


2 

SISÄLLYS 
Pääkirjoitus 3 
Hangon kaupungin tervehdys 4 
HanRPston organisaatio 5 
Historiikki 8 
HanRPston komentajat 10 
Perinneasiat 14 
Vaakunoiden naulaus 18 
J uhlatumeet 20 
Rannikkotaisteluharjoitus 24 
Merivartioston tehtävät 26 
Vuoden aikana tapahtunutta 28 
Ranta järjestelmä 29 
HanVU 30 
Urheilu tuloksia 31 
Sotilashuumoria 35 
VMTK 37 

Etukansi: Patteriston logo 
Takakansi: Talvimaisema 
Russaröstä 

HANKONIEMI 

HANKONIEMI 
Hangon rannikkopatteriston j oukko-osastolehti 
Osoite: PL 35 10901 HANKO puh 911-2683443 
PS-tili 21814-8 

PÄÄTOIMITTAJA 
Everstiluutnantti Stig-Göran Grönberg 

MUU TOIMITUSKUNTA 
Yliluutnantti Kari Salin 
Tykkimies Jauhiainen 
Tykkimies I vanoff 

AVUSTAJAT 
Maj V Eronen, kornkapt P Rastas, ylil S Iso
Lauri, ylil P Ilvesaro, ylil R Heinonen, sotmest 
M Purtola, P Sil vast, sotmest R Muuro 

LOGO 
Insmaj Jääskeläinen 

PAINO 
Karprint KY 

PAINOS 
800 kpl 

HANKONIEMI 

PATTERISTON KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Sotaväen päällikön päiväkäskyllä nro 45 perustettiin 1.8.1921 Hangon alueelle Turun Erillinen patterista, 
johon kuuluivat Russarön, Örönja Lypertön patterit. Tätä päivämäärää pitää nyt 75 vuotta täyttävä Hangon 
Rannikkopatteristo perustamispäivänään. Joukko-osastollamme on vuosien saatossa ollut monta nimeä ja 
sen kokoonpano on muuttunut moneen kertaan, mutta sen tehtävä - Hankoniemen puolustaminen - on 
säilynyt samana. 

Nykypäivä ja tulevaisuus kasvavat aina historiasta. Meitä ennen on rannikkopuolustusta rakennettu 
viisaudella, ja niin tapahtuu vastakin. Kuten omakin historiamme aivan viime vuosia myöten osoittaa, 
muutosta ja kehitystä tapahtuu koko ajan. Ei ole mitään syytä olettaa, että me täällä Hangossa pysähtyisimme 
nykytilanteeseen. Kansainvälisessä ympäristössämme tapahtuu muutoksia ja aseteknologia ja taktiikka 
kehittyvät koko ajan . Puolustusvoimia kehitetään jatkuvasti ajan haasteiden ja taloudellisten voimavarojen 
mukaan. Rannikkopuolustuksenkin kohdalla on hyväksyttävä se seikka, että nykyinen rauhan ajan kokoon
pano nykyisine joukko-osastoineen ei ehkä ole tarkoituksenmukainen kun rakennetaan 2000-luvun puolus
tusvoimia. 

Tänään Hangon Rannikkopatteristo valvoo ja turvaa alueellista koskemattomuuttamme ja kouluttaa 
Hankoniemen puolustajia. Puolustusvalmistelut Hankoniemellä ovat osa patteriston jokapäiväistä toimin
taa. Patteriston päätehtävä on valmiustehtävä. Vuoden 1995 alussa voimaan astunut patteriston kokoonpano 
on tarkoituksen mukainen tämän päivän tehtäviä ajatellen. Patterista on itsenäinen joukko-osasto, jonka 
toimintoja rationalisoidaan ja kehitetään tavoitteena sen sodan ajan tehtävän täyttäminen. 

Patteristossa eletään tapahtumarikasta aikaa. Esikunta on siirtynyt uusiin tiloihin Nycanderinkadun 
kiinteistöön, uusi sähköinen esikuntajärjestelmä on juuri tulossa käyttöön, linnakkeilla otetaan käyttöön 
uusia laskin- ja valvontajärjestelmiä,ja syyskuussa järjestettävää rannikkotykistön yhteisleiriä valmistellaan 
kuumeisesti samalla kun varusmieskoulutus pyörii täysillä. Työtä ja tekemistä riittää enemmän kuin 
tarpeeksi jokaiselle patteristossa palvelevalle. 

Henkilöstön työmäärään liittyy myös patteriston tämän hetken suurin ongelma. Upseeri-ja opistoupseeri
vajaus, siis ammattitaitoisten johtajien ja kouluttajien puute, on muodostumassa niin suureksi, että moninais
ten teknisten järjestelmien käyttö ja joukkojen koulutus kohta vaarantuu. Näillä näkymillä tähän asiaan tulee 
parannusta vain hitaasti vuosien mittaan. Nyt ei auta muu kuin paiskia töitä täysillä,jos aiomme tehtävistäm
me selvitä. Ja kyllä tämä joukko selviää tehtävistään, se on nähty. Esitän lämpimän kiitokseni koko 
patteriston henkilökunnalle suurella ammattitaidolla ja uutteruudella patteriston hyväksi tehdystä työstä. 

Hangon Rannikkopatteristo on vuosikymmenien aikana voinut tuntea, että Hangossa sotaväki on 
hyväksytty ja haluttu yhteistyökumppani. Lämmin kiitokseni Hangon kaupungille, yhteisöille, yrityksille ja 
muille yhteistyötahoille osoittamastanne arvostuksesta ja tuesta. 

Hangon Rannikkopatteristo - takana päin 75 vuotta Isänmaan ja Hankoniemen puolustuksessa, nyt mieli 
avoimena ja katse kirkkaana tulevaisuuteen! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 
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Hangon kaupunki tervehtii ja onnittelee 
Hangon Rannikkopatteristoa 7 5- vuotispäivän johdosta. 

Me hankolaiset olemme ylpeitä omasta itsenäisestä joukko-osastostamme. 

Olemme ylpeitä niistä toimista, joihin Patteristo on 75-vuotistaipaleellaan osallistunut 
puolustaessaan isänmaatamme ja Hankoa. 

Olemme ylpeitä sodan raunioista rakennetusta kaupungistamme ja että Patteristo joka 
hetki valvoo sen turvallisuutta. 

Toivotamme Hangon Rannikkopatteristolle menestystä sen tärkeässä tehtävässä. 

Arvi Suvanto 
kaupunginjohtaja 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTO 1.8.1996 

Komentaja 
Evl S-G Grönberg Patteristoupseeri 

Maj S Kinnarinen 
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Huoltopäällikkö 
Maj V-O Eronen 

Suunnittelutoimiston pää!- Viestitoimiston päällikkö 
likkö Maj J Valtimo Maj O Lyytikäinen 

Teknillisen toimiston pääl
likkö Insmaj P Jääskeläinen 

Komentotoimiston päällikkö Merivalvonta-aluekeskuk- Huoltopatterin päällikkö Huoltopatterin päällikkö 
Kapt J Uusitalo Ylil R Heinonen sen päällikkö Ltn H Palin Kapt V Tuominen 

Russarön linnakkeen pääl- MTO-patterin päällikkö 
likkö Yli] S Iso-Lauri Kapt T Uosukainen 

9. 1996 asti 9. 1996 alkaen 

PYÖRÄ JA URHEILULIIKE LINDFORS 

E~M~~~l 
ESPLANAADI 75 HANKO 

911 •248 1537 



NONSTOP 
NOKIA. 

NOKIA Nokia 1610 on uusi helppo-

1610 käyttöinen GSM-puhelin, 
joka tekee puhe- ja valmius

ajoillaan vaikutuksen kokeneeseenkin 
puhelimen käyttäjään. 

• Valmiusaika vakioakulla jopa 
4 vrk, tehoakulla jopa 8 vrk 
• Puheaika vakioakullajopa 3,5 
tuntia, tehoakulla jopa 7 tuntia 
• Lyhyet latausajat 
• Täydellinen autosarja lisä
varusteena 

NOKIA~ 
CONNECTING PEOPLE 

Millaisen GSM■ palvelun Sinä haluat? 
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~TELE 

Mikä puhelin? 
Jos valitset GSM käsipuhelimen, valitse 
silloin oikea verkko. Telen GSM on par
haimmillaan vaativassa käsipuhelinkäy
tössä. Havaitset sen parempana kuulu
vuutena koko verkon peittoalueella. 

Missä toimii? 
Kun liität puhelimesi Telen GSM-verk
koon, saat puhelimellesi myös laajim
man toimivuuden maailmassa. 
Voit soittaa kotiin omalla puhelimellasi 
missä tahansa liikutkin. 

~TELE 
"Puhukaa toisillenne ... " 

Mitä lisäpalveluita? 
Telen GSM:ssä on 
nyt entistä enemmän lisäpalveluita: 
GSM Vastaaja, GSM Teksti, GSM Data ja Fax, Fax 
Vastaaja, Sihteeripalvelut. .. Valitse vapaasti. 

