
2/92 

HANGON RANNIKKOPATTERISTON 
JOUKKO-OSASTO LEHTI 



2 HANKONIEMI 

SISÄLLYS 

Pääkirjoitus 
Näkökulmani va lmiussuunnitteluun 
Valmistautuminen kriisitilanteeseen Hangossa 
Poliisin krii sivalmius 
Sotilaspoliisitoiminta HanRPsto:ssa 
A liupseerikurssi ll/91 
Sävellystä sääasemalla 
VMTK:n palsta 
Papin palsta 
Urheilutuloksia 
K alankasvatusta Russarössä 
Ylennykset, perinneasiat , nimitykset 
Lippupäivän paraati 
Patteri ston sä ilyttämisen puolesta 
Kuva lehtileikkeestä vuodelta 194 1 
Etukansi : Patteriston lippu paraati ssa 4.6. 1992 
Takakansi : Merenkulkumme turvaajat 

3 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
23 
29 

Sotilaspoliisit tarkastamassa rakennusta 

HANKONIEMI 

Hangon Rannikkopatteriston joukko-osasto lehti 
Osoite: PL 46 , 1090 1 HAN KO, Puh . 9 11 -678 1 PS-tili 
2 1814-8 

PÄÄTOIMITTAJA 
Majuri K ari Valli 

MUU TOIMITUSKUNTA 
Yliluutnantti Taneli Uosukainen 

TOIMITUSSIHTEERI 
A likersantti T ommi Törmälä 

KUVAT 
Yliluutnantti Niskanen , Sot il asmestari J Kettunen . Han
koniemi-lehti , Länsi-Uusimaa-lehti 

AVUSTAJAT 
Ylivääpeli M Purtola, Vääpeli Ahlgren , A li kersantti Su
tinen , A likersantti Tamminen, Korpraali Pol vinen 

lnsinöörikapteeni Pekka Jääskeläinen 

PAINO 
Hangon Ki1japaino 

PAINOS 
400 kpl 

HANKONIEMI 

PATTERISTON KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Hyvä Hangon Rannikkopatteriston työväki ja varusmies sekä Hankoniemi-lehden lukija. Elämme poik
keuksellista aikaa . Aikaa, jollaiseen suurin osa meistä ei ole tottunut. Taloudellinen taantuma on to
siasia . Taantuma on pakottanut yhteiskunnan kaikki eri osatekijät tarkistamaan toimintaansa. Tällaista 
toiminnan tarkistamista on nimitetty myös kehittämiseksi. 
Oman toiminnan järkiperäistäminen ja tarkoituksenmukaistaminen, kehittäminen, pitäisi olla jokaisen 
ihmisen itsestäänselvä jokahetkinen tavoite. Näin asiaa ei valitettavasti ole aina ymmärretty, eivätkä 
eri organisaatiotkaan ole kehittämiseen työntekijöitään liiemmin kannustaneet. Liiallisessa pysyvyy
den ajattelutavassa on varmasti osasyy nykyiseen tilanteeseenkin. Mikäli asioita olisi osattu katsoa 
ennakkoluulottomasti riittävän pitkälle eteenpäin olisi ilmeisesti myös osa ongelmista voitu ennalta 
ratkaista . 
Kehitystyön seurauksena syntyy vääjäämättä epämielyttäviäkin tekijöitä. Virkojen supistuksia, työteh
tävien lisääntymistä ja uusien tehtävien opiskelua ei voida välttää, mutta on katsottava eteenpäin ja 
uskottava, että kaikki koituu aikanaan yhteiseksi eduksi . 
Muutos on koskenut myös elämää Hangon Rannikkopatteristossa. Muutossuunnitelmissa on nyt su
vantovaihe. Muutoksia tulee varmasti tapahtumaan, mutta aikataulu jossa ne toteutetaan pitkittyy. 
Todennäköistä on myös, että oma panoksemme ja omat mahdollisuutemme tulevissa järjestelyissä 
lisääntyvät. Tavoite on säilyttää Hangon Rannikkopatteristo itsenäisenä joukko-osastona, ei tunteella 
eikä hurmahenkisyydellä, vaan järkevillä perusteilla ja tarkoilla kustannuslaskelmilla. Meidän on kyet
tävä osoittamaan, että kykenemme luomaan järjestelmän, jolla Hangon Rannikkopatteristolle käsketyt 
tehtävät kyetään hoitamaan yhteiskunnalle kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla. 
Välttääksemme tulevaisuudessa mahdolliset ongelmat, on meidän jokaisen suhtauduttava vakavasti 
ja ennakkoluulottomasti omaan työhömme. Kehitettävä järjestelmää ajan mukana ja muistettava, että 
nyky-yhteiskunta ei tule palaamaan pysähtyneisyyden aikaan, vaan elämme jatkuvassa muutoksessa. 
Hangon Rannikkopatteristo on paras omien tehtäviensä täyttäjä, niin uskomme me ja niin uskoo koko 
Hanko kuten olemme saaneet todeta, kiitos siitä kaikille. 
Hyvää kesää ja aurinkoisia tulevia päiviä ... 

Patteriston komentajan sijainen 
Majuri 

... .k -,, --=-=c:..-___ ':::::::-, __ __ 

Kari Valli 
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NÄKÖKULMANI 
V ALMIUSSUUNNITTELUUN 

Sinikka Rautakivi on Helsin
gin kaupungin läntisensosiaa
likeskuksen johtaja ja Helsin
gin yhteistoiminta-alueen joh
toryhmän asiantuntijajäsen. 

Varautuminen poikkeusolosuhteisiin kuten suuron
nettomuuteen, sodanuhkaan tai vaikka hallitsemat
tomaan maahanmuuttoon edellyttää monitasoista 
yhteistyötä kuntatasolla eri viranomaisten kesken . 
Vastuu näkökulmani mukaan jakaantuu "sotilaalli
sesti johdettujen" yksiköiden ja siviilihallinnon kes
ken . Sotilaallisesti johdettuja yksiköitä ovat: pelas
tuslaitos, rajavartiolaitos, sotilaspiiri ja poliisilaitos. 
Siviilihallinnon päävastuunkantajia ovat liikennelai
tos, ravitsemuskeskus ja terveys- ja sosiaalitoimi. 
Nämä laitokset vastaavat luonnollisesti nimiensä 
mukaisista aloista. Sosiaalitoimen tehtävänä on 
mm. onnettomuuden uhrien majoittaminen, muo
nittaminen sekä väestön evakuointi. 
Olen ollut mukana näissä Helsingin kaupungin toi
minnoissa jo vuodesta 1976 lähtien sekä suunnitel
mien laatijana että harjoituksiin osallistuneena joh
tajana. 
Mielestäni erityisesti seuraavia kokonaistoimivuu
den kannalta tärkeitä sosiaalitoimien esille ottamia 
asioita ei ol~ pohdittu riittävällä vakavuudella, kos
ka nämä asiat eivät tule esille sotilaallisesti johdet
tujen yksiköiden toiminnassa saatikka niiden arkiru
tiineissa. Näitä pohdiskelua vaativia asioita ovat : 

Naisten asema ja tehtävät poikkeusolosuhteissa 
Lasten päivä- ja yöhoidon järjestäminen 
Hälytysten sisältö ja ajoittaminen 

NAISTEN ASEMA JA TEHTÄVÄT POIKKEUS
OLOSUHTEISSA 
Valtaosa sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnasta 
on naisia. Naisia, joiden työpanosta vaaditaan yllä
pitämään sairaaloiden, vanhainkotien, lastenkotien 
ja päiväkotien toimintaa normaalioloissakin. Suuri 
osa heistä on ammattitaitonsa ohella myös pienten 
lasten äitejä. 
Keskustelussa toiminnan ylläpitämisestä ja valmiu
den tehostamisesta on liian helposti seurauksia 
ajattelematta lähdetty siitä, että äidit lähtevät hoita
maan lapsiaan. Tämä ajattelutapa halvaannuttaisi 
niin sosiaalitoimen, terveydenhuollon kuin myös 
naisvaltaiset alat. 
Lapsia ei voida myöskään lähettää "mummin luok
se maalle", koska mummitkin osallistuvat aktiivi
sesti poikkeusolojen toimintaan. 
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LASTEN PÄIVÄ- JA YÖHOITO 

