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PATTERISTON KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Puolustushallinnon rauhan ajan organisaation rationalisointi- ja kehittämisohjelma ~atettiin 
julkisuuteen 19. päivänä huhtikuuta. Sen myötä päättyi patteristossa suuren epävarmuuden aika. 
Ohjelmassa todetaan mm: Hangon Rannikkopatteriston toimintoja rationalisoidaan. Bulevardin 
kiinteistöstä luovutaan. Hästö-Busö muutetaan vartiolinnakkeeksi, koulutus keskitetään Russarön 
linnakkeelle ja osassa yleishuoltoa tukeudutaan Tammisaareen. 

Patteristo siis jatkaa toimintaansa itsenäisenä joukko-osastona. Kehittämisohjelma itse asiassa 
vain vahvistaa jo toista vuotta sitten alkaneen käytännön. Kehittämisohjelma korostaa valmiutta. 
Kaikki neljä kiinteän rannikkotykistön joukko-osastoa kuuluvat joukko-osastoihin, joiden päätehtävänä 
on valmiustehtävä. Joukoilla on tietysti myös koulutustehtävä. Kouluttamalla tuotetaan ne joukot, 
joilla mainittua valmiustehtävää toteutetaan niin rauhan kuin sodankin aikana. 

Kehittämisohjelmassa tehty ratkaisu patteriston säilyttämisestä itsenäisenä joukko-osastona on 
ainanakin Hangosta katsoen oikea päätös. Ratkaisun takaa löytyy erilaisiakin näkemyksiä. 
Hankolainen näkemys tuotiin erinomaisen voimakkaasti esille päättäjttle. Kiitos siitä kuuluu mm. 
alueen maanpuolustus- ja veteraanijärjestöille, Hangon kaupungiUe ja monine muille patteriston 
tukijoille, eikä vähiten patteristossa palveleville ihmisille. 

Tulevaisuus patteristossa on kuitenkin kaikkea muuta kuin säilyttävä. Tuloksellinen, tuottava ja 
vaikuttava toiminta edellyttää jatkuvaa toiminnan arviointia ja kehittämistä. Kokoonpanoa, tehtäviä 
ja toimintatapoja on muutettava, kun se parantaa tulosta. Vain historia on asia, jota ei voi muuttaa. 
Kaikki muu on tarpeen vaatiessa muutettavissa. Niin patteriston kuin jokaisen täällä palvelevan on 
osoitettava, että "ilman minua ette voi tulla toimeen". 

Taakse jäävä toimintavuosi on osoittanut, että patteriston henkilökunta on erinomaisella tavana 
ottanut omakseen tuloskeskeisen toimintatavan. Uusi suunnittelujärjestelmä on lisännyt joukko
osaston mahdollisuuksia päättää varoistaan ja toiminnastaan. Se on samalla kasvattanut työmäärää 
merkittävällä tavalla. Patteriston palkatun henkilöstön vajaus on myös lisäämässä jokaisen taakkaa 
perusyksiköistä esikuntaan. Toimeen on kuitenkin tultava. 

Patteriston väki on vuoden aikana tarkastuksissa, leireillä ja vierailuihin liittyvissä näytöksissä 
osoittanut korkeaa ammattitaitoa. Varuskunta on toiminnas.saan voinut luottaa hankolaistan tukeen. 
Siitä kaikille parhaat kiitokset. 

Hyvää kesää ja iloista mieltä kaikille lukijoille! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti Stig-Göran Grönberg 
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HUOLTOPATTERI - TOIMINTA-ALUEENA KOKO HANKONIEMI 

Huoltopatteri sijaitsee keskeisellä ja näkyvällä 
paikalla Hangon kaupungissa, Korkeavuoren
kadulla. Huoltopatteri on toiminut nykyisellä 
paikalla vuodesta 1954. Aiemmin huoltopatteri 
on toiminut täysihoitola Tallinnassa. Vielä 
nykyäänkin on vanhemmilla hankolaisilla tapana 
kutsua huoltopatterin rakennusta "Mau-mau" -
taloksi. Nimi juontanee juurensa 50-luvun 
Afrikkaan, tarkemmin sanottuna Keniassa 
syntyneeseen kansanliikkeeseen. 

Huoltopatterin rakennuksessa tomii patterin 
varusmiesten majoitus- ja sosiaalitilojen lisäksi 
varuskuntasairaala, sotilaskoti, elintarvike- ja 
muit8: varastoja sekä patterin keittiön tilat. 

Rakennusta on peruskorjattu kahteen ot
teeseen, 1970-luvun lopulla uusittiin kella
rikerros, jolloin mm. muonavarastotilat ny
kyaikaistettiin sekä samalla rakennettiin 
henkilökunnalle uudet sosiaalitilat. Viimeinen 
remontti saatettiin päätökseen kesällä 1990, 
jolloin huoltopatterin keittiötilatsaneerattiin täysin. 
Samassa yhteydessä myös varuskuntasairaala 
peruskorjattiin ja uusittiin. Varusmiesten 
majoitustiloissa tehtiin jonkin verran korjaus- ja 
muutostöitä. Huoltopatterille rakennettiin 
korjauksen yhteydessä myös hissi, joka palvelee 
yksikön taloushuoltoa. 

Huoltopatterin varusmiehet palvelevat erikois
koulutettuina. Miesten erikoiskoulutus tapahtuu 
pääosin muualla toimeenpantavilla kursseilla. 
Huoltopatterin toiminta- ja vastuualue on varsin 

laaja, Hangon Tulliniemestä Hästö-Busön 
linnakkeelle. 

Huollollisina tehtävinä on vastata patteriston 
maa- ja merikuljetusten toteuttamisesta, Hästö..:. 
Busön linnakkeen toiminnasta sekä eri huolto
toimialoj~n varastonhoidosta sekä korjaamo
toiminnasta. Merikuljetuksiin on käytössä oma 
"laivasto", joka tukeutuu pääosin Hangon 
ltäsatamaan. Aluksia on aina Valas-luokan 
kuljetusaluksista nopeisiin Uisko-luokan aluksiin. 

Koulutustehtävänä on toteuttaa veneen
kuljettajakurssit ja kouluttaa veneenkuljettajat 
vastuulliseen tehtävään. Koulutuksen jälkeen 
miehet siirretään yksiköihin linnakeveneiden 
päälliköiksi ja konemiehiksi. 

Patteriston sotilaspoliisien jatkokoulutus ja 
vartiotoiminta on toinen huoltopatterin koulutus
tehtävä. Hangon vartioston iskukykyinen 
sotilaspoliisiosasto vastaa patteriston eri 
toimipisteiden vartioinnista sekä kohteiden 
suojaamisesta Hangon alueella. Sotilaspoliisit 
vastaavat lisäksi Hästö-Busön linnakkeen 
vartioinnista. 

Huoltopatterilla palvelee sotilaspoliisien, 
veneen- ja autonkuljettajien lisäksi myös muita 
huollon erikoismiehiä, kuten lääkintä-, ase-, 
taisteluväline-, talous- ja viestikoulutettuja 
varusmiehiä. 

Kantahenkilökuntaa huoltopatterilla palvelee n. 
20 ja siviilityöntekijöitä n. 10 henkilöä. 

Kaupungissa sijaitsevassa yksikössä palve
levalla varusmiehellä on tiettyjä "etuisuuksia" 
linnakepalvelukseen verrattuna. Huoltopatterilla 
on mahdollisuus iltavapaisiin, joiden aikana voi 
käytää Hangon runsaita vapaa-ajan palveluja 
hyödykseen. Esim. kohottamalla fyysistä kuntoa 
kunto-salilla tai urheiluhallilla,käymällä elo
kuvissa tai kirjastossa.Vapaa-ajan palvelujen 
tarjonta lisääntyy kesäkautena. Muita vapaa
ajan viettomahdollisuuksia huoltopatterilla ovat 
sotilaskodin palvelut, sateliittikanavan tv-tarjonta, 
ilmakivääriammunta ja pöytä-te~nis. 

Huoltopatterin päällikkö 

. Kapteeni V Tuominen 

Huoltopatterin viirin pohjaväri on sininen, joka sym
bolisoi paitsi merta, myös huollon sinistä väriä, 
huolehtiihan yksikkö pääosasta patteriston huollon 
käytännön totetuttamisesta. Koska tykistöllisetkään 
tehtävät eivät ole patterilla vieraita, viiri on saanut 
punaisen reunuksen. Johtokuviona oleva ankkuri 
kuvaa huoltopatterin johtavaa osaa patteriston alus
ten "ankkuripaikkana". 
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RUSSARÖN LINNAKE 

Russarön majakka on seissyt paikallaan 1800-
luvulta lähtien, nykyisessä muodossaan vuodesta 
1951. Ei ole mikään sattuma, että majakka esiin-tyy 
myös Hangon Rannikkopatteriston joukko-osasto
tunnuksessa edustamassa perinteitä ja pysyvyyttä. 
Perinnettä vaalii myös Russarön yhdeksän tuuman 
patteri, joka sodan toisena päivänä karkotti venäläisen 
risteilijä Kirovin sekä kaksi hävittäjää. Näistä ajoista 
on Russarössä jäljellä yksi yhdeksän tuuman jaos, 
kosolti muistoja ja tietysti majakka. 
Nykyisin Russarö on Hangon Rannikko-patteriston 

(HanRPsto) pääkoulutuslinnake. Se sijaitsee n. 6 
kilometriä etelään Hangon rantakaupungista. 
Linnakkeen yhteysliikenne kulkee Hangon Itä- tai 
Länsisatamasta. 

Linnakkeen päätehtävät ovat : 
-valvonta 
-valmius 
-koulutus 
-sääpalvelu. 
Näistä tehtävistä sääpalvelu lienee ulospäin kaikkein 

kuuluvin. Radion tiedotus "Sää rannikkoasemilla 
tänään kello 20 - - Russarö 16, etelälounas 2, 
melkein selkeää", lienee useimmille tuttu. 

Valvontatehtävää suorittavat: 
-värvätty tilannevalvoja merivalvontatutka
asemassa 

-varusmiesmerivalvojat vesi kuuntelu- ja aisti
tähystysasemassa kahden tunnin vuoroissa. 
Linnakkeen valmiusvelvoitteen vuoksi saarella on 

aina tietty määrä varusmiehiä, jotta linnake kykenee 
avaamaan tulen merelle käsketyssä ajassa 

Russarön linnakkeella saavat 10 viikon perus
koulutuksensa kaikki HanRPston alokkaal Kaikki 
patteriston tuliasemamiehet saavat tykki- ja 
keskiökoulutuksensa meillä. Russarössä koulutetaan 
lisäksi Kotkan Rannikkopatteriston ja HanRPston 
tulenjohto- ja merivalvontamiehet. Tämän kurssin 
jälkeen HanRPston miehet aloittavat valvonta
tehtävänsä suorittamisen meillä 
Kaikkien kiinteän rannikkotykistön joukko-osastojen 

ilmatorjuntamiehet koulutetaan Russarön linnak
keella. Rannikkoilmatorjunta-miehet osallistuvat 
valtakunnallisilla ilmatorjuntaleireille Lohtajalla hyvällä 
menestyksellä. 

Aliupseerikurssin toinen jakso on Russarön 
linnakkeella, jossa tuleville ryhmänjohtajille annetaan 
koulutushaaransa mukaista syven-tävää koulutusta 
Kurssin jälkeen "uunituoreet" alikersantit aloittavat 
ryhmänjohtajan vaikean tehtävän alokkaiden ja 
tykkimiesten esimiehinä. 
Russarön sosiaaliset olot ovatvaltakunnan parhaita. 