Päätä itse, millaisen GSM-palvelun Sinä haluat. Te
len GSM:n saat Telen valtuuttamasta asiakaspalvelu
pisteestä. 

m V A L T U U T E T T U ~ 

., ~\~~~J A THE 
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75 VUOTTA ETULINJASSA 

Hankoniemen kohtalonkysymyksenä on ain.a 
ollut sen maantieteellinen asema. Pitkälle 
ulkomerelle työntyvä niemimaa on kuin meri
strategian oppikirjasta. Kuka hallitsee 
Hankoniemeä, se valvoo ja tarvittaessa säätelee 
liikennettä Itämereltä Suomenlahdelle ja päin
vastoin. Juuri tällaisten niemimaiden liepeille
merivoimat asettavat puolustustasojaan, joissa 
ryhdytään ratkaisutaisteluun, ja joista taistelus
sa tappiolle jäänyt vetäytyy seuraavalle 
puolustustasalle. 

Ruotsalaiset saivat kokea karvaasti kuinka 
Suomen kohtalo ratkaistiin kolme kertaa 
Hankoniemellä - kun niemi oli menetetty oli 
Suomikin mennyttä ensin ison vihan aikana sit
ten pikkuvihan aikana ja lopulta Suomen sodan 
aikana 1809kokonaan. Uudetisäntämmevenä
läiset ymmärsivät meristrategiaa paremmin. 
Vuonna 1714 Riilahdessa saavutetun voiton 
innoittamat Itämeren laivaston amiraalit 
varustivatHankoniemen edustan saaret vahvoin 
rannikkolinnakkein vuosina 1912-1917. 
Russarö, Örö ja Utö edustivat aikansa 
nykyaikaisinta asevarustelua. 

Näille linnakkeille perustettiin 1. elokuuta 
1921 Turun Erillinen Rannikkopatteristo, joka 
tänään jatkaa toimintaansa Hankoniemellä Han
gon Rannikkopatteristona. Nuoren patteriston 
henkilökunta joutui heti kuin etulinjaan, niin 
vaativat olivat olosuhteet. Ne olisivat olleet 
jopa nykyaikaisella kuljetuskalustolla. 
Patteriston vastuualue ulottui Lypertöstä Turun 
saariston pohjoisosastaHankoniemelle. Voi vain 
kuvitella millaisen itsenäisen vastuun 
linnakkeiden päälliköt joutuivat kantamaan sii
tä huolimatta, ettei heillä ollut juuri lainkaan 
aselajinsa koulutusta tai kokemusta. 

Mutta nämä koettelemusten vuodet osoitti
vat rannikkotykistön olevan terästä myös Han
gon patteristossa. Talvisodan toisena päivänä 

1.12.1939 oltiin Russarössä konkreettisesti etu
linjassa, kun risteilijä Kirov lähestyi 
saattueineen savuten etelästä. Jännitys kohosi 
linnakkeella, kun tulikomentoja annettiin -kuin
kahan tässä nyt käy. Vasemmalla jaoksella, 
joka avasi tulen oli vaikeuksia. Vain oikea tykki 
pystyi ampumaan, vasemmalla oli nallipetto. 
Mutta tuli oli tarkkaa - Kirov sai osuman ja 
joutui poistumaan etelään savuverhon suojas
sa. Linnakkeen vauriot jäivät vähäisiksi. 

Vähäinen ei sen sijaan ollut taistelu
menestyksen tuoma moraalinen vaikutus. Sa
maan aikaan, kun suojajoukot vetäytyivät Kan
naksella pelottavan nopeasti, ja Suomen kansa 
pelkäsi tulevaisuutensa suhteen, voitiin lehdis
tössä kertoa Russarön linnakkeen ja rannikko
tykistön hyvästä torjuntavalmiudesta. Se loi 
paljon uskoa siihen, ettei kaikki ollutkaan me
netetty. 

Jatkosodassa oltiin Hangossa jälleen etulin
jassa. Niemimaa oli vihollisella, eikä sen ai
keista ollut varmuutta. Hangon tukikohta oli 
kuin pistooli, joka osoitti kohti Suomen sydän
tä. Sotaa käytiin yhtä kiivaana kuin i tärin tamal
la. Mittakaavaltaan Bengtskärin, Horsön, 
Hästön ja monet muut veriset saaristotaistelut 
eivät olleet suuria, mutta saaristossa taistelut 
muuttuivat aina ratkaisu taisteluiksi saaren her
ruudesta. Molempien osapuolien tappiot nousi
vat usein yli viidenkymmenen prosentin. 

Toisen maailmansodan jälkeen tilanne Itä
merellä oli pitkään melko stabiili, kun neuvosto
laivasto hallitsi koko aluetta suvereenisti. Vuo
det olivat rannikkotykistössä vauraudeltaan 
vähäisiä, mutta sitäkin värikkäämpiä. Moni 
vanhempi reserviläinen muistaa yhä miten so
dan kokeneet kouluttajat, joista monet olivat 
melkoisia jermuja itsekin, kouluttivat pian jo 
suuriin ikäluokkiin kuuluneita omia poikiaan 
sodan ajan kalustolla. Mutta tykkimiehiksi tul-
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tiin vanhoillakin tykeillä ampuen, tai ehkä juuri 
siksi. 

Muistutuksen etulinja-asemastaan sai Han
gon patteriston jälleen kerran syksyllä 1968 
Tsekkoslovakian kriisin jälkitunnelmissa. En
nakkoon ilmoittamatta eteni venäläinen sota
laiva suoraviivaisesti kohti Hangon satamaa. 
Russarössä annettiin taisteluhälytys, tykit 
ladattiin ja putket seurasivat maalia. Mau-maun 
mäellä tykkimiehet lipasti vat konepistooleitaan 
ja valmistautuivat lähtemään Länsisatamaan 
intemoimaan vieraan vallan sotalaivan miehis
töä. Aivan viime tingassa saatiin tieto, että 
Neuvostoliiton pääministeri Kosyginhän se vain 
oli tulossa kalaan presidentti Kekkosen kanssa. 
Pian siirryttiin jäänmurtajaan ja lähdettiin ka
laan Hiittisten vesille. 

Rannikkotykistön kehityksen vuosikymme
ninä 1970-,1980- ja 1990-luvuilla Hangon 
Rannikkopatteristo kulki jatkuvasti kehityksen 
etulinjassa. Täällä aloitettiin mitä salaisimmat 
meritorjuntaohjuskokeet venäläisillä Styx- oh
juksilla Hästö-Busössä. Täällä kokeiltiin eri 
aselajien yhteistyötä suurissa sotaharjoituksissa 
1980-luvulla. Nämä harjoitukset herättivät laa
jaa huomiota kaikissa Itämeren maissa - tämä 
voitiin todeta aluevesirajan tuntumaan 
kokoontuneiden alusten kansallislipuista. Täällä 
kokeiltiin tavallaan myös reservi 
läisyksikkötoimintaa - Hangon Rannik-

kopatteristossa palvelevat reserviläiset muo
dostivat vapaaehtoisen Ryhmä Hangon, jonka 
jäsenet pitivät lujaa yhteyttä toisiinsa lähes 
kahdenkymmenen vuoden ajan. 

Ikävällä tavalla etulinjassa Hangossa oltiin 
tämän vuosikymmenen alussa, kun maassam
me harjoitettua epäonnistunutta talouspolitiik
ka alettiin korjailemaan ns. säestämisen kei
noin. Myös Hangon Rannikkopatteristo joutui 
puolustusvoimien säästöohjelmissa lakkau
tettavien joukko-osastojen listalle. Mutta nyt 
nousivat vastarintaan hankolaiset siviilit, jotka 
varsin hyvin ymmärtävät kotiseutunsa strategi
sen aseman. Onhan täältä joutunut lähtemään 
evakkoon koko kaupungin väestö. 

Neuvostoliiton hajottua muutamia vuosia sit
ten, Hangon Rannikkopatteristo on jälleen etu
linjassa. Olemme tärkeän strategisen kolmion 
Hanko-Hiidenmaa- Ahvenanmea kulmassa. 
Kulmapisteistä Hiidenmaalla on käytännölli
sesti katsoen sotilaallinen tyhjiö, Ahvenanmaa 
on demilitarisoitu ja vain Hankoniemi on soti
laalliselta kannalta asiallisesti valvottu ja va
rustettu. Täällä on kynnys korkealla sille, joka 
haluaa lisätä valtaansa Itämeren pohjoisilla 
vesillä. 