Vakaa käsitykseni on, että tarvitsemme koko nais
valtaisen henkilökuntamme suoriutuaksemme poik
keusolojen tehtävistä . Tämän vuoksi päivähoidon 
poikkeusolojen suunnittelu ja harjoittelu tulisi ottaa 
välillä painopistealueeksi siten, että pienten lasten 
vanhemmat t ietäisivät että heidän lapsistaan osa
taan ja pidetään huolta . Näin vältytään esim. suu 
ronnettomuudessa toiselta katastrofilta , kun Helsin
gin yli 18 000 :n pä ivähoitolapsen vanhemmat ryn
täävät hakemaan pienokaisiaan turvaan. 
Kun sosiaalitoimi , terveydenhuolto ja pelastuspal 
velu joutuvat tositilanteessa tehostettuun toimin
taan , on syytä heti järjestää myös yöhoitoa antavat 
päivähoito vähintäänkin näiden laitosten henkilö
kunnan lapsille. 
Kokemusten mukaan puhelinliikenne tukkeutuu on
nettomuustilanteissa, kun epävarmat vanhemmat 
soittavat päivähoitopaikkoihin. Lisäksi on hyvä 
muistaa, että yllättävä yöhoidon järjestäminen on 
yksistään jo kriisitilanne päivähoidolle. 
Hyvin poikkeusoloihin valmennettu päivähoitohen
kilökunta on hyvä tae suunnitelmien onnistumisel
le. 

HÄLYTYSTEN SISÄLTÖ 

Olen ollut mukana monessa käytännön harjoituk
sessa, kumma kyllä näissä harjoituksissa hälyttämi
nen on toiminut luvattoman huonosti. 
Hälytykset ovat sotilaallisten organisaatioiden arki 
rutiinia . Lyhyetkin signaalit osataan tulkita oikein 
kokemuksen perusteella. 
Siv ii lipuolella hälytys merkitsee aina poikkeustilan
netta. Pitää saada selkeä kuva tilanteesta, selkeät 
käskyt ja ohjeet ja varmistaa, että asia on ymmär
retty, koska rutiinia ei ole. 
Hommat kyllä osataan hoitaa, kun vain tilanne ja 
tehtävät on tulleet selviksi. 
Yhteistyössä kokonaisuuden toimivuudeksi . 

Sinikka Rautakivi 

Viranomaisten yhteistyötä vuosien varrelta , tosin vielä normaalioloissa. 
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Valmistautuminen kriisitilanteeseen Hangossa 
PALOLAITOS 

NYKYTILANNE 
Suuren riskin Hangossa muodostavat vaaralliset 
teolliset aineet. Suurin osa näistä kuljetetaan kanta
tie 53:a pitkin tehtaalle. Keskustan läpi kulkevat ul
kosatamasta, jonkin verran länsisatamasta ja 
muualta tullattavaksi tulevat aineet. Näistä kuljetuk
sista palokunta saa ennakkoilmoituksen vain satun
naisesti. 
Hangossa toimii useita huolinta- ja kuljetusalan yri
tyksiä. Niiden rahti koostuu mm. kemianteollisuu
den raakaaineista, kuten palavista nesteistä ja muis
ta vaarallisista aineista. 
Rautatiekuljetukset tulevat keskustan rautatiepihal
le. Onnettomuus ratapihalla saattaisi olla kaupun
gille ja sen asukkaille vaaraksi, sillä kuljetusmäärät 
ovat suuria. Vaunujen järjestely tapahtuu keskustan 
välittömässä läheisyydessä sekä satama-alueella . 
Aineiden käsittely- ja järjestelyvaiheessa onnetto
muuden riski on suurempi kuin kuljetusvaiheessa. 

ONGELMAT 
Sijaintinsa vuoksi Hangon on vaikea suuronnetto
muuden sattuessa välittömästi turvautua naapuria
puun. Näin ollen kaupungin oman pelastuspalvelun 
tulisi olla riittävä. Em. aineiden kuljetusreitin varrel
la tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee mm. 
kouluja, terveyskeskus ja muita palvelulaitoksia. 
Puutteellinen järjestely väestönsuojelussa ilmenee 
mm. yleisen väestönsuojan puuttumisena. Lisäksi 
Hangon sekä lähialueiden terveyskeskusten ja sai
raaloiden kapasiteetti suuronnettomuuden sattues
sa on todennäköisesti liian pieni . 

TOIMENPITEET 
Keskustan rautatiepihalle rakennetaan- ja osaksi on 
jo rakennettu-palopostiverkosto. Lisäksi hankitaan 
satamatoiminnan ja palavien nesteiden varastoin
nin vaatima suurtehopumppukalusto. 
Huomattavin parannus on kuitenkin uusi paloase
ma, joka valmistuu elo-syyskuussa Santalantien 
varteen. Se antaa palolaitokselle entistä paremmat 
valmiudet tehokkaaseen toimintaan. Uudella ase
malla on kiinnitetty huomiota mm. koulutuksen tär
keyteen rakentamalla luokkahuoneita oppitunteja 
varten sekä lisäksi pieni harjoituspiha. 
Sammutuslaitteiston huoltoa ja korjausta varten on 
tehty toimivat tilat, joista mainittakoon vesiletkujen 
kuivausta varten tehty korkea torni ja ns. pöytä nii
den tarkastamista ja huoltoa varten. 
Ajoneuvopaikkoja uudella asemalla tulee olemaan 
8:lle paloautolle ja 2:lle ambulanssille. Hälytysaika 
on 60 sekuntia, jonka jälkeen autot ovat miehineen 
jo matkalla kohteeseen . Siirtyminen majoitustiloista 
alas ajoneuvojen luo tapahtuu perinteisesti tankoa 
pitkin, sillä sen on todettu aiheuttavan vähemmän 

tapaturmia kuin portaiden . 
Majoitustilojen lisäksi 2. kerroksessa sijaitsevat sau
na ja peseytymistilat, punttisali kunnon ylläpitämis
tä varten sekä keittiö ja oleskelutilat. 
Paikkahan tulee olemaan palomiesten toinen koti. 

Alik T Törmälä 

Artikkeli perustuu palopäällikkö P Forsbäckin haas
tatteluun 19.5.1992 ja palolaitokselta saatuun ai
neistoon. 

HANKONIEMI 

Palopäällikkö Forsbäck on ollut keskeinen henkilö uuden paloaseman suunnittelussa. 

~ _,,..._ 
...../'- Ma-Pe 9.00- 16.00 

HANGON La 9.00-14.00 

~HANGÖ ~ su 

0 Ru 

LINJA-AUTOJA 
TILAUSAJOON 

ANGÖ • RAFIK 
ANGON - IIKENNE 

Business-to-Business Travel Agency 

TRAVEK 
Helsinki Hanko 

Matkatoimisto Resebyrå 
Bulevardi 10 Boulevarden 
10900 Hanko 911-86831 

11 .00- 16.00 ---, 
lfllBYILII • CIIFB 

lfONDlf'ORIII 
Ratakatu 16 10900 HANKO 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

FOTOI 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Vuorikatu 13 Hanko 

Aktia Bank 
SÄÄSTÖPANKKI AKTIA HANKO 
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POLIISIN KRIISIV ALMIUS 

POLIISIN KRIISIV ALMIUS 

Sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäm i
nen ja säilyminen kaikissa olosuhteissa on välttä
mätön perusedellytys yhteiskunnan ja sen jäsenten 
kaikille toiminnoille. Vastuu poliisille laissa sääde
tyn tehtävän täyttämisestä kuuluu tälle organisaa
tiolle myös poikkeuksellisissa oloissa. Jo normaa
liksi katsottavana aikana poliisi joutuu henkilöstö- ja 
muiden resurssiensa puitteissa mukauttamaan toi
mintansa painopisteen kulloinkin ajankohtaisten 
tarpeiden mukaan. Poikeuksellisten olojen tuomas
sa lisääntyneessä tehtäväpaineessa joudutaan 
myös menettelemään näin. 

