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HANKONIEMEN RANNIKKOTYKKIVAKI ! 

Hangon Rannikkopatteristo saavuttaa ensi vuonna kunnioitettavan 70 vuoden iän itsenäisenä 
joukko-osastona. Kuluneisiin vuosikymmeniin sisältyy monta merkittävää ja muistorikasta 
tapahtumaa samoinkuin monet mielenkiintoiset henkilöt nousevat muistikuviin tarkasteltaessa 
aikaa taaksepäin. Kirjallisen dokumentin puute joukko-osaston menneistä vaiheista on useassa 
eri yhteydessä todettu ikäväksi ja kiusalliseksi tosiseikaksi. Nyt on tämäkin tärkeä asia saatu 
korjatuksi ja historiankirjoitus alulle Rannikkotykistösäätiön myötämielisen avun turvin. Täh
täin kirjan valmistumiselle on asetettu vuoteen 1993 mutta toivon mukaan pääosa tutkimuksen 
tuloksista olisi käytettävissä ainakin juhlaesitelmän muodossa jo vuoden kuluttua patteriston 
merkkipäivänä. 

Tänä vuonna on muutoinkin tarkasteltu historiaa talvisodan eri muistotapahtumien yhteydessä. 
Hangon Patteristollakin on noilta ajoilta kunniakkaita perinteitä vaalittavanaan. Osallistuihan 
Russarön 9:n tuuman patteri joulukuun alussa 1939 tykistö taisteluun vihollisen laivasto-osaston 
kanssa osoittaen jo silloin tulensa tarkkuuden. Tapahtuma oli vain pieni osa suurta kokonai
suutta mutta oman pienen panoksensa se antoi tärkeän tuloksen saavuttamisessa - Suomi 
säilytti itsenäisyytensä. Niinpä Hangon Rannikkopatteristokin on rauhassa saanut kehittyä 
itsenäiseksi Hankoniemen rauhanturvaajaksi, joka on saavuttanut kotiseutunsa asukkaiden vil
pittömän tuen jokapäiväisessä työssään. Joukko-osastomme tervehtii kiitollisuudella niitä 
sotiemme veteraaneja, jotka ovat tämän mahdollistaneet koskaan unohtamatta myöskään niitä, 
jotka uhrasivat henkensä Suomen puolesta. 

Historia luo aina pohjan tulevaisuudelle. Tänä päivänä voimme tuntea tyytyväisyyttä siitä, että 
puolustushallinnon organisaatiouudistuksen "melskeissä" olemme selvinneet pienin "kosmeetti
sin" leikkauksin. Hangon Rannikkopatteristo voi jatkaa työtään huomispäivään uskoen. 
Joukko-osastomme sisäinen organisaatio kaksine koulutuslinnakkeineen on varusmiesten mää
rään nähden verrattain raskas. Nyt kuitenkin tähänkin asiaan ollaan saamassa parannusta 
seuraavissa saapumiserissä ja voimme ylläpitää myös Hästö-Busön linnakkeen nykyisessä laa
juudessaan. 

Patteriston huominen näyttää siis valoisalta. Jotta se myös olisi sitä vaaditaan siihen henkilös
töltä uutteraa ja aikaansaavaa työskentelyhenkeä sekä sitä optimistista elämänasennetta, joka 
täällä on vallinnut tähänkin saakka. Hyvällä yhteishengellä voitetaan helposti ne pikku vaikeu
det, joita arkinen aherrus aina tuo tullessaan. 

Hyvää loppukesää kaikille! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

?L-·~· ?J,"-""'~ -
Heikki Rinne 
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PUOLUSTUSVOIMAIN 
HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 

Kesäinen Hanko 25.2.1990. Käsky on käynyt 
lähteä PV:n mestaruuskilpailuihin Kajaaniin, 
ja niin kaksi urhoollista hiihdon ystävää pak
kaa tavaransa itä-autoon. Molemmat, Alik 
Grundström ja Yliv Oksanen, suorittavat hen
kilökohtaisen kilpailun. Allekirjoittaneella on 
tullut hiihdettyä Hangon lumilla kokonaista 
15 km (vastaa kilpailumatkaa). Tämän lisäksi 
on kuluteltu Tammisaaren lumia. Tähän väliin 
voi heittää erään viisaan sanonnan, että minkä 
nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Kilpailun 
jälkeen en ollut äskeisestä läheskään samaa 
mieltä. 

Istumalihasten harjoitus alkoi 25.2. klo 11.00. 
Sen oletettu kestoaika noin 10 tuntia. Matkan 
tekoa helpottaaksemme päätimme käydä Pui
jon laduilla aukaisemassa istumisesta puutu
neita lihaksia. Lähestyessämme Kuopiota ei 
lumipeite ottanut kasvaakseen. Eli kevään 
merkkejä oli huomattavissa Kuopiossakin. 
Puijon ladut olivat jäiset ja ainoa kunnossa 
oleva lenkki oli kokonaista 1,8 km. Mutta tuli 
taas hiihdettyä lähes kahteen viikkoon. 

Kajaanin lumitilanne ei ollut paljoakaan Kuo
piota parempi. Kisojen järjestäjät olivat joutu-

neet ajamaan lunta ladulle parkkipaikoilta ja 
sulkeiskentiltä ( outoa tällä leveysasteella). Jär
jestäjien onneksi avauspäivän vastaisena yönä 
26.2. elohopea laskeutui pakkaslukemille ja 
seuraavana päivänä satoi muutaman sentin 
lumipeite. 

A vajaistunnelmaa latisti tieto, että Kenraali 
Jaakko Valtanen on estynyt kisojen avajaisti
laisuudesta Puolustusvoimain Komentajan vaih
don vuoksi. Mutta juhlallisesti Eversti P Vuo
lentokin avasi kilpailut. Vuolento mainitsi 
puheessaan, että kilpaurheilijat ovat esimerk
kinä muille varusmiehille fyysisen kunnon ja 
hyvien elämäntapojen noudattamisen suhteen. 
Avajaistilaisuuden juhlallisuus nostatti var
masti monen kilpailijan pienimmätkin ihokar
vat pystyyn ja herkisti lihakset kilpailukun
toon. 

Kilpailu käytiin korkeuseroltaan helpon tun
tuisella radalla, katsottuna rataprofiilia. Kor
keimman ja matalimman maaston kohdan ero 
on "vaivaiset" 34 m. Mutta asia ei ollutkaan 
niin. Kun kiipeää kierroksen (7 ,5 km) aikana 
riittävän monta kertaa "vaivaiset" 34 m, niin 
alkaa loikka lyhenemään ja vauhti hiipumaan. 
Tosi on. 

., 
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Ensimmäisenä kilpailuna käytiin varusmiesten 
15 km. Tämän voitti Jukka Hartonen, jolla 
löytyy näyttöjä jo yleisestä sarjasta. Viimeinen, 
hiihdon kuninkuusmatkalta, Pudasjärven 50 
km neljäs tila. Kaikin puolin kisat kulkivat 
varusmiessarjoissa U rheilukoulun tahdissa. 
Hyvänä osoituksena varusmiesten 3 x 10 km 
viestihiihdossa kaksoisvoitto. Puolustusvoi
mien hiihdon kuninkuuslajissa, Partiohiih-

dossa voiton vei Karjalan Jääkäripataljoona 
melkein viiden minuutin erolla Päällystö
opiston ykkösjoukkueeseen. Vahinko ettei 
HanRPsto saanut joukkuetta mukaan kysei
seen lajiin (kovasta yrityksestä huolimatta). 
Mutta eräs mukana ollut lupasi tulevaisuu
dessa korjata asian. Kaikin puolin matkaa voi 
pitää onnistuneena ajatellen osallistumisen 
tärkeyttä eikä vain voittamisen pakkoa. 

