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PATTERISTON KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Puolustusvoimat viettävät tänä vuonna 75-vuotisjuhlallisuuksiaan. Puolustusvoimien uuden hallinto- ja 

johtamisjärjestelmän voimaantulo 1.1.1993 käynnisti juhlavuoden. Juhlavuodesta huolimatta elämä 

Hangon Rannikkopatteristossa ei ole ollut juhlaa. Epätietoisuus patteristomme tulevasta kohtalosta on 

raastanut meidän kaikkien patteristossa palvelevien mielialoja. 

Entisen Neuvostoliiton Itämeren rantavaltioiden turvallisuuspoliittinen tilanne on vielä vakiintumaton.Y

leisesti voidaan sanoa, että Itämeren sotilaallinen merkitys on jopa kasvanut. Me Hankolaiset emme 

voi mitenkään ymmärtää sitä, että etuvartioasemassa Itämeren !ukkona olevan valmiusjoukon

Hangon Rannikkopatteriston- itsenäisyys on asetettu kyseenalaiseksi. Kukaan ei tiedä millaiseksi 

maanosamme turvallisuus- ja sotilaspoliittinen tulevaisuus tulee lopulta muotoutumaan. Kansallinen 

puolustuskyky on Suomelle edelleen tärkeä asia. Se on sitä taitotietopääomaa, jolla lähestymme tule

vaa Eurooppaa. Suomen aseman säilyminen vakaana ja itsenäisenä on entistä tärkeämpää. Näin 

ollen eivät myöskään puolustuspolitiikkaamme koskevat radikaalit ratkaisut ole tänä päivänä paikal

laan. Hangon Rannikkopatteriston on seisottava vakaana paikallaan Hankoniemen -Suomenlahden 

pohjoisen portinpylvään - puolustajana. Patteristossa tehty uhrautuva ja isiemme verelläkin maksettu 

työ on johtanut nykyiseen ja tekniseen rannikkopuolustukseen, jolla on käytettävissään uudenaikainen 

ja tehokas ase- ja valvontajärjestelmä joka ei häpeä tämän päivän kehittyneessäkään maailmassa. 

Patteristo on omalta osaltaan liittynyt valtiovallan vaatimiin säästötalkoisiin. Esimerkkinä voidaan 

mainita, että meillä on noin 20 virkaa täyttämättä. Vuositasolla tämä merkitsee noin kolmen miljoonan 

markan säästöä. Tämä on tietenkin aiheuttanut sen, että vähempiarvoiset työt on jätetty tekemättä ja 

töissä olevista on revitty irti viimeisetkin mehut. Meillä ei ole enää mahdollisuuksia vähentää henkilös

töämme vaarantamatta valvonta- ja asejärjestelmien toimintakuntoisina pitämistä, heikentämättä 

johtamisen valmiutta ja laskematta koko alueen puolustuskykyä. 

Me haluamme kehittää edelleen patteristoamme ja itseämme. Jokaisen on siis suhtauduttava vaka

vasti työhönsä ja kehitettävä sitä, otettava ennakkoluulottomasti avuksi tekniikan suomat mahdolli

suudet - kukaan ei saa olla kehityksen jarruna. 

Hangon Rannikkopatteristo on saanut viime aikoina tukea lähes kaikilta hankolaisilta taistellessamme 

patteriston itsenäisyyden puolesta. Kiitos tästä teille kaikille. Kun yhdessä parhaamme yritämme, 

voimme olla ylpeitä joukko-osastostamme, tehtävistämme ja toimintamme tuloksista. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

( 
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SUOMALAISET YK-JOUKOT BALKANILLA 