Poliisin tehtävät organisaationa eivät muutu poik
keuksellisissa oloissa. Verrattuna ns. normaaleihin 
oloihin on henkilöstön määrää jossain määrin lisät
tävä johtuen tehtävien uudenlaisesta painottumi
sesta ja erityisvelvollisuuksista. Lisähenkilöstön li 
säksi poliisin tulee harkita joidenkin tehtävien siirtä
mistä toisarvoisiksi johtuen uusista olosuhteista . Ti 
lanne voi vaatia esim. enemmän voimavaroja ylei 
sen järjestyksen ylläpitämistehtäviin , jolloin mm. 
tutkintahenkilöstöä voidaan siirtää yleisellä paikalla 
tapahtuviin valvontatehtäviin . Myös toimistotehtä
vät voivat lisääntyä erilaisten lupahallintomenette
lyjen ja henkilöiden liikkumista koskevan valvonnan 
johdosta. 

VALMIUSASTEET POLIISIORGANISAATIOSSA 

Poliisiorganisaation valmiuden asteittaiseksi kohot
tamiseksi kunkin poikkeustilanteen vaatimalle tasol
le poliisin toimenpiteet jaetaan kolmeen valmiusas
teeseen: 

1. Perusvalmius 
2. Tehostettu valmius 
3. Täysvalmius 

Perusvalmius: 
Valmiustila, jossa poliisin tulee olla normaalina ai
kana. Siihen kuuluu : 

Suojatilojen sekä mahdollisesti tarvittavien lisä
ja varatilojen varaaminen. 
Poliisin tarvittavan lisähenkilöstön eli ns. erityis
poliisin tarpeen selvittäminen, henkilöiden va
raaminen ja näiden vastaanoton sekä koulutuk
sen suunnittelu. 
Tarvittavan lisämateriaalin hankinnan suunnitte
lu. Suunnitelmien laatiminen poliisipiirien toi 
menpiteiksi kunkin poikkeustilanteen osalta. 

Eri viranomaisten tehtävänjaon täsmentäminen 
eri poikkeustilanteissa . 
Tarvittavien yhteyshenkilöiden nimeäminen. 

Tehostettu valmius: 
Tehostettuun valmiuteen siirtyminen tapahtuu si 
säasiainministeriön tai lääninhallituksen käskyllä . 
Poliisipiirien on kuitenkin pystyttävä tarpeen vaa
tiessa toteuttaa siirtyminen eri valmiusasteisiin it 
senäisestikin. 
Siirtyminen tehostettuun valmiuteen voi tapahtua 
vielä normaaliolojen lainsäädäntöön perustuvin 
määräyksin, tai jo poikkeuslakien tai sotatilalain no
jalla. Kriisin vaihe on tällöin lähinnä sodan uhka . 
Kriisiaikaiseen tehostettuun järjestyksen ja turvalli 
suuden ylläpitämiseen kuuluvat seuraavat poliisin 
tehtävät : 

Tärkeiden kohteiden suojaaminen ja vartiointi. 
Liikenteen ohjaus- ja opastustehtävät sekä mel
lakoiden torjunta. 
Virka-apu puolustusvoimille liikekannallepanon 
aikana . 
Virka-apu väestönsuojeluviranomaisille . 
Muut järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoa 
vaativat tehtävät. 
Henkilövalvonta 
a) maahantulo 
b) maastalähtö 
Liikkumisrajoitukset 
a) ilmoittautumisten järjestely 
b) annettujen rajoitusten valvonta 

Täysvalmius 
Täysvalmiuteen siirtyminen tapahtuu samoin toi 
menpitein kuten tehostettuun valmiuteen. Siirryt
täessä täysvalmiuteen toteutetaan sen varalle laadi
tut suunnitelmat tilanteen vaatimalla nopeudella . 
Missä tilanteessa siirrytään tehostetusta valmiudes
ta täysvalmiuteen ja miten nämä eroavat toisistaan 
ei ole selkeästi määriteltävissä. Aina sodanuhasta 
ollessa kysymys edellyttää se jo tehostettua val 
miutta, mutta toisaalta kriisin tässä vaiheessa on jo 
olemassa tilanteita, jotka edellyttävät täysvalmiutta. 
Kuinka taas tehostettu valmius eroaa täysvalmiu
desta? Se voidaan ainakin määritellä siten, että so
tatilan aikana poliisin henkilöstön on oltava poik
keuksellisten olojen vaatimia tehtäviä varten erityi 
sessä valmiudessa ja että poliisin ulkopuolelta han
kittava lisähenkilöstö on kokonaisuudessaan ja va
rustettuna poliisin palveluksessa. 

HANKONIEMI 9 

Erityispoliisi 
Poliisin henkilöstön lisääminen poikkeuksellisissa 
oloissa toteutetaan poliisin ulkopuolelta hankitta
valla lisähenkilöstöllä, kuten edellä mainittiin. 
Tämän poliisin täydennykseksi otettavan ns. erityis
poliisin henkilöstön tulee olla poliisitehtäviin sovel
tuvia, kuitenkin sen ikäisiä, joita ei kutsuta puolus
tusvoimien palvelukseen, vanhempia reserviläis
luokkia tai muusta syystä vapautettuun henkilös
töön kuuluvia. 
Lisähenkilöstöä on myös mahdollisuus käyttää si 
ten, että he ovat vain osa-aikaisesti mukana ja muu
toin hoitavat normaalitehtäviään. 
Ennen kaikkea tulevat kysymykseen entiset ja vielä 
hyväkuntoiset poliisit. Myös sellaiset, jotka ovat 
aiemmin samankaltaisissa tehtävissä, kuten sotilas-

poliisijoukoissa, rauhanturvaajina, vanginvartijoina 
ja eräissä järjestysmiestehtävissä tilapäisin poliisi 
valtuuksin toimineet tulevat kysymykseen. 
Tämän henkilöstön koulutusmenetelmät ja niiden 
toteuttaminen käytännössä on vielä avoinna. Te
hostetussa valmiudessa oltaessa tämä koulutus on 
kuitenkin aloitettava ja toteutettava, sillä täysval 
miudessa erityispoliisin on oltava jo palveluksessa. 

Alik T Törmälä 

Artikkeli perustuu poliisimestari A Sarjasen haastat
teluun 25.5.1992 ja poliisilaitokselta saatun aineis
toon. 

~ 

~ 
~ s: -----::--------------
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Sotilaspoliisitoiminta 
Hangon Rannikkopatteristossa 

Puolustusvoimissa on ryhdytty tehostamaan var
tiointia ja turvallisuuspalvelua kouluttamalla osa 
varusmiehistä erityisesti näihin tehtäviin. Tälle alal
le koulutettuja miehiä kutsutaan sotilaspoliiseiksi. 
Sotilaspoliisin tehtävät rauhan aikana ovat pitkälti 
samanlaiset kuin tavallisen poliisin. Sotilaspoliisi 
ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta varus
kunnissa kantahenkilökunnan ja varusmiesten kes
kuudessa . Lisäksi suurin osa erilaisista vartiotehtä
vistä on siirretty sotilaspoliisimiehille. 
Sotilaspoliisin sodan ajan tehtävät poikkeavat var
sin paljon rauhan ajan tehtävistä. Sodan aikana so
tilaspoliisi suojaa tärkeiden kohteiden perustami
sen, toimii avainhenkilöideri _tt.irvallisuusmiehinä, 
vastaa sotavankien kuljetuksesta; vastaa yleisestä 
järjestyksestä ja turvallisuudesta sotatoimialueella 
ja sen välittömässä läheisyy(les~ä sekä osallistuu 
terrorismin ja vihollisen etikoisosastojen torjun
taan. Sodan ajan tehtäviensä osålta sotilaspoliisia 
voidaan verrata lähinnä tavallisen poliisin erikoiso
sastoon, "Karhukoplaan". 
Hangon Rannikkopatteristossa sotilaspoliiseja on 
koulutettu II/91-saapumiserästä alkaen. Sotilaspolii
sit muodostavat Hangon Vartioston, joka vastaa 
patteriston mantereen kohteiden valvonnasta, 
suoja-alueiden valvonnasta, liikenteen ohjauksesta 
sekä järjestyspartioinnista . 
Vartioston johtaja ja varajohtaja ovat kantahenkilö
kuntaan kuuluvia. Patteriston sotilaspoliisiupseeri
na toimii huoltopatterin päällikkö. Hangon Rannik
kopatteriston sotilaspoliisimiehistö koulutetaan Hä
meen Rykmentissä Lahdessa. Aliupseerit koulute
taan Uudenmaan Jäi-i käripataljoonan aliupseerikou
lun sotilaspoliisilinjalla Helsingissä. 
Miehistökurssin pituus on kahdeksan ja aliupseeri 
kurssin kuusitoista viikkoa. Molemmille kursseille 
valittavien tulee täyttää samat vaatimukset kuin ta
valliselle aliupseerikurssille valittavien. Lisäksi heil
lä tulee olla vähintään AB-ajokortti eikä heillä saa 
olla minkäänlaista rikosrekisteriä. Ennen lopullista 
valintaa kursseille pyrkiville tehdään erityisesti tä 
hän tarkoitukseen kehitetty psykologinen testi . 
Kursseilla tuleville sotilaspoliiseille koulutetaan 
muun muassa ammuntaa, lähitaistelua, järjestyspo
liisitaktiikkaa, vartiopalvelusta, rikostutkintaa, laki
tietoa, liikuntaa sekä erilaisten ajoneuvojen käyttöä 
ja hallintaa . 
Patteriston sotilaspoliisitoiminta on lähtenyt pienen 
alkukankeuden jälkeen ripeästi liikkeelle. Vartioston 
tarvitsemaa erikoiskalustoa ja -vaatetusta on saatu 
hankittua jonkin verran. Suurimpina puutteina voi-