Alikersantti Grundström 

PS. Tästä kilpailusta on hyvä jatkaa kesäisille 
kilpailuareenoille. 
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MIELESSÄ KUUTAMOTANSSIAISET 

* * * 

Hopeinen kuu luo merelle siltaa, koskaan 
unhoittaa voi en tällaista iltaa .. .lauletaan lau
lussa tai ainakin sinne päin. Näin voi myös 
kuvata sitä tunnelmaa, joka vallitsi upseeri
kerholla helmikuisena lauantaina, täysikuun 
aikaan, jolloin upseerikerho järjesti jäsenilleen 
ja myös muille asiasta kiinnostuneille Kuuta
motanssiaiset illallisineen ja ammattitaitoisine 
orkesterineen. 

No ennenkuin oli itse juhlahetkeen päästy, tar
vittiin pelkkä sotilaskäsky suunnittelun perus
taksi. Kunnia lankesi Patteriston nuoremmille 
yliupseereille , jotka löivät viisaat päänsä 
yhteen tehtävän toteuttamiseksi. He uhrasivat 
kaiken vapaa-aikansa, viettivät iltoja upseeri
kerholla suunnitellen ohjelmaa ja kerhon sisus
tamista uuteen uskoon juhlan luonteen 
mukaan. Taisi tulla myös eksyttyä kadun toi
sellekin puolelle ideoita etsimään ja tekemään 
vertailevaa tutkimusta. 

Harkinnan jälkeen päätettiin järjestää oikein 
kunnon juhlat, johon kuuluisi elävä orkesteri, 
maittava illallinen ja tietysti paljon ihmisiä. 
Orkesteri koottiin Patteriston eri yksiköissä 
palvelevista varusmiehistä vahvennettuna 
yhdellä opisto-upseerioppilaalla. Nimi syntyi 
kuin itsestään - The Moonshine Band. Orkes-

teri harjoitteli runsaan viikon ajan hioen 
ohjelmistoaan juhlaan. Illallisen junailu jätet
tiin pääosin naisväen murheeksi ja tietysti 
pääkokki Mauri Rannan toteutettavaksi. Ja 
siinä ei kyllä kukaan juhlija pettynyt, illallinen 
oli todella maittava: kanaa kaikilla lisukkeilla. 

Nyt kun oli musiikki ja ruokapuoli kunnossa 
piti vielä miettiä kerhon uusi imago. Työ
ryhmä päätti rakentaa tanssitilan, josta huo
kuisi kuutamon hämyinen tunnelma. Sisusta
miseen käytettiin kertakäyttölakanoita, talvi
ja kesänaamiointiverkkoja, sekä tietenkin 
tärkein itse KUU, vähän foliopaperilla kirkas
tettuna. Tanssitilan nurkkaan sijoitettiin myös 
orkesteri kaikkine välineineen. Baaritiski syn
tyi Ylil J Uusitalon hallussa olevasta vanhasta 
apteekin tiskistä, joka sijoitettiin kerhon tiloi
hin. Monikin juhli ja ihmetteli, että jotakin tut
tua tässä tiskissä oli. 

Vielä puuttui sellainen kutsu, joka houkuttelisi 
tunnelman luojat eli juhlijat paikalle. Luut
nantti P Ålander muotoili pitkän harkinnan 
jälkeen kutsun, joka lähetettiin asianomaisille 
ja vähän muillekin. Työryhmä teki myös vär
väystoimintaa kutsuen ystäviään illan viet
toon. Lopulliseksi saldoksi saatiin noin 60 juh
lijaa, mikä oli hyvä saavutus. 

•. 
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Itse ilta oli onnistunut. Pienen alkukankeuden 
jälkeen, kun illallinen oli nautittu ja ihmiset 
olivat hieman irroitelleet kielen kantimiaan, 
alkoi varsinainen hauskanpito. The Moonshine 
Bandin ensiesiintyminen alkoi joustavasti tun
nelmaan sopivalla musiikilla ja sehän sai juh
layleisön innostumaan - olikohan tässä mu
kana vähän vähän kuuhulluuttakin? Orkeste
ria ei paljoa tauolle päästetty, vaan se haettiin 
aina uudestaan estraadille, kun kerran oli 
vauhtiin päästy. Muutkin kerhon antimet 
menivät ihan mukavasti kaupaksi. Olikohan 
uudella baaritiskillä osuutta asiaan? 

Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös 
Kuutamotanssiaiset. Orkesterin viimetahtien 
saatelemina juhlayleisö poistui hilpein mielin 
omille tahoilleen, jotkut ehkä jopa jatkamaan 
juhlintaakin. Näin Upseerikerho oli aloittanut 
vuoden onnistuneella ja mieliin painuvalla juh
lalla, joita tullaan järjestämään jatkossakin. 
Eli ei muuta kuin: 

KERHOLLE!!! 

* * * 
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HANGON UPSEERIKERHO 

Käsitteen Hangon Upseerikerho alle kuuluu kaksi erillistä kokonaisuutta, nimittäin 
Hangon Upseerikerho Ry ja kerhoravintola. 

Näitä molempia johtaa hallinnollisesti Hangon Upseerikerhon hallitus. 

Toimintavuoden 1990 hallituksen puheenjohtaja on kapteeni Kari Valli, varapuheenjoh
tajana kapteeni Oiva Lyytikäinen. Hallituksen jäseninä kapteeni Jarmo Valtimo, yliluut
nantti Juha Juusela, teknikkoyliluutnantti Jaakko Nykänen ja luutnantti Petri Ålander. 

Hangon Upseerikerhon toiminta on kahtena lähimpänä toimintakautena keskittynyt 
kerhoravintolan toiminnan kehittämiseen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. 

Kerhoravintolan tiloissa kokoontuu suuri osa Hangon yhdistyksistä. Kuluneena keväänä 
on järjestetty joinakin sunnuntaina lounaita. Lounaat, jotka on tarkoitettu kerhon käyt
täjille ja patteriston henkilökunnalle ovat saavuttaneet suuren suosion. Sunnuntailou
nailla tarjotaan hyvää kotiruokaa edulliseen hintaan. 

Eri teemojen nimissä on järjestetty ympäri vuoden tanssiaisia, joista yhden ovat ideoineet 
ja hoitaneet upseerien rouvat. Yleisöä on tanssiaisissa ollut niin paljon, että tulevaisuu
dessa vain ajoissa ilmoittautuneet pääsevat mukaan. Tanssiaisten ohjelman tasoa tullaan 
koko ajan nostamaan, joten niistä voivat olla poissa vain todelliset erakot. 

Perinteisiä tapahtumia ovat patteriston vuosipäivän vietto, itsenäisyyspäivän iltajuhla, 
vappulounas ja äitienpäivän lounas. 