Vuonna 1987 peruskorjattuun kasarmiin voidaan 
majoittaa maksimissaan 230 miestä, 180 mahtuu jo 
väljästi. 
Saaren yleisilme on karu ja kivinen, kuten ulkomeren 

saaren tuleekin olla, mutta monessakin mielessä se 
on suurin ja kaunein. 

Kapteeni Jarmo Uusitalo 

Russarön linnakkeen viirin pohjavåreini ovat rannikko--t)'l<iltön 
vanhat värit punainen ja musta, tulen ja raudan, tykistön ja 
panssarin värit, osalUstuihan Russarön linnake erilni ensimmli
sistä menestyksellisesti taisteluun twtl talvisodan alu•L Hopei
nen kuusisakarainen tihli kuvaa Hangon majakku, Hangon ja 
HanRPston tunnusta, joka sijaitsee juuriRussarön Urvwk•aarellL 
Ristissä olevat tykinputket ovat rannikkotykistön ja slti ennen 
linnoitustykistön ikivanha tumus. 

Laatutuotteita 
maan-

. puolustukseen 
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Nimitykset 

- luutnantti Timo Kalliotie pv:n 2 lkan opistoupseerin virkaan 1.8.1993 
- V-korpraali Teemu Kavander värvätyksi erikoismieheksi 1.8.1993 
- everstiluutnantti Jouko Ovaska everstiluutnantin virkaan (PvMaTLE) 1.10.1993 
- majuri Stig-Göran Grönberg everstiluutnantin virkaan 1.10.1993 
- yliluutnantti Marko Karppinen yliluutnantin virkaan 1.10.1993 
- luutnantti Jari Lusa pv:n 2 lkan opistoupseerin virkaan 1.11 .1993 
- luutnantti Arto Halttunen pv:n 3 lkan opistoupseerin virkaan 1.11 .1993 
- yliluutnantti Vesa Tuominen kapteenin virkaan 1.12.1993 
- luutnantti Petri llvesaro yliluutnantin virkaan 1.2.1994 
- teknikkokapteeni Osmo Tuppurainen pv:n sotilasteknikon A 17 pl virkaan 1.2.1994 
- vääpeli Antti Rautava pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.2.1994 
- luutnantti Juhani Pekkala pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.3.1994 
- teknikkoyliluutnantti Reino Merikukka pv:n sotilasteknikon A 18 pl virkaan 1.4.1994 
- Susanna Salmberg pv:n värvätyn tilannevalvojan virkaan 1.5. 1994 
- luutnantti Markku Rantala pv:n 3 lkan opistoupseerin virkaan 1 .6.1994 

Ylennykset 

- luutnantti Marko Karppinen yliluutnantiksi 1.8.1993 
- ylivääpeli Arto Halttunen luutnantiksi 1.9.1993 
- ylivääpeli Markku Rantala luutnantiksi 1.9.1993 
- majuri Stig-Göran Grönberg everstiluutnantiksi 1.10.1993 
- sotilasmestari Juha Kettunen luutnantiksi 1.11.1993 
- ylivääpeli Teemu Patrakka luutnantiksi 1.11.1993 
- ylivääpeli Tapio Salomaa luutnantiksi 1.11 .1993 
- ylivääpeli Ari Voutilainen luutnantiksi 1.11.1993 
- yliluutnantti Vesa Tuominen kapteeniksi 6.12.1993 
- teknikkoyliluutnantti Osmo Tuppurainen teknikkokapteeniksi 6.12.1993 
- luutnantti Reijo Heinonen yliluutnantiksi 6.12.1993 
- luutnantti Aulis Nykänen yliluutnantiksi 6.12.1993 
- vääpeli Juhani Pekkala luutnantiksi 1.2.1994 
- vääpeli Antti Rautava luutnantiksi 1 .2.1994 
- vääpeli Jyrki Talvinen luutnantiksi 1.3.1994 
- vääpeli Reijo Kivelä luutnantiksi 1.5.1994 
- kapteeni Jarmo Valtimo majuriksi 4.6.1994 

Siirtyneet 

- Toiseen joukko-osastoon: 
- kapteeni Matti Eskola Maanpuolustuskorkeakouluun 1.9.1993 
- everstiluutnantti Jouko Ovaska Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen 

Esikuntaan 1.10.1993 
- vääpeli Milko Ahlgren Panssari Prikaatiin 1.1.1994 
- teknikkoluutnantti Matti Miettinen Lylyn viestivarikolle 1.6.1994 

- Eläkkeelle siirtyneet: 
- yliluutnantti Pentti Mäntyala 1.9.1993 
- yliluutnantti Erkki Niskanen 1.12.1993 
- luutnantti Raimo Retsu 1.1 .1994 
- sotilasmestari Raimo Lindström 1.4.1994 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON 
ADRESSI- JA KUNNIAMERKKIPALVELU 

hoitaa kaikki adresseja ja kunniamerkkejä koskevat asiat. 

Asiakaspalvelumme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.00. 

Osoite: Kasarmikatu 34 A, 00310 Helsinki, puh. 90- 177 003 
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Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti on myöntänyt 3.12.1993 valtion virka-ansiomerkin piirtäjä Marja-Liisa Irmeli Semille 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien Suurmestari on 
myöntänyt 4.6.1994 seuraavat kunniamerkit: 

- Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki (SVR R): 
- majuri Oiva Heikki Lyytikäiselle 
- majuri Kari Keijo Kalervo Vallille 

- Suomen Leijonan Ritarimerkki (SL R): 
- teknikkoyliluutnantti Reino Johannes Merikukalle 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 

- nro 139 yliluutnantti Pentti Mäntyalalle 31.8.1993 
- nro 140 kapteeni Matti Eskolalle 1.9.1993 
- nro 141 everstiluutnantti Jouko Ovaskalle 30.9.1993 
- nro 142 Rannikkosotilaskotiyhdistykselle 75-v 3.11.1993 
- nro 143 Rannikkotykistön Upseeriyhdistykselle 60-v 11.11.1993 
- nro 144 yliluutnantti Erkki Nlskaselle 30.11.1993 
- nro 145 luutnantti Raimo Retsulle 31.12.1993 
:- nro 146 sotilasmestari Raimo Undstömmille 31.3.1994 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 

- nro 164 sotilaspastori Hannu Kivi järvelle 13.7.1993 
- nro 165 värvätty Heli Sivarolle 9.9.1993 
- nro 166 vääpeli Milko Ahlgrenille 31 .12.1993 
- nro 167 Sveitsin puolustusvoimien komentajalle 17.1.1994 
- nro 168 suomenlahden Merivartiostolle 21.3.1994 
- nro 169 teknikkoluutnantti Matti Miettiselle 31.5.1994 

Patteriston komentaja on myöntänyt Hankoniemen ristitoimikunnan esityksestä Hankoniernen ristil seuraaville: 

1.8.1993 

- nro 961 alik Eklund Jarno 
- nro 962 tstosiht Hamr;narberg Merja 
- nro 963 ltn Helenius Mikko 
- nro 964 alik Honka Markus 
- nro 965 tkm Kaarlela Jyri 
- nro 966 komis Kari Esko 
- nro 967 ylikoms Koivunen Asko 
- nro 968 tkm Koskinen Antti 
- nro 969 ltn Loimu Jukka-Pekka 
- nro 970 em Loimu Tarja 
- nro 971 teknylil Merikukka Reino 
- nro 972 tkm Pietilä Lauri 
- nro 973 konekirj Puolakoski Tea 
- nro 974 tkm Salmi Jouni 
- nro 975 tkm Salmi Jukka 
- nro 976 värv sij Salmberg Susanna 
- nro 977 kers res Söderback Kaj 
- nro 978 teknltn Wikström Tom . 
- nro 979 alik res Väisänen Eero 

29.9.1993 

- nro 1000 evl Grönberg Stig-Göran 

20.9.1979 Puolustusvoimain ko
mentaja hyväksyi Hangon Rannik
kopatteriston joukko-osastoristiksi 
Hankoniemen Ristin. 
Hankoniemen ristejä jaettiin en
simmäisenkerran 6.121979. Kaik
kiaan on Ristin 4.6.1994mennessä 
saanut 998 henkilöä 

Hankoniemen Ristin heraldiikkaa: 
-Merensininen risti, jonka reunat 
teräksen harmaat 
-Tykin putkien päällä patteriston 
lipun tunnuskuvia 
-Putket ja tunnukskuvien reunus 
sekä majakka kiiltävä pronssi 
- Tunnuskuvien pohja matta pronssi 
-Mitat 40mm x 40mm 

6.12.1993 

- nro 982 alik Grann Caius 
- nro 983 tkm Klemetti Pasi 
- nro 984 tkm Kärkkäinen Kimmo 
- nro 985 tkm Matilainen Janne 
- nro 986 tkm Reunanen Janne 
- nro 987 tkm Terho Tommi 

4.6.1994 

- nro 988 alik Aittoniemi Ari 
- nro 989 alik Haukkamaa Ville 
- nro 990 tkm Härkönen Petri 
- nro 991 alik Jauhiainen Panu 
- nro 992 korpr Järvi Teemu 
- nro 993 tkm Lehtinen Jani 
- nro 994 alik Pulkkinen Tero 
- nro 995 tkm Qvist Markus 
- nro 996 tkm Suominen Tero 
- nro 997 tkm Wathen Petri 
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VIERAITA 

Hangon Rannikkopatteristolla oli kunnia toimia 
meri- ja rannikkopuolustuksen esittelijänä, kun 
Sveitsin puolustusvoimien komentaja 
korpskommandant Arthur Liener seurueineen 
vieraili Suomessa tammikuussa. Vierailun 
isäntänä oli puolustusvoimien komentaja, 
amiraali Jan Klenberg. 

Meri- ja rannikkopuolustuksen esittely alkoi 
lyhyellä yleisesittelyllä Dragsvikissa, jossa 
vieraille oli esitelty maavoimien kalustoa sekä 
rannikkojääkärien toimintaa ja koulutusta. 
Yleisesittelyn jälkeen oli ohjelmassa siirtyminen 
Hank·oon ja siellä meritorjunta-patterin esittely. 
Patterin päällikön ja yksikön henkilöstön 
järjestämä toiminnallinen ohjuspatterin esittely 
onnistui erinomaisesti. Samaan yhteyteen 
järjestetty sotilaspoliisien näyttävä kohteen
suojaamisharjoitus sai osakseen ansaittua 
huomiota. 

Hangon Tulliniemestä siirryttiin kelirikko-vene 
Hästöllä Russärön linnakkeelle. Merimatkan 
aikana vieraalle esiteltiin patteriston aluskalustoa. 

SVEITSISTÄ 

Suurimman vaikutuksen vieraaseen teki 
luutnantti Patrakan ohjaama rannikkouisko,jonka 
uskomatonta liikehtimiskykyä seurattiin ihaillen 
ja ihmetellen. 
Russarön linnakkeella oli ohjelmassa rannikko

tykistöpatterin ammunnan seuraaminen ja 
tutustuminen patterin 130 TK-kalustoon sekä 
torjuntakeskukseen. Linnakkeen päällikön, 
kapteeni Uusitalon johtama ammunta oli 
täydellinen menestys: molemmat maalilautat 
saivat osumia. 