daan tällä hetkellä pitää kunnollisten partioajoneu
vojen puuttumista sekä vartioston toimitilojen huo
noa kuntoa . Molempiin puutteisiin on kuitenkin lu
vassa parannusta tämän vuoden aikana. 
Normaalin vartiopalveluksen ohella vartiosto saa 
koko ajan koulutusta. Koulutus on jaettu 2-3 päi
vän koulutuspaketteihin, joiden aikana sotilaspolii
seille koulutetaan esimerkiksi rakennuksiin tunkeu
tumista ja niiden tarkastamista, erikoisaseiden, ku
ten haulikon, kaasuaseiden ja kiikarikiväärin käyt
töä, laskeutumisköysien käyttöä sekä mellakantor
juntaa. 
Sotilaspoliisiala on tällä hetkellä puolustusvoimien 
uusin ja nopeimmin kehittyvä koulutushaara. Toi
minnan koordinointia ja koulutuksen yhdenmukais
tamista eri koulutuspaikoissa kehitetään koko ajan. 
Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta eri aselajien 
ja puolustushaarojen erityispiirteet voitaisiin pa
remmin ottaa huomioon niiden omaa sotilaspoliisi
toimintaa suunniteltaessa. Rannikkotykistön osalta 
tällaisia erityispiirteitä ovat esimerkiksi linnakesaar
ten eristyneisyys ja venekaluston käyttö. 
Tulevaisuus näyttää kuinka kehitystyö onnistuu. Al
ku on ainakin lupaava. 

Viii P. Ålander 

HANKONIEMI 11 

Kuvia sotilaspoliisien koulutuksesta 

Tkm Laine: "Tästä saatte, ja tästä ja tästä ... " "Missä se maanpinta viipyy?" 

Ylivääpeli Ari Halttunen seuraa kuinka miehet osuvat 9.00 millisellä 
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ALIUPSEERIKURSSI 11/91 

Päivämäärät 20.12. ja 16.3. ovat varmasti jääneet 
monelle miehelle mieleen. Aamulla 20.12. koitti läh
töpäivä Gyltön linnakkeelle aliupseerikurssille. Tur
kuun asti linja-autossa oli tunnelma vielä suht'hil 
peä, mutta lähdettyämme Heikkilän huoltopatterilta 
kohti Korppoota hiipui tunnelma kuin varkain. 
Alkuaika Gyltössä oli monelle vaikeata, sillä aikaa 
annettiin aina todella niukasti riippumatta siitä mitä 
tehtiin. 
Varsinaista aliupseerikurssia edelsi 2 viikon mittai
nen rannikkotykkimieskurssi. Se sisälsi pelkkää teo
riaopetusta aamusta iltaan ja paikkana oli kuntota
lo. Aiheita olivat mm turvallisuuspolitiikka, meri
puolustus, Rannikkotykistö aselajina ja sen eri kou
lutushaarat. 
Kurssi oli sisällöltään varsin tiivis ja siitä ja myös 
opetuksen tasapaksuudesta johtuikin että monilta 
kurssi meni toisesta korvasta sisään ja toisesta 
ulos. 

7.1.1992 alkoi aliupseerikurssin 1. jakso. Ohjelma oli 
jokaisella linjalla tiivis alusta loppuun ja näin ollen 
päivät ja viikot kuluivatkin aika nopeasti toisin kuin 
ne monet kiinniolo viikonloput. Hyviä muistoja ei 
Gyltöstä hirveästi muistu mieleen muuta kuin että 
sotilaskoti oli halvempi kuin täällä Hangossa. Luon
nollisestikin pitkät matkat vaikuttivat negatiivisesti 
miesten asenteisiin paikkaa kohtaan ja pienemmät 
epäkohdat täydensivät sitten lopputuloksen, joka ei 
liene jäänyt epäselväksi. 
Viihtyvyysseikoista jos siirrytään siihen kuinka te
hokasta opetus oli niin tunnustus täytyy antaa kou
luttajille sekä apukouluttajille. 

Kurssin 1. jakso päättyi 4.3. ja vähän ennen sitä 
saimme tietää että ennakkotiedoista poiketen em
me siirrykään Hankoon ennen kuin vasta 16.3. Se 
oli monelle oppilaalle paha pala ja osaksi siitä seu
rasikin se, että vapautusten haku yltyi entisestään 
vaikka miehet olivat terveitä kuin pukit. 

Lopultakin siirtopäivä kuitenkin koitti ja tunne oli 
kuin kotiin olisi lähtenyt. Kurssin 2. jakson koulutta
jaksi saimme Luutnantti Lusan ja siitä ei ollut kenel
läkään valittamista, sillä tiesimme Lusan päteväksi 
ja mukavaksi kouluttajaksi. Kurssi 2. jakso käsitti 
paaasiassa opetusharjoituksia tst-koulutuksesta, 
sulkeisjärjestyksestä ja , erilaisia rastikoulutustilan
teita mm aseista. 

Kokonaisuutena ja myös näin jälkeenpäin katsottu
na aliupseerikurssi oli hyvä kokemus. Opimme pal
jon asioita, hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä. 
Pääasia kuitenkin lienee se, että ne meistä jotka jäi
vät ryhmänjohtajan vaativaan tehtävään osaavat 
opettaa tulevia Rannikkotykkimiehiä siihen vaati
vaan tehtävään, jonka he vastaanottavat astues
saan Rannikkotykistön riveihin. 

Alikersantti Törmälä 

• 
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Pyykkö Mikko 
22.5.72 Hki SPYYK, 
SPYGE, OKKV, 
VMTL, NKV ei nap
paa. Lomakuningas, 
sluibailija . Ilme ker
too kaiken. 

Tamminen Tanno. 
20.12.69 Hki . Linjan 
tsemppari , rumpali 
ja melkein vanhin . 
Ase au nappasi, ku
ten halusikin . Sär
mä. 

Reiman Jesse 1.7.73 
Lohja. Aivan, aivan 
niin .. Linjan kuopus. 
Lomaselvityksissä 
lievää ennakointia. 

Turkama Misa 
15.6.71 Espoo. Turt
lesilla juttu luistaa 
kellon ympäri . Kes
kiön kuuluisa parturi 
eikä myöskään ihan 
linjan priimus tain
nut olla . lnkin kaiffa
ri . 
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Törmälä fommi 
30.1.71 Espoo Tst
o-au Härölle hanko
laisten parturi -kam
paaja . Kenen kamat 

tupaa ja kaa-
ovet auki? Olis-

Palin Panu 5.5.71 
Hki . SPOL-au ja tie
tää sen itsekin . Pe
koni-Pal in meinasi 
napata, muttei sen
tään. Antennikin he
rahti kielelle kuin 
myös zivoli . Kyllä 
kuri pitää olla . 