ENTINEN JUGOSLAVIA TÄNÄÄN 

Entisen Jugoslavian kriisi on jo piykään ollut "ykkösuutinen" Suomessakin. Serbien, kroattien ja musli-
11'.lien välillä vallinneet erimielisyydet ja levbttomuudet ovat aiheuttaneet äärettömiä kärsimyksiä 
ennenkaikkea siviiliväestölle. Entinen Jugoslavia on ajautunut syvään ahdinkoon. Maan talous on 
~om~htanut sodan seurauksena. Suositut turistikohteet mm. Dubrovnik, Sarajevo ja Plitvitzen kansal
hspu1~toalueet ovat sotanäyttämönä tai muuten turisteilta tavoittamattomissa. Maatalous (maissin-, 
vehnan-, sokerijuurikkaan sekä viinin viljely) on suurilla tuottavilla viljelysalueilla kokonaan tai osin 
~ah~oton~~: _Viljav~t vainiot ovat joko miinakenttinä tai taistelutantereina. Vuoden -92 syksyn sato jäi 
Jossain maann korJaamatta., luumut putoilivat ylikypsinä ja viinirypäleet homehtuivat sadonkorjaajien 
puuttuessa. 
Kansa _on lä~~~nyt sotaa pakoon kotiseudultaan rikkiammutuista tai poltetuista taloistaan. Kirkkoja
kaan e1 ol~ saastetty. Maan energiansaanti on estetty tuhoamalla muuntoasemat ja pääosa siirtover
kosta korJauskelvottomaksi. Moottoriteiden varsilla kertovat palaneet motellit ja tax-free myymälät 
sod~n kulkeneen ylitse. Tiellä näkyy kranaattien iskemiä ja vääntyneitä suojakaiteita. Osa tiestöstä on 
yha ed~ll~en -~iin?itteiden takia liikkumakiellossa. Tien sivussa näkyy vielä kuitenkin toimivia öljy

p~mp~uJa __ J_a_ l~~ella t~-~tt~van jalostamon. Maassa vallitsee epävakaa tila. Inflaatio syö paikallista 
d1~aana pa1v1ttain, kevaalla -92 Saksan markalla sai 92 dinaaria mutta vuotta myöhemmin saa jo 880. 
Hintataso maassa on lähes sama kuin Suomessa, vaikka keskipalkkataso on vain noin 1500 markkaa 
kuukaudessa. 

UNPROFOR ( UNITED NATIONS PROTECTION FORCE )- RAUHANTURVAJOUKKO 

U~PR~FORin tarkoitus oli toimia niillä Kroatian alueilla, jossa serbivähemmistön ja kroattien ristiriidat 
o~~~-a!_ aJaut_uneet as~in r~tk?ttaviksi. Tilanne kuitenkin kehittyi nopeammin kuin New Yorkissa tehdyt 
pa~tok~et Ja alunperin to1m1alueelle saapuessaan UNPROFORin joukot ryhmittyivät osin eri alueelle 
kuin missä tulitaukolinjat sijaitsivat. 

Aluksi UNPROFOR toimi neljällä sektorilla eli ns. UNPA-vyöhykkeillä ( United Nations Protected 
Areas ). 
- sektori South; Krajinan eteläosa 
- sektori North; Krajinan pohjoisosa 
- sektori West; Länsi-Slavonia 
- sektori East; ltä-Slavonia 
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Myöhemmin toimintaa jouduttiin laajentamaan olosuhteiden pakosta aluksi käsittämään Sarajevon 
lentokentän alueen sittemmin koko Bosnia-Herzegovinan. Tätä kirjoitettaessa UNPROFOR joukkoja 
on jo Makedoniassakin. Sotilastarkkailijoita on myös sijoitettu edellä mainituille alueille. 

YKSB ( YK:N SUOMALAINEN JOUKKO BALKANILLA) PERUSTAMINEN 

YK teki päätöksen perustaa UNPROFOR operaatio 21 .2.1992. Suunnitelmissa oli 14 000 rauhantur
vaajan lähettäminen entisen Jugoslavian alueelle. Suomikin sai kutsun n. 300 miehen rakentajapatal
joonan lähettämiseksi korjaamaan ja rakentamaan majoitustiloja tuleville rauhanturvapataljoonille. 