Vieraat antoivat erittäin korkean arvosanan 
patterin taidoista. Kiitoksen merkitystä lisää se, 
että sveitsiläisvieraat ovat pitkään linnoitus
tykistössä palvelleita tykistöupseereita, jotka 
erottavat tosi ammattitaidon pelkästä näytök
sestä. 

Vierailun päätteeksi patteriston komentaja 
luovutti korpskommendat Lienerille Hangon 
Rannikkopatteriston kilven. Näin onnistuneen 
vierailun jälkeen voi vain todeta, että tällaista 
joukko-osastoa kelpaa esitellä. 

Parhaat kiitokset kaikille myötävaikuttaneille. 

Everstiluutnantti Stig-Göran Grönberg 

Patteriston komentaja luovuttamassa korpskommandant Lienerille Hangon Rannikkopatteriston 
kilpeä 

HANKONIEMI 

HANGON RANNIKKOPATTERISTO 
"HANKO PALVELEE"-NÄYTTELYSSÄ 
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"Hanko palvelee" -näyttely pidettiin lauantaina ja sunnuntaina, 16.-17.10.1993 Hangon 

Casinolla. Hangon Rannikkopatteristo osallistui näyttelyyn yhden henkilökuntaan kuuluvan 

sekä kymmenen varusmiehen voimin. Patteriston näyttelymateriaali oli pääosin sijoitettu 

kahteen Casinon ulkopuolelle pystytettyyn korjaamotelttaan. Näytteillä oli muun muassa 

Masi, Sergei, 12.?ilmatorjuntakonekivääri, 7.62raskaskonekivääri, laser-etäisyydenmittaaja, 

sanomalaite, lämpökuvalaite, taistelijan varustus, sotilaspoliisin varustus, ammuntasimu

laattori sekä nonstoppina pyörineet maanpuolustusaiheiset videofilmit. 
Osaston ehdottomana vetonaulana oli Speden Speleistä tuttu ammuntasimulaattori, 

johon oli kytketty rynnäkkökivääri. Simulaattori kuvasi ammuntaa 150 metrin etäisyydeltä 

Ammuntasimulaattorin suosio sai ihmiset iopa jonottamaan osastollemme. 

Sotilaspoiliisin sekä taistelijan varustus Suuren suosion saanut ammuntasimulaattori hou
kutteli kokeilemaan vanhoja taitoja 

Hangon kaupungin tervehdys 

Hangon Rann ikkopatteristolle 

sekä Hankoniemen lukijoille 
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VARUSMIESTOIMIKUNTA 1.8.1993 -1.8.1994 

Hangon Rannikkopatteriston varusmies
toimi kunta on kuluvan vuoden aikana 
kehittynyt merkittäväksi osaksi varus miehen 
vapaa-aikaa. Linnakepalvelusolosuhteista 
johtuen on toimikunta panostanut vapaa
ajan harrastusmahdollisuuksien moni
puolistamiseen Russarössä. Kesällä 1993 
hankitut värikuula-aseet ovat saavuttaneet 
suuren suosion. Saapumiserän 11/93 
VMTK toteutti "kuntosali-projektin" linnak
kee U e. Lahjoitusvaroin sekä erilaisin 
tempauksin hankittiin lihaskartastot, peilit, 
painoja, telineitä jne. Vapaa-ajalla ja osin 
palvelusajalla varusmiehet rakensivat 
painotelineet ja kyykkytelineen punttisalin 
tiloihin. Punttisalilta löytyy myös nyrkkeily
säkki, penkkipunnerrusteline, selkälaite, 
vatsalauta ja tietenkin käsipainot. 

Taivaskanavat ja Filmnet kiinnostavat 
edelleen varusmiehiä. Auditorio videotyk

. keineen, samoin kuin vapaa-ajan tilaan 
lahjoituksena saatu video, ovat ahkerassa 
käytössä videokirjaston avaamisen myötä 

VMTK on perinteisesti kunnostautunut 
myös kulttuurin saralla, esim. kirjallisesta 
tuotannosta mainittakoon Alokastiedotteet 
sekä Hankoniemi-lehden toimitustyöt. 

Lähiajan toimintasuunnitelmaan kuuluu 
uusien suojamaskien hankinta värikuula
peliin sekä tietokoneen "ampumakuntoon 
saattaminen"; kone ja printteri on, mutta ne 
ohjelmat... 
Kulttuurisia arvoja on tarkoitus nauttia Hangon 
kesäteatterissa "Kesäyön uni" -näytelmää 
seuraamalla. 

VMTK-työskentely osoittaa, että tämän 
päivän varusmiehillä on aktiivisuutta ja lu
jaa tahtoa kehittää sosiaalisia oloja, yhteen
kuuluvuuden tunnetta ja viihtyvyyttä vielä 
päiväpalveluksen jälkeenkin. Työllisyys
tilanteen seuraaminen ja opiskelupaikoista 
tiedottaminen VMTK:n taholta ovat omalta 
osaltaan luomassa tärkeää "kaveria ei jä
tetä" -henkeä. Oikeaan suuntaan ollaan 
menossa palveluskiireistä huolimatta. 

T: VMTK 

VMTK:n kokoonpano 11/93 

Ohjaaja: 
Puheenjohtaja: 
TOS-asiamies: 
Toimikunnan jäsen: 
H-ptrin edustajat: 

ylil Sami Iso-Lauri 
kers Caius Af Grann 
kers Jukka Härmälä 

tkm Janne Reunanen 
tkm Tomi Silvennoinen 

alik Tero Ojanen 

VMTK:n kokoonpano 111/93 

Ohjaaja: 
Puheenjohtaja: 

ylil Sami· Iso-Lauri 
alik Sami Juntunen 
alik Marko Laihinen 
korpr Marko Sev6n 

TOS-asiamies: 
Toimikunnan jäsen: 
H-ptrin edustaja: tkm Antti Hangasjärvi 

VMTK:n tärkeimmät tukijat: 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Kuva-Ahti Oy 

Suomen Tupakka 

RSKYRY 

HANGON PAIKALLISOSASTO 

70 VUOTTA 

SOTILASKOTITYOTA 
HANGOSSA 

.. 
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& KANSALLISPANKKI 

Toimita pankkiasiasi jonottamatta, odotta
matta. 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää 
vuodessa. KOP'IN Puhelinpankkia on niin 
helppo käyttää, että opit jo ensi kerralla. 
Niin kauan kun pysyt tällä pallolla, on lähin 
KOP'IN palvelupisteesi aina nurkan takana. 

Kokeile vaikka heti kuinka 

HELPPOA 
Puhelinpankin käyttö on. Soita 

9600-9080 tai 0 1 00-9080. 

Näppäi le käyttäjätunnukseksi 123456 

ja salasanaksi ni inikään 123456. 

Puhelinpankki NEUVOO loput. 

11 
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ALIUPSEERIKURSSI 11 111/93 

Matkatessamme 3.3.1994 illan pimey
dessä junalla Turusta Hankoon mielis
sämme pyöri sekavia ajatuksia. Olimme 
juuri saavuttaneet virstanpylvään, joka 
kertoi AUK l:n olevan takanapäin, ja 
moni meistä tunsi helpotusta, sillä Gyltön 
etäinen linnake oli jättänyt meihin 
merkkinsä. Samalla tiesimme kuitenkin 
edes~ä olevan uuden koulutuskauden. 

AUK 11 lähtikin vauhdilla käyntiin, ylil 
Karppinen ja ltn Lusa pitivät ohjat 
käsissään alusta alkaen. Saimme koulu
tusta hyvinkin erilaisista sotilaallisen 
toiminnan muodoista, ja aikaa tuntui 
riittävän jopa sotilaalliseen huvitteluun so. 
harvinaisempien aseiden käsittelyyn ym. 

Kurssin alussa tutustuimme pioneeri
toimintaan ltn Kalliotien valvonnassa. 
Räjähteiden käsittely ja erityisesti TNT:n 
langan sytyttäminen saivat jokaisen 
miettimään kahdesti käsiensä vakautta. 
Myöskin miinat tulivat tutuiksi harjoitusten 
yhteydessä. 

Aika oppilaana tuntui lentävän siivillä. 
Huomaamattamme kauluksiimme olivat 
ilmestyne_et korpraalin natsat ja aikai
semmin takerrelleet opetusharjoitukset 
alkoivat saada varmuutta. Kurssin 
päätteeksi oli kuitenkin varattu todellinen 
taistelijan koe - sissileiri. 

Lappohjan Harparskogissa vietetty 
pi(i)tkäksi venynyt yö opetti meille 
toimintaa pimeydessä omien taitojen ja 
voimien turvin. Vihollisen jatkuva vaani
minen vaati meiltä paljon, sillä tuskin 
kukaan olisi jaksanut valvoa enää toista 
yötä. Paluu linnakkeelle oli ansaittu. 

Kurssin läpäisemistä juhlistettiin his
toriallisesti, ravintola Sisäpiha sai todistaa 
Hangon ensimmäistä kurssijuhlaa, ja 
paikalla olivat myös kapt Uusitalo ja ylil 
Iso-Lauri. Hyvä ruoka, kunnon sketsi ja 
kylmä olut saattelivat meidät pi(i)tkien 
puheiden ja hyvien keskustelujen iltaan, 
ainoastaan kello oli hauskanpidon 
esteenä. 

27.4. koitti suuri päivä. Taakse jäänyt 
puolen vuoden uurastus sai vihdoin 
näkyvät tunnukset - alikersantin natsat. 
Samalla päivänmäärällä alkoi kuitenkin 
toisenlainen uurastus - alokaskoulutus. 
Huolettomat päivät saivat kannet
tavakseen vastuun ja omatoimisuuden 
leiman. 

Jälkeenpäin katsoen AUK II oli tois
taiseksi parasta varusmlesaikaa. Siitä 
on ollut hyvä ponnistella. eteenpäin. 
Vaikka koulutus virallisesti onkin meidän 
osaltamme ohi, pidämme silti silmät ja 
korvat auki, sillä koskaan ei voi olla IHan 
pätevä oppimiseen. 

Alik Sami Juntunen ja Marko Laihinen 

OSUUSPANKKI 
RAASEPORI 

•• 
ANDELSBANKEN 

RASEBORG 

J • 

l 1 
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ALIUPSEERIKURSSI 11 111/93 

Ylarivissä vasemmalta: 
Elomaa, Teemu Samell, Salo (tykkQ 
Kovakuntoinen puppelipoju osaa 'Räps-Tsup' -me
netelmällä ainakin kaksi asiaa: selkäänviennin ja 
naisenkaadon. 
Hulkkonen Teppo Tapio, Espoo (tulenjohto) 
Taiteilijalahjakkuus onnistuu aina hauskuttamaan 
meitä, halusi tai ei. Mukava mies milloin ei ole tek
non transsissa. 
Nousiainen Harri Kalevi, Lohja (keskiö) 
Korppi nauttii raadoistavalkokankaalla. Priimus kär
sii ammattitaudista nimeltä armeija, VKS-päiväksi 
vakioitui tiistai. 
Alander Hannu Tapio, Sammatti (tykki) 
130 TKkäy ahtaaksi kunAllu taituroi T -tykinjohta;ana. 
Entäs traktorin hytti? 
Ojanen, Tero Oskari, Espoo (tykki) 
Pikku-Ojanen pelottaa äänellään ja koollaan, mutta 
on sisältä rauhallinen mies. 
Jauhiainen, Panu Tapani, Espoo (tulenjohto) 
Tuleva arkkitehti vaikuttaa hillityltä, mutta totuus on 
tarua ihmeellisempi. (Niin kuin ovat hänen talon
sakin.) 
Lipponen, Karo Kristian, Kirkkonummi 
Viestilinjan kauhut kokenut Loka-Lipponen katosi 
H-ptrille. 
Kakkonen, Pasi Kari Antero, (tykki) 
2 vannoi ettei koskaan kuittailisi vähillä päivillään, 
mutta Tupla ei ole vielä nähnyt kaikkea ... 