Järvinen Antti 
22.8.71 Lohja . Sak
salaisten eläinten 
ystävä. Haisee play
boylle. Tulehtunut 
mies ja vielä lääk.
au. 

;i ::: 

Tapanainen Matti
Topias 27.5.71 Sota
kirjeenvaihtaja , jota 
ei nappaa. Toimisto 
vaihtui spadeksi ja 
spade toimistoksi. 
Shakkimiehiä . 

0 .. 
.c 
0 
'i: 
.!! 

::::1 ... 

Johansson Mikko 
3.1.70 Hanko Kurs
sin huonommat her
mot mutta hyvillä 
pisteillä läpi . Tväl
au russaröön . Play
boy-Johnson hajosi 
kunnolla Gyltöseen. 

Saastamoinen Antti 
3.6.71 Hki. " Nyt mä 
haen kenttälapion ! " 
Köpöjen kauhu, lin
jan ainoa viikinki ru 
malla naurulla. G
miehen kaveri ja 
pieni sellainen (= 2m) 

Rouvinen Marko 
8.12.72 Hki . Lkeen 
vääpeli : Rouvinen 
vapautuksia? Rouvi
nen : VUP, NKV, 
VMTL. .. vääpeli : 
Muuta? Rouvinen: 
huomenna lomille. 

Bastman Kalle 
26.6.71 Hanko. Bas
tard on sulkeisissa 
unissaankin ja sen 
kuuli koko tupa . Ai
noa spol-au joka on 
saanut kiö-koulutuk
sen. Rauhallinen 
heppu . 

Silvonen Jari 
16.7.71 Kauniainen 
Sipuli Silsa, tuppasi 
aina olemaan vai
heessa. Dollarihy
my. Kalsarit polves
sa ja asento napsah
taa . 

Ojanen Jukka 
17 .1 .71 Hki. Linjan 
selkäranka isolla 
S:llä. Mihinkäs se 
Ojanen on menos
sa? " Mä meen ko
tiin " . vakiolause 
kuului . Heitä rööki. 

-

Savelius Teuvo 
8.2.72 Järvenpää. 
Kurt Waldheim. 
Huomio, ilmoitan 
Roy Orbisonille. 
Mystinen Merival
voja Reiskojen ta-

Sutinen Timo 4.5.71 
Karjaa. Sutjake, aina 
vaiheessa (hei , mä 
keitän kahvit) . Aikaa 
2 m inuuttia, eksent
rinen kaveri , ei tun
ne käsitettä oma. 
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Sävellystä 
sääasemalla 

HANKONIEMI 

Yliluutnantti T Uosukainen haastatteli säveltäjä Kaj Chydeniusta 8.5.1992. 

Viii. T. Uosukainen: "Hangon Rannikkopatteristossa on tarina, jonka mukaan te olisitte säveltänyt osia La
pualaisoopperaan Russarön linnakkeen flyygelillä." 

Kaj Chydenius: "Kyllä se pitää paikkaansa. En tosin muista enää mitä tiettyjä osia sillä tein. Astuin pal
velukseen helmikuussa 1965, ja palvelin sääaliupseerina Russarössä. Itse sävellystyö 
tapahtui ko. vuoden syksyllä. Olin siiQä välissä ollut aliupseerikurssilla Tikkakoskella. 
Kotiuduin poikkeuksellisesti jo joulukuussa, koska vuosi 65 oli ns. säästövuosi, ja pal
velimme vain 10 kk 11 kk sijasta. 

Tuolloin syksyllä aloin saada värilliselle paperille kirjoitettuja tekstejä Arvo Salolta, ja 
niitä sitten säveltelin sitä mukaa kun niitä tuli. 

Kuten tunnettua, Lapualaisooppera kertoo it
se liikkeestä, mutta sen toinen teema on pa
sifistinen. Siksi en näyttänyt niitä tekstejä 
esimiehilleni, vaikka he olivat todella kiin
nostuneita siitä että tein sävellyksiä. Saades
sani tekstin muilutusmarssiin' ajattelin sil
loin, että se on hyvä. Ja kyllähän se on hyvä 
vieläkin. 

Muutoin palvelusaikani oli leppoisaa. Pelasin 
mm. tennisotteluita linnakkeen silloista pääl
likköä kapteeni Pentti Karvista vastaan, ja 
yleensä hävisin. Hävittyjen otteluiden vuoksi 
loma-anomuksiinikin taidettiin suhtautua 
myönteisesti - kyllä hän todellisestikin oli 
minua parempi pelamaan. 

Säämiehille vielä terveisiä: pitäkää aseman 
ovi kiinni etteivät esimiehet pääse yllättä
mään!" 

Terveisin Kaj Chydenius 

• 

♦ 
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V ARUSMIESTOIMIKUNNAN 
PALSTA 
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Varusmiestoimikunnat kuuluvat puolustusvoimien organisaatioon, lähinnä sosiaalisena myötävaikuttajana. 
Myös täällä Hangossa toimii varusmiestoimikunta. Rannikkotykistössä sen virallinen nimi on Rannikkotykki
miestoimikunta, mutta paremmin se tunnetaan täällä VMTK:na. Tehtäviämme ovat mm. selvittää ja seurata 
varusmiestemme palveluolosuhteita, sosiaalisia oloja sekä myös oikeudellisiin ja taloudellisiin seikkoihin liit
tyviä asioita . 

VMTK toimii varusmiesten etujen nimissä. Jokainen mies voi tehdä parannusehdotuksia meille esimerkiksi 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksista, harrastusmahdollisuuksista ja vaikka pelkästään yleisestä viihtyvyydestä, 
jos hänen mielestään em. asioita voitaisiin konkreettisesti parantaa. 

Varusmiestoimikuntaa tukee rahallisesti rannikkosotilaskotiyhdistys, ja osan varoista saamme erilaisista ke
räyksistä, myyntiartikkeleista (verryttelyasut, kirjat), ja myös lahjoituksina. Jokaisessa yksikössä on VMTK:n 
edustaja, johon voit ottaa huoletta yhteyttä. 

Kokoonpano 11.6.1992 

Ohjaaja 
Puheenjohtaja 
Russarön edustaja 
H-B: n edustaja 

ylil P Ålander 
alik T Törmälä 
alik J Silvonen 
alik M Eronen 

SALON MANDY 
Vuorikatu 12-14 

HANKO 
puh. 911-826 66 

IiA.HIATASBIJ B:F 
ASIAKAS- JA LIIKELAHJAT 
Komeetankuja 4 A, SF-02210 Espoo 
Puh. 90-8037 253, 90-8037 768 
Fax. 90-883536 
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A PAPIN PALSTA 

Olet ehkä kuullut Raamatun tarinan kahdesta miehes
tä, jotka rakensivat talojaan . Toinen rupesi innokkaasti 
työhön mutta rakensi taloaan hiekalle. Tuli myrsky ja 
rankkasade, jotka välittömästi tuhosivat rakennuksen . 
Toinen mies oli älykkäämpi ja rakensi talonsa kalliolle. 
Kun myrsky ja rankkasade yllättivät, talo kesti, koska 
se oli rakennettu hyvälle perustalle. 

Me olemme jokainen samassa asemassa kuin nämä taloja rakentavat miehet. Olimme sitten missä vaiheessa 
elämäämme tahansa, olemme rakentamassa itsellemme elämää ja elämän mahdollisuuksia. Loppujen lopuk
si jokainen on vastuussa omasta elämästään ja sen perusteista. Omassa elämässäni olen huomannut vähän 
väliä tulevan aikoja , jolloin minun on uudestaan ajateltava mitä olenkaan tekemässä, mille perustalle olen 
rakentamassa vaiko kenties rakennan peruskiven ulkopuolelle. Maailmassa on niin paljon peruskiviä tarjolla ; 
voimme rakentaa elämämme työn ja uran varaan tai havitella nautintoja tai rikkautta elämämme perustaksi. 
Mutta niin moni pettyy huomatessaan näiden perustusten olevan varsin hataria. Eräät rakentavat elämänsä 
inhimillisen rakkauden varaan ja ovat jo paremmalla tiellä , mutta myös tämä ihmisten rakkaus saattaa usein 
pettää arvaamattomasti. Itse olen löytänyt perustan elämälleni Jumalasta Kaikkivaltiaasta ja Hänen Pojas
taan. Raamatun mukaan tämä on kestävä perusta ja onhan Raamattu kestänyt siinä missä niin monet muut 
aatteelliset kirjat ovat kaatuneet. 