Kerhoravintolan emäntä, rouva Raija Ranta, takaa ystävällisellä ja miellyttävällä taval
laan asiakkaiden tyytyväisyyden. Tämän ovat jo useat tahot Hangossa huomanneet. 
Kerhoravintolan suosio on jatkuvassa nousussa ja yhä useampi vieras haluaa nauttia 
viihtyisän, ystävällisen ja rauhallisen kerhoravintolan palveluista. 

Upseerikerhon kerhoravintola ja kaikki sen tilaisuudet on tarkoitettu vakituisille käyttä
jille, erikseen kutsutuille ja luonnollisesti koko Hangon Rannikkopatteriston henkilös
tölle perheineen. 

Kerhoa koskeviin kysymyksiin vastaavat hallituksen jäsenet ja emäntä puhelin: 854 99 tai 
6783 260. 

Tervetuloa viihtymään! 

HANKONIEMI 

ALIPÄÄLL YSTÖKERHOST A 
PÄÄLLYSTÖYHDISTYKSEKSI 
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Hangon päällystöyhdistys on perustettu 7.2.1945 ja merkitty yhdistysrekisteriin (nimellä Hangon 
Alipäällystökerho) tammikuussa 1948. 

Yhdistyksen edeltäjänä voidaan pitää Örössä vuodesta 1921 toiminnutta kerhoa joka silloisen patte
riston esikunnan vuonna 1926 siirryttyä Hankoon seurasi perässä saaden oman huoneiston käyt
töönsä 1930. Tämän kerhon toiminta jatkui Hangossa aina talvisodan päättymiseen asti. Hangon 
evakuoinnin yhteydessä silloiset aliupseerit hajaantuivat eri joukko-osastoihin ja toiminta lakkasi. 

Toinen alueella ennen yhdistyksen perustamista vaiRuttanut yhdistys oli Tammisaaren Alipäällys
tökerho. Vuonna 1942 Tammisaaren kerho jakaantui kahtia osan aliupseeristosta siirryttyä Han
koon. Toiminta Hangossa jatkui alaosastona vuoden 1945 alkuun jolloin Tammisaaren kerho 
lakkautettiin. 

Kerhotilat Bulevardi 20:sta saatiin käyttöön toukokuussa 1944. 

Yhdistys oli ensin nimeltään Hangon Alipäällystökerho sittemmin Hangon Aliupseerikerho ja 
Hangon Toimiupseerit ja nyt Hangon päällystöyhdistys. 

Jäseniä yhdistyksessä oli perustamisvuonna 119 mutta vuonna 1949, ilmeisesti tilanteen rauhoitut
tua, enää 49. Jäsenmäärä on tämän jälkeen pysytellyt viiden- ja seitsemänkymmenen välillä. Tällä 
hetkellä jäseniä on 51 - paikkoja on auki ... 
Ilmeisesti myös poliiseja on kuulunut yhdistykseen viisikymmenluvulla. 

Yhdistyksen toiminta lienee aiemmin ollut vilkkaampaa kuin nyt. Syynä nykyiseen hiljaiseloon ei 
varmaan ole ainoastaan jäsenten laiskuus tai välinpitämättömyys. Nykyään yhdistyksen jäsenet 
"sulautuvat" paremmin yhteiskuntaan ja ovat mukana muussa toiminnassa semminkin kun suhteel
lisen suuri osa jäsenistöstä on "siirtotyöläisiä" jotka käyvät töissä kauempaa (tämänhän mahdollis
tavat suuremmat ei eurojapanilaisautot jotka kestävät jatkuvaa ympärivuotista ajoa väsymättä). 

••• , ... 
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Toiminnasta on syytä kuitenkin muistaa, että vaikka hauskanpito on aina hauskaa on jäsenistön 
etujen valvonta hyvin tärkeä osa yhdistyksen toiminnasta. 

Mikäli tiedät tai tiedät jonkun joka tietää jotain - vaikka vain pieniäkin asioita tai tapahtumia 
yhdistyksemme "vanhoista hyvistä ajoista" ota yhteyttä kirjoitta jaan tai muihin hallituksen jäseniin 
mahdollisimman pian. 

Syksyistä kerhon aukeamista (?) ja siihen liittyvää ilta/yölomaa odottaen. 

Ylivääpeli Eero Savikko 

••• 

• 
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TENHOLAN MARSSI 
28.2. - 1.3.1990 

Hästö-Busön linnakkeella käytävään AUK:n 
toiseen jaksoon on perinteisesti sisältynyt 
ryhmittäin suoritettava kilpailumarssi ns. 
Tenholan marssi. Näin ollen se luonnollisesti 
sisältyi myös meidän kurssimme eli viimeisen 
täyspitkän aliupseerikurssin kurssiohjelmaan. 
Marssi on tunnettu fyysisestä ja loppua koh
den myöskin henkisestä vaativuudestaan. 
Ilmeisesti myöskin marssin suunnittelijat ovat 
sisältäneet em. ajatuksen, koska reitti oli vii
meisen AUK:n kunniaksi suunniteltu siten, 
että varmasti jokainen osallistuja sai marssin 
aikana viettää varsin "ratkiriemukkaita" het
kiä. 

Marssireitti oli pituudeltaan reilut 40 km kul
kien reittiä Koverhar - Täktom - Tenhola -
Öby - Täktom - Koverhar. Jottei marssi olisi 
muodostunut aivan suoranaiseksi juoksukil
pailuksi, oli reitille sijoitettu 15 suunnistusras
tia. Juuri nämä suunnistusrastit tekivät mars
sista varsin mielenkiinntoisen ja haastavan, 
kuten saimme reitin varrella useaan otteeseen 
todeta. Reitti oli jaettu kahteen lähes yhtäsuu
reen osuuteen, joiden välissä kaikilla joukku
eilla oli pakollinen kahden tunnin mittainen 
ruokailu- ja lepotauko. Rastit oli sijoitettu 
siten, että ennen taukoa oli löydettävä 8 rastia 
ja tauon jälkeen 7. 

Marssijoukkueet muodostuivat kurssimme 
pienestä vahvuudesta johtuen varsin pieniksi 
(kolme miestä/ joukkue). Saimme valita jouk
kueiden kokoonpanot itse ja koska kurssimme 
sisällä vallitsi selvästi eri koulutushaarojen 
välinen kilpailuhenki, niin muodostimme 
joukkueet linjoittain. Näin ollen muodostui 
huimat kolme kolmimiehistä joukkuetta: tyk
kilinjan, keskiölinjan ja viimeisen yhdistetyn 
tulenjohto- ja merivalvontalinjan joukkueet. 

Marssin lähtökynnys sijaitsi siis Koverharissa, 
aivan tehdasalueen vieressä, jonne siirryimme 
28.2. iltapäivällä. Marssivalmistelut eli varus
teiden pakkauksen ja viesti- ja suunnistusva
rusteiden haltuunoton olimme tehneet jo 
aamulla. Joukkueet porrastettiin lähtemään 
puolen tunnin väliajoin siten, että ensimmäi
nen eli tykkilinjanjoukkue lähti klo 17.15, tj + 
mv-linja 17.45 ja viimeisenä keskiölinja klo 
18.15. Tykkilinja oli varsin vahvasti motivoi
tunut ja aloittikin marssin todella "kiukulla". 
Suunnistus sujui vaivattomasti, varsinkin kun 
alkuosuuden rastit olivat hieman helpompia. 
Kun vielä muutaman kilometrin jälkeen 
saimme kuulla , että olimme tehneet eroa mui
hin joukkueisiin, iski varsinainen suuruuden
hulluus: loppumatka aina taukopaikalle asti 
noudatettiin käytäntöä: tasaiset osuudet ja 
alamäet liikutaan juosten. 