Pekka Silvast 

Hangon Kaupunki 
onnittelee 75-vuotiasta 
Hangon Rannikkopatteristoa 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON KOMENTAJAT 

l .Kpt Otto Nylund 
( 1. 8 .1921 -17 .11.1923) 

2. Ev Jarl Christian Olin 
(17 .11.1923-13 .3 .1940) 

3. Maj Hille Aarva 
(l.1.1942-7.4.1942) 

4. Evl Jarl Wickström 
(7.4.1942-20.5.1942) 

5. Evl Norman Simonen 
(20.5 .1942-1.12.1944) 

6. Ev Niilo Kesämaa 
(1.12.1944-4.10.1946) 

7. Ev Niilo Heiro 
( 4.10.1946-22.4.1950) 

8. Evl Reino Aaltonen 
(22.4.1950-25.11.1953) 

9. Evl Mauno Loikkanen 
(25 .11 .1953-15.7 .1958) 

10. Evl Aake Merilä 
(15.7.1958-22.2.1961) 

11. Evl Paavo Heikkilä 
(22.2.1961-30.11.1963) 

12. Evl Aarre Kurki 
(30.11 .1963-12.8 .1966) 

13. Evl Esko Havo 
(13.8.1966-6.6.1968) 
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14. Evl Aarni Kajaani 
(6.6.1968-21.8.1970) 

15. Evl Pentti Silvast 
(21.8.1970-6.10.1971) 

16. Evl Olavi Aspinjaakko 
(5.11 .1971-19.3.1976) 

17. Evl Olavi Vehmas 
(19.3.1976-17.2.1078) 

18. Evl Torsti Lahti 
(17.2.1978-31.12.1980) 

19. Evl Timo Sario 
(l .1. 1981-31.1 .1984) 

20. Evl Asko Kilpinen 
(l.2.1984-30.9.1986) 

21. Evl Heikki Rinne 
(l .10.1986-10.5.1992) 

22. Evl Jouko Ovaska 
(1 l.5 .1993-30.9.1993) 

23 . Evl Stig-Göran Grönberg 
(1.10.1993-) 
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Ratakatu 5 Bangatan 
Hanko Hangö 

Puh. 911-2486 494 Tel. 
Fax 911-2485 275 

Ota yhteys Tag kontakt 

Kylpyläpuisto, Hanko - Badhusparken, Hangö 
puh. 911-2482310 tel. 

manner 

HAN·Ko NIEMI 

[HI HELKAMA- KAAPELI 
Valokaapelit: 
10960 Hanko 
tel (911) 28 061 
fax (911) 2482 016 

Puhelin- ja laivakaapelit: 
Kalevantie 15, 20520 Turku 
tel (921) 2372 122 
fax (921) 2372 428 

Instrumentointi- ja asennuskaapelit: 
Lautamiehentie 3, 02770 Espoo 
tel (90) 859 601 1 
fax (90) 859 6144 

Laukamo 
yhtiöt 

FIS 
Fiskars Consumer Oy Ab 
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Perinneasiat 
Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruu
sun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmes
tari on myöntänyt 4.6.1996 seuraavat kunnia
merkit: 

- Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkki 
(SVRR): 

- majuri Sakari KINNARINEN 
- majuri Jarmo VALTIMO 

- Suomen Vakoisen Ruusun Ansioristi (SVR Ar) 
- yliluutnantti Reijo HEINONEN 

-Suomen Valkoisen Ruusun 1. LK:n mitali 
kultaristein (SVR M lkr) 

- sotilasmestari Markku PURTOLA 

-Suomen Valkoisen Ruusun 1. lk:n Mitali 
(SVR 1 M) 

- SAH Inga JALONEN 
- SAH Taru KALMAR! 

- Suomen Valkoisen Ruusun Mitali 
(SVRM) 

- Kokki Maija HUOVINEN 
- Kokki Mirja MUURO 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 
4.6.1996 sotilasansiomitalin yliluutnantti Pertti 
TISSARILLE 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 
- nro 151 yliluutnantti Mauri KALLIOLLE 

31.7.1995 
- nro 152 luutnantti Juha KETTUSELLE 

31.10.1995 

- nro 153 luutnantti Ari VOUTILAISELLE 

31.1.1996 
- nro 154 sotilasmestari Karl-Olof ÖSTER
LUNDILLE 29.2.1996 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 
- nro 183 Krigsinvalidernas Brödraför-
bunds Hängö avdelning r.f. 7.5.1995 
- nro 184 sairaanhoitaja Leena Bastmanille 

16.5.1995 
- nro 187 vanhempi asentaja Jouko Veikan

maalle 13.9.1995 
- nro 188 sairaala-apulainen Eeva Salmelle 

14.10.1995 
- nro 189 yliluutnantti Marko Karppiselle 

1.12.1995 
- nro 190 toimistosihteeri Anna-Maija Lyy

tikäiselle 8.12.1995 
- nro 191 majuri Veikko-Olavi Eroselle 

20.12.1995 
- nro 192 toimitusjohtaja Voitto Laineelle 

28.5.1996 
- nro 193 luutnantti Reijo Kivelälle 

1.7.1996 

Patteriston komentaja on myöntänyt Hankoniemen 
ristitoimikunnan esityksestä Hankoniemen ristin 
seuraaville: 
4.6.1995: 

- nro 1027 Tkm Drufva Torni 

- nro 1028 Tkm Heli Jari 
- nro 1029 Alik Kronqvist Mattipekka 

- nro 1030 Tkm Lahtinen Arttu 
- nro 1031 Tkm Lindeman Pekka 
- nro 1032 Kok Mäkelä Erko 
- nro 1033 Alik Nieminen Henri 
- nro 1034 Kok Näsäkkälä Erkka 
- nro 1035 Alik Railio Sami 

- nro 1036 Alik Tuomi Juha 

- nro 1037 Kok Wirta Ville 
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1.8.1995: 

- nro 1038 Myyntipääl. ANAJA Markus 
- nro 1039 Alikersantti AREVA Esa 
- nro 1040 Tykkimies FRESTADIUS Risto 
- nro 1041 Alikersantti FROMHOLZ Klaus 
- nro 1042 Tykkimies HEINO Juuso 
- nro 1043 Myyntijohtaja HELENIUS Kyösti 
- nro 1044 Yliluutnantti ISO-LAURI Sami 
- nro 1045 Alikersantti JURVALA Mikko 
- nro 1046 Luutnantti KALLIOTIE Timo 
- nro 1047 S-alikerantti KAVANDER Teemu 
- nro 1048 Tykkimies KINNARI Teemu 
- nro 1049 Alikersantti KOSKINEN Marko 
- nro 1050 Tykkimies LAHTI Torni 
- nro 1051 Huoltomies LAUKKANEN Matti 
- nro 1052 Tykkimies LEPISTÖ Toni 
- nro 1053 Tykkimies LÄNSISAARI Juha 
- nro 1054 Tykkimies MUNTER Mika 
- nro 1055 Tykkimies PARVIAINEN Toni 
- nro 1056 Tykkimies PESONEN Pasi 
- nro 1057 Tykkimies ·WELLINGK Toni 

6.12.1995: 

- nro 1058 Kersantti FRÖBERG Henri 
- nro 1059 Vänrikki HALONEN Mikko 
- nro 1060 Tykkimies HARJU Mikko 
- nro 1061 Tykkimies HURME Teemu 
- nro 1062 Tykkimies LILJA Jani 
- nro 1063 Tykkimies MANNER Sami 
- nro 1064 Tykkimies MÄÄTTÄNEN Mikko 
- nro 1065 Tykkimies SIHVONEN Antti 

Ralf lfiiio.fotifa.fiott;,/r,rftj,tp r-1 

llalf/M ;o Mlfittele,e 

15 --fl-a.Otiå.fta 

llalf!M Ralf lf iiio;a tter-1j,toa 

- nro 1066 Tykkimies SILEN Toni 
- nro 1067 Tykkimies TIIHONEN Timo 
- nro 1068 Tykkimies TÄHTINEN Tommi 

4.6.1996: 

- nro 1069 Tykkimies RUOHONEN Juha 

Nimitykset 
- SAH tilannevalvoja Taru Kalmari määrätty A 11 pl:n 
erikoisammattirnieheksi 1.7.1995 
- SAH tilannevalvoja Taina Voutilainen määrätty A 10 
pl:n erikoisammattimieheksi 1.8.1995 
- SAH tilannevalvoja Pirjo Voutilainen määrätty A 10 
pl:n erikoisammattirnieheksi 1.8.1995 
- konekirjoittaja Tea Puolakoski nimitetty toimisto
virkailijan A 09 pl:n virkaan 1.8.1995 
- sotilasmestari Kari Salomaa nimitetty opistoupseeri 3 
luokan virkaan 1.1.1996 

- sotilasmestari Ari Halttunen nimitetty opistoupseeri 3 
luokan virkaan 1.1.1996 

1/4/f/M a;teeff; Mlft'ttele,e 

75 --fl-«.0t1å.fta 

llalf!M Ralflfiilo;atter-1j,toa 

lf;oteiiet ;1/4/f/;; 1r-ata./e,r,ar, 

rlelf 15 -å!"tj,a 

llalf/;; t'a..ft°.feitiol(el( 
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- yliluutnantti Reijo Heinonen nimitetty opistoupseeri 

