS
KILPAILUT 
Yleinen sarja 
1. yliluutnantti M Eskola 
2. yliluutnantti J Juusela 
3. ylikersantti J Pekkala 

Varusmiehet 
1. alikersantti Aarnisalo 
2. tykkimies Hyryläinen 
3. a likersantti Toivonen 

4224 pist. 
3837 pist. 
3537 pist. 

3918 pist. 
3889 pist. 
3667 pist. 

SUUNNISTUSMESTARUUSKIL
PAILUT 
Yleinen sarja 
1. ylikersantti J Pekkala 
2. kapteeni O Lindell 
3. ylivääpeli E Mehtälä 
Yli 40-vuotiaat 
1. sotilasmestari R Heinonen 
2. kapteeni O Lyytikäinen 
3. luutnantti P Mäntyala 

Yli 45-vuotiaat 
1. luutnantti E Niskanen 

1.19.00 
1.26.45 
1.38.07 

1.32.12 
1.35.00 
2.33.12 

1.36.30 

AMPUMAMESTARUUSKIL
PAILUT 
Yleismestaruus 
1. kapteeni S Kuortti 
2. ylivääpeli T Aho 
3. yliluutnantti H Kinnunen 

* * * 

105 pist. 
96 pist. 
93 pist. 

LENTOPALLO 
HIKIHYLSY VJI (henkilökunta) 
1. Russarön linnake 
2. Hästö-Busön linnake 
3. Esikunta 
4. Huoltopatteri 

6 pist. 
4 pist. 
2 pist. 
0 pist. 

Voittajajoukkoeessa pelasivat: sotamest K Vahtera, yliv 
H Palin , vääp A Halttunen, vääp E Savikko, vääp J 
Männistö. 

KOKARDICUP (varusmiehet) 
1. Hästö-Busön linnake 
2. Russarön linnake 
3. Huoltopatteri 

4 pist. 
2 pist. 
0 pist. 

Voittajajoukkoeen kokoonpano: kok Salo, korp Ikonen, 
korp Osara, tkm Helander, tkm Kurppa , tkm Tasanko, 
alok Aarnisalo, alok Ahola. 

* * * 

VIIDEN KERHON PIENOISKI
VÄÄRIKILPAILU 
Joukkuekilpailu 
1. Upseerikerho 
2. Reserviupseerikerho 
3. Printal Oy 
4. HanRPston värvätyt 

Henkilökohtaiset tulokset 
1. kapteeni V-O Eronen 
2. yliluutnantti H kinnunen 
3. kapteeni S Kuortti 
4. luutnantti E Niskanen 

* * * 

552 p 
500 p 
453 p 
378 p 

186 p 
183 p (l0xl0) 
183 p (7xl0) 
182 p 

SOTILASURHEILULIITON 
KILPAILUT 

MAASTOAMMUNTAMESTA
RU USKI LPAI LUT (pienoiskiväri) 
Yleinen sarja 
10. vääp E Tahvanainen 

Yli 40-vuotiaat 
2. kapt V-O Eronen 
5. ltn E Niska nen 

* * * 

101 

96 
88 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 
Avoin kaksinpeli (henkilökunta) 
2. J Alaluusua 

Avoin nelinpeli (henkilökunta) 
1. J Alaluusua 

J Lindström 
* * * 
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HANVU-HYRVU 26.10.1988 

Perinteiseen tapaan ottivat Hangon Varuskunnan 
Urheilijat ja Hyrylän Varuskunnan Urheilijat mit
taa toisistaan liikunnallisissa merkeissä seuraotte
lupäivillä 26.10.1988. 

Kyseessä on jo viisi vuotta jatkunut säännöllinen 
vuosittainen tapahtuma ja tällä kertaa järjestely
vastuu oli Hangon Varuskunnan Urhei lij oilla. 
Mukana oli varusmies- ja henkilökuntajoukkueet. 
Tilaisuus alkoi tervetuliaiskahvituksella Toimiup
seerikerhon tiloissa, jossa patteriston komentaja 
evl Heikki Rinne toivotti seuravierailijat tervetul
leeksi kannustaen lopuksi rehtiin kilpailuun. 
Kahvituksen jälkeen ryhdyttiin tositoimiin ja 
varusmiesjoukkueille järjestettiin soti lastaitok il
pailu, jossa miteltiin osaamista asekäsittelyn, ens i
avun, suunnis tuksen , käsikranaatin heiton ja ilma
pistooliammunnan kautta. 
Samaan aikaan henkilökuntajoukkueet ampuivat 
kilpaa ilmakivääreillä. 

SEURAOTTELUPÄIVÄN TULOKSIA 
Lentopa/lo-011e/11 ( vm) 

Ha nY U - HyrYU 3-2/ ( 15-7)( l 5-10)(6-15)(8-15)( 15-4) 

TENNIS (he11k i/ökw11a) 

2-pe!it 

~otavirk J Alaluusua - vääp K Kiuru (6-0)(6-0) 
1111 E iskanen - teknltn J Wilska (3-6)(4-6) 
ltn M Sipovaara - ylil A Lä hteenmäki (7-6)(6-7 )(1 -0) 
evl H Rinne - ka pt Hyyrylä inen ( 1-6)(2-6) 

4- pe!it 

R Kank a risto/ 1 Kank a rista - J Wilska / A. Lähteenm ä ki 
( 6-2 )( 6--4 ) 
J Alaluusua / H Rinne - Hyy rylä inen/ K. Kiuru (6-2)(6-3) 

HanY U voitti tennisturnauk se n pist ein 8-5 saaden ki erto
pa lkinnon haltuunsa . 