Taukopaikalle saavuimme reilun neljän tunnin 
urakoinnin jälkeen, ja saimme kuulla ole
vamme yli kaksi tuntia muita joukkueita 
edellä. Tauolta lähtiessämme päätimme pistää 
jäitä hattuun, ja etsiä loppumatkan rastit rau
hassa ja hätiköimättä ja siten varmistaa 
voittomme. 

Reitti toi kuitenkin mutkia matkaan. Rastit 
olivatkin paljon vaikeampaa luokkaa kuin 
alkupäässä. Kartalta ja maastosta löytyi 
monenlaista ja monensuuntaista · polkua ja 
tietä. Huono puoli oli vain se, että ne eivät 
alkuunkaan tuntuneet vastaavan toisiaan. 
Vielä kun väsymys alkoi painaa alkoivat ylä
mäet ja suorat tuntua loputtomilta ja keskit
tymiskyky herpaantui, oli selvää että suunnis
tus alkoi mennä enemmän tai vähemmän päin 
seiniä. Lähestyessämme reitin viimeistä rastia 
olimme jo antaneet muille tasoitusta niin run-
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saasti (kahdella rastilla yhteensä 2.5 tuntia), 
että toiveet ylivoimaisesta voitosta olivat jo 
karisseet. Onneksi muutkin joukkueet olivat 
sortuneet samoihin virheisiin, joten johtomme 
ei ollut kaventunut olemattomaksi. Oli kyllä 
kantahenkilökunnalla hymy varsin herkässä, 
kun joukkue toisensa perään seikkaili aamu
yön tunteina taskulampun valossa pitkin Ten
holan rämeikköjä rastien perässä. 

Viimeiseltä eli 15:sta rastilta maaliin oli suori
tettavå n 2 km mittainen pikataival. Tähän 
viimeiseen osuuteen käytetty aika kerrottiin 
kahdella ja lisättiin sitten muuhun kilpailuai
kaan. Jotta kilpailu olisi saanut vielä lisää jän
nitystä, harhailimme (tykkilinja) viimeisellä 
rastilla tunnin verran. Tästä katkeroituneina 
päätimme vetää pikataipaleen todella kiukulla, 
ettei varma voitto vain pääsisi luiskahtamaan 
käsistämme. Jotenkin kuitenkin onnistuimme 
vauhdin hurmassa eksymään totaalisesti, kun 
matkaa maaliin oli vain n 1 km. Masentava 
tunne siinä vaiheessa kun matkaa oli takana n 
50 km. 

Epätoivoisten etsiskelyjen jälkeen löysimme 
vihdoin maalin 1.3. n klo 6.30. Siinä vaiheessa 
olimme jo melkein varmoja voiton menettämi
sestä, mutta kun muut joukkueet aikanaan 
saapuivat, ja tulokset laskettiin, niin selvisi että 
olimme kuitenkin voittaneet niukalla 19 
minuutin erolla. Keskiölinja sijoittui toiseksi ja 
kolmanneksi tulenjohdon/merivalvojien jouk
kue pari tuntia hävinneinä. 

Marssin jälkeen olikin sitten vuorossa huolto 
ja ansaittu lomaviikonloppu. Kaiken kaikki
aan koko kurssimme osoitti kiitettävää yritys
henkeä ja sitkeyttä marssin aikana. Kukaan ei 
keskeyttänyt, vaan kaikki marssivat loppuun 
asti lukuisista vammoista huolimatta. Tuskin 
kukaan meistä nautti mitenkään suuremmin 
matkan aikana olostaan, mutta varmasti 
kaikki saavat olla tyytyväisiä itseensä ja tule
vat myöskin muistamaan Tenholan marssin 
yhtenä varusmiesaikansa mieleenpainuvim
mista kokemuksista. Kukin sitten itse päättä
köön muisteleeko em. tapausta positiivisessa 
vai negatiivisessa mielessä. 

Alik K Pohlman 
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TYKKITULTA JA NAKKILEIPAA 
eli rt:n yhteisleiri v. 1990 

Rannikkotykistön vuotuinen kokoontuminen 
yhteisleirille järjestettiin kuluvana vuonna 
Kotkan Kirkonmaalla ja sen lähialueen saa
rilla, mm. Rankissa ja Vanhakylänmaalla. 

Yhteisleirille osallistui joukkoja jokaisesta rt:n 
joukko-osastosta, tosin Suomenlinnan rr:n 
edustus oli yksinomaan Rannikkotykistökou
lun osaston vastuulla. Myöhemmin leirin 
kuluessa harjoitus joukkoihin liittyi myös 
osastot Karjalan ja Uudenmaan prikaateista. 

Harjoituksen alkuvaiheessa toiminnan pää
paino oli meriammuntojen harjoittelussa. Har
joittelua varten perustettiin kolme harjoitus
patteria: kotkalaisten, turkulaisten ja 
hankolaisten patterit, joilla kullakin oli kalus
tonaan 76 mm ilmatorjuntakanuuna. Patte
reista turkulaisten ja kotkalaisten patterit 
sijaitsivat Kirkonmaalla ja hankolaisten Ran
kissa . Vaasan rannikkopatteriston osasto 
liittyi harjoitukseen omana patteristonaan, 
jolla oli kalustonaan 76 mm kanuunat. RtK:n 
osasto jaettiin toimivien pattereiden ja torjun
takeskuksen eri tehtäviin. Harjoituksen 
ensimmäinen vaihe oli kestoltaan harjoituksen 
pisin, ja siihen oli sijoitettu koulutuksellisesti 
perustavimmat ammunnat. Harjoittelu onnis
tui lähes vaikeuksitta ja jokainen patteri saa
vutti halutun tason: maaliin osuttaisiin. 

Harjoituksen toisessa vaiheessa harjoitus
tilanne ohjasi näkyvämmin harjoittelua. 
Ensimmäisessä vaiheessa toimittiin vielä rau
han ja normaalin valmiustilan aikana, kun taas 
toisessa vaiheessa siirryttiin tehostettuun val
miuteen. Valmiustilan muuttuminen edellytti 
myös kaluston vaihtamista taistelukalustoon. 
Kotkalaiset siirtyivät käyttämään 152 T 
-kalustoa ja hankolaisista ja turkulaisista 
muodostettu yhteinen osasto siirtyi 100 TK 
-kalustolle. Näin muodostetuilla kahdella 
uudella patterilla harjoittelu jatkui ammun
noilla ja puolustusvalmisteluilla. Harjoituksen 
tässä vaiheessa mukaan liittyi Karjalan prikaa
tin osasto perustaen Kirkonmaan linnake-

komppania sekä rannikkojääkäreitä Uuden
maan prikaatista valmistautuen vastahyök
käyksiin Kirkonmaan alueelle. Puolustushar
joitteluun liittyi myös ammunnat kranaatin
heittimillä. 