1 luokan virkaan 1.2.1996 

- sotilasmestari Petri Manninen nimitetty opistoupseeri 

4 luokan virkaan 1.2.1996 

- teknikkokapteeni Jaakko Nykänen nimitetty sotilas

teknikon A 18 pl:n virkaan 1.6.1996 

- kadetti Richard Wunsch nimitetty nuoremman 

upseerin virkaan 4.6.1996 

- opistc;mpseerioppilas Mika Hämäläinen nimitetty 

opistoupseerin perusvirkaan 20.6.1996 

- opistoupseerioppilas Jussi Mankinen nimitetty 

opistoupseerin perusvirkaan 20.6.1996 

Ylennykset 

- teknikkoyliluutnantti Jaakko Nykänen teknikko

kapteeniksi 4.6.1995 

- insinöörikapteeni Pekka Jääskeläinen 

insinöörimajuriksi 6.12.1995 

- luutnantti Timo Kalliotie yliluutnantiksi 6.12.1995 

- luutnantti Ari Määttä yliluutnantiksi 6.12.1995 

- luutnantti Pertti Tissari yliluutnantiksi 6.12.1995 

- talousluutnantti Jyrki Alaluusua talousyliluutnantiksi 

6.12.1995 

- vänrikki Hannu Martti luutnantiksi 6.12.1995 

- sotilasteknikko Mika Romppanen 

teknikkoluutnantiksi 6.12.1995 

- sotilasteknikko Pasi Kärkkäinen teknikkoluutnantiksi 

6.12.1995 

- vänrikki Ari Majava luutnantiksi 1.3.1996 

- kadetti Richard Wunsch yliluutnantiksi 4.6.1996 

- luutnantti Jari Lusa yliluutnantiksi 4.6.1996 

- teknikkoluutnantti Tom Wikström 

teknikkoyliluutnantiksi 4.6.1996 

Määräykset 
- yliluutnantti Sami Iso-Lauri yksikön varapäälliköksi 

(lka 18) Russarön linnakkeelle 1.7.1995 lukien sekä 

sijaisena hoitamaan yksikön päällikön tehtäviä (lka 

18) Russarön linnakkeella 1.9.1995 lukien 

- yliluutnantti Marko Karppinen toimistoupseeriksi 

(lka 18) koulutustoimistoon 1.7.1995 lukien 

- res alikersantti Mattipekka Kronqvist määräaikai

seen virkasuhteeseen kouluttajaksi Huoltopatterille 

ajaksil.8.- 31.12.1995 

- res kersantti Pasi Pönkänen määräaikaiseen virka

suhteeseen kouluttajaksi Russarön linnakkeelle 

ajaksil.8.- 31.12.1995 

- luutnantti Ari Määttä aluksen päälliköksi 

Huoltopatterille 1.8.1995 lukien 

- kadetti Richard Wunsch määräaikaiseen virka

suhteeseen HanRPstossa määrättynä neljännen vuosi

kurssin oppilasupseeriksi 1.9.95- 3.6.1996 palvelus

paikkana Russarön linnake 

- yliluutnantti Petri Ilvesaro yksikön varapäälliköksi 

(lka 18) Russarön linnakkeelle 1.9.1995 lukien 

- luutnantti Jyrki Talvinen lääkintähuoltoupseeriksi 

Russarön linnakkeelle 1.1.1996 

- Anja Sundvall tilannevalvojaksi suunnittelu

toimistoon, sijoitettuna merivalvonta-aluekeskukseen 

1.4.1996 

- yliluutnantti Richard Wunsch opetusupseeriksi (vl 

19) Russarön linnakkeelle 4.6.1996 lukien. 

HANKONIEMI 

Siirtyneet 

* Toiseen joukko-osastoon: 
- luutnantti Mikko Helenius Suomenlahden Laivas

toon 1.5.1995 

- yliluutnantti Marko Karppinen Kotkan 

Rannikkopatteristoon 1.12.1995 

- luutnantti Ari Voutilainen Suomenlinnan 

Rannikko ry kmen ttiin 1.2.1996 

- majuri Kari Valli Uudenmaan Sotilasläänin Esikun

taan 1.4.1996 

- luutnantti Jukka Suvela Hämeen Rykmenttiin 

1.5.1996 

- luutnantti Reijo Kivelä Saaristomeren Laivastoon 

1.7.1996 

Ruiskuvalukone 
Sa~a HM 

Bal;lienfeld 11 
Ruislcvvoluteloiiikka 

* Eläkkeelle siirtyneet: 
- yliluutnantti Mauri Kallio 1.8.1995 

- luutnantti Juha Kettunen 1.11.1995 

- sotilasmestari Karl-Olof Österlund 1.3.1996 

*Irtisanoutuneet: 
- teknikkoluutnantti Kari Kontturi 1.8.1995 

- ylikersantti (MA) Arto Ahtola 28.8.1995 

- ylikersantti (MA) Kari Korhonen 28.8.1995 

- kokki (MA) Päivi Kinnunen 15.6.1996 

* Määräyksen peruutukset 
- opistoupseerioppilas Jari Jankama 25.9.1995 lukien 

(MPO/Rakuunasoittokunta) 

OY SUOMEN 
PLASTMACHINE AB 
Kaapelitehtaankatu 2 
24260 SALO 
puh. 924-731 2555 
fax 924-731 2660 
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Linnakkeen päällikön ylil S Iso-Laurin pitämästä juhlapuhetta henkilöstölle ja varusmiehille Yllä 
osa komeasta vaakunarivistöstä. 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON VARUSMIESTEN 
REKRYTOINTIALUEEN KAUPUNKI/KUNTAVAAKUNOIDEN 
PALJASTAMISTILAISUUS RUSSARÖN LINNAKKEELLA 
31.05.1996 

Hangon Rannikkopatteristo täyttää 75 vuotta 
01.08.1996. Juhlavuoteen liittyen patteriston 
rekrytointialueen kaupungit ja kunnat ovat lahjoit
taneet Russarön linnakkeelle vaakunansa 
kiinnitettäväksi pääkoulutuslinnakkeen ruokasa
liin. Aluepaikkakuntia oli kaikkiaan 45, joista kai
kista saatiin vaakuna. 

Juhlallinen vaakunoiden paljastustilaisuus pi
dettiin linnakkeen ruokasalissa 31.05.1996 klo 
09.00. Tilaisuuteen osallistuivat kaikki paikalla 
olleet henkilökuntaan kuuluvat, sekä varusmiehet. 

Tilaisuudessa kapt evp. Reijo Kankarista lah
joitti maalaamansa Hangon Casinoa kuvaavan tau
lun kiinnitettäväksi henkilökunnan ruokasaliin. 
Fiskars Fundian metsäosasto oli jo aiemmin tilai
suuteen liittyen lahjoittanut kahdeksan Serbian
kuusta istutettavaksi kasarmin edustalle. 

Ohessa linnakkeen päällikön yliluutnantti Sami 
Iso-Laurin puhe tilaisuuden alussa. 

Hyvät naiset ja herrat . 
Sotilaille perinteet ovat aina olleet hyvin tärkei

tä. On haluttu tietää tarkasti joukko-osaston perus
tamisen historia, joukko-osastolippu sekä taistelut 
joihin on sodissa osallistuttu. Perinteiden tuntemi
nen ja kunnioittaminen on aina luonut yhteenkuu
luvuutta. On kuuluttu tiettyyn yhteisöön tai jouk
koon ja on selvästi oltu jostain lähtöisin. 

Eräs vanha perinne ja yhteenkuuluvuuden sym
boli on paikkakunnan kuntavaakuna. Jokainen vaa
kuna ilmentää väreillään sekä kuvioillaan paikka
kunnalle tunnusominaisia piirteitä tai sen histori
aa. 

Kuten aikanaan joukot seurasivat taisteluissa 
ylpeinä omaa joukko-osastolippua, tulee meidän 
tuntea ylpeyttä oman paikkakunnan vaakunasta. 
Vaakunan tulee olla meille symbolina aikaisempi
en sukupolvien yritteliäisyydestä sekä jatkuvuu
desta. Tällä tavoin vaakunan tulee positiivisessa 
mielessä luoda oikeaa yhteenkuuluvuutta ja kunni
oitusta historiaan. 

Hangon Rannikkopatteristo täyttää 1.8.1996 
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75 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia on 
Patteristossa haluttu kunniottaa perinteitä kokoa
malla patteriston varusmiesten rekrytointialueiden 
kuntien vaakunat. 

Vaakunat on haluttu asettaa esille Russarön 
linnakkeelle, jossa Patteriston kaikki varusmiehet 
aloittavat palveluksensa. 

Olen ylpeä saadessani toimia linnakkeen pääl
likkönä tilaisuudessa, jossa vaakunat 
symbolistisesti naulataan linnakkeen varusmies
ten ruokasalin seinään. Haluan kiittää sotilasmes
tari Risto Muuraa työstä, jonka hän on tehnyt 
vaakunaprojektin eteen. 

sotmest R Muuro 

Kapt Evp R Kankariston lahjoittama Casino-aiheinen taulu sotmest R Muuron kannattamana, R,Kankaristo 
vasemmalla ja Ylil S Iso-Lauri ja Ltn M Rantala oiokealla puolella 

-
eri 
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KYMMENVUOTIS JUH
LATURNEET SALOSSA 

Hangon Rannikkopatteristonja Salon kone ja 
rauta oy:n yhteistoiminta alkoi jo lähes 20 
vuotta sitten erilaisten tapaamisten, vierailu
jenja pelitapahtumien muodossa. Salon kone 
ja rauta oy on tänä aikana tuntuvasti vaikutta
nut erilaisten lahjoitusten saamisessa niin 
patteristolle, Han VU: lle, varusmiehille, ker
hoille ja Rt:n Sotilaskotiyhdistykselle. 

Vakituiset peliturneet aloitettiin vuonna 
1986, jolloin pelattiin Hangossa elo-syyskuus
sa ja Salossa tammi-helmikuussa. Kilpailu
lajeina ovat olleet lentopallo (joka kerta), ten
nis, sulkapallo, golf, keilailu, sähly ja erilaiset 
viisiottelut. Kilpailuissa on aina jaettu kierto
palkinnot, jotka ovat voitosta riippuen olleet 
jomman kumman palkintokaapissa. 

Patteriston 75-vuotis- ja SKR:n 50-
vuotisjuhlavuoden kunniaksi 10-vuotis
juhlatumeet pelattiin Salossa 2.3.1996, Vies
tin Urheilutalolla. Lajeina olivat lentopallo ja 
sulkapallo,joistalentopallo-ottelun voitti Salo 
ja sulkapallon kaksin- ja nelinpelit voitti Han
ko. 

Juhlavuoden kunniaksi mukaan oli kutsut
tu myös vaimot ja tyttöystävät. 

Aktia Bank 
Syventävä käsittely saunomisen, palkit

semisien ja juhla-illallisen muodossa vietet
tiin Salon Seudun Osuuspankin edustus
tiloissa. 