Alarivissä vasemmalta: 
Laine, Pasi WIiheim, Vihti (tykki) 
Pieni mutta pippurinen tykkiläinen sanoo asiat suo
raan niin kuin ne ovat 
Räsänen, Juuso Petteri, Espoo (mv) 
Voitti marssitaitokilpailun Elomaan kanssa ja peitti 
ilmoitustaulun tuloslistoilla. Heittää TP läppää. 
Juntunen, Sami Pietari, Espoo (mv) 
Juntska kikkailee VMTK:n tehtävissä. (Kessun natsat 
kiiluu?) 
VIII Karppinen, Marko & ltn L.uaa, Jarl 
Kurssimme napakat Oa kärsivälliset) kouluttajat, joilta 
ei huumori loppunut kesken. 
Kok Heinänen, Ossi, Espoo (tykkQ 
Esimerkillinen apukouluttaja, todellinen ryhmähen
gen luoja. Mukava mies. 
Anttonen, Petri Kristian, Karjaa (viesti) 
Laku ei maistunut vaikka mies Upinniemen sairas
tuvalla makoilikin, 
Haukkamaa, Ville Vesa Olavi, Espoo (tD 
Hiljainen mies joka osaa yllättää. Lomilla mies 
riehaantuu täysin. 

Kuvasta puuttuvat: 
Laihinen, Marko Mikael, Turku (keskiö) 
Hassu mies, joka tekee kaikki paperi(t)yöt. Mies 
nukkuu vähemmän kuin merivalvojat ja jaksaa Iitti 
kaveerata kaikkien kanssa. 
Niskanen, Jaakko Johannes, espoo (tj) 
Niskistä ei paljoa AUKin aikana näkynyt, miee paineli 
toimistossa pitkää päivää. Nykylln Niskanen an 
korvaamaton. 



14 HANKONIEMI 

ALOKASLEIRI SAAPUMISERÄLLE 1/94 

Leirille lähtö tapahtui, kuten yleensä, aika
moisella kiireellä. Tuo kiire alkoi jo perjantaina 
30.4. ennen lähtöä, leirivalmistelujen merkeissä. 
Itse leiri alkoi heti vapun jälkeen 2.5. Lähdimme 
aamulla kuljetuslautta Kampelalla Russaröstä 
kohti Syndalenia. Oli tyypillinen leirisää, tuuli oli 
kovaa, oli kylmä ja satoi räntää ja rakeita. Jotkut 
saivat etsittyä suojan, mutta suurin osa leiri
joukoista kastui ja paleli Kampalan kannella. 
Perillä Syndalenissa aloitettiin aikailematta pys
tyttämään leiriä. Kaikki teltat pystytettiin pienelle 
alueeUe lähelle toisiaan, aivan rannan tuntumaan. 
lima parani jatkuvasti ja iltapäivällä, kun valmis
teltiin tuliasemia (poteroita), aurinko paistoi jo 
kirkkaalta taivaalta. Illalla käytiin läpitulivartiomie
hen toiminta ja sen jälkeen olikin ensimmäinen 
päivä jo pulkassa. Ensimmäinen yö sujui ilman 
mitään kommelluksia. (Yön hiljaisuus laskeutuu) 

Jos ensimmäinen päivä kului suurimmaksi 
osaksi valmistelujen merkeissä, niin käytettiinpä 
poteroiden viimeistelyyn vielä seuraava aamu
päivä. Ruokailun, joka tapahtui parakissa leirin 
väl.ittömässä läheisyydessä, jälkeen alkoi 
taistelukoulutus. Aiheena oli pesäkkeen taistelu, 
eli miehiä opetettiin toimimaan kun nostamissaan 
tuliasemissa. Toimiminen tuliasemassa tuli 
kaikille tutuksi. Päivällisen jälkeen TST -koulutus 
jatkui. Mitäs muutakaan leirillä tapahtuva koulutus 
voisi käs~ä? liian harjoituksen aiheena oli 
taistelu pimeällä. Kuvioita sekoitti hieman se, 
että pimeys laskeutui niin kovin myöhään. liian 
aikana käytiin kuitenkin läpi tavat, joilla taistelu 
pimeällä tapahtuu sekä tutustuttiin tulenosoitus
panoksiin, valoraketteihin ja valopistooliin. Pitkän 
päivän jälkeen puoliltaöin päästiin vihdoin nukku
maan . . , 

Yölläkään eivät kaikki saaneet nukkua. 
Jokaisessa teltassa oli oltava tulivartiomies koko 

yön ajan. Tätä tehtävää alokkaat hoitivat 
vuorolistan mukaan. Lisäksi ammustenjako
paikalla oli joka yö parivartio. Tämä hoidettiin 
siten, että yksi jaos hoiti aina yhden yön vartiot 
listan mukaan. Kaikki vartiotehtävät suoritettiin 
kunniakkaasti, eikä ongelmia ilmaantunut. 

Keskiviikkona 4.5. ja torstaina 5.5. koulutus 
suoritettiin jaoksittain, eli toinen jaos teki 
iltapäivällä sitä, mitä ensimmäinen teki aamu
päivällä, ja toisinpäin. Ohjelmassa oli TST -
koulutusta, liikuntakoulutusta sekä ase- ja 
ampumakoulutusta.Ensinmäisessä TST-ha_rjoi
tuksessa käsiteltiin eri etenemistapoja, mitä 
tarkoittaa tuli ja liike sekä hyökkäys oman tulen 
turvin. Harjoitus oli melko raskas, mutta lopuksi 
suoritettiin sovellettu harjoitus, jossa räiskettä ja 
pauketta riitti ja vihollinen saatiin kuin saatiinkin 
lyötyä. (Hyökkäys savun suojassa) 

Toinen harjoitus piti sisällään vara-miinoitteen 
rakentamisen, kevyen kertasingon tulitoiminnan 
sekä vihollisen tuhoamisen käsikranaatin avulla. 
Koulutus tapahtui rasti-koulutuksena, mikä 
varmasti helpotti asioiden sisäistämistä. 
Liikuntakoulutuksen aiheena oli suunnistus. Rata 
oli noin viisi kilometriä pitkä ja suhteellisen helppo. 
Kaikki rastit löytyivät ja muutama hyvä aikakin 
saatiin juostua. Ase- ja ampumakoulutuksessa 
miehet pääsivät näyttä-mään taitojaan seisaal
taan ampumisessa RK6:n merkeissä. 

Keskiviikko iltana, päivällisen jälkeen, sotilas
pastori Hannu Kivijärvi piti kenttähartauden. 
Tämän jälkeen oli vuorossa huoltopalvelus. 
Saunomiseen ja sotilaskodissa asiointiin oli 
varattu niukasti aikaa. Peseytyminen ja muu 
virkistäytyminen teki kaikille kiireestä huolimatta 
hyvää. Päivän päätteeksi luutnantti Kalliotie 
esitteli taistelukentän ääni- ja valoilmiöitä 
pääasiallisestiTNT:n ja valopistoolin ja-rakettien 

• 

-1. 
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avulla. Lämpimään makuupussiin päästiin jälleen 
puolenyön tienoilla. 

Torstai sujui päiväohjelmaltaan pääosin 
samoissa merkeissä kuin keskiviikko. Illalla 
aloitettiin leirialueen siivoaminen ja valmisteltiin 
leirin purkua. Perjantai aamuna ruokailtiin kiireellä 
ja purettiin leiri. Edessä oli reilu 20 kilometrin 
jallkamarssi. (Ryhmänjohtajat tauolla) 

Marssi sujui rauhallisesti ja lähes kaikki jaksoivat 
loppuun asti. Russaröhön päästyämme ruokailtiin 
ja alettiin purkaa ja huoltaa leirivarusteita sekä 
itseämme. 

Viikon leiri oli ohi ja se oli mennyt mielestäni 
odotettua paremmin. Sää suosi meitä koko leirin 
ajan ja mieli pysyi hyvänä. 

Alikersantti Sami Juntunen 

Miehet valmistautumassa taisteluharjoitukseen 

11\1 BOREALIS 
Polyolefiinien uusi suunta 
Borealis Suomi Oy, 
PL330, 06101 Porvoo, Puhelin (915) 54114, Telefax (915) 5413832 

Sähköistyksen asiantuntija 
SLM-yhtiöt 

ja ilmastoinnin asiantuntija 
ABB Fläkt Oy 

yhdistivät osaamisensa, 
siitä syntyi 

ABB lnstallaatiot Oy 

Talotekniikan 
ammattilainen 

Jl 1111 
~,1•1• 

ABB ·1nstallaatiot Oy 

Paimio, Helsinki, Espoo, Harjavalta, 
Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Joensuu, Jyväskylä, Jämsä, Kemi, 
Kemijärvi, Kerava, Kokkola, Kotka, 
Kuopio, Kuusankoski, Lahti, Lappeen
ranta, Lohja, Oulu, Pietarsaari, Pori, 
Raahe, Rauma, Rovaniemi, Salo, 
Savonl_inna, Seinäjoki, Tampere, 
Tornio, Turku, Uusikaupunki, Vaasa, 
Valkeakoski, Vantaa 

jl 1111 ,.,. ,. 
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.. .. 
SOTILASPOLIISIN KOULUTUS JA ARKIPAIVA 

01.10.1994: Herätys 04.30, suuntana Santa
haminan AUK. Sotilaspoliisien osalta AUK:n kurssi 
136 oli mielenkiintoinen kokemus. Ensimmäinen viik
ko kerättiin varusteita, tutustuttiin saareen ja yhteis
koulutusta krh- ja kiväärilinjojen oppilaiden kanssa. 
SPOL-linja erosi muista linjoista täysin, koulutus oli 
vaihtelevaa ja mielenkiintoista, rasittavaakin. Kun 
muut lähtivät tetsaamaan tai asemaralliin, harjoit
telimme esim. turvatarkastuksia, henkilönsuojausta, 
talon turvatarkastusta, kiinniottoa tai ammuntaa 
pistooleilla, konepistooleilla tai kiikarikivääreillä. Täs
sä oli vain jäävuoren huippu - koulutus oli siis moni
puolista. Fyysinen puoli hoidettiin lähitaistelukoulu
tuksella, marsseilla - joita SPOL-linjalla oli eniten -
ja leireillä. Varsinkin alussa luuli marsseilla kuolon 
tulevan. Hangossa marssittiin vain tetsarimarsseja, 
AUK:ssa oli toisella viikolla 25 km:n täyspakkaus
marssi metsässä. 
Pahin ja paras muisto kurssilta oli 'marssi ja majoi

tus' -harjoitus. Aamusta iltakymmeneen juostiin 
metsässä ja pystytettiin telttoja, harjoiteltiin prikaatin 
esikunnan suojaamista Kymmeneltä tuli marssi
käsky: "Suuntana Santahamina, avojonossa- mars." 
Matkaa oli hieman alle 40 kilometriä, lähes kahden 
päivätaipaleen verran, aikaa kului 5 t 20 min- Elämäni 
pisimmät tunnit Saavuttuamme perille pystytimme 
teltat ja menimme koisimaan. Harjoitus onnistui, 
jokainen ylitti itsensä niin fyysisesti kuin henkisestikin. 
Harjoitukseen lähtiessämme emme olleet huippu

urheilijoita, emmekä ole sitä nytkään. Aivan normaali 
nuorimies läpäisee kurssin jos vain haluaa, varsinkin 
kun kovuutta j~ suffelia jaettiin tasapuolisesti. Aika 
paljon korvasi, kun muut lähtivät -25 C pakkasessa 
tetsaamaan, pääsimme voir;nistelusaliin raudoitus
harjoituksiin. Välillä tietysti saman jauhaminen maistui 
puulta, mutta harjoitus tekee mestarin ja omasta 
työturvallisuudestahan on kysymys. Varsinainen 
puutuminen iski reilun kolmen kuukauden jälkeen, 
kun jäljellä oli vain täyteohjelmaa. Huhtikuun 28:tta 
odotettiin hartaasti. Kurssi päättyi ja siirryimme 
takaisin Hankoon. 