Harjoittelun kolmannessa vaiheessa siirryttiin 
torjunta valmiuteen. Harjoitustilanne kiristyi ja 
lopulta Kirkonmaan linnakkeesta käytiin 
lyhyt, mutta kiivas taistelu. Taiselun aluksi 
vihollinen teki maahanlaskun, joka onnistut
tiin lyömään linnakkeen omin voimin. Viholli
sen suunnattua lisävoimia Kirkonmaalle , 
muodostui tilanne niin uhkaavaksi, että ran
nikkojääkärit pyydettiin apuun. Vihollinen 
saatiinkin lyödyksi rannikkojääkärien vasta
hyökkäyksellä, jonka jälkeen vihollinen luopui 
yrityksistään. 

Pian taistelun päätyttyä sota julistettiin päät
tyneeksi, joten leirin päättämisvalmistelut voi
tiin aloittaa. Leirin purkutyöt tulivat nopeasti 
tehtyä, kuten arvata saattoi. Vielä ennen leirin 
päättymistä järjestettiin jo tavaksi tullut suora
ammuntakilpailu, jossa Hangon rtpsto:n 
joukkue voitti kantahenkilökunnan, turkulais
ten ja kotkalaisten joukkueet. Vaasan rtpsto ei 
osallistunut kilpailuun jo aloitetun paluumars
sin vuoksi. Leirin päätteeksi rannikkotykistön 
tarkastaja tarkasti joukot leirin päätöskatsel
muksessa. Katselmuksen jälkeen hankolaiset 
ja turkulaiset pääsivät paluumatkalle, ja kot
kalaiset jäivät odottelemaan seuraavan viikon 
kilpailuammuntoja. 

Leirin yleisilme jäi varmasti myönteiseksi. Lei
rin järjestelyt toimivat varsin hyvin, ainakin 
ruoka tuli riittävästi ja ajallaan. Tosin ruoan 
taso aiheutti ihmettelyä määrärahojen niuk
kuudesta tai säästämisestä pienen ihmisen kus
tannuksella. Säänhaltijat olivat suotuisia koko 
leirin ajan, olipa sää joskus jopa aurinkoinen. 
Saapa nähdä kuinka ensi vuonna käy. 

Kadetti T. Uosukainen 
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RT:n YHTEISLEIRILTÄ 

Rt-patterin päälliköllä on kaikki langat käsissään It-kurssi ampuu maalilauttaan 

.. 

Jouduttiin turvautumaan myös tilanteen mukaiseen käskynantoon Ammunnan pääty ttyä .. . 
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ALIUPSEERIKURSSIT 
(AUK II) 11/89 JA 111/89 

Ryhmänjohtajat! 
Rannikkotykistön aliupseerikoulutus muuttui 1/90 saa
pumiserästä alkaen siten, että Hästö-Busön linnakkeen 
koulutusvastuu laskee kahdeksasta kolmeen viikkoon. Te 
siis edustatte viimeisiä kursseja, jotka ovat saanet kokea 
Hästö-Busön linnakkeen kovan koulun ja hyvän hengen. 

Vaikka olette saaneet hyvän koulutuksen, se ei tee teistä 
ilman muuta hyviä ryhmänjohtajia. Tämän jälkeen kehit
tymisenne on omissa käsissänne. Johtaminen ja koulutta-
minen ei ole samanlaista kuin kurssilla koitte komentaes-
sanne toisia oppilaita - se on paljon vaikeampaa. Teidän 
tulee aina miettiä kaikki asioihin vaikuttavat seikat käskyjä antaessaenne. Alussa se vie 
aikaa eikä se ole mikään häpeä, mutta näin menetellessänne Te kehitytte ja käskynantono
peus ja -varmuus lisääntyy. 

Kun ryhmänjohtaja muistaa seuraavat asiat ja noudattaa niitä - hän kehittyy! 
- ryhmänjohtajan paras johtamistapa on oma esimerkki 
- käskyn tulee olla lyhyt, y~siselitteinen ja toteuttamiskelpoinen 

Onnittelen Teitä kurssin suorituksen johdosta 
ja uskon, että Teistä kasvaa hyviä ryhmän
johtajia Suomen rannikkotykistön reserviin. 

Hästö-Busön linnakkeen päällikkö 

Kapteeni L V~ 
Jarmo Valtimo 

• 
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•• •• •• 
JAAHYVAISET 

ALIUPSEERI KOULULLE 

Saapumiserä 111/89:n aliupseerikurssin II jakso oli viimeinen täysimittainen kahden kuukauden 
kurssi , joka järjestetään Hästö-Busön linnakkeella. Tästedes AUK 11:n kesto on kolme viikkoa, 
jonka jälkeen oppilaat harjoittelevat käytännön koulutusta alokaskouluttajina. Me viimeiset 
"oikean" AUK:n käyneinä tiedämme, että kolme viikkoa ei tule riittämään kaikkien asioiden 
oppimiseen. Esimerkiksi sängynpetaus ja siivoaminen vaativat runsaasti harjoittelua. 

Kurssillamme pääpaino oli AUK:n ensimmäiseen jaksoon verrattuna käytännön johtamisella. 
Meistähän ollaan tekemässä sotilasjohtajia, alimman tason tosin, mutta johtajia kuitenkin. Kurs
silla korostettiin ryhmänjohtajan oman esimerkin tärkeyttä ja opetettiin miten alla uskottavan 
näköinen alaisten edessä. 

Ikään kuin enteillen AUK:n uudistamista, kurssimme oli varsinainen tynkäkurssi: alkuperäinen 
vahvuus oli 19 miestä, joista 6 lähti parin viikon jälkeen erikoiskursseille. Jäljelle jääneistä 13:sta oli 
jatkuvasti joku lomalla, sairaana tai komennuksella , joten rivivahvuus oli noin 7-8 miestä. Tästä 
aiheutui haittaa erityisesti leirien kanssa. Merivalvonta/sissileiri jouduttiin järjestämään Hästö
Busön vastoin alkuperäisiä suunnitelmia ja ainoastaan yksi rannikkovalvontaryhmä saatiin perus
tettua kolmen kaavaillun sijasta. Leirillä harjoiteltiin rannikkovalvonta-aseman perustamista ja 
toimintaa. Miespulasta johtuen yöunet olivat arvatenkin vähissä. Lopussa oli vuorokauden mittai
nen sissitoimintaosuus, jossa sissipartio kävi tuhoamassa vihollisen kenttätykistöosaston Syndale
nin maastosta. Sissi-isku onnistui erinomaisesti: viholliset (=Raaseporin Patteristo Uudenmaan 
Prikaatista) olivat aivan öönä. 
Voiton huumassa palasimme kuitenkin tukikohtaan turhan varomattomasti ja meidät teurastettiin 
vain noin kilometrin päässä teltoilta. Virheistä tietysti oppii, varsinkin kun onnettomat sankarivai
najat pantiin kävelemään koko jotos Syndalenista Lappohjaan uudestaan. 

Kurssi huipentui 26.-30.3.1990 pidettyyn ampumaleiriin, jota varten oli Russarön linnakkeita 
pyydetty lisäjoukkoja pikkuisen kurssimme jatkeeksi. Oppilaan kannalta katsoen leiri oli erinoma
isesti järjestetty: ei maastoruokailuja eikä ennen kaikkea typeriä vartiovuoroja ympäri vuorokauden 
eri kohteissa. 