Joukkueiden johtajina olivat toimitusjoh
taja Voitto Leino ja majuri Kari Valli. Joukku
eiden kokoojina ja huoltajina koko ajan ovat 
toimineet myyntipäällikkö Timo Ahovaara ja 
sotilasmestari Risto Muuro. 

Matkalla järjestettiin myös arpajaiset, jon
ka tuotto, 1500 mk, luovutettiin Hangon va
ruskunnan urheilijoiden toiminnan tukemi
seksi. Palkinnot oli lahjoittanut SKR, Nokia 
M:obile Phones, Turun Auto-Haka oy, Apu
lehdet oy, Aktia Pankki, OP-Raasepori, Spar
market Grannis ja K-halli Stigu. 

Matka oli kaikin puolin ikimuistoinen elä
mys, sillä osallistujia oli kaikenkaikkiaan noin 
50 ja yhteenkuuluvaisuuden henki oli tosi 
hyvä. 

Lämpimät kiitokset Salon kone ja rauta 
oy:lle ja mukana olijoille. 

Sotmest R Muuro 

Potretti joukkueista, maj Vallin ollessa kuvaajana 
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Maj Valli luovuttaa 76 ITk:n hylsyn TJ S Salanterälle. Tilaisuudessa HanVU luovutti standardin SKR:lle 
ja SKR luovutti omat standardinsa pitkäaikaisesta yhteistyöstä maj K Vallille ja sotmest R Muurolle. 

BUSSIIVI.A.Tl<.A.T 
IVI.A.Tl<.A.J.ÅRJES-■-EL 'V-■-

C>t:a. yh.t:eyt:t:ä., jä.rjest:ä.mme ma.t:k.a.:n.:n.e! 
~ei.llä. o:n. sopi.va. li.nja.-a.u.t:o ryh.mä.lle:n.:n.e! 

ma.t:k.a.:njä.rjest:ä.jä. 

ANGÖ --- RAFIK 
ANGON ~ IIKENNE 

© 911-248 1004 
Sa.:n.t:a.la.:n.t:i.e 23, 10900 IIAN:KC> 

□-OIE-RAUF.11 

PABSELI 
Unelmasi voi olla punainen tupa ja perunamaa, 
kartano keskellä puutarhaa tai vaikka piilopirtti 
ulkoluodolla kesäksi tai ympärivuotiseen käyttöön. 

1-r 

Me K-rauta Passelissa olemme valmiita auttamaan Sinua unelmasi toteuttamisessa: Tarjoamme käyttöösi 
laajan valikoiman ja hyvät merkkituotteet rakentamiseen, remontoimiseen ja sisustamiseen. Runsaasta te
räsvarastostamme löydät tarvitsemasi rakennusteräkset ja paikalliset olosuhteet tunteva kuljetuspalvelum
me kuljettaa tavarat joustavasti ja täsmällisesti. Liikkeessämme Sinua palvelee 26 alansa asiantuntijaa. 
Haluamme olla luottamuksesi arvoisia. /T·~ ~ ..JOIUIUM,I.,,,,.,,._~ 

omatalo 
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NIIN PASIT JA MASIT 
KUIN NASUTKIN 

VARMASTI LIIKKEELLE 

TAPERTEC 
- PARAABELIJOUSILLA 

BENDITEC 
- PUTKIVAKAAJILLA 

M IMATRA STEEL 
BILLNÅS 

• NOSTURIMYYNTI 
e NOSTURIHUOL TO 

FINOX · 
SALO 

Finox Nosturit Oy 
PL 21, 24101 Salo 

(924) 777 270 
Päivystys 949 822 505 

KULJETUSPALVELUA 
•• 

YMPARI SUOMEN .. .. . . .. .. 
YOTA PAIVAA 

OTA LENNOSTA TAI SOITA 

fr- 949-120 716 
KULJETUS- JA MUUTT01'ALVELU 

ORAVA OY 
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RANNIKKOTAISTELUHARJOITUS 

Rannikkotaisteluharjoitus pidettiin Russarön 
linnakkeella Russarön päällikön johdolla 9 .4. 
- 12.4.1996 välisenä aikana. Harjoituksen 
painopiste oli linnakkeen taistelussa. Harjoi
tus myös osoitti hyvin linnakkeen taistelijalle 
asetettavat vaatimukset. 

Linnakkeella jalkaväkitaistelussa on omat 
erityispiirteensä. Linnakkeen antama suoja 
muualla kuin kantalinnoitteessa on hyvin ra-

Maaston vähäinen suoja on osattava käyttää hyväksi 

Linnakkeen sisäinen vastahyökkäys meneillään 

jallinen. Maasto on monesti aukeaa kallio
maastoa. Lisäksi linnakkeen taistelussa 
jalkautunutta vihollista vastaan on kysymys 
taistelusta vihollisen erikoisjoukkoja vastaan. 
Tässä" ympäristössä linnakkeen taistelijan tu- · 
lee selviytyä kaikissa tilanteissa. Tämä aset
taa taistelijalle suuria vaatimuksia ja se ei 
onnistu ilman riittävää harjoittelua. 

Ylil Salin 

.. 

HANKONIEMI 

Taisteluammunnat ovat olennainen osa koulutusta 

Vartiomies poterossa 

Malli naamioinnista. Mitä kuva esittää 

-------- -...../'--, 

HANGON 

_/;\HANGÖ ~ 
0 R\J 

Puh. 248 3055 
ark. 9 - 16 

la 9 - 15 
su suljettu 
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MERIVARTIOSTON TEHTÄVÄT 

TUULESSA JA TUISKUSSA 
ME VALV·OMME RAJAN 

Aikaisemmin rajavartiolaitoksessa yleisesti 
käytetty otsikon motto on 90-luvulle tultaessa 
saanut entistä syvempiä sävyjä uusien tehtä
vien muodossa, mutta toiminnan perimmäi
nen henki on säilynyt kuitenkin samana vuo
sikymmenien saatossa aina 1930-luvulta ny
kypäivään. 

Koko 90-luvun alkupuoli on ollutrajavartio
laitoksessa, ja siten -myös merivartiostossa 
Hankoniemen alueella, suurten muutosten ai
kaa. Muutokset ovat johtuneet toimenpiteistä 
valtionhallinnon kehittämiseksi ja tehostami
seksi, joiden seurauksena rajavartiolaitoksen 
organisaatiota on muutettu ja vanhoja tehtä
viä tarkennettu, Itä-Euroopan tilanteen oleel
lisesta muuttumisesta, sekä Suomen liittymi
sestä Euroopan Unioniin. Myös valtio
hallinnon sisällä tehdyt viranomaistehtävien 
muutokset ovat vaikuttaneet päivittäiseen 
työsarkaan. 

1990-luvun muutokset alkoivat merialu
een passintarkastustoiminnan siirtymisellä po
liisilta rajavartiolaitokselle. Hangossa tämä 
tarkoitti sitä, että Hangon merivartioasemasta 
tuli huvialusten passintarkastuspaikka vuon
na 1992, jonka jälkeen passintarkastusten 
määrä on vakiintunut n 3000 henkilöön vuo
sittain. Ulkomaalaisia passintarkastuksessa 
käyneistä on n 15 %. Passintarkastustehtävän 
siirtyminen rajavartiolaitokselle on tehosta
nut rajanylikulunvalvontaa selkeyttämällä 
tehtäväkenttää ja poistamalla päällekkäisiä 
tehtäviä poliisi- , tulli- ja rajavartio
viranomaisten väliltä. 

Neuvostoliiton hajoaminen ja lisääntynyt 
siirtolaisuusongelma lähialueillamme edellytti 
rajan vartioinnin tehostamista. Rannikon kiin
teää valvontajärjestelmää aloitettiin kehittää 
määrätietoisesti vastaamaan uuden tilanteen 
haasteisiin. Osana tätä kehitystyötä rannikon 
teknistä valvontajärjestelmää täydennettiin ja 
uudenaikaistettiin myös Hangossa. Kehitys
työn seurauksena Hangon merivartioalueen 
yksiköiden tuottamaa valvontatietoa pysty
tään keräämään entistä enemmän merivartio
alueen johtopaikan päivystystilaan Hangon 
Tulliniemeen. Vuonna 1994 heinäkuussa 
käyttöönotettu päivystystila sijaitsee luotsi
tornin ylimmässä kerroksessa, joka on mitä 
erinomaisin paikka keskitetyn teknisen val
vonnan lisäksi myös optiseen tähystykseen. 
Valvontajärjestelmän kehittämisessä on yhte
nä pääperiaatteena pidetty laitteiden MEVAT
yhteensopi vuutta, jolloin merivartiosto pys
tyy tarvittaessa täydentämään rannikko
tykistön luomaa meritilannekuvaa 
kattavammaksi ilman erillisiä lisä
sovellutuksia. 

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin toi 
mukanaan Unionin ulkorajan vartioinnin. 
Vaikeasta tehtävästä on selvitty eurooppalai
sen näkemyksen mukaan hyvin, ja Hankoa 
voidaan Suomalaisen rajavartioinnin osana 
pitääEU:n vaatimuksettäyttävänä. Kiitos täs
tä myös kaikille yhteistyökumppaneille. Odot
taa vaan sopii mitkä tulevat olemaan vaiku
tukset Schengen sopimuksen tarkkailija
jäsenyyden muututtua täysjäsenyydeksi 1990-
luvun loppupuolella. 