Etujoukon 29 miestä lähti 13.3.1992 Niinisalosta Bosnia-Herzegovinaan Banja Lukan kaupunkiin 
valmistelemaan suomalaisen pääjoukon tuloa. Alueella vallitsevan tilanteen pakottamana etujoukko 
sai kuitenkin käskyn siirtyä muutama vuorokausi ennen pääjoukon saapumista Zagrebin Piesen lento
kentän alueelle entisiin Jugoslavian ilmavoimien kasarmitiloihin. Samaan aikaan YK-koulutuskeskus 
Niinisalossa kutsui koulutukseen rakennusalan ammattimiehiä, suurin osa jo ennestään YK tehtävissä 
palvelleita "faittareita". Joukon keski-ikä oli n. 31 vuotta, kokemusta ja vankkaa ammattitaitoa omaa
vaa henkilöstöä. 

Kirjoittaja kulmamiehenä 
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Niinisalossa koulutus jatkui tiiviinä. Joukoille tarpeellista materiaalia pakattiin kontteihin kiireellä. Porin 
Mäntyniemen satamassa laivattiin 56 merikonttia, 62 ajoneuvoa, n. 25 tonnia elintarvikkeita, 3 hirsi
saunaa, useita majoitusparakkeja ym. siten, että laiva lähti 30.3. kohti Balkania. 

Pääjoukko lähti Niinisalosta 14.4.1992 aamuyöstä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja edelleen Ljublja
nan kautta Zagrebin Plesoon. Edellisen kerran suomalainen joukko oli ollut alueella, tosin hieman 
idempänä, yli sata vuotta sitten 1877-1878. Nyt ei ollut luvassa nälkää, aluksi kyllä vilua, mihin 
rauhanturvatehtävissä ei yleensä oltu totuttu . 

TOIMINNAN ALKUVAIHEET 

Pataljoona liittyi UNPROFORiin suomalaisena rakentajajoukkona, FINNISH CONSTRUCTION 
BA TT ALION (FinConstrBatt) - nimisenä. Se aloitti toimintansa kunnostamalla ja korjaamalla Plesossa 
olevia kasarmirakennuksia omaan käyttöönsä majoitus- ja toimitiloiksi. 17.4.1992 saapui kovasti 
odotettu rahtilaiva Rijekan satamaan. Sieltä kaikki materiaali rahdattiin toimialueelle rekoilla. 
Alkoi vimmattu asuinparakkien ja saunojen pystytys. Lähes yötä päivää iskettiin urakalla rakennuksia 
pystyyn ja sitä mukaa päästiin telttamajoituksesta omaan kämppään. Kesäkuussa rakent~jajoukkueet 
siirtyivät työkaluineen ja tarvikkeineen omille sektoreilleen työkohteisiinsa aloittaen korjaug- ja kunnos
tustyöt. 

YKSB:N TEHTÄVÄ 

Suomalaiset ovat täällä rakentajajoukkona. Aluksi rakennustyö oli hajalleen ammuttujen talojen 
korjaamista, mutta heinäkuun alusta se muuttui konttirakentamiseksi. Kontti on tarkoitettu 2-4 miehen 
majoitustilaksi. Vajaan vuoden aikana suomalaiset ovatkin pystyttäneet kolmisentuhatta asuin-, 
toimisto-, ruokala- ja saniteettikonttia entisen Jugoslavian alueella palvelevien YK-joukkojen käyttöön. 
Pystytykseen kuuluu myös sähköistys- ja vesi/viemärityöt. Myöhemmin tehtäviin lisättiin vielä gene
raattorien kytkeminen konttien energiantarpeisiin. Tästä muodostuikin täydelliset konttikyläkokonai
suudet. Suomalaisten työtä arvostetaan täälläkin toimialueella. Konttikuljetukset hoidetaan pääosin 
YK:n omalla kalustolla. Nostotyö ja betonimassan kuljetus helpottui ja nopeutui Suomesta vuokratulla 
raskaalla kalustolla. Miehistönkuljetusvaunu PASI on osoittautunut täälläkin maineensa arvoiseksi. Se 
on turvallinen kulkuväline sielläkin missä osapuolten linjat kulkureiteillä joudutaan ylittämään. 
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ERI TOIMIALA T 