••• • • • •••••• • 
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Käytössä meillä oli kaksi 76ItK 31-ilmatorjuntakanuunaa, jotka soveltuivat meriammunnoiden 
harjoituskalustoksi ihan hyvin. Tykkien aikansaelänyyden vuoksi osumatarkkuus tosin oli kehno, 
mutta saimme harjoitella tulitoimintaa käytännössä jo onhan miehistä aina hauskaa kun päästään 
räiskimään. Koko leirin aikana ammuttiin n 160 kranaattia, joista osa käytettiin maa-ammunnoi
den harjoitteluun. Rannikkotykistönhän tulee pystyä toimimaan tarpeen vaatiessa kuten kenttäty
kistön, eli ampua hyökkäävän jalkaväen niskaan. Leirin viimeisenä päivänä tutustuttiin linnakkeen 
oman jalkaväen lähitaistelussa käytettäviin aseisiin. Jokainen sai vuorollaan kokeilla kevyttä ja 
raskasta konekivääriä, sekä Suomi-konepistoolia. Lisäksi ammuttiin talvisodan mottitaisteluista 
peräisin olevalla venäläisellä jalkaväkikanuunalla, jota kuulemma ennen käytettiin panssarin torjun
taan. Oli jännittävää ampua samalla aseella, jota kenties oma isoisä on kantanut 50 vuotta sitten. 
Leiri päättyi perjantaina kaluston huoltoon ja onnekkaiden kohdalla lomillelähtöön. 

Vaikka Hästiksessä oli ajoittain tosi "ryydyttävää", yhteishenki oli sitäkin kovempi ja mitäpä 
muuta suomalainen sotilas enemmän tarvitsee? Minulle jäi ainakin mansikan maku suuhun. 

Oppilas Janne Malmio 

••• 

l 
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•• 
KESKIOLINJA 

LIUKKO Jaakko 
"oppilas hermeettinen" 

MIKKOLA Hannu 
"oppilas sonni" 

TOUKOLA Jarkko 
"oppilas pullasorsa" 

Erikoiskursseille siirtyneet: 

oppilas PUUMANEN 

oppilas UUSITALO 

- "Keskiö ei todellakaan toimi alle +25 lämpötilassa" 
- alokkaana VKKV, oppilaana VMTL, alikersanttina VMTK 
- vapautukset vain paranee 

- "Koska marssi ei näytä sujuvan harjoitellaan paikalla" 
- ~egendaarisista legendaarisin karjuja 

- "ööö ... tota ... ööö" 
- Knto- ja huoltojaoksen ehdottomia suosikkipoikia 

- kurssin suosituin nakkikone 

- aina ja ikuisesti urkeiluvapaalla 

19 
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TULENJOHTO
LINJA 

MALMIO Janne 
"oppilas mälli" 

RINTA Sami 
"oppilas kaappi" 

TEERIKANGAS Olli 
"oppilas kämmä" 

Erikoiskurssille siirtyneet: 

oppilas HÄNNINEN JA 

oppilas SAHARINEN 

- "Tää on tosi syvältä" 
- Linnakkeella herätys eli Malmio kääntää kylkeä 

- "Mä hajoon" 
- jalkapuoli vemppakone 

- "Missä mun pipo on? Missä mun smurffit on?" 
- ikuisesti vaiheessa 

- Nappi-Hänninen - nimi kertoo kaiken 

- kyllä Saharinen tietää 
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TYKKI LINJA 

ALHO Risto 
"oppilas nököhammas" 

P AHLMAN Kari 
"oppilas jääkaappi" 

RAITA Mika 
"oppilas rusina" 

Erikoiskurssille siirtynyt: 

oppilas KOKKO 

- "Tähti sailyy ! !" 
- kurssin pahin äänenmurros käynnissä 

- "Kurssii taaksee poistu" 
- Alokkaiden kauhu antaa sikaa joka kulmasta 

- "Hiljaa tai tulee naama kipeeksi" 
- "Vammoista välittämättä, tuskasta tinkimättä soitellen sotaan" 

- aina loman tarpeessa 
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VIESTI LINJA 

LIISAN ANTTI Kari 
"oppilas lissu" 

PELTOLA Juha 
"oppilas pihalla" 

TERHO Markus 
"oppilas skinhead" 

HANKONIEMI 

MERIVALVONTA
LINJA 

- "Ai, ai, oi, oi täytyis kai lähtee veksiin" 
- Oli enemmän kotihoidossa ja Tilkassa kuin kurssilla 

- "Hetkinen, siis mites tää nyt menikään" 
- KotRPston lahja Hangolle 

- "Sillon siivos" 
- Me Va Messias 
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Hästö-Busön linnake kevättalvella 1990 

YLÄRIVI : kers Tossavainen, kok Salmi, kok Höström, kok Lauha, alik Ingman, opp Uusitalo 
3. RIVI tkm Alander, tkm Lappalainen, opp Rinta, opp Mikkola, opp Toukola, opp Alho 
2. RIVI tkm Leppänen, tkm Lindholm, opp Malmio, opp Liukko, opp Pahlman, opp Raita 
ETURIVI : vääp Rautava, ltn Sipovaara, ylil Uusitalo, kapt Valtimo, yliv Muuro, ltn Tuominen, 

vääp Salomaa, sotmest Montonen 
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KUVIA VUOSIEN VARRELTA 

HANKONIEMI 25 

~ Nimitykset ja 
~ ylennykset 

Nimitykset 
kadetti Vesa TUOMINEN luutnantin virkaan 
25.8.1989 

- kadetti Petri ÅLANDER luutnantin virkaan 
25:8.1989 

- yliluutnantti Reino MERIKUKKA sotilasteknikon 
A 16 pl:n virkaan 1.9.1989 

- luutnantti Erkki NISKANEN toimiupseerin 1 luokan 
virkaan 1.9.1989 

- ylivääpeli Pertti TISSARI toimiupseerin 3 luokan 
virkaan 1.9.1989 

ylikersantti Lauri PEKKALA toimiupseerin 5 luokan 
virkaan 1.9.1989 
ylikersantti Petri MANNINEN toimiupseerin 5 luokan 
virkaan 1.10.1989 

- ylikersantti Ari PALM toimiupseerin 5 luokan 
virkaan 1.12.1989 
insinöörikapteeni Pekka JÄÄSKELÄINEN sotilas
insinöörin A 21 pl:n virkaan 1.1.1990 
sotilasteknikko Pekka MÖNKKÖNEN sotilasteknikon 
A 15 pl:n virkaan 1.1.1990 

Sinikka KINNUNEN ruokala-apulaisen A 4 pl:n 
virkaan 15.1.1990 

Tanja MONTONEN ruokala-apulaisen A 4 pl:n 
virkaan 15.1.1990 

- Sisko TOIVANEN ruokala-apulaisen A 4 pl:n 
virkaan 15.1.1990 

- sotilasvirkamies Jyrki ALALUUSUA sotilastalouden
hoitajan A 15 pl:n virkaan 1.2.1990 
luutnantti Mauri KALLIO toimiupseerin 1 luokan 
virkaan 1.2.1990 

vääpeli Arto HALTTUNEN toimi upseerin 4 luokan 
virkaan 1.2.1990 

- Toini PITKÄNEN toimistovirkailijan A 8 pl:n 
virkaan 1.3.1990 

- vääpeli Ari HALTTUNEN toimiupseerin 4 luokan 
virkaan 1.4.1990 

Tarja SA UKKO emännän A 11 pl:n virkaan 1.6.1990 
- vääpeli Markku RANTALA toimiupseerin 4 luokan 

virkaan 1.6.1990 

* * * 

Ylennykset 
Hannu OKSANEN värvätyksi vääpeliksi 1.8.1989 

- Jarmo UUSITALO yliluutnantiksi 1.9.1989 
Erkki NISKANEN yliluutnantiksi 1.9.1989 