Armeija on kenties rankkasade, joka saattaa oman elämäsi rakenteet horjumaan tai kaatumaan perustusta 
myöten . Tärkein tehtäväni täällä puolustusvoimissa on olla sinun käytettävissä, kun huomaat oman elämän
perustasi horjuvan pahasti tai vähemmän pahasti. 

Kysymys tänään kuuluu , mitä teet elämälläsi; voitko myöhemmin katsoa taakse elämääsi ja sanoa: " Jos sai
sin elää uudestaan, en tekisi mitään toisin". Toivon, että itse voin. 

Toivoen Sinulle siunattua kesää, 
varusmiespappi 
Korpraali Per Stenberg 

Sotilaspastori Hannu Kivijärvi on tavoitettavissa: 

Puh. 4125 · 
912-55 369 
949-204290 

virka 
koti 

auto 

Varusmiespappi toimii Russaröstä käsin ja on tavat
tavissa maanantai ap Russarö, tiistai ip ja ilta 
Hästö-Busö keskiviikko HPtri 

• 

HANKONIEMI 

A URHEILU 

SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 8.10.1991 

YL 
1. Sotmest Oksanen 28.50 
2. Ltn Helander 30.20 
3. Talltn Alaluusua 30.55 

Y35 
1. lnskapt Jääskeläinen 48.05 
2. Sotmest Lusa 59.03 

Y40 
1. Viii Sipovaara 43.23 
2. Ltn Meinonen 48.22 
3. Maj Valli 52.55 

Y45 
1. Evl Rinne 43.15 
2. Maj Eronen 1.49.10 

HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 19.2.1992 10.5 km 

YL 
1. Sotmest Oksanen 28.16 
2. Vääp Ahlgren 30.21 
3. Ltn Iso-Lauri 39.08 
Sarjassa 12 hiihtäjää 

Y35 
1. Vliv Salomaa K 55.21 

Y45 
1. Viii Sipovaara 52.07 
2. Ltn Retsu 58.18 

Varusmiehet 
1. Alik Marttinen/RÖ 47.07 
2. Tkm Honkoila/H-B 1.09.39 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 25.3.1992 

2-PELI 
1. Talltn Alaluusua 
2. Vääp Ahlgren 
3. Läämaj Kyander 
4. VJil Sipovaara 

4-PELI 
1. Talltn Alaluusua/ Vääp Ahlgren 
2. Lääkmaj Kyander/ Kapt evp Kankarista 
3. Viii Niskanen/ Viii Sipovaara 

AMPUMAMESTARUUSKILPAl LUT 

Yleiskilpailu 
1. Talltn Alaluusua 121 
2. Sotmest Pal in 85 
3. Kapt Juusela 84 

PUISTOVIESTI 12.5.1992 KILPASARJA 

1. Dragsvik ldrottare aika: 11.34 
Herzman Kim 
Campell Oliver 
Berghäll Ben 
Lundell Krister 
Heino Timo 
Sonntag Jan 

2. Hangon Varuskunnan Urheilijat aika: 14.11 
Keinänen Pasi 
Valtonen Tomi 
Söderholm Harri 
Mustonen Jussi 
Kovasin Marjo 
Ahponen Juha 

17 



18 HANKONIEMI 

A Kalankasvatusta Russarössä 

Russarön sulkeiskentän takana sijaitsee yksi saaren 3 tykkimontusta, joihin venäläisten oli tarkoitus rakentaa 
järeitä rannikkotykkejä. Joskus vuosien 1967-68 vaihteessa monttuun päätettiin istuttaa kaloja. Kävi kuiten
kin niin, että lammen pintaan alkoi nousta öljyä, ja kaikki kalat kuolivat. Öljyn alkuperää ihmeteltiin kovasti, 
ja lopulta päätettiin tyhjentää lampi. 

Tyhjennysoperaatio kesti kaksi viikkoa, jonka jälkeen mysteeri selvisi. Montun pohjalta paljastui kolme venä
läistä kuorma-autoa ja joitakin rakennustarvikkeita. 

Saaressa on toinen monttu järeän tornin vieressä. Myöhemmin myös se tyhjennettiin, sillä montusta johtaa 
tunneli torniin jossa olleita sähkölaitteita vesi kastutti ja homehdutti. Montun ollessa tyhjä veden poisto
pumppu hajosi, ja monttu täyttyi taas vedellä. 

Toinenkin monttu täyttyi nopeasti uudelleen, eikä venäläisten jättämiä romuja sieltä nostettu. Kalaa ei sul
keiskentän taakse tietenkään enää istutettu, mutta ehkä vielä jonakin päivänä ... 

Alik T Törmälä 
ylil Niskasen tietojen pohjalta 

Kuka tietäisi mikä montuista on kyseessä? 

HANKONIEMI 

Ylennykset 

yliluutnantti Juha Juusela kapteeniksi 1.9.1991 
luutnantti Markku Sipovaara yliluutnantiksi 
1.10.1991 
luutnantti Taneli Uosukainen yliluutnantiksi 
1.11.1991 

Rami luutnantti 
1.11.1991 
sotilasmestari 
6.12.1991 

Helander yliluutnantiksi 

Raimo Retsu luutnantiksi 

sotilasteknikko Matti Miettinen teknikkoluutnan
tiksi 1.1.1992 
sotilasteknikko Kari Sipinen teknikkoluutnantiksi 
1.1.1992 
opistoupseerioppilas Hannu Martti vänrikiksi 
1.1.1992 
sotilasmestari Timo Kalliotie luutnantiksi 
1.4.1992 
sotilasmestari Jari Lusa luutnantiksi 1.5.1992 
sotilasteknikko Jouni Tuhkanen teknikkoluut
nantiksi 4.6.1992 

Patteriston komentaja on myöntänyt Hankoniemen 
ristitoimikunnan esityksestä Hankoniemen ristin 
seuraaville 

1.8.1991 

nro 891 vääp Ahlgren Milko 
nro 892 talltn Alaluusua Jyrki 
nro 893 värv Huhtala Heli 
nro 894 tkm Jäntti Kim 
nro 895 sotmest Kettunen Juha 
nro 896 korpr Lukkari Tero 
nro 897 alik Merikoski Sami 
nro 898 r-apul Montonen Tanja 
nro 899 vääp Männistö Jari 
nro 900 tkm Mäntymäki Petri-Mikael 
nro 901 korpr Pietikäinen Osmo 
nro 902 alik Pöntinen Ville 
nro 903 korpr Toivanen Antti 
nro 904 ylil Uusitalo Jarmo 
nro 905 as Veikanmaa Jouko 
nro 906 alik Väyrynen Pentti 

6.12.1991 

nro 907 alik Eklund Esa 
nro 908 tkm Kaukonen Lari 
nro 909 alik Kekkonen Vesa 
nro 910 tkm Laaksonen Sami 
nro 911 alik Leppälä Ari 

nro 912 tkm Mattila Hannu 
nro 913 tkm Rantakömi Timo 
nro 914 tkm Rinta-Kahila Timo 
nro 915 tkm Törne Mika 

4.6.1992 

nro 916 tkm Friberg Henrik 
nro 917 korpr Kiirikki Mikko 
nro 918 korpr Matikainen Pauli 
nro 919 tkm Niemi Toni 
nro 920 korpr Polvinen Antero 
nro 921 tkm Tylli Niclas 
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& Perinneasiat 

Tasavallan Presidentti , Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikuntien Suurmestari on 
myöntänyt 4.6.1992 seuraavan kunniamerkin: 
- Varastonhoitaja Kirsti Puikkoselle SVR M 

Puolustusvoimain. komentaja on myöntänyt 
4.6.1992 sotilasansiomitalin : 
- Majuri Kari Vallille 