Lounaan jälkeen siirryttiin Hangon kuplahalliin , 
jossa varusmiehet " iskivät yhteen" lentopallon 
merkeissä. Tästä ottelusta muodostui lopuksi tosi 
jännittävä , sillä Hyrylän pojat nousivat 0-2 eräti
lanteesta tilanteeseen 2-2, jolloin viides ja ratkai
seva erä vasta osoitti kumpi joukkue oli vahvempi. 
Hankolaiset voittivat tällä kertaa. 
Henkilökunta kilvoitteli tenniksen parissa; onhan 
lajilla vankat harrastajajoukot myös puolustus
vo1m1en piirissä. 
Kaikkiaan pelattiin neljä kaksinpeliä sekä kaksi 
nelinpeliä ja voimme vakuuttaa, että kukaan ei läh
tenyt kuivan paidan kanssa saunomaan. Kuudesta 
ottelusta hankolaiset voittivat neljä saaden lajin 
kiertopalkinnon toisen kerran haltuunsa. 
Saunan jälkeen pidettiin lyh yt päätöstilaisuus ker
holla ja tällöin palkittiin muistolahjalla varusmies
ten soti lastaitoki lpailussa parhaiten menestynyt 
a lik Jari Leino. Myös lentopallojoukkueet palkit
tiin mitalein. 
Päivän ohjelma todettiin tiiviiksi ja liikuntapainot
teiseksi. 

Tulevaa varusmiesten liikuntakerhotoimintaa aja
tellen oli mukaan otettu molempien joukko
osastojen VMTK:n puheenjohtajat, jotka toivotta
vasti saivat lisää virikkeitä ja ajatuksia 
varusmiesten tulevia vapaa-ajan- ja palvelusliikun
tatapahtumien ajatellen. 
Suosittelemme edelleen vastaavia tapahtumia muil
lekin varuskuntaseuroil le. Tällöin saadaan osallis
tuvien varusmiestenkin arkiruti inin sopiva katkos, 
ja henkilökunta saa lisää virikkeitä tulevia seura
toimintoja ajate llen. 

Piirrokset ja teksti 
Kapt Reijo Kankaristo 

* * * 

Pisteet: 

HanY HyrY U 

2 0 
0 2 
2 l 
() 2 

2 0 

2 0 
• Tappolyönti lähtee ... 

8 5 
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Mietteitä lasten leiristä 

Hangon Varuskunnan Urheilijatjärjesti kuluneena 
kesänä 30 kuudennen kerran lasten leirin, jonka 
pitämisestä virisi ajatus kerran johtokunnan pala
verissa. Totesimme, että tämän päivän varuskun
tamme lapsille jäävät linnakesaaret melko tunte
mattomiksi, koska linnakkeilla ei enää kovinkaan 
moni asu. Toisena seikkana oli kysymys siitä, mikä 
olisi tapahtuma, johon saataisiin lapset ja aikuiset 
yhdessä toimimaan virkistävän liikunnan parissa . 

Leiripaikaksi valittiin Hästö-Busön luonnonkaunis 
saari. Ensimmäisen kerran leiri pidettiin kesällä 
1983. Seuraavana kesänä olikin seurallamme uraa
uurtava tapahtuma, kun meille uskottiin - en
simmäisenä Sotilasurheiluliiton seuroista - tehtä
väksi järjestää ensimmamen valtakunnallinen 
lasten leiri. Leiriläisiä oli kuutisenkymmentä ja 
aikuisia parikymmentä. Leirin pituus oli neljä päi
vää, kun taas seuramme omat leirit ovat olleet 
kolmen päivän tapahtumia. Tuosta urakasta selvi
simme ulkopuolisten kertoman mukaan kaikella 
kunnialla. 

Leirin ohjelma on vuosien mittaan jo vakiintu
nut. Urheilullisena päätapahtumana on ollut vii
meisenä leiripäivänä järjestetty leiriolympialaiset 
erilaisine leikillisene joukkuekilpailuineen ja tark
kuutta ja taitoa vaativine yksilölajeineen. Leirin 
kohokohdaksi on muodostunut toisena iltana 
pidetty iltanuotio. Leirinuotioiltahan on ollut 
kautta aikojen kaikkien nuorisoleirien suosituin ja 
halki elämän muistoissa säilyvä tapahtuma -
uskon, että asia on näin tämänkin päivän leiriläis
ten mielestä. 

Savusauna on Hästö-Busön saaren erikoisuus , ja 
sen savuntuoksuiset, pehmeät löylyt ovat tulleet 
leiriläisille tutuiksi. 

Suunnistusta on leirillä harrastettu orava-polku
kilpailun parissa. Rata on ollut viitoitettu tai 
muulla tavalla opastettu n. 1-1,5 km pitkä ja sen 
varrella on ollut 6-8 tehtävärastia. Tehtävät ovat 
liittyneet karttamerkkien tuntemiseen . 

Leirin ohjelmaan ovat myös kuuluneet lipunnos
tot ja -laskut, näihin tehtäviin on ollut kova kil
pai lu. 

Kulunut kesä oli vuosisadan lämpimin , mikä 
myös näkyi leirillä; uimassa oltiin tuontuostakin . 
Joskushan näillä leireillä on vain käväisty vedessä. 
Iltanuotiollakin tarkeni uimahousut jalassa, kun 
aina ei villapaitakaan ole riittänyt. 

Tämän kesän leirillä oli 11 lasta, ikäjakauma 5-
13 vuotta. Ohjaajina olivat Veikko-Olavi Eronen, 
Kari Vahtera, Markku Turunen ja Pia Kemppinen. 
Leiriläisten yhteinen mielipide oli, että leirin pitäi si 
olla pitempi. Urheiluseuramme toivookin uusia 
ohjaajia rohkeasti toimintaan mukaan , tällöin voi
simme myös jatkaa leiriä päivällä tai parilla. 

Kiitän kaikkia leiriläisiä reippaasta esiintymi
sestä . Kiitoksia myös ohjaajille avustanne sekä lin
nakkeen henkilökunnalle, joka oli osaltaan va ikut
tamassa leirimme onnistumiseen. Erikoiskiitos 
ruokalan henkilökunnalle hyvistä ruuista sekä pat
teriston komentajalle siitä, että olemme jälleen 
saa neet viettää leirimme Hästö-Busön linnake
saarella. 
Toivon, että tämä liikunnallinen lastenleiri sä ilyy 
urheiluseuramme kesäisenä virkistävänä tapahtu
mana. 