- Lauri PEKKALA vääpeliksi 1.9.1989 
Petri MANNINEN vääpeliksi 1.10.1989 

- Ari PALM vääpehksi 1.12.1989 
- Pekka JÄÄSKELÄINEN insinöörikapteeniksi 

6.12.1989 

Mikko MUNTOLA teknikkoyliluutnantiksi 
6.12.1989 

Jaakko NYKÄNEN teknikkoyliluutnantiksi 
6.12.1989 

Pekka KUUSELA värvätyksi kersantiksi 6.12.1989 
- Mauri KALLIO yliluutnantiksi 1.2.1990 

Arto HALTTUNEN ylivääpeliksi 1.2.1990 
Jyrki TALVINEN vääpeliksi 1.2.1990 

- Oiva LYYTIKÄINEN majuriksi 1.4.1990 
- Ari HALTTUNEN ylivääpeliksi 1.4.1990 
- Markku RANTALA ylivääpeliksi 1.6.1990 

- Kari V ALLI majuriksi 4.6.1990 
- Jyrki ALALUUSUA talousluutnantiksi 4.6.1990 
- Pekka MÖNKKÖNEN teknikkoluutnantiksi 

4.6.1990 

* * * 
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lå\, Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntain suurmestari, on myöntänyt 
4.6.1990 kunniamerkin: 

- everstiluutnantti Heikki RINNE SVR R 1 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 4.6.1990 
sotilasansiomitalin: 

- yliluutnantti Mauri KALLIO 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 

- nro 122 TurRtR, 50 vuotta 10.9.1989 
- nro 123 kapteeni Seppo KUORTII , siirto 31.12.1989 
- nro 124 yliluuttnantti Kaapo LYYTINEN, ero 31.1.1990 
- nro 125 ylivääpeli Toivo AHO, ero 28.2.1990 
- nro 126 emäntä Marjatta TOSSAVAINEN, ero 31.3.1990 
- nro 127 Hangon Reservialiupseerit ry, 30 vuotta 10.3.1990 
- nro 128 teknikkoyliluutnantti Mikko MUNTOLA, ero 30.4.1990 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 

- nro 135 vääpeli Esa TAHV ANAINEN, siirto 30.9.1989 
- nro 136 luutnantti Petri PARVIAINEN, siirto 31.12.1989. 
- nro 137 vääpeli Jukka Männistö, ero 31.1.1990 
- nro 138 RSKY:n pj Eila WALDEN, 50 vuotta 30.3.1990 
- nro 139 insinööri Bob TIGERSTEDT, ero PLM:stä 14.3.1990 
- nro 140 konekirjoittaja Tarja MUNTOLA, ero 30.4.1990 
- nro 141 ESSELTE SYSTEM 9.4.1990 
- nro 142 eversti Risto SINKKONEN, 50 vuotta 17.6.1990 

* * * 
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A Perinneasiat 

Hankoniemenristi on myönnetty 1.8.1989 seuraaville: 

- nro 801 ylil ESKOLA Matti 
- nro 802 alik HAMPINEN Janne 
- nro 803 v-alik HYÖKYV AARA Jari 
- nro 804 alik KEKKI Esa 
- nro 805 kers KORKEAMÄKI Janne 
- nro 806 v-alik KUUSELA Pekka 
- nro 807 kapt LINDELL Olli 
- nro 808 tkm MARIN Timo 
- nro 809 vääp MÄNNISTÖ Jukka 
- nro 810 alik NISKANEN Jari 
- nro 811 tkm PAJUNEN Tomi 
- nro 812 alik PALOSUO Niko 
- nro 813 ylik PEKKALA Juhani 
- nro 814 tkm PIRINEN Seppo 
- nro 815 tstovirk PITKÄNEN Toini 
- nro 816 tkm RÄSÄNEN Jyrki 
- nro 817 korpr SANDBERG Jesse 
- nro 818 kok SOKAJÄRVI Janne 
- nro 819 tkm SUONIEMI Mika 
- nro 820 alik SUVANTO Kalle 
- nro 821 kok SYRJÄNEN Pekka 
- nro 822 ylik TALVINEN Jyrki 
- nro 823 RSKY:n pja WALDEN Eila 
- nro 824 korpr VUORI Petri 
- nro 825 kok VÄHÄTALO Kimmo 

* * * 

6.12.1989 

- nro 826 
- nro 827 
- nro 828 
- nro 829 
- nro 830 
- nro 831 
- nro 832 
- nro 833 
- nro 834 
- nro 835 
- nro 836 
- nro 837 
- nro 838 
- nro 839 
- nro 840 
- nro 841 
- nro 842 

7.5.1990 

- nro 843 
- nro 844 
- nro 845 
- nro 846 

tkm 
opp 
tkm 
alik 
tkm 
upskok 
tkm 
kers 
upskok 
upskok 
kers 
tkm 
alik 
tkm 
alik 
tkm 
tkm 

kers 
kok 
kers 
korpr 

BERGHOLM Tomi 
GRUNDSTRÖM Esko 
JAKONEN Tommi 
HÄMÄLÄINEN Mika 
KARHU Juha 
LIUSV AARA Lauri 
LOUKASMÄKI Juha 
OJALA Marko 
PIRTIINEN Mika 
PUNKKI Juha 
PUURULA Raimo 
RÖMAN Karl 
TERÄVÄINEN Pauli 
TIRKKONEN Teppo 
TÄHTINEN Ilpo 
WILEN Fred 
VÄISÄNEN Pauli 

* * * 

HAKALAX Johan 
KIVINEN Markku 
NISKANEN Lasee 
VUOTILAINEN Ismo 
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JI\ Urheilu 

HANRPSTON TENNISMESTARUUSKILPAILUT 1990 

Hangon Rannikkopatteriston tennismestaruuskilpailut 
pelattiin kuplahallissa 7.3.1990 ja 4.4.1990. 

2-PELI 

1. Sotvirk J Alaluusua 
2. Lääkkapt T Kyander 
3. Ylik M Lehtola 
3. Sottekn P Mönkkönen 

4-PELI 

1. Maj 
2. Ylik 
3. Evl 
3. Ltn 

T Virkki 
M Lehtola 
H Rinne 
M Sipovaara 

/Sotvirk J Alaluusua 
/Tstosiht I Kankaristo 
/Lääkkapt T Kyander 
/Sottekn P Mönkkönen 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON AMPUMAMESTARUUSKILPAILUJEN TULOKSET 

YLEISMESTARUUS 

1. maj Eronen V-O 91 pist. 
i kapt Lyytikäinen O 84 pist. (RK 3 35) 
3. vääp Halttunen Ari 84 pist. (RK 3 32) 

RYNNÄKKÖKIVÄÄRI n:o 3 

1. maj 
2.kapt 
3. vääp 

Eronen V-O 
Lyytikäinen 0 
Halttunen Ari 

96 
96 
94 (5x10) 

KIVÄÄRI 6 20 ls 

1. kapt Kuortti S 190 
2. maj Eronen V-O 179 
3. kapt Lyytikäinen O 176 

pist. 