Patteriston lippukilpi on myönnetty seuraaville: 
nro 150 toimistosihteeri Leena Turunen, ero 
15.6.1991 . 
nro 151 teknikkoyliluutnantti Jaakko Nykänen, 
50 vuotta 19.12.1991 

& Nimitykset 

majuri Veikko Olavi Eronen majurin virkaan 
1.7.1991 
opistoupseerioppilaat Eero Karhunen, Sakari 
Kallo ja Jari Männistö pv:n 5 lkan opistoupsee
rin virkaan 1.7.1991 
kadetti Sami Iso-Lauri luutnantin virkaan 
23.8.1991 
yliluutnantti Juha Juusela kapteenin virkaan 
1.9.1991 
luutnantti Markku Sipovaara pv:n 1 lkan opis
toupseerin virkaan 1.10.1991 
sotilasteknikko Kari Sipinen pv:n sotilasteknikon 
A 14 pl :n virkaan 1.10.1991 
yliluutnantti Rami Helander Yliluutnantin vir
kaan 1.12.1991 
Jouko Veikanmaa pv: n vanhemman asentajan A 
15 pl :n virkaan 1.1.1992 
Kirsti Puikkonen pv :n varastonhoitajan A 11 pl :n 
virkaan 1.1.1992 
Maija Huovinen pv :n keittäjän A 9 pl:n virkaan 
1.1 .1992 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 
nro 131 teknikkokapteeni Seppo Ahokas, 60 
vuotta 26.8.1991 
nro 132 ylivääpeli Erkki Liljeroos, ero 30.11.1991 
nro 133 eversti Juhani Niska, ero 1.3.1992 

Sirkka Kovanen pv :n keittäjän A 9 pl:n virkaan 
1.1.1992 
Paula Österlund pv:n keittäjän A 9 pl:n virkaan 
1.1.1992 
Seija Kovanen pv:n ruokala-apulaisen A 7 pl :n 
virkaan 1.1.1992 
Tuula Matilainen pv :n ruokala-apulaisen A 7 
pl :n virkaan 1.1.1992 
sotilasteknikko Kari Kontturi pv:n sotilastekni
kon A 14 pl:n virkaan 1.1.1992 
majuri Oiva Lyytikäinen majurin virkaan 
1.2.1992 
luutnantti Sami Iso-Lauri yliluutnantin virkaan 
1.2.1992 
sotilasteknikko Jouni Tuhkanen pv :n sotilastek
nikon A 14 pl :n virkaan 1.6.1992 
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Lippupäivän 
paraati 

Helsingin Senaatintorilla järjestettiin 4.6.1992 puo
lustusvoimien perinteinen lippupäivän paraati ja 
ohimarssi. Hangon Rannikkopatteristo oli edusta
vasti paikalla Russaröstä ja Hästö-Busöstä kootun 
lippupatterin voimin. 

Patteriston komentajan majuri Ovaskan poissaol
lessa toimi komentajan sijaisena majuri Valli . Lip
pupatterin päällikkönä oli kapteeni Eskola sekä 
osaston vääpelinä sotilasmestari Savikko. 

Tasavallan Presidentti suoritti katselmuksen kello 
12.00-12.20, jonka jälkeen puolustusvoimien ko
mentaja amiraali Klenberg piti juhlapuheen. Lopuk
si paraatijoukot suorittivat ohimarssin Tuomiokir
kon ohi kello 13.00. Paraatiajoneuvoina nähtiin mm. 
panssarivaunuja, "paseja", sekä myös meritorjun
taohjusajoneuvoja . 

lima oli mitä parhain, ja se näkyi valtavana katsoja
määränä. Senaatintorilta katsojia riitti reitin varrelle 
pitkälle stadionin suuntaan. 

Seuraavassa lippupatterin vääpelin sotilasmestari 
Savikon oma kuvaus päivän tapahtumista. 

-05.30 MAJOITUSHUONE 
z z z z z 

05.30 MAJOITUSHUONE 
Alik Törmälä soittaa herätyksen. Tarkistan, 
että ltn Iso-Lauri on herännyt. 

06.00 AUTOHALLI 
Tilaamani " nopea henkilöauto" osoittautuu 
Samaraksi. 

06.10 HUOLTOPATTERI 
Alik Törmälä , valokuvaaja, kyytiin . Kohti Hel
sinkiä . 
(Kyt-kyt-kytkin tuntuu omituiselta) 

06.45 TAMMISAARI, Union 
Aamiainen (musta kahvi ja ... ) 

07.30 LÄNSIVÄYLÄ 
Ruuhka 

08.15 JOLLAS 
Törmälä hakee kameran isältään. 

08.25 SANTAHAMINA 
Törmälä PE :n kuvakeskukseen. Lähden hake
maan autoa paraatia varten. "Helsingin her
rat" irvivät jotain autoista . 

09.45 SANTAHAMINA 
Lähtö Suomenlinnan rannikkorykmentin 
kanssa kaupunkiin. Poliisit avaavat t ietä. 

10.00 STADIONIN PARKKIPAIKKA 
Järjestän harmaita hiuksia järjestelijöille; 
"os. Hankoon " kuuluva auto keskellä " os. 
Santahaminaa ". 

10.15 SAMA PAIKKA 
Os. Hanko saapuu . Valittelin Paseilla ja Ma
seilla saapuneille Samaran ergonometrisiä 
istuimia. Maj Valli tervehtii ystävälliseen 
tyyliinsä. 

10.55 KIRKKOKATU 
Tauko. Ajaessamme läpi Helsingin, Yliv Halt
tunen havaitsi talvimuodin vaihtuneen kesä
muotiin. Alikersantti häipyy kuvaamaan. 

11 .35 KOHTI SENAATINTORIA 
Nelijonossa. Se tahti, se tahti . 

11.36 KIRKKOKATU 
Kapt Eskola liittyy joukkoon - takavasem
malta-, juosten. 

11.43 SENAATINTORI 
7 askelta vasempaan - mars. Lepo. 

12.00 -12.20 KATSELMUS 
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12.25 SENAATINTORI 
Paluu Kirkkokadulle. Ja tahti ... 

13.00 KIRKKOKATU 
On tässä jo odoteltu. Koekäynnistän auton 
kolmatta kertaa. 

13.30 KIRKKOKATU 
Yllättäen liikkeelle. 

13.35 SENAATINTORI 
Katsojia riittää Mannerheimintielle asti. 

13.40 LÄHELLÄ STADIONIA 
Muut lähte':ät, minä menen Santahaminaan. 

15.00 SANTAHAMINA 
Löydän Törmälän, joka on onnellisesti pääs
syt takaisin . 
Lähdemme Ladalla takaisin Hankoon. 

16.20 PIKKALA, Esso 
Lounas. Ostan lapsille Turtles-purkkaa. 

18.00 HANKO 
Ah, perillä. Auto autohallille. Sitten kotiin . 

19.00 PERNIÖ 
Näen metsän puilta . (paraati videolla). Purkat 
lapsille. 

Majuri Valli mietteliäänä 

Hangosta tullaan, Herra Presidentti. 
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PATTERISTON SÄILYtTÄMISEN PUOLESTA 

Hangon Rannikkopatteriston lopettamisesta kantautuneet tiedot saivat lähes 30 henkilön suuruisen lähetys
tön vierailemaan eduskunnassa puolustusvaliokunnan luona sekä myös puolustusministerin luona. Lähetys
tössä oli edustettuna lukuisat eri henkilöstöryhmät, ja heillä oli mukanaan lähes 3000 hankolaisen allekirjoit
tama vetoomus patteriston säilymisen puolesta. Lähetystö jätti puolustusministerille seuraavassa esitetyn 
kirjelmän. 

PUOLUSTUSMINISTERILLE 

Vetoamme Teihin Rouva Puolustusministeri, että Hangon Rannikkopatteristoa ei itsenäisenä joukko-osastona 
lakkauteta, eikä varuskunnallisia toimintoja Hangon kaupungissa supisteta. Kymmenen viran mahdollinen 
lakkauttaminen voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman kautta koskien tasapuolisesti kaikkia henkilöstöryh
miä . 