Rajavartiolaitoksen sisäinen, mutta Hankoa 
koskettanut muutos tapahtui vuoden 1996 alus
sa, kun Suomen meripelastusjärjestelmä or-
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ganisoitiin uudelleen. Aikaisemmassa meri
pelastusjärjestelmässä Hangon merivartio
alueen johtopaikka toimi meripelastus
tapahtumissa yhtenä Suomenlahden meri
pelastusalueen meripelastuslohkokeskuksista. 
Nykyisin lohkokeskus sijaitsee Helsingissä, 
ja Hanko voidaan määrätä toimimaan 
onnettomuuspaikan johtajana. Käytännössä 
toiminta ei muuttunut paljoakaan, sillä 
pelastusyksiköt ovat entiset, ja valmius 
pelastustoiminnan johtamiseen Hangosta suu
rimman osan vuotta lähes entinen. 

Viimeisten vuosien aikana mukaan tullei
den tehtävien lisäksi merivartiostolle kuuluu 
toki ·suuri joukko ns vanhoja tehtäviä, joista 
merkittävin on yleisen järjestyksen ja turval
lisuuden saralle kuuluva vesiliikenneval von ta. 
Tehtävää on hoidettu jo yli kahdenkymmenen 
vuoden ajan, mutta rajavartiolaitoksen vas
tuulle se siirtyi vuoden 1994 purjehduskauden 
alussa. Vuosittain Hankoniemen alueella tar
kastetaan n 600 venettä, joista n 30 aiheuttaa 
jonkinlaisen toimenpiteen. 

Suojaa itsesi, 
jotta ystyt 
suoje emaan muita 

Mielenkiinnolla odotamme minkälaisia teh
täviä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta var
maa on, että yhdessä selviydymme 
vaikeimmistakin haasteista. 

Komentajakapteeni Pauli Rastas 

MERIVARTIOSTON TEHTÄVÄT: 

- Maahantulo- ja maastalähtöliikenteen val
vonta 
- Huvi- ja matkustaja-alusten passintarkastus 
- Merirajojen vartiointi ja valvonta, luvatto-
man maahantulon estäminen sekä raja
tapahtumien tutkinta 
-Meripelastuspalvelunjohtaminenjasensuo
ritukseen osallistuminen 
- Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden voi
massa pitäminen meri- ja saaristoalueella. 
- Tullivalvonta tullin ohella 
- Kalastusvyöhykkeen valvonta 
- Kiireelliset sairaankuljetukset merialueella 
- Osallistuminen valtakunnan puolustamiseen 

KE-Burgmann Finland Oy suunnittelee ja valmistaa Suomessa 
luodinkestäviä liivejä, sirpaleliivejä, miinanraivauspukuja ja -liivejä, 
suojapeitteitä ja muita ballistisia suojavälineitä eri maiden 
rauhanturvaajille, poliisille, rajavartiolaitoksille ja puolustusvoimil le. 

Osaamisemme perustuu omaan pitkäaikaiseen teknisten ja 
ballististen tekstiilien ja kuitujen tutkimukseen ja yhteistyöhön 
maailman johtavien materiaalivalmistajien kanssa. 
Valmistusmenetelmämme ja laatujärjestelmämme on sekä ISO 
9002- että AQAP 120 -sertifioitu. 

Valmistamamme suojavälineet ovat osoittaneet 
toimivuutensa todel lisessa käytössä myös ääriolosu hteissa 
arktisesta pakkasesta trop iikin kuumuuteen. 

KE-Burgmann Finland Oy on tanskalaisen 
KE-Burgmann A/S :n suomalainen tytäryritys. Tanskalais-yhtiö 
puolestaan on osa saksalaista Burgmann-konsernia. 

Toimintamme Suomessa keskittyy kolmeen tuoteryhmään -
teknisiin tekstiileihin, teollisuuden suodatinjärjestelmiin ja 
paljetasaimiin. Kaikilla toimintamme aloilla olemme Suomen 
johtava yritys. 

URGMANN 
11111111111 ~;;;;;;;;;=============:::::::-• 

KE-Burgmann Finland Oy 
PL 139, 01511 Vantaa 
puhelin (09) 825 501 , faksi (09) 8255 0200 

INGENIOUS APPLICATIONS FOR FIBRES ANO FABRICS 
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VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA 

Hangon Rannikkopatteriston joukot osallis
tuivat yhteisleirille 25.9- 30.9.1995. Järjestä
jänä oli Suomenlinnan Rannikkorykmentti. 
Leirijoukkomme pääosat miehittivät erästä 
venemiestä mukaellen "Pörsön" linnakkeen. 
Leiri sujui odotusten mukaan ja joukkomme 
saivat kiitosta eritoten rt-ammunnoista. 

HanRPsto on kouluttanut kaikkien kiintei
den rannikkotykistöjoukko-osastojen ilma
torjuntamiehet. Nämä joukot osallistuivat val
takunnalliselle ilmatorjuntaleirille Lohtajalle 
30.1-8.2.1996.Leirijoukko,jotamyös "RAN
TA" -patteriksi leirillä kutsutaan menestyi lei
rin it-ammunnoissa hyvin. Kaksi Ranta-patte
rin jaosta oli kolmen parhaan jaoksen joukos
sa. Leirillä muissa it-joukoissa herännyt tyy
pillinen kysymys olikin "mistä noi Ranta pat
terin miehet oikein tulee" . 

Raskaan ( 130TK) patterin kilpailu-

ammunnat ammuttiin Ranta-järjestelmällä 
15.4 - 19.4.1996 välisenä aikana. Ammunnat 
sujuivat keykinkertaisesti, HanRPston 
sijoittuessa lopullisissa pisteissä kolmannek
si. Ammunnoista erityisesti peruspisteen joh
tama meriammunta onnistui loistavasti ja 
tulenjohtajana toiminut kokelas palkittiinkin 
tulenjohtajan maljalla tästä ammunnasta (pa
ras meriammunnan tulenjohtaja). 

Meritorjuntaohjuspatterin kertausharjoitus 
pidettiin 7.5 - 14.5.1996 välisenä aikana. Lei
rin päätarkoituksena oli harjoitella tuli
toiminnan ohella erityisesti taistelijan 
perustoimintoja. Leirillä ammuttiin mm. 
kouluammunta, tst-ammunta ja kissanpolku
ammunta rynnäkköki väärillä, totutusammunta 
12. 7 ilmatorjuntakoneki vääri llä sekä 
ohjusammuntoja meritorjuntaohjuksilla 
(simuloituna). 

"RYHMÄ ROMPPA- MAALI AUKEA- HUOMIO!. .. " 

m~m UUTTERA OY 
HUOLITSIJASI HANGOSSA 

Puh. (911) 280 771 
Fax. (911) 2807808 

KARIPLAST OY 
KIVIKONKIERTO 16 .... 
05460 HYVIN KAA 
® -914- 468 030 
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RANTA-JÄRJESTELMÄ 

Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia. Rannikko
tykistössä ollaan siirtymässä keskitetystä ampu
ma-arvojen laskennasta hajautettuun tuliyksikkö
kohtaiseen ampuma-arvojen laskentaan. Laskenta 

TUMILA 
- tulenjohto- ja mittauslaskin välittää käsin syötetyt 

tai LASU:lla mitatut maalitiedot rt-laskimelle sanlaverkossa 
- useiden maalien maalinositus 
- käytetään myös rannikkomiinan laukaisuhetken määrittämiseen 

RT:N TYKKILASKIN 
- itsenäiseen ammunnan valmisteluun ja ampuma-arvojen laskentaan 

tornikanuunoilla (100 TK ja 130 TK) 
- patterilaskimen ampuma-arvojen vastaanottamiseen tykkipäätteen tavoin 

suoritetaan täysin elektronisesti. Varalaskentana 
menetelmänä toimii toinen rt-laskin. Ohessa on 
ranta-järjestelmän keskeisimmät osat lyhyen selvi
tyksen kanssa: 

RT-LASKIN 
-laskee ampuma-arvot 1-3 patterille 
-vastaanottaa mm ampumatehtävät, tulikomennot ja maalit sanlasanomina 
-lähettää automaattisesti mm maalinosoitukset ja iskemähetket tulenjohtajille 
-toimii piri- tai pstlaskimena sekä meri- että maa-ammunnoissa 

TYKKIPÄÄTE 
- ottaa vastaan patterilaskimelta ampuma-arvot ja lukee ne digitoituna 

puheena sivu- ja korkeussuuntaajille 
- viestiliikenne vuorosuuntaista - laskin saa tiedon mm laukaisuhetkestä 
- voidaan käyttää myös radiolla 

Ampumatehtävät, tulikomennot ja mittausarvot viestitetään sanomalaiteverkossa. Ranta-järjestelmän merkit
tävimmät edut ovat tulenkäytön lisääntynyt joustavuus sekä parantunut taistelukestävyys. 
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HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJOIDEN TAPAH
TUMIA KAUDELTA 1995 JA KEVÄÄLLÄ 1996 

Hangon Varuskunnan Urheilijoiden toimintavuosi 
1995 oli seuramme viidestoista. Toimintamuodot 
ja tapahtumat ovat vuosien myötä saavuttaneet jo 
vakioidun luonteen, 

Toimintakautena 1995 seuramme järjestämät 
kilpailut olivat huhtikuussa henkilökunnan 
"Hikihylsyottelu" ja varusmiesten "Kokardicup
ottelu" sählytumauksina, puistoviesti pidettiin 
uudistetussa muodossa viisiotteluna, elokuussa 
tennismestaruuskisat ulkoradoilla, marraskuussa 
henkilökunnan sähly- ja sulkapallokisat sekä va
rusmiesten yksiköiden väliset sählytumaukset ja 
"Paavon Pytystä" kisailtiin joulukuussa. 