35 
35 
32 

pist. 

35 
32 
30 

YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 

Yleinen sarja 

1. ylil M Eskola 
2. ylik M Lehtola 
3. vänr Ilvesaro 
4. ltn J Uusitalo 

4125 pist. 
3709 pist. 
3577 pist. 
2664 pist. ➔ 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 

Yleinen sarja 

1. Yliv Oksanen V 42.55 
2. Vääp Pekkala J 47.20 
3. Vääp Rautava A 48.25 

TULOKSET 29.11.1989 UPSEERIT - TOIMIUPSEERIT OTTELUSTA LENTOPALLO 

UPSEERIT- TOIMIUPSEERIT 

erät 15 - 8 
erät 15 - 10 
erät 15 - 12 

tulos 3 - 0 

TENNIS 4-PELI 2 OTTELUA UPSEERIT 
Rinne/K yander 

1 
Virkki/Kinnunen 

0 
tulos 1 

Upseerien voittoisa joukkue 

TOIMIUPSEERIT 
Alaluusua/Mönkkönen 

2 
Kankaristo/Lehtola 

2 
4 
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-ExacTech-
Blood Glucose Meter 

UUTUUS! 

ExacTech-verensokerimittari 

I. Aseta testiliuska m ittariin 

2. Tiputa veripisara testiliuskalle 

Helppo, nopea ja luotettava 

3. Paina nappia 

4. Lukema ilmestyy näyttöön 30 sekunnissa 

ExacTechTM Tiedustelu t ja myynti : 

Baxter 
'@> (90) 5633 755 

HANKONIEMI 

Varma valinta 
• elektroniset kirjoituskoneet 
• kirjoittimet 
• kopiokoneet 
• kopiotaulut 
• laserkopiointijärjestelmät 
• laskimet 
• rnikrofilrni- ja tietojärjestelmät 
• tekstinkäsittelyjärjestelmät 
• telekopiokoneet 
• tietojenkäsittelyjärjestelmät 

Lohjan Konttoria utoma atio Ky 
Kalevank. 5 
08100 LOHJA 

(912) 12111 

OVIKOLMIO OY 

NUMMELAN □□ 

illillU00°dJill [P~UJill~illillmillUill[OO IB\1 
RASKAAN KALUSTON AMMATTILAINEN 

PL 68, 03101 NUMMELA 
PUHELIN 90-222 6255, TELEFAX 90-222 6244 
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VENEET 
Lasikuitualan 
erikoistuotteet 

Z-PLAST 
Takasenkatu 22, 08150 LOHJA 
Puh. 912-214 67 

Salossa 
PARTURI -

KAMPAAMO 
_RITVA ILTANEN 

Av. ma - pe klo 
9.00 - 17.00 

Tuulensuunk. 40 SALO Puh. 924 / 143 19 

LENNOKAS OY 
- tuo valmiiksikoulutettuja ratsuja Virosta 
- vie hevosia hoitoon Viroon todella 

edulliseen hintaan 

Jos kiinnostaa, ota yhteyttä 

Puhelin 90 / 223 6319 
Telefax 90 / 195 5087, 195 5425 

MITÄ TIUKEMPI PAIKKA, 
srrl ENEMMÄN TARVITSET SISUA! 

0n sisun OSOltuS mefYla ISOISten 
p.ikkoon koettamaan voon.a ,a tek 
nokkaa T n,ck ~ -lolpaok,,h" 
osa&stwa Sisu p..,tw todela lufllle 
Yksi all'"IOa kilparlu vastaa kwkausien 

tes~=ta~~ta 
haasteista. )Oihn S.SU vastaa VOldak
seen kehlttaa suomalaista kuorma 
auton kayttafiia varten yha parempia 
tekrnsiaratkalSUt,1 

SISU 

LOMAPALVELU OY 
Myllylampi 

03100 Nummela 

\ \ 1 1 / / 

ARABIA 
FINLAND 

SUULAKEPURISTETTU ERISTYSLEVY 

F/NNFORM® 
MAAN PARAS ERISTE 

ALKUPERÄISET 
LEE-TUOTTEET 
KOKO PERHEELLE 

LEE-MYYMÄLÄ AVOINNA 
MA-PE 10.00-18.00 
LA 09.00-14.00 
MUNKINMÄKI 3 KIRKKONUMMI 
PUH. 90-2961500 

HANKONIEMI 

INTERNATIONAL 
TRADE IN 

WOOD RAW MATERIAL 

Eteläesplanad1 18, 00130 Hels1nk1 
Postiosoite: PL 225, 00131 Hels1nk1 
Vaihde (90) 1701 12 Telex: 124544 
Telefax: 358 o 665 759 

TH□MEST□ □Y 

METALLISTEN SISÄKATTOJEN 
MAAILMAN MERKKI. 
LAADUN JA TYYLIN TUNNUS 
JOHON YtiDISTETÄÄN AINA' 
OMAPERAISYYS JA 
HYVÄ PALVELU. 

• MYYNTI 
• VALMISTUS 
• TEKNINEN NEUVONTA 

OTA YHTEYS! 

P.BOX 58 SF-03101 NUMMELA FINLAND 
TEL 358-(0)-222 3166 TX 123385 LTX ST TELEFAX 90-222 5447 

~' POHJOIA-YHTIÖT 
• Maan johtava vakuuttaja 

Kasarmikatu 40 
00130 HELSINKI 13 

tel. 90-177880 
telex 125881 RIHOT SF 
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Fysi':;;{_~1tkintivoimistalu 

TAMMELIN 
NIPECO Oy 

Stationsvägen 1 Asematie 1 
10600 Ekenäs 10600 Tammisaari 

tel. 911 / 615 60 puh. 

■ 1r ■ V' n . ..-.n 
r,111:.&.-'-r, ■ .,., 

VdLttt p4'JtL Puu:tbw, 

VÄRIVELI OY:n SEMITONE -tuotteet 
tekstiilien värjäykseen ja kuviointiin 

1. SEMITONE-nestemäiset kotivärjäysvärit 
2. SEMITONE-pigmenttipainopastat 
3. SEMITONE-kiinnitysneste 
4. SEMITONE-kiinnitysaine 
5. PAINOVALMIIKSI käsitelty puuvillakangas 

Väriveli Oy 
10420 Pohjan kuru • 

Kun tarvitset 
painotuotteita -

~•.,~, ;~, 1, f ~ 
g ·1~' . ' ' •lr 
_.~n l!.I' 

Ä~ .-.; ~·~· 

soita Ja pyydä 
tarjous, tai tuo 

meille painettavaksi. 
KI:&:JAPAINO 

[jJ [iadontahaka Oy 11 
PUHBLill' ( 90 ) aaa 44:4 9 

TILHBil'KUJ.A 1 , 03100 ll'UllllBLA 

Toimituskunta 

kiittää ilmoittajia 

tuesta 

Soittele ~ 911 / 826 85 

tai postitse 
PL65, 10901 Hanko 

myös tax 911 / 86773 

HANKONIEMI 
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® □□ ITW@®W®®rr® @r; 
MYLLYOJANKATU 18-20, 24100 SALO 

Puh. 924 / 317 471, Fax 924 / 183 71 