Ensimmäiset päivät kuluivat totutellessa vartios
ton tavoille. Vartiovastuu luovutettiin meille vapun 
jälkeen. 
Sotilaspoliisin arkipäivä on kyllä hieman yksitotinen, 

odottamista ja vartiointia. Hyvä näin, eihän kukaan 
tahtoisi tunkeilijoita piristämään tylsää iltapäivää. 
Sotilaspoliisin tehtävät ovat varsin vastuullisia, SP:han 
vastaa lähes kaikesta vartioinnista, järjestyksen
pidosta sekä kulkulupien tarkastamisesta puolus
tusvoimien piirissä. Tehtävien suhteen Hanko on 
hyvä palveluspaikka. Esim. Santahaminassa sillan 
ylittävät autot lasketaan useissa sadoissa päivittäin 
ja kaikkien luvat on tarkastettava. Hangon ainoa 
miinuspuoli ovat oikeastaan ginekset, viikonloput 
kulkevat 1: 1, mutta toisaalta lomat ovat pidempiä, 
eikä täällä edes lentele koirankeksipakkauksia 
kasarmin il<kunoista kuten eräissä joukko-osas
toissa. 

Yleensä ottaen sotilaspoliisin hommat ovat hyviä 

Ei tarvitse osallistua asemaralliin eikä muihin vast. 
harjoituksiin. Oma ajattelu on sallittua, pikemminkin 
välttämättömyys. Mahdollisuuksien puitteissa saa 
toteuttaa itseään. 

alikersantti Tero Upola 

Saapumiserä 11I/93:n sotilaspoliisikurssi alkoi 
Hangossa suoritetun peruskoulutuskauden jälkeen 
tammikuussa-94. Kurssi pidettiin Lahdessa Henna
lan varuskunnassa, joka kuuluu Suomen vanhimpiin 
varuskuntiin, mikä myös näkyi kasarmi rakennuksissa. 
Varuskunta oli hyvin laaja verrattuna Hangon varus
kuntaan. 

Hangosta lähti sotilaspoliisikurssille yhteensä 9 
varusmiestä. Kaikki eivät lähteneet kurssille omasta 
vapaasta tahdostaan, mutta siitä huolimatta jokainen 
suoritti sen alusta loppuun. Kurssi oli henkisesti aika 
raskas, sillä Hennalassa oli erittäin kova sisä- ja 
ulkokuri. Ohjatut aamu- ja iltatoimet sekä alituiset 
valmistautumiset ja ulkojärjestymiset olivat rasittavia 
Kurssi sisälsi kaksi leiriä, taistelu- ja ampumaleirin. 

Taisteluleirillä harjoiteltiin sotilaspoliisin tehtäviä 
sodassa: kulunvalvontaa, vihollisten kiinniottoa, kul
kulupien tarkastamista, rintamakarkureiden pysäyt
tämistä ja vartiointia. Leirin jälkeen jokaisen univelka 
oli sanoinkuvaamaton. Ampumaleirillä harjoiteltiin 
useiden eri aseiden käyttöä, esim. pistooli, kone-, 
rynnäkkö- ja tarkkuuskivääri. Ampumaleiri oli muuten 
ihan mielenkiintoinen, mutta -20 C pakkasessa 
ampuminen maistuu puulta Kurssin aikana käytiin 
muutenkin ampumassa kerran viikossa. 
Kasarmilla koulutus oli suurimmaksi osaksi aseiden 

käsittelyä: purkamista ja kokoamista, ampuma
asentaja sekä käsittelyä eri tilanteissa. Meille 
opetettiin myös itsepuolustuksen alkeita, henkilö
suojausta, talojen turvatarkastusta, henkilön turva
tarkastusta ja kiinniottoa. Itsepuolustuksen opetta
miseen oli Hennalassa erittäin päteviä kouluttajia, 
esim. ylil Korpela, joka on ollut useina vuosina 
sotilaspainin MM-mitaleilla. 

Hangon vartiostossa on aika harvoin tarvinnut 
kursseilla opittuja taitoja, sillä varuskunta on hyvin 
pieni. Vartiokausi on suurimmaksi osaksi pelkkää 
vartioimista, koska sotilaspoliiseja on vähän ja 
vartioitava alue on suuri. 
Sotilaspoliisin tehtävät sopivat varusmiehille, jotka 

o~vat hillitä itsensä, haluavat olla paljon tekemisissä 
aseiden kanssa ja jaksavat valvoa väsymättä. 

tykkimies Jere Mononen 

SISU 
Defence 

OY SISU-AUTO AB 
PL 189 
131 01 Hämeenlinna 
pli\. 917-6451 
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TRANSMAST OY 
MASTOALAN KOKONAISHALLINTA MAHDOLLISTAA 
MASTOPALVELUIDEN TARJOAMISEN: 

- "AVAIMET KÄTEEN" -PERIAATTEELLA 

-ASIAKKAALE RÄÄTÄLÖITYINÄ PALVELUINA 

MASTOTUOTTEET: 

- SUUNNITTELU 

- MA TERIAAUTOIMITUKSET 

- RAKENTAMINEN 

-HUOLTO 

- KONSULTOINTI JA KOULUTUS 

TRANSMAST OY 
10160 DEGERBY UL 
p. 90 - 213 508 

OJY~ Q/~ Q/~ 
3/~. 15 - 17 f?J>uh-. 248 2320 

Hangon Apteekki 
Apoteket i Hangö 

UNITED COLORS 
OF BENETTON. 

Vuorflartu 16-17, Hanko puh 248 TT72 

PREMET 
Engineering Oy 

Rinteentie 12. 2 ◄2◄0 Salo. puh. 9◄9-533 092 

olivetti 
Olivetti Suomi Oy 

Luoteisrinne ◄, 02270 Espoo, puh. 90- 887 ◄ 1 

Oy Laatukolmio Ab 
tietotekn iikkayhtiö 

Westendlntle 99-101 A 30 02610 Espoo 
puh. 90- 427 766 

Y ritysapu Oy 
Aleksanterinkatu 15 B. 00100 lDd 
Puh. 90-637 464 / Pekka Juntunen 

HELVAR 
Oy Helvar 
P.O.Box 55 , 
FI N-00381 Helsinki 
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MAALI HIHA, LÄHENEE SUORAAN 
RANNIKKOTYKISTÖN ILMATORJUNTAKOULUTUS 

Rannikkotykistön ilmatorjuntakou lutus annetaan 
Russarön linnakkeella kahdeksan vii kkoa kestävällä 
erikoiskoulutuskauden kurssilla. Kurssi toimeenpannaan 
rannikkotykkimiehen peruskurssin jälkeen. llmatorjunta
mieskurss illa koulutetaan kaikki kiinteän rann ikko
tykistöjoukko-osastojen ilmatorjuntamiehet. Kurssin 
jälkeen suurin osa miehistä palvelee valmiuslinnakkeilla 
koulutushaaransa mukaisissa tehtävissä. 

llmatorjuntamieskurssin koulutuksen painopiste on ase
ja ampumakoulutuksessa. Kalustona on 23 itk 61, eli 
ylesemmin tunnettuna "Sergei " - nimisenä. Lisäksi 
kurssilla annetaan perusteet 12.7 itkk:lle. llmatorjunta
mieskurssin koulutusvälineistöön kuuluu myös Johtokes
kuskaluston -87:n kuuluva tuliasemapäätteen käyttö 
ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisessa. Kurssin aikana 
ammutaan ampumaohjelmiston mukaiset apuase- ja 
suora-ammunnat. Asemaanajoharjoitus toteutetaan 
Syndalenin alueella. Kuitenkin pääosa koulutuksessa 
toteutetaan linnakkeella, jossa käytetään kantalinnoitet
tuja ilmatorjunta-asemia eri toimintojen harjoitteluun. 

Rannikkotykistön ilmatorjuntamieskurssi osallistuu 
ilmatorjuntaleireille Lohtajan Vattajanniemen alueella. Leiri 
ajoittuu palv~luksen loppupuolelle, noin kuukausi ennen 
miehistön kotiuttamista. llmatorjuntaleirin koulutuspuitteet 
ovat varsin mittavat ja monipuoliset. llmatorjuntaleiri tarjoaa 
koulutettaville ainutkertaiset koulutusolosuhteeet. 

Talven ja kevään aikana on ollut jo kolme ilma
torjuntaharjoitusta, johon myös Hangon ilmatorjunta
miehet ovat osallistuneet. Vuoden ensimmäinen 
ilmatorjuntaleiri toimeenpanti in tammikuussa Lohtajalla 
todella vaativissa olosuhteissa. llmatorjuntamieskurssin 

menestys ilma-ammunnoissa oli erittäin hyvä: llma
ampumakilpailun viides tilal Taakse jäi mm. Helsingin 
llmatorjuntarykmentin kilpailujaos. Vuoden toinen mittava 
harjoitus oli ilmatorjuntayksiköiden kertausharjoitus 
Russarön linnakkeella. Varusmies kurssi osallistui tähänkin 
harjoitukseen. 

Kevät oli tiivistä harjoitus- ja leiriaikaa. Vuoden toinen 
ilmatorjuntaleiri toimeenpantiin vain viikko Russarön 
kertausharjoituksen jälkeen, touko-kesäkuun vaihteessa. 
Tätä artikkelia kirjoittaessa harjoitus on vasta edessä, 
tavoitteet ovat kuitenkin korkealla. Ainakin paras RT -
joukko-osasto, jos ei muuta. 
Voidaankin todeta, että ilmatorjuntamiehet saavat erittäin 

monipuolisen ja tehokkaan koulutuksen koko kahdeksan 
kuukauden palvelusaikana. Tänäkin vuonna on vielä 
edessä kolme ilmatorjuntaharjoitusta. 

Valtakunnalisten ilmatorjuntaleirien toiminta jakaantuu 
kahteen jaksoon. Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa 
kaikki yksiköt ampuvat ns. ''tykkipihalta", ammunnan 
johtajan antaman ampumajärjestyksen mukaan. 
Ammunnat toteutetaan ampumaohjelmiston mukaisesti 
joko Learjetin vetämään maalipussiin tai Maalilennokki -
82:n vetämään maalipussiin. 