Puheenjohtaja 
Kapteeni Veikko-Olavi Eronen 

• •• 
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Kuvia lasten leiristä 

Kuvia 

lasten 

leiristä 
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60-LU\JUN TANSSIAISET 
UPSEERIKERHOLLA 22.10.1988. 
UPSEERIEN ROUVAT (rv) JARJESTI IKIMUISTOISET TANSSIAISET JA ORKESTERI OLI ANSIOKAS BANDI 
KAUKAA ITAMEREN SAARELTA NIMELTAAN 
"PUT DOWN BAO GIRLS" 

Fii/i$ oli mahtara Ru$$a,ön miehillä. 

• 
" . • . . '" 

' ~ t .__ 

Pu$ukaapi$$a piti "Sepen" myydä pu$uja, muffa 
kotikenffä ei ole joka laji$$a edubi. 

Go-Go-Maffi ja Rook 'n Roll. 
Maffi lauloi myö1 Hä1tik11n uuden kan1al/i1laulun; 
''Hä1fö-8u1ön linnakeilta tii1taina rieteffiin 

rie,ahak1i komentaja 1inne 1olteffiin •.. " 

Hau$kaa Riiffi ! 
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Valt$U, UU$i $Oli$tiri,tuoo$i e,äältä itäme,en $aarelta. Tämä hena la$keutui ki,jaimel/i$e$ti 60-lurulle. 

Tä$$ä unelmoidaan i/oi$ta 60-lukua. Ja kaikilla oli niin mukaraa, oi jo$pa ... 

Olli Lindell 
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1 VMTK - VARUSMIESTEN IDEASAMPO 1 

Varusmiestoimikunta kuuluu kiinteästi 
joukkÖ-osastojen organisaatioon. Se ei ole 
mikään huvitoimikunta , vaikka sen tärkeim
pänä tehtävänä onkin varusmiesten moti
vointi. Aktiivinen varusmies hoitaa palvelus
tehtävät tiettävästi paremmin ja vastuun
tuntoisemmin kuin passivoitunut yksilö. 
Siksipä VMTK:n työ on arvokasta laajemmas
sakin mittakaavassa . 

VMTK pyrkii motivoimaan miehiä moni
naisesti. Se järjestää turnauksia joukko
osastoissa sekä matkoja erilaisiin tapahtumiin, 
kuten mm. jalkapallo- ja jääkiekko-otteluihin. 
Vidioottejakaan ei ole unohdettu, sillä viikon
loppuisin VMTK kierrättää videofilmejä lin
nakesaarilla. Harrastusvälineitä hankitaan lah
joitusten ja tempauksissa kertyneiden varojen 
turvin. Nämä tempaukset , joissa varusmiehet 
vapaa-ajallaan ovat tehneet monenlaista työtä , 
ovat osoittautuneet korvaamattomaksi tulo
lähteiksi VMTK:lle. Täten kiitänkin aktiivisia 
varusmiehiä antamastaan työpanoksestaan 
sekä kaikkia varusmiestoimikunnan työtä 
tukeneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja 
yhdistyksia. 

RTTK:n kokoonpano 27.10.1988 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Työ- ja opintoasiamies/ 
sosiaaliasiamies 
Russarön kokelasedustaja 
Russarön ryhmänjohtajaedustaja 
Hästö-Busön yksikköedustaja/ 
työsuojeluvaltuutettu 

Palvelusaikanasi eteesi voi tulla ongelmia. 
Näitä ongelmia ei kannata hautoa sisällään, 
vaan sitä varten VMTK:ssa on eri asiamiehiä, 
jotka auttavat parhaansa mukaan. Työ- ja 
opintoasiamieheltä voi aina kysyä tietoja opin
tomahdollisuuksista sekä työpaikoista . Lisäksi 
toimikunnassamme palvelee sosiaaliasiamies, 
työsuojeluvaltuutettu ja linnakkeiden edusta
jat. 

VMTK on suorassa yhteydessä patteriston 
komentajaan ja kantahenkilökuntaan. Tämän 
takia varusmiesten ideoineen kannattaa kään
tyä juuri varusmiestoimikunnan puoleen . Me 
Hangon Rannikkopatteriston VMTK:n jäsenet 
viemme kaikki toteuttamiskelpoiset ideat 
eteenpäin, siitä voitte olla varmoja. Pystyäk
semme toimimaan ennakkoluulottomasti ja 
aktiivisesti VMTK:ssa, meidän on oltava ide
arikkaita . 

OLE AKTIIVINEN - OTA YHTEYTTÄ ! 

Kapteeni V-O Eronen 
Alikersantti M Tuomiaro 

Alikersantti M Tuomiaro 
Kokelas T Toivonen 
Kersantti A Harinen 

Kokelas T Jaakkola 
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1 1 VMTK TEMPAISEE 1 1 

Varusmiestoimikunta järjesti Lappohjassa 8.-
9.10 tempauksen, jonka tukijana oli Hangon 
kaupunki. Tempaukseen osallistui 16 Hangon 
Rannikkopatteriston vapaaehtoista varus
miestä, jotka alikersantti Sandbergin johdolla 
kunnostivat Lappohjan teiden ojia. Hangon 
kaupungin puolelta organisaattorina toimi 
Ralf Toivari. 

Tempauksen ideana oli hankkia varoja bil
jardipöydän ostoa varten. Sen sijoituspaikaksi 
oli suunniteltu Hästö-Busön linnaketta, jossa 
pöytää olikin kaivattu jo useaan otteeseen . 
Täten olikin luonnollista, että Lappohjan tem
paukseen osallistui juuri Hästö-Busön aliup
seerioppilaa t. 

Lappohjan tempaus onnistui hyvin, vaikka
kin varusmiesten kuljetusten suhteen sattui 
pieniä kömmähdyksiä. Suunnitteluteknikko 
Ralf Toivari oli tyytyväinen varusmiesten 
aikaansaannoksiin, ja Hangon kaupunki tuki
kin varusmiestoimikuntaa lähes 5000 markan 
summalla. Hästö-Busö saaneekin biljardipöy
tänsä marraskuun aikana. 