Sotilasurheiluliiton tennismestaruuskilpail
uihin elokuussa osallistui seurastamme viisi edus
tajaa, 

päri-katuviestijuoksuun. 
MarraskuussapidettiinHanVU-TuusVU seura

ottelu Hangossa henkilökunta- ja varusmies
joukkueiden kesken, lajeina olivat sulkapallo, 
salibandy ja minigolf. 

Kevätkautena 1996 on ehditty pitää vuoden tau
on jälkeen lasten hiihtokilpailut, perinteiset 
"Hikihylsy-" ja "Kokardicupottellut" sekä Puisto
viesti, johon saatiin tällä kertaa jo 12-joukkuetta 
mukaan. 

Sotilasurheiluliiton järjestämään nuorisoleiriin 
Örössä kesällä 1995 osallistui seurastamme kolme 
lasta, tänä kesänä leiri pidetään Kotkan Rankissa, 
jonne toivomme seurastamme nuoria mukaan. 

Kuluneesta toimintavuodesta kaikkia mukana
olleita ja toimintaamme tukeneita kiittäen ja virkis-

Puistoviesti -96:den toimitsijat, kilpailun johtaja ylil Kari PAIKOILLANNE -VALMIIT - PANG 
Salin toinen oikealta (Puistoviestin juoksuosuuden lähtölaukaus on kajahtanut) 

menestyi "totuttuun tapaan" Jyrki Alaluusua 
voittaen kaksin- ja nelinpelit A-sarjassa. 

Seuramme jäseniä on osallistunut myös mui
hinkin urheilutapahtumiin kuten jo perinteisesti 
"Naisten kymppiin" toukokuussa ja Hangon Ym-

tävää ja reipasta urheilumieltä ja intoa edelleenkin 
toivottaen! 

Puheenjohtaja 
Majuri Veikko-Olavi Eronen 
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TULOKSIA 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 1995 ulkoradat 

Kaksinpeli 
1. Talylil Jyrki Alaluusua 
2. Kapt evp Reijo Kankarista 
3. Lääkmaj Tom Kyander 
4. Tstosiht Irma Kankarista 
5. Ylil evp Erkki Niskanen 

Nelinpeli 
1. Talylil Jyrki Alaluusua - Tstosiht Irma Kankarista 
2. Lääkmj Tom K yander - Kapt evp Reijo Kankarista 

Upseerit - Opistoupseerit ottelut 1995 
Sähly, Sulkapallo kaksin- ja nelinpelit voittivat upseereiden joukkue 

Varusmiesten sählyottelun voitti Russarön linnakkeen kokelaiden ja ryhmänjohtajien joukkue. 

PATTERISTON AMPUMAMESTARUUSKILPAILU 1995 

Kilpailuun kuuluu seuraavat ammunnat: 
Kivääri 20 ls 300 m 
Rynnäkkökivääri 18 ls 150 m 
Pistooli 40 ls 25 m 
Tulokset: 
1. Talylil J Alaluusua 
2. Maj O Lyytikäinen 
3. S-vääp M Vartiainen 

Hikihylsy 1996 

1062,62 
953,44 
950,04 

voitti Russarön linnakkeen henkilökunnan joukkue 

Kokardicup 1996 
voitti Russarön linnakkeen kokelaiden joukkue 

Puistoviesti 1996 
Naisten sarja Miesten sarja 

Paavon Pytty, ilmapistooli 40 ls 1995 
1. Sotmest evp Paavo Pohjonen 
2. Talylil Jyrki Alaluusua 
3. Sotmest Ari Halttunen 
4. Ylil Markku Sipovaara 
5. Ylil evp Erkki Niskanen 

1. Hangon Hyrskyt (yleisurh.) 1. Hangö Gymnasium 4. Hangö Högstadium 
2. Hankoniemen Yläaste 
3. Hankoniemen Lukio 
4. Hangö Gymnasium 

2. Han VU (henkilökunta) 
3.HTK 
4. HanVU (varusmiehet) 

6. Hankoniemen Lukio 
7. Hanko Racing Team 
8. Suomalainen Kerho 

31 

372 
358 
353 
340 
329 
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NOPEAA, 
HELPPOA& 
EDULLISTA! 

luonnollisesti 
K-MARKETISTA 

MARKET 

SN}\BBT, 
~TT~ 
FORMANLIGT ! 

naturligtvis från 
K-MARKET 

Esplanadi 67 Esplanaden 67 puh-tel. 248 2484 

Avoinna, Öppet: 9-20 La, Lö 8-18 

HANKONIEMI 

OSUUSPANKKI RAASEPORI 
ANDELSBANKEN RASEBORG 
Forum, Vuori katu 21 Berggatan, 911 -248 4 721 

~ 
HUOLINTAKESKUS 

'(ltY 

. -~lfl Yleinen Pohiarakennus Oy 
Uranuksenkuja 12, 01480 Vantaa 
puh. 90-851 1577, Fax. 90-851 1531 

* Maa- ja pohjarakennus 

* Kalliorakennus 

* Kunnallistekniikka 

* Sillat, teollisuusrakennukset 

* Perustustyöt, paalutukset 

* Pohjavedenalennus, tuennat, purkutyöt 

33 
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Johtava Suomessa, 
kasvava Euroopassa 
Europress on pohjoismaiden johtava jätehuolto
järjestelmien valmistaja. Markkinoimme jäte
huoltolaitteita kaikkiaan 12 Euroopan maassa. 

Toimintamme perustuu jätehuollon koko
naissuunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa 
sekä tuotteiden korkeaan laatuun ja toiminta 
varmuuteen. 

Päätuotteemme ovat: 
• Jätepuristimet 
• Siirtokuormausasemat 
• Paalaimet 
• Brikettipuristimet 
• Murskaimet 

Europressin pääkonttori , tuotekehitys ja tuotanto 

sijaitsevat uusissa tiloissa Vantaa Hakkilassa. 

Pitkäjänteinen toimintamme jätehuollon kehit

tämiseksi palkittiin vuonna 1994 "Vuoden uus

maalainen yrittäjä" -tunnuksella. 

EUR~PRESS 
Europress Oy, 

Honkanummentie 3, 01260 Vantaa 
Tel (90) 836 2200 Fax (90) 836 2210 
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SOTILASHUUMORIA 

Tällä sivulla olevat tilanteet ovat tapahtuneet 
tosielämässä. Nimet ovat kuvitteellisia ... vai ovat
ko? 

Eräänä päivänä koulutustoimistoon tuli myynti
edustaja esittelemään uusia tuotteita. Toimisto
upseeri "Markka" kuunteli esitystä tarkkaavaisena 
kunnes myyntiedustaja esitteli uutta taistelun
kestävää paperia: "paperi ei murru, ei rypisty, kes
tää vettä ja siihen voi jopa kirjoittaakin ... hintakin 
on vain 12 mk arkki". Tässä vaiheessa "Markan" 
kulmat kurtistuivat ja hän kysäisi terävästi "paljon
ko ne maksaa sitten kappale". 

Russarön alokasjaokset (n 170 miestä) olivat 
aamuvuorolla saapuneet Länsisatamaan, tarkoi
tuksena jatkaa matkaa kuorma-autoilla Syndaleniin 
suorittamaantaistelijankoetta.Alokkaatolivatlasta
utumassa satamassa odottaviin kuorma-autoihin, 
kun paikalle astahteli opistoupseerioppilas "J ankku" 
(henkilökuntaan kuuluva) porilaisten marssin tah
dissa. Hän katseli ympärilleen, havaitsi osastoa 
johtaneen yliluutnantin ja meni hänen 
luokseen:"Herra yliluutnantti, opistoupseerioppilas 
"J ankku" ... voisimmeko me pysähtyä matkalla jos
sain huoltoasemalla ostamaan suklaata ... en ole aa
mulla kerennyt syömään mitään ja minulla on 
hirveä nälkä ... 

Russarön linnakkeella oli alokasaika ... Eräänä päi
vänä eräs alokas saapui yläkouluttajan huoneeseen 
etsimään kersantti "Nurtsia". Paikalla ollut ker
santti "Hämis" sanoi Nurtsin olevan omassa toi
mistossaan osoittaen yläkouluttajan huoneen WC:n 
ovea ( johon kersantti Nurtsi oli hetkeä aikaisem
min poistunut tarpeilleen). Alokas asteli oven eteen 

ja koputti KOP,KOP "MITÄ!" - kuului 
vessasta ... hän koputti uudestaan KOP, KOP -
"MITÄÄÄÄ!"- kuului närkästynyt ääni ... alokas 
meinasi juuri astua sisälle "toimistoon", kun kers 
Hämis sanoi kersantti N urtsilla olevan tällä hetkel
lä kiireitä ja kehoitti tulemaan myöhemmin uudes
taan ... " 

Luutnantit "Repa" ja "Mortti" etenivät linnake
kävelyä Russarössä kun Ltn Repa kysyi Mortilta 
LÄHDEKSSÄÄKURSSILLE? Mille kurssille vas
tasi Mortti ... no siis minä kysyin lähdetkö sinä sää
kurssille ... 