Suomesta tulee huoltorekka noin joka toinen kuukausi tuoden mukanaan kansallista materiaalia kuten 
erikoisvaraosia, joitakin elintarvikkeita suomalaiseen makuun esim. suomimakkaraa. Ruoasta 
voidaankin todeta, että YK:n käyttännön mukaisesti se on erinomaista. Viestitoiminnan tärkeyden 
huomaa vasta kun yhteys ei toimi. .. ja siitä kuulee välittömästi. Kokonaisuudessaan vjestillinen henki
löstö on selviytynyt tehtävästään kiitettävästi. UNPROFORin viestitoimien päävastuu oli määritelty 
hollantilaisille. Mutta todettuamme, että he tukeutuvat suomalaisten organisaatioon olemme hoitaneet 
viestitoiminnan omin kalustein ja viestijoukkueen voimin. YKSB:n puhelinverkko on KAP-vaihteen 
tilaajia, jota on täydennetty paikallisella MD-verkolla.Lisäksi sanomaliikennettä hoidetaan FAX
yhteyksin. Virkaviestiliikenne voidaan hoitaa myös Suomi-radioaseman kautta Suomeen, Lähi-Itään 
tai Makedonian YK-joukoille. Yksityispuheluliikenne on painottunut läheisen lentokentän yleisen 
verkon käyttöön.Ns. "kuuntelen -kuuntelen" - puheluita Suomi-radion kautta on harvakseltaan. 

Postipankkipalvelut palvelevat jokaista YKSB:n miestä. Käytössämme on DEM valuutta, jota käyte
tään paikallisen dinaarin rinnalla suurimmissa liikkeissä. 

VAPAA-AIKA 

Työpäivä päättyy klo 16.00, tietysti töistä ja tilanteesta riippuen. Iltaisin janoisimmat suuntaavat 
messitiskin ääreen tai lehtisaliin, jos:sa on lähes kaikki Suomen päivälehdet luettavana, toisinaan parin 
päivän toisinaan parin viikon ikäisinä, riippuen postin kulusta. Televisiostakin seurataan myös maail
manmenoa. Suomenkielinen uutisanti kuullaan täälläkin Porin lyhytaalloilla useita kertoja päivässä. 
Fyysinen kunto pyritään pitämään kohtuullisena, vaikeutena on oman ruokalamme kokkien loihtimat 
runsaskaloriset maittavat ateriat. Vyötäröä pyritään pitämään kurissa harrastamalla lenkkeilyä, lento
palloa, sulkapalloa, joku käy punttisalilla,suunnistaa tai käy golf-kentällä. Harrastuksia on moneen 
makuun. Zagrebin kaupungista löytyy suurkaupungin tapaan ajanviettomahdollisuuksia. 
Joillakin rauhanturvaajilla on perhe tai tyttöystävä asumassa lähialueella tai muuten vaan käymässä. 
Joku taasen on tuonut oman autonsa Suomesta. Muutama rohkea on hankkinut "läyhyn" täällä olles
saan.Palvelusvapaata on melko mukavasti. Vapaan vietton tarjoutuu läheisiltä Zagrebin vuorilta talvi
saikaan laskettelumahdollisuus, ellei suuntaa kauemmas Itävaltaan tai Sveitsin Alpeille. Adrianmeren 
rannikon kirkkaat vedet mahdollistavat sukellusharrastuksen sitä haluaville. lstrian rannikon kaupungit 
ovat suosittuja YK-miesten lomakohteita.Unkarin Budapest, Balaton järvi, Italian Venetsia, San Mari
no, Rooma, Pisa, Garda järvi kuuluvat monen lomakohteisiin.Lähellä on myös Plitvitzen kansallispuis
ton vesiputoukset ja rehevä kasvillisuus. 