Kaupunki on perustettu asumattomalle niemelle satamapaikaksi. Hankoniemen strategisesta merkityksestä 
johtuen, sekä sataman suojaamiseksi, on alueella suoritettu sotilaallisia linnoitus- ja varustustöitä 1700-luvul
ta aina nykypäiviin asti. Varuskunnalliset toiminnot ovat olleet, ja ovat edelleen, olennainen osa kaupungin 
elinkeinoelämää. Kaupungin toimeentulo ja sen elinehdot perustuvat toimivan sataman ja varuskunnan ole
massaoloon, koska Hanko ei ole minkään talousalueen keskus, eikä sitä ympäröi tuottava maaseutu . 

Hangon Kuningattarenvuoren linnoitusyhdyskunnan hylkääminen valtion taloudellisista säästösyistä ns. Kri
min sodan aikana 1855, ja Hankoniemen vuokraaminen Neuvostoliitolle 1940 laivasto- ja lentotukikohdaksi, 
katkaisivat kaupungin kehityksen molemmilla kerroilla vuosikymmeniksi. Varuskunnallisten toimintojen mer
kitys kaupungin elpymisessä on ollut ratkaiseva. 

Pääesikunnan järjestelyosaston kirjelmässä 23.3.1992 käsketään Hangon Rannikkopatteriston osalta: "Lak
kautetaan Hangon Rannikkopatteristo 

lopetetaan varusmieskoulutus Hästö-Busön linnakkeella, ja linnakkeet liitetään rannikkoryk
mentteihin tai Uudenmaan prikaatiin, 
sekä liitteessä käsketään, Hangon Rannikkopatteristossa lakkautetaan 10 virkaa vuoden 1993 
aikana". 

Tässä kirjelmässä ei mainita, mitä on suunniteltu patteriston Hangon kaupungissa toimivalle osille, kuten 
esikunta, huoltopatteri, varuskuntasairaala, ltäsataman varastoalue ja patterin merikuljetuspaikat Itä- ja Län
sisatamassa sekä Tulliniemessä. 

Suunniteltu supistaminen merkitsee sitä , että kaupunkiin ei jätetä mitään varuskunnallisia toimintoja , mikä 
tuntuu täysin käsittämättömältä. 
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Hangon Rannikkopatteristossa ja Hangossa puolustusministeriön palveluksessa ja Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen palkkalistoilla on yhteensä n. 170 henkilöä. 

Patteriston lakkauttaminen merkitsee sitä , että henkilöstöstä runsas 100 joutuu siirtymään pois paikkakunnal
ta. Siirtyminen koskee myös perheenjäsen iä . Russarön linnakkeelle jää todennäköisesti n. 40-50 palkattua 
henkilöä. 

Rouva Puolustusministeri, vetoamme Teihin talous-, kulttuuri - ja historiasyillä . Tämän vetoomuksen liitteinä 
olevissa asiakirjoissa on esitetty tosiasioihin pohjaavia arvioita ja näkemyksiä seuraamuksista, joita varus
kunnallisten toimintojen kars iminen väistämättä aiheuttaa Hangossa. Vertaamalla puolueettomasti toimenpi
teestä aiheutuvaa hyötyä ja haittaa, voidaan nähdä yhteiskunnallisten epäkohtien tulevan voittopuolisesti 
esille. Satama- ja varuskuntakaupungin taloudellinen perusta järkkyy. Kulttuuri -, koulu - ja kielisuhteiden 
muutos kaventaa väestöpohjaa ja heikentää elinkeinoelämän mahdollisuuksia syrjäisellä Hankoniemellä. His
toriaan on kirjoitettu: " Hankoniemi on Suomen strateginen nurkka " (Pietari Suuri, 1714) ja " ... On uskotta
vaa, että ajan kuluessa, kun kansan väkiluku nousee ja maan talouselämä alkaa kukoistaa niin , että useita 
kaupunkeja perustetaan, on täällä sellaiselle sopiva paikka" (Augustin Ehrensvärd, 1747). 

Rouva Puolustusministeri , vetoamme Teihin, että aloitatte välittömästi toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
turvata Hangon Rannikkopatteriston asema itsenäisenä joukko-osastona ja varuskuntana Hangon kaupungis
sa. 

"Asiamme on ainakin tuotu julki ja sen vakavuus ymmärretty" (Maj Eronen) 

HANKONIEMI 

AIKAMME 
•• 

YHTEYKSIA 

HELKAMA- KAAPELI 
VALOKAAPELIMYYNTI PUHELINKAAPELIMYYNTI 

HANKO TURKU 

Puhel in 911-8201 1 Puhelin 921-372 122 
Telefax 911 -82016 Telefax 921-372 428 

Hangon 0Ptiikka 
Hangö0Ptik 

~ 
Sessans 

ihohoitola kosmetiikkaa 
hudvård kosmetlk 

~ KOKONAISEDULLINEN 
- YLI 700 TARJOUSTA 

JOKA PÄIVÄ! (Sis. PIRKKA-tuotteet) 

@ HELHETSFÖRMÅNLIG 
- ÖVER 700 ERBJUDANDEN 

VARJE DAG! (lnneh. PIRKKA-produkter) 

■ ifJil,J, 
Esplanadi 67 - Esplanao&n 67 - Puti Tel 82 484 

9.00-20.00 8.00-18.00 
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KOEAJA UUSI FORD TAMMISAARESSA 

Oy Auto-Vox Ab 
Oikotie 2, 10600 T:saari, puh. 911-713 313 

Esplanaden 130 Esplanadl 10910 HANKO ~ 911-84801 , 84802 

HELO sauna 

•• 
YHÄ USEAMPI 

VALITSEE LUOTETTAVAN 

OSUUSPANKIN 

ANDELSBANKEN RASEBORG 
OSUUSPANKKI RAASEPORI 

HANKONIEMI 

PALA-DRESS 
- Ajankohtaisia muotikankaita 

FORUM HANKO-HANGÖ 
~ 86960 

1'1NTER .. , Hiussalonki Hårsalong 

K.LINDFORS 
Esplanadi 75, 10900 Hanko 

puh. 911-815 37 

86\ve 
-zr 87067 

Kemikaalia Carola UFFEN 
Vuorikatu 15-17 

10900 Hanko Kukka- ja Puutarhakauppa 

GASTHAUS HANKO 
Korsmaninkatu 46 

10900 Hanko puh. 911-84165 

SIEMENS 

Hangonkyläntie 21 Puh. 83 898 Hanko 

Hangon Auto-osa 
Hemming Elfvingintie 

Hanko Pohjoinen 
Puh. 911-84880 

Uutta Eurolinjaa 
Siemens Euroset on nykyaikaisen ihmisen 
vaatimuksia vastaava puhelin. Se on edustavan 
tyylikäs, miellyttävä käsitellä ja toiminteiltaan erittäin 
selkeä ja helppokäyttöinen. 

Euroset -puhelinperhe 
Euroset-puhelinsarjaan kuuluu kolme nykyaikaista 
puhelinta, kaikki taattua Siemens-laatua. 

Tutustu Euroset -puhelimiin TeleRing
Myymälöissä ja -Lähikaupoissa. 

Anna laadun t-+ r , ' ' 
ratkaista! + , · 

J 

Siemens Kommunikaatiotekni ikka 
PL 60, 02601 Espoo, puh. (90) 510 51 
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KIITOLLINEN TERVEHDYS 

VARSINAISILLE PERUSTURVAAJILLE 

SÄHKÖSUUNNITTELUTOIMISTO 
OLAVI FRIBERG KY 
KIVIMÄENTIE 74 00670 HKI P.740155 FAX 743771 

Smith&Wesson 
Silloin kun itse korjaat jälkesi , käytä Smith & Wessonia! 

Muiden korjatessa jäljet, käytä RANNIKKOTYKISTÖÄ! 

9,{Ltramatic 0v 
MANNERHEIMINTIE 75, 00270 HELSINKI 

Puh. (90) 410 344, 410 376 
Fax. (90) 418 019 

HANKONIEMI 

"VANHAT SOTURIT EIVÄT KUOLE KOSKAAN" 
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Museoviraston kuva suomalaisista sotilaista Pikkuvihan 
(1742-43) aikana. Vasemmalla tykkimies , keskellä upseeri, oi
kealla jalkamies. 
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