Russarön varusmiehet ovat jo saaneet uuden 
biljardipöydän aikaisemmin järjestetyn tem
pauksen kautta. Kyseisessä VMTK:n organi-
soimassa tempauksessahan 39 varusmiestä 
poimi kiviä golfkentältä Brätorpin alueella 19. päivänä kesäkuuta. Oy Rissanen toimi tämän tem
pauksen tukijana ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen lahjoittaessa loput tarvittavat rahat pöytä voi
tiin hankkia. 

Alikersantti Marko Tuomiaro 

* 
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MERIVALVONTA TYKKIMIEHEN SILMIN 

Merivalvonta on rannikkotykistön tehtävistä var
masti kaikkein tuntemattomin . Ainakaan maal
likko ei sitä tykistötouhuihin yhdistä, ja tiedä sitten 
o nko niin moni jääkärikenraalikaan siitä hyvin 
perillä. Rannikkotykistönkin piirissä merivalvon
nan toimenkuvasta on ihmeellisiä harhakuvia. 

Syynä alan hämärään imagoon on sen salainen 
luonne . Merivalvonta-asiat ovatkin usein rannik
kotykistön tarkimmin varjeltuja tietoja.Merival
vontasa1aisuuksia ei parane kertoa ulkopuolisille. 
Tätä vaitiolovelvollisuutta korostettiinkin merival
vontakurssilla moneen otteeseen. 
Varusmiesten osalta merivalvonta on loputtomalta 
tuntuvaa väijymistä, joka saa pinnan kireälle ja 
joskus jopa pään pehmenemään. Muut varusmie
het valitettavasti luulevat merivalvojien työn ole
van todella helppoa ja ärsyttävän leppoisaa. Meri
valvojien ei katsota suorittavan varsinaista 
asepalvelusta muiden varusmiesten tapaan, vaan 
harjoittavan eräänlaista sivarityylistä palvelusta, 
raskaammasta työstä luistamista. Tämä asenne 
aiheuttaa välillä ristiriitatilanteita , sillä varsinkin 
pidemmän päälle valvonta on erittäin rassaavaa, 
eivätkä varusmiehet joissain tapauksissa ole edes 
pyrkineet tähän tehtäväänsä. Moinen ei tietenkään 
todellista merivalvojaa suuremmin häiritse, mutta 
herkemmille yksilöille voi sen sijaan kehittyä pai
neita . Tämä ei siis ole heikkohermoisten hommaa! 

Valvontaa suoritetaan 24 tuntia vuorokaudessa 
kahdella tapaa: silmäpelillä merivalvontatornista 
ja korvakuulolta vesikuunteluasemasta. Vartio
vuorot ovat kahden tunnin mittaisia . Se tuntuu 
välillä yllättävän pitkältä ajalta, jos vartion aikana 
ei tapahdu mitään . Kun väsymys vielä painaa 

• Tähystyspaikka 

päälle, niin silmät meinaavat mennä väkisin kiinni. 
Silloin ei auta muu kuin rukoilla pyhää Lorisi usta , 
merivalvontapyhimystä ja pyytää häneltä lisää vir
keyttä. Vartioiden väli on yleensä kuusi tuntia, 
mutta sairauden, leirin tai muun vartiomiesten 
kaartia verottavan tekijän johdosta tauko lyhenee 
jopa kahdeksi tunniksi. Kokemuksesta voin ker
toa, että jo vuorokausi kahden tunnin "väijyväl
ein" tuntuu häijyltä. Kasarmin käytävällä vastaan
tulevan merivalvojan erottaakin parhaiten 
uneliaasta katseesta. Yhtämittaisen yöunen puut
teen takia ensimmäinen lomapäivä meneekin usein 
univelan kiinniottamiseen . 

Meri valvojan tehtävä on valvoa raja-aluetta, ja hän 
saattaa saada aikaan pitkällekin meneviä toimenpi
teitä ilmoittaessaan havainnoistaan. Valvonta on 
itsenäistä työ tä , jossa tykkimieskin pääsee teke
mään omia päätöksiä. Vartiomies tekee ensimmäi
sen ratkaisun siinä tapahtumien ketjussa, joka 
johtaa esimerkiksi hätäraketin havaitsemisesta 
etsintöjen suorittamiseen. 

Merivalvonta on vastuullisin varusmiehelle annet
tava tehtävä rauhanajan puolustusvoimissa . Sik
sipä merivalvojan syyllistyttyä rikkomuksiin 
hänestä tehdään nk . diplomi-tykkimies eli hänet 
pidätetään merivalvonnasta ja siiretään toisiin teh
täviin palvelusajan pysyessä kuitenkin yhtenätoista 
kuukautena. Näin onnettomasti ei tietenkään usein 
käy, sillä merivalvojan hyveisiin kuuluvat täsmälli
syys ja säntillisyys, jotka vartiotehtävässä toimiva 
varusmies käytännön pakosta joutuu omaksu
maan. 

Tykkimies Ville Kataja 

• Elek Ironista valvontaa 
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HÄTÄRAKETTIHAVAINTO RUSSARÖSTÄ 

Lauantaina 5.11. nom kello 17.30 alokas 
Ari Savolainen havaitsi punaisen hätäraketin 
toimiessaan laiturivartiossa Russarön linnak
keella. Raketin havaittuaan Savolainen ryhtyi 
tarkkailemaan aluetta , josta hän oli nähnyt 
raketin nousevan. Noin kello 17 .35 alokas 
Savolainen havaitsi toisen hätäraketin nouse
van samasta suunnasta. Hän ilmoitti tapahtu
neesta välittömästi Russarön tähystysasemassa 
työskentelevälle merivalvojalle, joka oli myös 
havainnut samaisen raketin Russarön suun
nassa 65 astetta, etäisyydellä 10 kilometriä. 

Merivalvonta-asemassa toimivat tykkimie-

• 

het Jarkko Salo ja Jari Westerholm ilmoittivat 
rakettihavainnon välittömästi merivartioston 
komento paikalle Tulliniemeen, josta pelastajat 
lähtivät suorittamaan tehtäväänsä. 