.. 

.. 
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Postonjan tippukiviluolat 100 metriä maanpinnan alapuolella ja 19 kilometrin pituisena ovat 
maailmannähtävyys. Lipicassa on tallit joissa jalostetaan mm. Wienissä kuuluisat Lizaner-hevoset. 
Näkemistä ja kokemista todella riittää alan kuiri alan harrastajille. Yleistä on kuitenkin vapaiden vietto 
kotimaassa. 

Suomala!set urheiluseurat käyvät silloin tällöin otteluvieraisilla ex-jugoslavialaisia seuroja vastaan. 
Suomalaiset YK-rauhanturvaajat ovat silloin lehtereillä kannustamassa omiaan. Ja jälkipelit pelataan 
Piesessa suomalaisten rakentamassa saunassa. 

Sää~ilat vai~televa~ paikallisesti ja ajallisesti. Lämpötila heinä-elokuulla hipoo +40 C, yöt ovat viileitä. 
Talviseen aikaan JOUiukuun puolivälistä tammikuun loppuun on yöpakkasia jopa -20 C . Samalla 
sa~ttaa olla lunta sisämaan vuoristossa haitaksi saakka. Mutta se ei suomalaisia rauhanturvaaji::i 
haittaa. Monelle nuorelle miehelle jää runsaasti kokemusta ja muistoja Balkanilla vietetystä ajasta. 
Toisille enemmän - toisille vähemmän, toisille hyviä - toisille vähemmän hyviä. Jugoslavia on todella 
ollut vastaus monen turistin haasteeseen. Nyt se on haaste rauhanturvaajille. Rakentaminen -
suomalai~ten __ t~~tävä -. on kuitenkin toteutettu saamamme käskyn mukaisesti heinäkuun loppuun 
mennessa. Tallein patalJoona palaa kotiin tehtävänsä täyttäneenä. 

Silti Balkanin vuorilla taistellaan .. . 

Viestijoukkueen johtaja 
Yliluutnantti Raimo Retsu 

Saunapuut saapuvat Suomesta ? 
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ALIUPSEERIKURSSI 11/92 

Saapumiserälle 11/92 alkoi 5.10. aliupseerikurssin "valmistava jakso", rannikkotykkimieskurssi, Gyltön 
linnakkeella Turun Rannikkorykmentissä. Kurssi kesti kaksi viikkoa, jonka aikana opimme kaikkea 
mahdollista, ja välillä mahdotontakin, rannikkotykistöstä. Kurssi pidettiin Gyltön kuntotalolla, jossa 
istuimme nämä kaksi viikkoa aamusta iltaan. 

Aliupseerikurssin 1. vaihe alkoi 19.10. ja silloin muuttuikin ohjelma. Teoriasta siirryttiin enenevässä 
määrässä käytännön suuntaan, ja tahti kiihtyi loppua kohti. Kurssin kohokohdaksi muodostuivat Korp
poon marssi, jossa oppilaat pääsivät todistamaan itselleen selviytyvänsä myös kovissa olosuhteissa, 
sekä viikon kestävä yhteisleiri Örössä. Siellä nähtiin, että Aliupseerikurssin toiminta oli erinomaista 
myös taistelutilanteessa. 