Harjoituksen toisessa vaiheessa leirijoukoista muo
dostetaan toimivat tuliyksiköt - ilmatorjuntapatterit, jot
ka ryhmittyvät llmatorjuntapäällikön käskyjen mukaises
ti taisteluasema-alueelle taktisen tehtävän mukaisesti. 
Siirtymiset tapahtuvat tilaanteen mukaisesti pimeän ja 
hämärän turvin. Taisteluvaiheen ilma-ammunnat suo
ritetaan tilanteen mukaisesti joskus jopa aika nopea
tempoisesti ja yllättäen. 

Harjoituksen eri vaiheisiin liittyy paljon myös muuta 
maali- ja lentotoimintaa mm. hävittäjien (Hawk, Mig, 
Draken) tiedustelu- ja rynnäköintilentoja sekä 
helikopterien Pop-Up-maalilentoa. 

Ampumakoulutuksen ohessa varusmiehiä 
koulutetaan mm. video- ja tietokonetekniikkaan 
perustuvallaASSl-simulaattorilla, jonka avulla suun-taaja 
ja asettaja harjoittelevat ampumatoimintaa tieto
koneohjattujen lentosuoritteiden mukaan. 

Kilpailut näyttelevät varsin suurta osaa ilmatorjunta
joukkojen välillä. llmatorjuntajoukot kilpailevat keske-nään 
ke ittiö-, lääkintä- ja viestimies-, autonkuljettaja-, 

HANKONIEMI 19 

marssitaito-, rynnäkkökivääri-, pinta-ammunta-ja ohjus
mieskilpailussa. Kaiken kruunaa ilma-ampumakilpailu. 
Tavoitteena on Kotka-pokaalin voitto. Rannikkoilma
torjuntamiehetovatvähitellen lisäämässä osuuttaan myös 
kilpailuissa. Pääsyynä on mahdollisuus testata miesten 
koulutustasoa ja saada lisää ampumasuorituksia. No,IT -
miestan asemaanajo on ehkä vähän hidasta verrattuna 
RT -miehiin, mutta kyllä aina perille asemaan ollaan päästy. 

Leirin alku- ja lopputilaisuudet, kenttähartaudet, leiri
illat ja useat vierailut tuovat oman osansa harjoitukseen. 
Sotilaskoti tarjoaa virkistävän kahvihetken koulutuksen 
lomaan niin tykkipihavaiheessa kuin maastossa taistelu
vaiheessakin - kiitokset sotilaskotisisarille. Kahvitetta
via kyllä riittää, leirin vahvuus kohoaa yli 1000:n. Leirien 
aikana varusmiehiä palkitaan hyvistä suorituksista kuntoi
suuslomilla ja 2. luokan ilmatorjuntaruusukkeilla. 

llmatorjunta on iloinen asia. Rannikkotykistön ilma
torjuntakoulutus tarjoaa hyvän, monipuolisen ja erittäin 
mielenkiintoisen koulutuksen niin koulutettaville kuin kou
luttajillekin. 

llmatorjuntaterveisin 1 
Kapteeni V Tuomiflen 

KIRJ A PAINO 

Printing Office Oy Hanko 
Tääll ä syntyvät eri laiset painotuotteet esim. 

lt ejäljcncävät lomakkeet Kirjekuoret 
Saatclomakkeet ,'1,~::=.) Kursukortit 

Kaynnkonic 
Lähccysl istat 
Jul isteet 
Ym.Ym.Ym 

Kysy lisää tai tule käymään samalantie 27 10960 Hanko 

' ffll1 
!!!!!!!!!!!!!!! 

RONAB 
S W E D E N 

RONAB - parhaat valu
rautatuotteet löydät 
Anttilasta , Stockman
nilta , City - Sokoksesta 
Prisma- ja S- marketeis-

a , EKA-marketeista , 
hyvistä K- kaupoista ja 
hyvin varustetuista 
taloustavarakaupoista . 

Edustus Suomessa : Oy Imag Ab 

HOT STUFF 

SÄRKYMÄTTÖMÄT RUOSTUMATTOMAT 

T E R Ä S T E R M A R I T 

Kovaan menoon . Lämpöarvot testien 
kärjessä (mm . Työtehoseura) . 

Saatavana : City-Sokos- ,EKA-market 
Prisma- ja S-market ketjut , 
TukoSpar ja Rautia-liikkeet . 

Edustus Suomessa: 
OY IMAG AB 

Väinämöisenkatu 19 A 6 
SF-00100 HELSINKI 
FINLAND 

Tel. nat. 90-497 166 
internat. +358-0-497 166 
Fax +358-0-497 643 



20 HANKONIEMI 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON MERILINNUSTAJAT R.Y 

Seuran perustava kokous pidettiin 30. päivä
nä toukokuuta 1964, jolloin päätettiin perustaa 
Hangon Rannikkopatteriston Eränkävijät-nimi
nen yhdistys kotipaikkanaan Hangon kaupunki. 
Yhdistyksen tarkoituksena oli edistää alueellisen 
hyötyriistakannan säilymistä, lisätä metsästys
lainsäädännön tuntemusta ja noudattamista sekä 
järkiperäistä metsästystä. 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys perusti 
rauhoitusalueita, valvoi metsästysaluettaan 
luvattomalta metsästykseltä, vähensi mahdol
lisuuksiensa mukaan vahinkoeläimiä, suojasi 
harvinaisia tai istutettuja riistalajeja sekä edisti 
niiden viihtyvyyttä ja säilyvyyttä, velvoitti jäse
nensä noudattamaan metsästyslakia ja alueella 
vallitsevia sääntöjä sekä velvoitti jäsenet suo
rittamaan riistanhoidollisia toimenpiteitä, ruo
kinnan järjestämistä; pesimispaikkojen rakenta
mista yms. 

Kolmekymmentä vuotta sitten laaditut velvoit
teet ja perusteet ovat vielä tänäkin päivänä 
seuramme toimintasuunnitelmassa ohjaavina 
tekijöinä. 

Metsästys, riistanhoito ja yhdistystoiminta jatkuu 
perinteiseen tapaan metsästysalueella, vaikka 
yhdistyksen nimi välillä muutettu Hangon 
Rannikkopatteriston Merilinnustajat r.y:ksi ja 
seuran sääntöjä on muutettu metsästyslakia ja 
järjestystoimintaa vastaaviksi. 

Toimintavuosi 1993 oli saalistilastoltaan 
kohtalainen, vaikka tänäkään vuonna kevät ei 
suosinut metsästäjiä. Keväällä asennettiin erä
kämpälle valurautakamiina ja kunnostettiin seu
ran venettä, korjaamalla veneen pohjan maalle
vetokiskot sekä uusittiin airot ja hankaimet. 

Kesällä eräkämppä koki muodonmuutoksen: 
seinät saivat puolipaneelin, aseteline, naulakko 
ja hyllyjä rakennettiin sekä hirsipöytä, sängyt ja 
laverit löysivät paikkansa. 

Syyskesällä korjattiin PLM:n toimesta talon 
vesikatto ja omien miesten toimesta asennettiin 
lahjoituksena saatu öljykamiina. 

Puheenjohtaja Heikki Palin 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON KALASTUSSEURA R.Y 

Hangon Rannikkopatteriston kalastusseura r.y 
on seitsemän vuoden ikäinen, perustava kokous 
pidettiin vuoden 1987 alkupuolella. Seu-ran 
säännöt hyväksyttiin 11.9.1987, saman vuoden 
toukokuussa jäseniä oli 59. 

Kalastusseuran kalavedet on vuokrattu Puo
lustusministeriön kiinteistöosastolta vuonna 
1987. Vuokrasopimus uudistettiin vuonna 1992 
ja on voimassa vuoden 1997 loppuun, sisältäen 
"kalastus- ja kalavesien hoito-oikeudet 
Jussarön, Russarön sekä Hästö-Busön 
vesialueille" sekä kalastuslupien myöntämisen 
vuokra-alueille. Vuokraaja myöntää kalastus
lupia puolustushallinnon, mukaanlukien evp 
henkilöt, ja sisäasiainministeriön (merivartijat) 
viran- ja toimenhaltijoille sekä työsuhteessa 
palveleville perheenjäsenineen. Kalastus
oikeudesta seura perii maksun ja on näin 
saamillaan tuloilla velvollinen huolehtimaan 
kalavesien hoidosta niin, että kalakanta säilyy. 
Sallittuja kalastusvälineitä ovat onki, pilkki, atrain, 
virveli sekä kaksi verkkoa. 

Alun taustatietojen jälkeen palaamme tälle 
toimintakaudelle. Puheenjohtajana seurassa 
toimii Jouko Veikanmaa,varapja:na Oiva 
Lyytikäinen ja sihteerinä Olli Kovanen. Hallituk
sen jäseninä ovat Juha Kettunen, Esko Bruun 
(virkavapaa). Risto Muuro sekä kutsuttuna 
taloudenhoitajana Jyrki Alaluusua. 

· Hallitus on kokoontunut kaksi kertaa. Talous 
on jäseneksi liittymis- ja vieraslupamaksujen 
johdosta hyvässä kunnossa. Palveluksessa 
olevien jäsenten lukumäärä on 67 ja evp sekä 
muualla palveluksessa olevia on jäsenenä 33. 
Siianpoikasia on päätetty istuttaa syksyllä 3000 

mk:lla eli noin 3500 kpl. Russarössä eräät 
kalastajat ovat tehneet Saunalahteen kalaturoja 
ahventen kudun onnistumiseksi. 

Seuran nuoresta iästä huolimatta aktiivisuus ei 
ole ollut merkittävää seuran toimintaan. Yleisesti 
ottaen kalastusseurat toimivat nykyisin vilk
kaasti. Hangossa lienee vaikuttaa merkittävästi 
myös se, että kaupungissa on hyvät kalastus
harrastusmahdollisuudet kaikilla. 

Patteriston henkilökunta ei mielestäni osaa 
riittävästi arvostaa vuokraamiensa kalastus
vesien valtavaa virkistys- ja vapaa-ajan käyttö
mahdollisuutta. Edellisestä työpaikastani voin 
kertoa hyvän esimerkin siitä, kuinka ei osata 
hyödyntää ainutlaatuisia nautintaoikeuksia. 
Siellä oli hieno. rantasauna, jota oli mahdolli-

suus käyttää kolmena iltana viikossa, palvelus
aikanani kävin vain muutaman kerran. Sen 
jälkeen olen oppinut arvostamaan sitä, mutta en 
voi sitä enää käyttää. Vapaa-ajan harrastuksena 
kalastus on mitä rentouttavin ja rauhoittavin 
harrastus - "El MUUTA KUIN KALASTAMAAN!" 

Kalastusseuran puheenjohtaja 

Jouko Veikanmaa 

ÅGÅ 
Oy AGAAb 

Karapellontie 2, 02610 Espoo 
Puh. 90-5916, fax. 90-5916 311 
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RESERVILÄISTOIMINT AA 
.. 

HANKONIEMELLA 

Suoritettuaan asevelvollisuutensa suomalainen 
mies siirtyy reserviin. Reserviin siirtyminen on 
perinteisesti riemullinen tapahtuma, johon liittyy 
vapauden huumaa. Käyty" intti" on takana eivätkä 
armeijan asiat juurikaan kiinnosta. Mutta 
suomalaisille miehille on luonteenomaista että 
muutaman vuoden reservissä olo kultaa armeija
muistot-v-maiset kapiaiset muuttuvat mukaviksi 
persoonallisuuksiksi. Eikä suomalaisessa kapa
kassa ole juuri sen parempaa tapaa aloittaa 
keskustelua kuin ryhtyä puhumaan intin asioista. 
Aiheesta ollaan yleisesti positiivisen yksimielisiä 
- suomalaisten maanpuolustustahto on korkealla. 