Tapahtuma hetkellä tuuli oli voimakas 
noin 18 m'/s, tuulen suunta 230° ja ilman läm
pötila +5 °C. 

Hyvän yhteistoiminnan ja tehtäviensä osaa
vien henkilöiden ansiosta merihätään joutunut 
alus miehistöineen saatiin pelastettua. 

Merivalvontaupseeri 
Ylivääpeli Heikki Palin 

Tykkimiehet Salo (vas), Westerholm (kesk) , alokas Savolainen (oik). 

• • 
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Auk 11 Russarössä 

I/88 saapumiserän Auk II toteutettiin Russarön linnak
keella 03.06-05.08.1988 jatkona Kuuskajaskarin Auk I:lle. 
Kurssin johtajana toimi kapteeni Kari Valli ja koulutusup
seerina yliluutnantti Seppo Kuortti. Heidän johdollaan 
kurssi saatiin suoritettua kunnialla läpi, vaikka koulutusta 
vaikeuttikin kouluttajien kesälomakausi. 

Auk II :lla toimeenpanttin viisi linjaa: tulenjohto-, keskiö-, tykki-, merivalvonta- ja viesti
linja. Näillä viidellä linjalla oli yhteensä 17 oppilasta. Kurssin parhaan pistemäärän sai 
oppilas Jari Leino keskiölinjalta. 
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Muistoja Auk 11:lta Russaröstä 

Olipa kerran joukko oppilaita, jotka iloisen Örön reissunsa jälkeen tepastelivat Hankoon , Auk 11:lle 
- toiset vähemmän, toiset enemmän helpottuneina paluustaan. Auk I:sen leima näkyi jo heissä: 
suora ryhti, bassohtava ääni ja korpinnatsat jo joidenkin kaulassa kertoivat selvää kieltä. He olivat 
oppilaita , metsien nopeimpia eläimiä , täynnä sitkeyttä ja tiedon voimaa. 

Osa oppilaista oli jo siirretty paria päivää aikaisemmin Santahaminaan. Ratekoon oppimaan RT:n 
salaisuuksia. Nämä upseerioppilaat oli valittu sinne - ketkä pisteidensä , ketkä military-lookinsa 
avulla - kohottamaan joukkojemme valmiutta. Tykkijullit taas tulivat Russaröön myöhemmin, 
ammuttuaan ensin muutaman klungin Holkerille näytiksi. Koko aliupseerioppilasrevohka oli jälleen 
koossa hajotakseen vain erikoiskurssien tähden . 

Auk II alkoikin leppoisasti: juoksimme sulkeiskenttää puhki komentoharjoittelun merkeissä, huol
simme varusteita ja pidimme muutenkin hauskaa. No, tämä kaikki oli meille entuudestaan tuttua jo 
Jaskarin ajoilta. Kurssin edetessä pääsimme kertaamaan luutnanttien Mäntyala ja Juusela johdolla 
ryhmänjohtajan perustaitoja . Erikoiskoulutuksen ohessa opimme myös kaikkea aina ketunlenkeistä 
lautantekoon saakka. Kaikki oli vain yrittämishalusta kiinni - vai oliko? 

Lomakaudelle osuneen kurssimme koulutus lepäsi pitkälti apukouluttajien harteilla. Toisinaan oli
kin tilanteita, joissa kouluttajien asiantuntemusta olisi kaivattu tehokkaan koulutuksen aikaansaa
miseksi. Varusmiesten vähäisestä määrästä johtunut, mielestäni liian runsas vartiokoulutus - var
sinkin laiturivartiointi - heikensi kurssin tuloksia. 

Auk 11:n mielekkäintä aikaa koulutuksen suhteen oli kolmena päivänä tapahtunut ammuntaharjoi
tus, jossa ammuttiin kovilla. Kyllä ampuminen voittaa aina pelkän pokan vetämisen. Siitä tuskin 
kukaan on eri mieltä. 

Alikersantti Marko Tuomiaro 

••• 



28 HANKONIEMI 

KIÖ-NEIDIT 

10. Markus Eurola, "Pikku ekku on pipi" 
11. Antti Harinen, "Kaasua Helkama" 
12. Petri Hänninen, "Nukkuen ja päristen kessuksi" 
13. Jari Leino, "Onkos tämä nyt varmasti YIPalvO:n mukaista?????" 
14. Janne Tirkkonen "Toimisto on kotini" 

1t 

TYKKI-JULLIT 

1. J an Aarnisalo, "Ei iske Iksa lle , mutta rasva se vaan lotisee" 
2. Jyrki Andersson , "Jeeveli mä lämään" 
3. Petri Mäkinen, Mäsä-Mäksä Turusta, "Selvä se sitten" 
4. Janne Sandberg. "Mad is my idol" 
5. Marko Tuomiaro , Mahtavalla ääniryöpyllä VMTK:n puheenjohtajaksi 
6. Jyrki Vartemaa , "Vartsu, pikku nallekarhu" 
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TJ-MOUHOT 

7. Antti Erjala, Kurssin megafoni, "Köpöt, taakse hush" 
8. Timo Fomin, IV-kone , joka ei muuta osannut kuin pelata tennistä 
9. Marko Riihonen , "Morgonlandet forever" 

VIESTI-RÖTKÖT 

15 . Jukka Helevä , "Mies on kuin pussi llinen kaurapuuroa" 
16. Aki Suvanto , "Puhelinlangat kaulaan ja töpse li ... seeseen" 

MV-MACHOT 

17. Janne Nurmi , "Merivalvojat vaviskaa" 

29 
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Auk 11 Hästö-Busössä 

Hyvät Auk II/ 11/88 kurssin oppilaat 

Tätä kirjoittaessani olette oppilaita - Hästö-Busön lin
nakkeen ensimmäiset Auk 11:n oppilaat - rannikkotykis
tön toinen Auk II kurssi. Kun aliupseerikurssi 11/87 päät
tyi, päättyi vuodesta 1977 alkanut aliupseerikoulutus 
Hästö-Busön linnakkeella . 