Russarön linnakkeella työskentelee noin puolensa
taa henkilökuntaan kuuluvaa. Tälle joukolle on 
ajan saatossa siunaantunut paljon lempinimiä, jois
ta kyseiset henkilöt eivät välttämättä itse tiedä. 
Keksittekö te keitä ovat POIJU, KYLJYS, PIIPPO
LAN VAARI, MONS, MOSSE, PAT-PAT, NEITI, 
LIPPA-VINO, SIRKKA-LIISA, PIISPA, 
KLUNSSI, KAKKA JA PELLE. 
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PALVELEVA 
EDULLINEN 
SISUSTUSLIIKE SALOSSA 
Sieltä saat: 
• AJATTOMAT ARTEKIT 
• LUJAT LUNDIAT 
• SYLIN PEHMEÄT DUXIT 
• MUUNTUVAT MUURAMET 
• MATOT, VALAISIMET 
• VIEHKEÄT VERHOT 
• SISUSTUSSUUNNITELMAT 

TERVETULOA! • @ufrmaan1 
Turuntie 8, puh. (924) 733 3840 

j 

HELO sauna 

BARBAARI 
Stationstorget 1 Asematori 

10900 Hanko 
Tel. 248 3218 Puh. 

T-MARKET GRANNIS 
AINEISTO PAINOSSA 

~ KUKKA 

BLOMSTER ' 'ie.\\\X 
Forum 

Hanko <ö 911- 248 5600 Hangö 

V@ij~g~~W§ ry 
g~~~ 

PL 4 • 05801 Hyvinkää - p . (914) 4591520 
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VMTK:n TERVEHDYS 

VMTK eli varusmiestoimikunta on puolustusvoi
mien osa, joka varusmiesvoimin pyrkii paranta
maan palvelusmotivaatiota ja varusmiesten oloja. 
Toimintaamme kuuluu vapaa-ajan tarpeista huo
lehtiminen, palveluksen kehittäminen ja yhteys
kanavana toimiminen henkilökuntaan. Tässä ju
tussa pyrin valottamaan toimintamme luonnetta ja 
kertomaan siitä, miten olemme kuluneen vuoden 
mittaan varusmiesten hyväksi toimineet. 

Uuden saapumiserän saapuminen on kiireinen 
tapahtuma VMTK:lle. Alokkaille on pidettävä op
pitunti ja esittelykierros, oltava valmis auttamaan 
kaikenlaisissa sopeutumisongelmissa ja vastattava 
monenlaisiin kysymyksiin. Tulokysely pidetään ja 
tulokset analysoidaan työllisyystilanteen ja sosiaa
lipalvelujen tarpeen kartoittamiseksi. Toimenku
vaan kuuluu myös sotilaskotiyhdistyksen 
avustaminen tervetulojuhlan järjestelyissä. 

Harrastusvälineiden hankinta, ideointi ja kun
nossapito kuuluu meille. Usein saamme muilta 
varusmiehiltä ideoita, jotka sitten valmistelemme 
ja toteutamme. Tämän keveän ehdottomasti 
toivotuin hankinta on ollut Nintendojääkiekkopeli, 
joka on molemmilla linnakkeilla lähes 
ympärivuorokautisessa käytössä. Yksi ohjainkin 
on jo pelattu puhki 

Lomamatkoja olemme yrittäneet helpottaa neu
vottelemalla armeijan junalitteran kelpaavaksi myös 
uusiin Pendolino-juniin. Asia on edelleen työn alla, 
mutta tällä hetkellä ei ole kovin ajankohtainen. 
ltalialaisvalmisteiset junat nimittäin vaipuivat 
talvihorrokseen ensimmäisten räntäsateiden myö
tä ja nukkuvat edelleen. 

Työttömyyttä olemme omalta osaltamme pyrki
neet vähentämään järjestämällä aikuiskoulutusta 
ja hankkimalla tietoa opiskelupaikoista. Järjestys
mieskurssi,jonka läpäisseillä oli mahdollisuus anoa 
järjestysmieskorttia ja myöhemmin saada töitä 
järjestysmiehenä, saavutti suurta suosiota. Myös 
yhteishakukaavakkeita täyteltiin, helmikuussa pal-

joo ja tietoa kouluista kyseltiin päivittäin. Loppu
keveästä olemme hankkineet tietoa korkeakoulu
jen pääsykokeista. 

Huhtikuussa levitimme Rannikkopatteristo- ja 
Hankotietoutta suureen maailmaan. Allekirjoitta
nut sai kutsun saapua Radio Lännentien Laivasto
radio ohjelmaan haastateltavaksi. Pienellä 
kehuskelullakoetin saada tulevia varusmiehiäkiin
nostumaan rannikkotykistöstä ja Hangon 
rannikkopatteristosta. 

Tällä hetkellä työn alla on koripallokorin hank
kiminen Russarön linnakkeelle, barbequeillanjär
jestäminen, aerobic harjoitus, Internet ja lukuisia 
muita, isoja ja pieniä projekteja. 

Itse tulen kotiutuksen vuoksi jättämään puheen
johtajan tehtäväni muutaman viikon päästä ja voin 
todeta, että aika VMTK:n parissa on ollut mielen
kiintoista ja haastavaa. Matkalla on tullut vastaan 
monenlaisia tilanteita, onnistumisen elämyksiä ja 
joskus vaikeuksiakin. Vaikeuksista on kuitenkin 
aina selvitty ja niistä on otettu opiksi. Lopuksi 
haluaisin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme 
ja tukijoitamme, erityisesti Hangon Sotilaskotiyh
distystä, joka toiminnallaan on suuresti helpottanut 
toimintaamme. 

Kesäterveisin VMTK:n puolesta, 
Alikersantti Karri Varis VMTK:n puheenjohtaja 

/..JV<>L..ro l>ÄTT"E. T\'0: • i A- o.p1 "'ll>. 
Rt.v j,bv~TA-JA 4S1.tM1E-S 



TASARAHA
TARJOUS! 

* ASE&ERÄ on yli kymmenen vuotta ollut Suomen 
suuntaa näyttävä ase- ja metsästyslehti. Miksi kuulla 
alan viimeisimmät uudet jutut kolmannen käden kuu-
lopuheina, kun voit tilata itsellesi oman lehden? * Tartu nyt uuden tilaajan tarjoukseen ja tilaa loppu
vuoden numerot (5-8) tasahintaan 100 mk. * Tutustumisjakson jälkeen tilauksesi jatkuu kätevä
nä ja edullisena jatkuvana kestotilauksena kulloinkin 
voimassa olevaan hintaan. Ellet jatkossa halua lehteä 
voit sanoa irti tilauksesi loppumaan jakson päätyttyä. * Postittamalla kupongin osallistut myös Karprint
lehtien yhteisarvontaaJ}, jossa palkintoina on matkoja 
koti- ja ulkomaisiin lomakohteisiin. 

~ Leikkaa irti tai kooioi kuoonki r~--------------~--•-, 
· UUDEN TILAAJAN 
TUTUSTUMISTARJOUS 
ASE&ERÄ:nloppuvuoden 
numerot (4 numeroa) tällä 
kupongilra vain 1 00 mk 
□ Kyllä! Tilaan Ase&Erä --lehden seuraavasta numerosta 
alkaen vuoden loppuun uuden tilaajan tutustumistarjouksena. 
Jakson loputtua tilaukseni jatkuu normaalihintaisena 
kestotilauksena (tällä hetkellä 218 mk/vuosi) 
Tutustumistarjouksena voit tilata lehden myös lahjana 
□ En tilaa nyt lehteä, mutta osallistun matkan arvontaan 

Osoite (lahjatilouksesso lehden saaja) 
Sukunimi 

Jakeluosoite 

Postinumero ja ·toimipaikka 

Lohjotilouksesso maksoja 
Sukunimi 

Jakeluosoite 

Postinumero ja ·toimipaikka 

Allekirjoitus 

C) 
w -u, 
C) 

::::c 
C: =-= a ... -· 

=-= CI ... 
-a ... -· ::::a ... 

Etunimi 

Puhelin 

Etunimi 

Puhelin 

L ______________________ J 

Jo kymmenen vuotta NESTE SolarPower -aurinkosähkö

järjestelmät ovat tuottaneet edullista sähköä kymmenien tuhansien 

kesämökkien tarpeisiin. 

Olympiakisoja odotellessa teemme kisatarjouksen! 

Täydellinen NESTE SolarPower SP51 -mökkipaketti 
4.900 mk (norm. 5.850 mk) 

sis. paneelin. ohjausyksikön, akun sekä täydellisen asennustarvikepakkauksen 

Nyt lisäksi NMU-mittausyksikkö kaupanpäälliseksi 

(suositushinta 590 mk). 

Etusi on yhteensä yli 1.500 mk! 

Kaikilla tuotteilla on ainutlaatuinen SolarPower-toimincatakuu. 

Valitse paras - valitse NESTE SolarPower. 

~ NESTE 
Advanced Power Systems 

Puhtaamman energian puolesta . 

Soita ilmaiseksi lisätietoja 9800-9922 

Neste SolarPower -myymälä 
Sähkötie 8, 01S10 Vantaa puh. 0204 S01 fax 0204 S0 S779 

Hankoniemi-lehti kiittää kaikkia tukijoita. 

- Lehden lukijat - tukekaa mainostajia! 

71~ 
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Onnea 
75 vuotiaalle 

Hangon 
Rannikko

patteristolle! 
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