Juuri tuossa 25 ikävuoden korvilla alkavat 
maanpuolustusasiat kinnostaa uudelleen myös 
vakavammallakin tasolla. Kenties ollaan jo käyty 
ensimmäisissä kertausharjoituksissa ottamassa 
tuntumaa sota-ajan tehtäviin. Kun kiinnostus on 
herännyt halutaan lisää tietoa - tätä tietoa 
tarjoavatvapaaehtoisetmaanpuolustusjärjestöt. 

Ennen toista maailmansotaa Suomessa oli 
voimakas Suojeluskuntajärjestö ja sitä vastaava 
naisten Lotta Svärd-järjestö. Lähes kaikki 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli keskittynyt 
näille järjestöille. Suojeluskuntajärjestö oli 
luonteeltaan virallinen, ja sillä oli palkattuja työn
tekijöitä. Järjestö antoi aseellista maanpuolus
tuskoulutusta ja vastasi Suomen liikekannalle
panosta. Jatkosodan päätyttyä sekä 
Suojeluskuntajärjestö että Lotta Svärd-järjestö 
lakkautettiin fasistisina. Niiden toimintaa ei ole 
vieläkään haluttu aloittaa, vaikka maailman 
tilanne on muuttunut ja monissa naapurimaissa 
toimii vastaavia järjestöjä. Sotien jälkeen 
vapaaehto_ista maanpuolustustahtoa ovat 
ylläpitäneet reservinupseeri- ja -aliupseeri
järjestöt sekä maanpuolustuskillat. 

Reservinupseeritoiminta on näistä maan
puolustusjärjestöistä kaikkein vanhinta -
ensimmäiset reservi nupseerikerhot perustettiin 
jo 1930-luvulla. Reservinupseerien järjestö
toiminta oli syksyllä 1944 vaakalaudalla - oli 
hyvin lähellä ettei sitä lopetettu suojeluskuntien 
myötä. 

Hangossa toimii Hangon Reserviupseerikerho, 
johon kuuluu hieman yli 50 jäsentä. Toiminta on 

periaattessa kaksikielistä, koska Hanko on 
kaksikielinen kaupunki. Yhdistävänä tekijänä yli 
kielirajojen on ollut se, että lähes kaikki hankolaiset 
reservinupseerit ovat olleet yhdessä kertaus
harjoituksissa. Reservinupseerien toiminta
muotoja ovat kuukausittaiset kokoukset 
upseerikerholla, joissa kuunnellaan maan
puolustusaiheisia esitelmiä. Jäseniksi kerhoon 
voivat liittyä reservinupseerit. 

Ampumatoiminnalla on Hangossa pitkät perinteet 
- upseerit ovat osallistuneet puulaakiammuntaan 
hyvällä menestyksellä jo vuosia. Vapaaehtoiseen 
maanpuolustuskoulutukseen,jota reservi
läisjärjestöt ovat viime aikoina järjestäneet, ei 
Hangosta ole pitkien välimatkojen takia ole 
juurikaan osallistuttu. 

Tämän kesän päämääräkseen ovat Hangon 
reserviupseerit ottaneet Aqua-projektin, johon 

· voivat osallistua reserviläiset kautta maan. 
Projektin tarkoituksena on selvittää kaikki 
käyttökelpoiset makeanvedenottopaikat Hanko
niemellä ja ympäröivässä saaristossa. Saaduista 
tiedoista kootaan tiedosto, josta on hyötyä sekä 
rauhan että sodan olosuhteissa. 

Hangon Reservialiupseerikerhoon voivat liittyä 
kaikkia reservinaliupseerit. Jäseniä on heilläkin 
noin viitisenkymmentä. Reservinaliupseerien 
toiminta ei paljoa poikkea reservinupseerien 
vastaavasta. Kuukausittain kokoonnutaan 
kerholle yhdessä reservinupseerien kanssa, 
muutenkin toimitaan paljon yhdessä. 

Hangon Reservinaliupseerit ovat retkeilleet melko 
lailla - vuoden tärkein retki on joka keväinen 
jotos, joka suuntautuu yleensä Hankoniemelle. 
Jonkin verran on retkiä tehty myös Hangon 
ulkopuolelle. 

Reserviläisten yhteisiä toimintamuotoja ovat 
olleet jokavuotiset herrasmieskilpailut. Yleensä 
on järjestetty kilpailut Hangossa yhdessä 
varuskuntakerhojen kanssa ja osallistuttu 
Syndalenin herrasmieskilpailuun. Syndalenin 
kilpailun järjestävät tammisaarelaiset. Tänä 
vuonna ei Syndalenissa enää kilpailtu kerhoittain 
vaan hankolaiset reserviläiset muodostivat 
yhteisjoukkueita. 
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Hankoniemen kilta on kaikille reserviläisille avoin 
maanpuolustusjärjestö sotilasarvoon katsomatta. 
Reserviläisjärjestöistä poiketen kilta ottaa jäse
nikseen myös maanpuolustuksesta kiinnos
tuneita naisia ja varusmiespalvelustaan vielä 
suorittamattomia nuoria. Ainoat ryhmät, joita ei 
ole katsottu sopiviksi ovat aseista kieltäytyjät ja 
siviilipalvelusmiehet. Hankoniemen killalla on 
noin 50 jäsentä. 

Hankoniemen kilta kuuluu rannikonpuolustajien 
kiltaan ja on näin ollen sitoutuneempi rannikko
tykistöaselaji in kuin Hangon kaksi muuta 
maan puolustusjärjestö - jäseniksi pääsevät toki 
silti muutkin kuin rannikkotykkimiehet. Vuoden 
tärkein yhteinen kiltatapahtuma on vuotuinen 
rannikonpuolustajien päivä, joka järjestetään 
vuorotellen eri RT -varuskunnissa. Ensi kesänä 
päivä pidetään Hangossa. 

Hankoniemen kilta kokoontuu kerran kuussa 
ravintola Maretin saunassa, jossa pidetään 
kokous ja saunotaan. Maanpuolustusesitelmiin 
osallistutaan sekä järjestäjänä että kuulijana 
yhdessä muiden kerhojen kanssa. Hankoniemen 
kilta harjoittaa läheistä yhteistoimintaa 
Suomenlinnan killan kanssa. Ensi vuonna 
rannikonpuolustajien päivä pidetään Hangossa. 

Hankoniemen kilta on järjestänyt maan
puolustukseen ja sotahistoriaan liittyviä retkiä . 
myös ulkomaille. Kilta on vieraillut 27. 
Jääkäripataljoonan koulutuleirillä Lockstedtissa, 
Suursaaressa sekä Hiidenmaalla. Hiidenmaalla 
on tehty läheistä yhteistyötä Hiiumaa 
malevkondin (suojeluskunnan) kanssa, jolle on 
annettu sekä taloudellista että koulutuksellista 
tukea - veljesmaan maanpuolustajat ovat siis 
lähellä killan sydäntä. 

LEHDEN TOIMITUS TOIVOTTAA 
KAIKILLE LUKIJOILLEEN 

AURINKOISTA LOPPUKESÄÄ! 

Hankoniemen kilta vaalii myös Hankoniemen 
sotahistoriallisia muistoja. Killan vuosipäivä on 
Riilahden taistelun 27.7.1714 päivä. Tänä kesänä 
kilta osallistuu Riilahden taistelun 280-
vuotismuistojuhlien valmisteluun ja juhlintaan. 

Pekka Silvast 
reservin kapteeni 
Hanko 

FORCIT 

Puh: 911 - 28 001 
Osoite: PL 191 0901 Hanko 
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HANGON PÄÄLL YSTÖYHDISTYS R.Y ENNEN JA NYT 

Hangon opistoupseerien ammattiyhdistys on 
nimeltään Hangon Päällystöyhdistys. Yhdistyksellä 
on ollut useitakin eri nimiä. Vanhin asiakirja 
yhdistyksen historiasta löytyy vuodelta 1934. Tässä 
muutama poiminta kyseisen vuoden kerhon sään
nöistä: 

1§ Kerhon nimenä on 1. Erillisen Rannikkotykistö
patteriston Aliupseerikerho ja kotipaikka Hanko. 
2§ Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsen

tensä keskuudessa isänmaallista ja sotilaskasvatuksen 
vaatimuksia vastaavaa toverihenkeä sekä toimia ylei
sen sivistyksen, ruumillisen kunnon ja ampumataidon 
kohoittamiseksr. 
4§ Kerhon jäseniksi on liityttävä jokaisen patteriston 

erikoismestarin, kanta-aliupseerin ja sotilasalivirka
miehen ... 

Allekirjoitus Kerhon puheenjohtaja 
Tykkimestari Arvo Toivola 
Sihteeri 
Vääpeli Yrjö Laaksonen 

Nähnyt 23.10.1934 Ev.luutn. Jarl Chr. Olin 
Pston komentaja 

Vuonna 1945 nimi muuttui Hangon Varuskunnan 
Alipäällystökerhoksi. Ensimmäisen kerran yhdistys 
on rekiseröity 12.11.1947. Yhdistyksen nimeksi tuli 
tuolloin Hangon Alipäällystökerho r.y 1961 alkaen 
yhdistys oli HangonAliupseerikerho r.y aina vuoteen 
1976 jolloin nim_i muuttui Hangon Toimiupseerit r.y:ksi. 
Nykyinen nimi astui voimaan 1992. 

Nykyisten yhdistyssääntöjemme mukaan yhdis
tyksen tarkoituksena on 
- edistää sen jäsenten ammatillista järjestäytymistä 
- valvoa heidän palkkaetuja sekä ammatillisia, so-
siaalisia ja oikeudellisia etujaan 
-- edistää heidän ammattitaidollisiaja sivistyksellisiä 
pyrkimyksiään. 
Päätösvalta yhdistyksessä on sen kokouksella. 

Vuosikokous pidetään vuosittain tammi-helmi
kuussa. Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus. 
Yhdistyksen jäseniä ovat: varsinaiset, kunnia, evp, 

ulko ja kannattavat jäsenet. Tällä hetkellä (1 .6.) 
varsinaisia jäseniä on 48. 
Vuosi 1993 ja 1994 alkuvuosi on ollut melko hiljaista 

aikaa yhdistystoiminnassa. Lomautuksetviimevuon
na aiheuttivat erityisesti luottamusmiehelle lisätöitä. 
Pääasia oli kuitenkin se, että Hangon Rannikko
patterista jäi henkiin ja niin myös Päällystöyhdistys. 
Puheenjohtajat ovat osallistuneet Päällystöliiton liitto
ja edustajakokouksiin. STTK:n paikallistoimi
kunnassa on ollut yhdistyksen oma edustaja. 
Yhdistyksen jäseniä on osallistunut Päällystöliiton 

ilma-ase kotirata kilpailuun ja Hangon Ampujien 
ilma-ase-puulaakiin. Reikiä tuli jopa tauluihinkin. 

Alkutalvesta järjestetty ilmainen kerhoilta sai liik
keelle nälkäisimmät ja janoisimmat. Perinteinen 
Patteriston pikkujoulu tonttuiltiin kerhollamme 
joulukuussa. 
Evp-, ali-, toimi- ja opistoupseerit pitivät ja tulevat 

jatkossakin pitämään "pappailtoja" kerholla. Myös 
ulkopuoliset järjestöt ja yhdistykset ovat ovat pitäneet 
tilaisuuksia kerholla. Kerhoravintolaa hoitaa Kuuselan 
Pekka innolla, toivottavasti innostus tarttuisi myös 
jäsenistöön hieman enemmän. 
Herrasmieskilpailut järjestettiin Russarössä. Niihin 

osallistui myös innokkaita reserviläisyhdistysten 
jäseniä. 