Aliupseerioppilaat ovat palanneet linnakkeellemme. Te olette täällä nyt. Hästö-Busön lin
nakk~en ilmapiiri on ollut teille muutos verrattuna Kuuskajaskarin linnakkeeseen. Kilpailu 
Ra~mk~_ot~kist~kou!un paik?ista ?n päättynyt. Edessä on itsensä kehittäminen sekä fyysi
sesti etta t1edolhsest1 - keh1ttymmen hyväksi ryhmänjohtajaksi. Kurssinne ensimmäinen 
kuu_~ausi on os_oittanut, että tahtoa teillä on, mutta tiedoissa ja taidoissa on puutteita, jotka 
hyvat kouluttaJanne tulevat täyttämään. 

T~_ivotan t~!lle hyvää kurssin jatkoa ja toivon, että teistä kaikista kehittyy hyviä ryhmänjoh
taJia reservnn. 

Hästö-Busön linnakkeen päällikkö 
Kapteeni Jarmo Valtimo 
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Apukouluttajat vasemmalta: 
Alikersantti Sandberg, tykkilinja 
Kokelas Ahola, tulenjohtolinja 
Kokelas Jaakkola, keskiölinja 

Alik Janne Sandberg, Puhui kaikkien oppilaiden puolesta. "Tämähän on hyvä ateria" 
Kok Jari Ahola , On huomannut, että saa miehet toimimaan possuttamatta - Hommat hanskassa . 
Kok Timo Jaakkola, "Kun minä Ratekossa ... . " 

TULENJOHTO
LINJA: 

Linjan oppi laita vasemmalta oikealle: 

1. Timo Frank, "Milloin mä saan ne kessun jämät" 
2. Erkki Ristimäki, AUK 11:ssa VMTL, AUK:n jälkeen VMTK:n puheenjohtaja? 

Erikoiskursseille siirtyneet: 

Juhana Hallikainen, "Minäkö muka väkivaltainen" 
Tommi Hukkinen, "Niin särmä, niiiiin särrmä" 
Kimmo Nikkanen, YIPa lvO:ssakin lukee "nakita Nikkasta" 
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TYKKI LINJA: 

Linjan oppilaita vasemmalta oikealle: 

1. Antti Lammi, Hävisi rateko-paikan varpaan mita lla, vemppavetoi nen ruohonleikkuri "Ei mut 
jätkät, kyll Tampereella on paremmat raflat" 
2. Arto Orjo , "Huomautan, olen vanhempi kuin kokelas J aakkola", "Vaimo meni , rahat meni , 
lomat meni, 11 kuukautta tuli, mutta jaawa jäi" 
3. Mikko Autere, Kurssin junnu, "Mulla on kurkku kipee, täytyy alkaa polttaa noita yskänlääke
savukkeita, meinaan noita menttoolikessuja" 
4. Marko Lieho, Lain ja järjestyksen va lvoja jo toisessa polvessa, "Ehdotan poistumista, kanna
tan ennakointia, annan possua" 

Erikoiskursseille siirtyneet: 

Tomi Kaartovuori , "Onhan tässä aikaa, älä stressaa", "Ai siivouspalvelua, mä meen röökille " 
Juha-Matti Lehtonen , Mies sairauksien takana, listalla tänään rasitusastma, a lhaiset PEF-arvot, 
hermostollinen hyperventilaatio-oireisto, "Mut mähän oon B-miäs ... " 
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•• 
KESKIOLINJA: 

Linjan oppilaita vasemmalta oikealle: 

1. Petri Malmivaara, "Loma vaara, lomis" , Kaikki viikonloput lomilla AUK 11:ssa. 
2. Timo Aarnio. "En mä jaksa" 
3. Jouni Kivi , "Oho, tossahan lukee iskelmäkorjain eikä kitara" 
4. Oskari Aaltonen , "Ja mulla on keskiöhalko" 

Erikoiskursseille siirtyneet: 

Kari Salin , "Pushskee pikkase hikee" 
Jussi Salminen , "Supersuunnistaja itärajan tuntumasta" 
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MERIVALVONTA
LI NJA: 

Linjan oppilaita vasemmalta oikealle: 

1. Mika Arola, "MV-linjako muka helppo" 
2. Pasi Kumpulainen, "Hei Karjalasta Keijon minä löysin", "Katse eteen päin - lllepo" 

Erikoiskurssille siirtynyt: 

Arto Raikaa, "Pitäisiköhän mun tehdä pinkka, ei varmaan vielä, mitenkähän toi punkka" 

VIESTI LINJA: 

Takana: 
(yhteiskuva kurssista) 

1 oik. Salonvaara, 2 oik. Makkonen, 5 oik . Saastamoinen 

1. Jyrki Saastamoinen, " MÄ en jaksa kuu nne lla ton Salonvaa ra n jutt uja, mä en jaksa" 

2. Tapani Makkonen, " Mitä syvä lli semmin ajatte len, si tä epävarmemmaksi tulen ja mi tä epä
varmemmaksi tulen, sitä enemmän ajattelen. Siispä lopetanko aja ttelemisen, hmmm .... " 

3. Kare Sa lonvaara, "Olettekos kuullee t tämän jutun , ei .... tämä onk in ha uskempi tai ehkä plä, 
plä, plä ... " 

Erikoiskurssille siirtynyt: 

Timo Niemi , Ei Niemi ole va iheessa, muut va in enna koiva t. 

r ) 
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* * * * * * * * * vo·. JUTTU * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Hästö-Busön aliupseerikurssilla apupäivystäjät kirjoittavat yöjuttuvihkoon tarinoita. 
Tässä on Tapani Makkosen luomus: 

* * * 

HAUKOTUS 

HOHHOIJAA. Tätä onomatopoeettista ilmaisua käytetään useimmin kuvaamaan haukotusta. 

Haukottelu on omituinen rituaali, jonka tarkoitusta moderni tiede ei ole vielä pystynyt tyydyttävästi 

selittämään. Haukottelusta tiedetään seuraavaa: sitä on mahdotonta suorittaa suu kiinni, myös 

eläimet haukottelevat, sen yhteydessä esiintyy yleensä myös venyttelyä (jäseniä oiotaan mielivaltai

seen suuntaan mahdollisimman pitkälle) ja se on varma merkki pitkästymisestä tai väsymisestä. Jos 

haluaa nähdä mahdollisimman monta haukottelevaa ihmistä samanaikaisesti, onkin tämän vuoksi 

syytä mennä seuraamaan luentoa esim. aiheesta syvänmeren kalojen sielunelämän värikkyys. Yleisön 

haukottelu onkin esiintyjien kammoksuma tilanne, sillä se on vihje siitä, että yleisön mielenkiinto on 

päässyt herpaantumaan. Turhan usein tämä vihje näkyy sokeille silmille. 
Eräs koulukunta väittää haukottelun johtuvan pallean hapen puutteesta. Tämä tuntuu uskotta

valta selitykseltä, sillä ihmisen väsyessä hänen hengityksensäkin veltostuu ja saattaa käydä niin, ettei 

pallea saakkaan tarpeeksi happea. Tarpeellinen piristysruiske pallean toiminnalle saadaan haukotte

lemalla, jolloin yhdellä kertaimaisulla saadaan keuhkoihin useaa normaalihengityskertaa vastaava 

määrä ilmaa. Tätä teoriaa vastaan taas tuntuu sotivan haukottelun tarttuvuus: Nähdessään toisen 

haukottelevan alkaa usein itsekin haukotella ja tämä ketjureaktio saattaa levitä varsin laajallekin. On 

tuskin todennäköistä, että toisen haukottelun näkeminen laukaisisi palleassa hapenpuutteen. 
Olkoonkin, että haukottelun teoreettinen perusta jää monelle lukijalle vielä epäselväksi on aika 

lopettaa. Ainakin kirjoittajalle henk.koht. on haukottelulla rentouttava vaikutus - joten: hohhoijaa! 

1. apupäivystäjä 
oppilas Tapani Makkonen 
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VENEMIESKURSSI 11/88 

Hangon Rannikkopatteriston venemiehet koulutetaan Hästö-Busön linnakkeella , joka koulutus
paikkana on erinomainen. Kurssi pysyy hyvin koossa, sillä miehiä ei käytetä koulutuksen aikana 
muihin tehtäviin, mitä tapahtui aikaisemmassa koulutuspaikassa . 
Kurssi Il/88 on parhaillaan käynnissä. Se alkoi 27.9. Hästö-Busössä yhteensä seitsemän miehen 
voimalla. Kurssin käyneistä tulee "valmiita" venemiehiä 9. joulukuuta. Ikäluokkien pienentyessä 
kurssien vahvuus on supistunut koko ajan. Tämä kurssin käyneet riittävät nippa nappa ajamaan 
vähäisiä kelirikkoveneitä talvikaudella. Kesäkautena koulutettujen venemiesten määrä on noin 12 
miestä ikäluokkaa kohti. 

Merivoimissa koulutetaan veneille erikseen merenkulku- ja konealan miehitys. Sitä vastoin meillä 
rannikkotykistössä venemieskurssi käsittää molemmat koulutushaarat. Näin ollen koulutus on vaa
tivampaa . Kurssin tavoitteena on kouluttaa veneen päälliköitä ja konemiehiä siten , että he voivat 
vuorotella tehtävissä. Kurssin aikana koulutettavat suorittavat ajoharjoittelun, jota täytyy olla 
vähintään 50 tuntia, kirjalliset tentit (merenkulku ja koneoppi) merenkulun ja koneiden katsastajille. 
Nämä suoritettuaan ja saatuaan lisäkokemusta vanhempien venemiesten seurassa heiltä odotetaan, 
että he pystyvät turvallisesti suorittamaan ajotehtävät käytännössä . 
Veneen päälliköillä on suurin vastuu, mitä puolustusvoimissa varusmiehille annetaan. Toisin sanoen 
heidät pannaan "paljon vartijoiksi". Tämän seikan yleensä kaikki ymmärtävät. 

Yliluutnantti Kaapo Lyytinen 

' ' 
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Eturivi vasemmalta: 

tykkimies Jarkko MONOLA 
oppilas Arto RAIKAA 
tykkimies Jyrki KOPONEN 

Takarivi vasemmalta: 

tykkimies Marko KOSKINEN 
tykkimies Jarkko BECKMAN 
tykkimies Timo HAKKARAINEN 
tykkimies Mika WENDELIUS 
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KUVIA VUOSIEN VARRELTA 

Omaisia Russarön 

linnakkeella. 

• Useampi silmäpari on aina parempi 
kuin yksi ... 

Sotilasva/a alkamassa 
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... vasen, ei ... . ) 

" T }-tohina" 

" Pihakolmiota tehdään tutuksi" 
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KUVIA 

VUOSIEN 

VARRELTA 

" Tehtävänne on .... " 

"Tvällärit fiksaa ... " 

HANKONIEMI 

"Kuva puhukoon puolestaan ... " 

" Pyrähdys napa/mikatoksen läpi" 
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• Ilves-viestin palkintojen jako 
Riihimäellä 
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• .. Herra kenraali , 
tehän sanoitte, että 
risteilyohjukset torjutaan 
siltoja rakentamalla ... ! '-

V !'~~~~~:!:2~1 OY 
Opastinsilta 8b B, 00520 Helsinki 
PUH. 90-140 144 ' 

HANKONIEMI 

SEAT 
EXTRA! 

Kuvan auto li sävanistcin. 

8-'a', i 
KOLMEN VUODEN KESTOTURVA 

SCAN AUTO 
SCANIA· SPI\B. ~- --.L - -1:"1 

LOHJA 912-86 400 

Nyt vanhasta autostasi 
kunnon hinta 

vaihdossa uuteen Seatiin. 
Seat Ibiza alk. 59 .000,-. 
System Porsche-moottori 

63 hv tai 85 hv. 
Reilut rahoitusjärjestelyt. 

Nyt kannatta tulla 
käymään. 