Syksyllä tullaan järjestämään jäsenille "virkistys
iltoja" ja jokin reissu jonnekin. Reserviin siirtyneitä 
"kepitetään" ja uusille jäsenille pidetään tulojuhlat. 
Patteristossa on useita avonaisia opistoupseerien 

virkoja. Toivottavasti virkoja saadaan täytettyä ja 
myös kasvatettua Päällystöyhdistyksen jäsen
määrää. Pieni pelko piilee siinä, ryhtyykö Puolustus
ministeriö perimään vuokraa yhdistyksen tiloista. 
Kovin suurta vuokrarasitetta ei yhdistyksen varalli
suus kestä. Luottavaisin mielin katsomme tulevai
suuteen; "Päivää päin" (Päällystöliiton kunniamarssi). 

Hangon Päällystöyhdistyksen toimihenkilöt vuonna 1994 

Hallitus: 

Puheenjohtaja/ tiedottaja 
Varapuheenjohtaja/rahastonhoitaja 
Sihteeri 
Jäsensihteeri / urheiluvastaava 

· Kerhomestari 
-vara 
Jäsen 
Jäsen 
Jäsen 

Luottamusmies 
Tilintarkastajat 

STTK:n paikallistoimikunnan edustajat 

Sienirikasta syksyä toivoen, 

Jari Lusa 
Timo Kalliotie 
Jyrki Talvinen 
Eero Mehtälä 
Hannu Martti 

Juhani Pekkala 
Ari Määttä 

Hannu Sjöblom 
Markku Rantala 

Eero Savikko 
Heikki Palin 

Kari Nousiainen 
Jyrki Talvinen 
Hannu Martti 

Puheenjohtaja Jari Lusa 
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HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJOIDEN TAPAHTUMIA 
KAUDELTA 1993 JA KESÄLTÄ 1994 

Hangon Varuskunnan Urheilijoiden toi
mintavuosi oli seuramme kolmastoista. 
Toimintamuodot ja tapahtumat ovat vuosien 
myötä saavuttaneet jo lähes vakioidun luon
teen. Toimintakautena 1993seurammejärjestä
mät kilpailut olivat lasten hiihtokilpailut ja lento
pallo-ottelut henkilökunnan ja varusmiesten 
joukkueiden kesken maaliskuussa, puistoviesti 
toukokuussa ja tennismestaruuskilpailut syys
kuussa, joulukuussa pelattiin sekä henkilö
kunnan että varusmiesten lentopallo-, sähly- ja 
tennis- sekä sulkapallo-ottelut kuplahallissa. 
"Paavon Pytty" -ilmapistoolikilpailu ammuttiin 
joulukuun puolivälissä. 

Sotilasurheiluliiton järjestämiin mestaruus
kilpailuihin on seurastamme osallistuttu lähinnä 
ilma-ase- ja tenniskisoihin. 
Toimintakaudella 1993 parhaiten menestyneet 
seuramme edustajat olivat sotmest evp Paavo 
Pohjonen voittaen ilmapistooli 60 ls sarjan Y 40 
koti rataosuuden ja talltn Jyrki Alaluusua voittaen 
tennismestaruuskilpailujen A-sarjan kaksinpelin 
ja sijoittuen toiseksi A-sarjan nelinpelissä. 

Seuramme jäseniä on osallistunut myös liiton 
ulkopuolisiinkin tapahtumiin mm. Finlandia
hiihtoon ja Naisten Kymppiin, mistä erityis
tunnustus osallistuneille. 

Heinäkuussa osal_listuimme muutaman aikui
sen ja lapsen voimin Gyltössä turkulaisten 
järjestämälle nuoris,oleirille. Leiriä suosi aurinkoi
nen ja lämmin kesäsää, osanottajien määrä oli 
tähän asti pidetyistä lereistä suurin, yhteensä 
lähes sata aikuista ja lasta. Leirille teki yllätys
vierailun puolustusministeri Elisabeth Rehn, ol
len tyytyväinen näkemäänsä toimintaan. 

Urheilun ja reippailun lisäksi retkeläiset 
kerkisivät vierailemaan Utössä, tutustuen mm 
saaren majakkaan ja sen ainutlaatuiseen 
kirkkoon. 

Kuluneena kevätkautena on ehditty pitää mm. 
lasten hiihtokilpailut, lentopallo-ottelut ja 
puistoviesti. Puistoviestiin toivomme osanottajia 
jatkossa runsaammin, olisi vahinko lopet-taa 

· tämä keväinen kisailu! 
Kesällä aiomme järjestää tällä kertaa varus

kunnan lapsille oman leirin Hästö-Busön saarella 
heinäkuun alussa. 

Syksyllä on ohjelmassa mm. seuraottelupäivä 
Tuusulan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa. 

Kuluneesta toimintavuodesta kaikkia mukana 
olleita kiittäen ja virkistävää ja urheilullista 
loppuvuotta toivottaen!! 

Puheenjohtaja 

Majuri Veikko-Olavi Eronen 

LENTOPALLO-OTTELUIDEN TULOKSET 13.4. 1994 

HIKIHYLSY XIII Pelatut ottelut: 

1.Esikunta 
2.Russarö lke 

3 pist Esikunta - Russarö lke 
1 pist (15-4, 6-15, 15-5, 15-7) 

KOKARDICUP 

1.Huoltopatteri 4 pist 
2.Russarö lke 11 2 pist 
(au-oppilaat, tykkimiehet, 
alokkaat) 
3.Russarö lke 1 1 pist 
(kokelaaat; ryhmänjohtajat) 

Pelatut ottelut: 

Russarö lke 1 - H-patteri 
(6-15, 8-15) 
Russarö lke 11 - H-patteri 
(8-15, 8-15) 
Rölke 11 - Rölke 1 
(12-15, 15-7, 15-11) 
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PUISTOVIESTI 10.5.1994 

Hangossa juostiin kahdestoista Puistoviesti 
· 10.05.1994. Joukkueita osallistui kahdeksan. 
tulokset ovat seuraavat: 

NAISET 

1. SIJA AJALLA: 6,39 
Hangö Högstadium 
- Engren Katarina 
- Pienimäki Marjo 
- Ekholm Melina 
- Lindholm Nina 

KILPASARJA 

1. SIJA AJALLA: 11,06 
HIK, Friidrott 
- Forsman Tom 
- Forsman Kyell 
- Danielsson Petter 
- Eklund Mikael 
- Österlund Jonas 
- Sonntag Janne 

2. SIJA AJALLA: 11 , 14 
Dragsvik ldrottare 1 
- Appel Mikael 
- Haarala Santtu 
- Norrbo Bengt 
- Cederberg Thomas 
- Backman Krister 
- Lindberg Manne 

3. SIJA AJALLA: 11,45 
Dragsvik ldrottare 11 
- Backman Daniel 
- Tjärv Benny 
- Burmeister Jan 
- Randström Markus 
- Berglund Jhonny 
- Norrman Jimmy 

4. SIJA AJALLA: 13,17 
Hangon Rannikkopatteristo 
- Lipponen Karo 
- Kannisto Mikko 
- Elomaa Teemu 
- Räsänen Juuso 
- Tuunanen Rami 
- Jauhiainen Panu 

PUULMKISARJA 

1. SIJA AJALLA: 12,01 
Hangö Gymnasium 
- Grundström Daniel 
- Lind Frank 
- Lindström Thomas 
-Westerholm Jesper 
- Winberg Denis 
- Ekholm Sebastian 

2. SIJA AJALLA: 12,16 
Rautaruukki Oy, Lappohja 
- Kursi Juha 
- Hyttinen Markku 
- Rönnberg Bernt 
- Puurtinen Sami 
- Jansson Timo 
- Bussman Sven 

3. SIJA AJALLA: 14,53 
Hangon Varuskunnan Urheilijat ry 
- llvesaro Petri 
- Eronen Veikko 
- Lehtinen Sami 
- Kontturi Kari 
- Tuominen Vesa 
- Rahkonen Timo 

Kilpailujen järjestäjä 
Majuri Veikko- Olavi Eronen 
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LÄNTISEN MAANPUOLUSTUSALUEEN HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 
1994 

Läntisen maanpuolustusalueen hiihto
mestaruuskilpailut pidettiin Parolannummella 
31 .1.-3.2.1994. Hangon Rannikkopatteriston 
joukkue osallistui 3.2 hiihdettyyn partiohiihdon 
A-sarjaan. 

Partiohiihdon A-sarjassa noudatetaan mm. 
seuraavia sääntöjä: 

-Kilpailumatka on 22-25 km, joka hiihdetään 
perinteisellä hiihtotavalla 
-Kilpailu suoritetaan joukko-osastojen välisenä 
kilpailuna neljä henkilöä käsittävillä partioilla 
-Partion kokoonpano on · 1 upseeri, 1 perus
koulutettu opistoupseeri sekä kaksi varusmiestä 
-Partiokilpailun asuna käytetään vanhaa maas
topukua vaalea puoli käännettynä 
-Partion aseistuksena on yhdellä lippaalla va
rustettu rynnäkkökivääri / partion jäsen 
-Ammunta suoritetaan makuuasen nosta partion 
johtajan käskemällä tavalla niin, että jokainen 
partion jäsen ampuu vähintään yhden laukauksen 
-Patruunat (3 kpl/partion jäsen) ovat henkilö
kohtaisia 
-Partion on ammuttava (kaadettava) kaikki maa
lit tai ammuttava patruunat (12 kpl) loppuun 
-Partio saa jokaisesta ohi ammutusta laukauk
sesta kolme minuuttia lisäaikaa ja jokaisesta 
tuhoamatta jääneestä maalista kolme minuuttia 
lisäaikaa 
-Partion on tultava maaliin koossa (50 metrin 
sisällä) 
-Partion tulos on viimeisenä maaliin tulleen 
partion jäsenen hiihtoaika lisättynä partion 
ammunnan sakkoajalla. 

Partiohiihdon kilpailupäivänä kilpailun 
tuomarineuvosto päätti matkan lyhentämisestä 
15 kilometriin kovan pakkasen (-22 astetta) 

LÄNTISEN MAANPUOLUSTUSALUEEN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET: 

1. Kadettikoulu 48.37 

2. Porin Prikaati 52.27 

3. Suomenlahden Laivasto 55.33 

4. Panssariprikaati 5727 

5. Viestirykmentti 58.29 

6. Varsinais-Suomen it-rykmentti 59.19 

7. Hämeen Rykmentti 1.01.10 

8. Hangon Rannikkopatterlsto 1.04.16 

_ 9. Suomenlinnan Rannikkorykmentti 1.10.10 

1 0.Uudenmaan Jääkäripataljoona 1.14.08 

11.Turun Rannikkorykmentti 1.18.36 

12.Tykistöprikaati 1.2124 

13.Helsingin llmatorjuntarykmentti 1.26.23 

14.Uudenmaan Prikaati 1.27.59 

15.Vaasan Rannikkopatteristo 1.35.43 

16.Kaarun Pataljoona 1.36.53 

HanRPston joukuessa hiihtivät: Ltn P. llvesaro 
ltn E Mehtälä 
alik K. Uljas 
alik T. Lindman 
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