1arvitsetko 
luottoa? ., rne~ 

.... 
0 

vaihtoehtoFirn 
Tu\e kysyrnaa 

MAHDOLLISUUKSIEN AVAAJA 

YHDYSPANKKI 
HANKO 

43 
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Hangon Säästöpankin 
Pikapankeista rahaa 
yötä päivää! 

Hanko Pohjoisen konttori 
Espl. 119 

Från Hangö Sparbanks [~] 
Snabbanker pengar 
dag och natt! 

Centrumkontoret 
Bang. 12 

Hangö Norra kontoret 
Espl. 119 

----..../'-

HANGON 

~HANGÖ~ 

0 R\J 
Vuorikatu 21 
10900 HANKO 
Puh. 830 55 

HYVÄ RUOKAPAIKKA 
LIIKETALO FORUMISSA. 
JOKA PÄIVÄ USEITA 
LOUNASVAIHTOEHTOJA 
SEKÄ MAITTAVAT a la carte 
ANNOKSET. 
TILAUKSIA, PITOPALVELUA ! 

TERVETULOA! 

Kansallisessa ovat hyllyt täynnä uutuus
kirjoja, kiehtovia romaaneja, elämäker

toja, tieteiskirjoja ja dekkareit.,. 
Hae lukuhetkiin mukaansatempaava kirja 

Kansallisesta. 

L.innanlcalu 16 --..,,,., 7 puh. 502444 
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T . S. H. hyväksymät nivelaksel ikäyttöiset 
JA-MA PILKKOJASIRKKELIT 

- kulmavaihteet - terät 
- akselit - sekä muut tarvikkeet 

maatilakäyttöön 

JA-MA TAKAKUORMAAJA 
(ent. Wannen KO-VA) 

T:mi 
Markku Jalonen 

Kajalankatu 20, 24100 Salo 10, puh . (924) 145 88 

ANTTI - TEOLLISUUS Oy 

25340 K A N U N K 1 

Kemikali Carola 
& 

Kauneushoitola 
Vuorik. 15-17 

puh. 86091 

f'l HALLI 
~HALL 

JOKO SINULLA ON 
TASKUSSA KULTAA? 

cp OSUUSPANKKI 
RAASEPORI 

HAR DU REDAN 
GULD PÅ FICKAN? 

ANDELSBANKEN 
RASEBORG 

* .-- r ---~-- - ..... 1111111111111111111111111111111111111111
~ ...... ~,,a 

Hangon Urheilu Ky 
Vuorikatu 7 

Puh. 911 - 864 64 

ESPLANADI 67 ESPLANADEN 67 PUH.TEL.82484 
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• KIINTEISTÖHUOLTOSOPIMUKSET • 
• SUURSIIVOUKSET • 

• IKKUNAPESUT • 

T:mi Hangon Siivous ja Huolto 
Vallkatu 9, 10960 Hanko 

Puh. 83638 

Optikos Aschan Ky 
Vuorikatu 13 Berggatan 13 
10900 Hanko 10900 Hangö 
Puh. 911/84830 Tel. 

LATTIA-, KATTO-, SEINÄPINNOITUKSIA 
JA MAALAUKSIA 

TURUN TERMO - LÄMPÖ Oy 
Bergerinkatu 2 
Puh. 9211394 315 
Autopuh. 949 226 484 

BUSINESS·FLIGHTS •HELICOPTE RS• SEA PLANES 

PL 167 
20101 TURKU-AIRPORT 
PUH. 921-538 444 

~ TURUN OFLIGHTBOOKINGCENTREO 

..,B LENTOTILAUSKESKUS 

MARTAN 

GRILLI 

LOHJA 

HALUATKO 
HYVAT ? 

VÄRIKUVAT· 

ISO ETU 

Tuo NYT EIFIIKUVA 
hyv.Y ... 11"9 

FILMISI MEILLE ! 

VARATTU li+lL+ll 
Vuorikatu 12 
10900 HANKO 

HANKONIEMI 

~~ J 1s STÄD-FASTIGHETSTJÄNST El_f IN SIIVOUS-KIINTEISTÖPALVELU 
' -EKENAS @ 14724 TAMMISAARI 

ODmm@DO@ evw 
Kahvila Sateenkaari 

Runeberginkatu 31, H:ki 
Puh. 499 148 

TILINTARKASTUS TOIMISTO 

ISMO LOUKIA OY 
Riihiniityntie 29 02730 Espoo 

Puh. 90- 844 686 

ikkunaremontti on et %4 { • Il-i { • P) 

00D ffi ffi ffio 
lkkunapiste ky 
32270 METSÄMAA 
Puh. (923) 80197 

Kosmetologinen hoitola 
SALON NATASHA 
Salo Katrineholminkatu 6 puh. 7994 
Somero Joensuuntie 12 puh. 485 290 

EVlnRUDEl 
PERÄfflDDTTDRIT 

® 

EVlnRUDEE 
PERÄfflDDTTDRIT 

® 

Luontaistuotekauppa - Salaattibaari 

LUONT AISKULMA 
Bulevardi 12 
HANKO puh. 911 - 840 07 

Kaikki rakennusalan työt 

RAKENNUS-HANSI puh. 921-351 018 

SALORA FINWX 

Myynti - TELE- ((Tv]) -
Vuorikatu 8, Hanko 

Puh. 846 16 

Kalervo Välimäki 
63400 ALAVUS AS - PUH . 965-20534 

HANGON OPTIIKKA OY 
HANGÖ OPTIK AB 

• 

~~hkö f BERN OTSO N :: 

LOHJAN AUTOKESKUS OY 
PL 14 PB 
08101 LOHJA LOJO 

Puhelin Telefon 
(912)86500 

KIITÄMME TUKIJOITAMME! 

HANKONIEMI-lehden toimitus 
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KAIKKI KIRJAPAINOALAN TYOT 

NOPEASTI - EDULLISESTI 

@ f ~;;:hytti Oy 
Urheilukatu 2 ldrottsgatan 

Hanko 10960 Hangö 
Puh. 911 - 826 85 

ALL T INOM TRYCKERIBRANCHEN 
SNABBT - FÖRMÅNLIGT 