Monet Hankolaiset olivat innokkaasti odottaneet pääsyä takaisin "kotiimme" Hankoon, ja 21 .12. olikin 
vuorossa paluu Russaröhön. AUK:n kakkosvaiheen kouluttajana toimi luutnantti Lusa, joka opetti 
meitä ammattitaitoisesti ja pätevästi. Opetus Hangossa alkoi heti täydellä teholla, kurssin ensimmäi
senä haasteena oli kantalinnoitteen puolustusharjoitus joulukuun lopulla. Pääsimme harjoittelemaan 
siellä myös asutuskeskustaistelua. Toisen vaiheen kohokohdaksi muodostui kuitenkin kolmen päivän 
sissileiri Harparskogissa Lappohjan lähellä. Siellä pääsimme tutustumaan toimintaan vihollisten linjo
jen takana. Sissileiri oli kaikille osallistujille todellinen elämys. Toisessa vaiheessa kertasimme myös 
johtamista, sulkeiskoulutusta ja rastikoulutusta sekä rannikkotykistön teoriaa. 

Aliupseerikurssi loppui helmikuun alussa, saimme ylennyksen alikersanteiksi. Kurssi oli mielenkiintoi
nen ja monille myös rankka kokemus. Russarössä kurssilla 
oli erittäin hyvä henki, joka vain korostui kovissa olosuhteis-
sa, kuten sissileirillä. Kurssi antoi meille hyvät edellytykset 
toimia ryhmänjohtajina uusille alokkaille. Aliupseerikurssi 
jää mieleemme ehkäpä parhaana kokemuksena armeija
ajalta. 

Alik Pihlaja ls 

.. 

Sotilasmestari: 
Alokas : 

HANKONIEMI 

Oppilaita Örön kasematissa 

" Nyt en oikein ymmärrä " 
( Hästö-Busö 1981 ) 

- Mikä on alokkaan ammatti ? 
- Maalari, herra Sotilasmestari. 
- Tarkoititte kai maalaaja? 
- Maalaaja, herra Sotilasmestaaja. 

11 
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EVERSTI MATTI LUKKARIN HAASTATTELU 23.5.1993 

Eversti Matti Lukkari on eläkkeellä oleva suomalainen eversti , joka työskentelee sotilaallisena neuvo
nantajana Virossa. Suomessa hän palveli mm. Kadettikoulun johtajana ja hän on aselajikoulutuksel
taan pioneeri. Kuluneen vuoden aikana hän vieraili Hangossa kahdesti ; joulukuussa avaamassa 
Mannerheimistä kertovan näyttelyn sekä maaliskuussa puhujana veteraanijuhlissa. 
Eversti Matti Lukkari kertoi kokemuksistaan Hankoniemi - lehdelle kotonaan Laajasalossa 23.5.1993. 
Haastattelijana Yliluutnantti Uosukainen. 

Kuka on Matti Lukkari? 
No, tuota .... . (Rouva Lukkari: Matti on kunnianhimoinen, helposti uusista asioista innostuva henkilö, 
joka unohtaa nopeasti edelliset asiat. Sitä paitsi hän on mukava aviomies). 
Sotilasammatin piirteisiin kuuluu innostuminen uusista asioista. Kadettikoulussa olin joka solulla kiinni 
ja tätä nykyistäkin kannustaa tietty kunnianhimo. 

Mikä Teistä olisi tullut jos ette olisi ryhtynyt sotilaaksi? 
Ei kai mikään ... Koulusta saakka olen aikonut sotilaaksi. .. ehkä insinööri. Minulla ei koskaan ollut 
veturinkuljettajavaihetta. 

Mitä asioita arvostatte tai jotka koskettavat Teitä elämässä ja ihmisissä? 
Olen sillälailla "vanhanaikaisesti" isänmaallinen, tunnen ylpeyttä Suomesta. Eikä sekään ole ketään
vastaan. Olen muuten viime aikoina huomannut, että voimme aiheestakin olla ylpeitä Suomesta. Kyllä 
asiamme niin hyvin ovat.Rehellisyys ja avoimuus - ne nyt kuuluvat osin edelliseen. Ennakkoluulotto
muutta saisi olla enemmän.Työasioissa johtaminen ja vallankäyttö menevät usein sekaisin - kun 
johtaminen muuttuu vallankäytöksi ollaan hakoteillä. liman perusteltua syytä alaista olisi aina tuettava. 

Harrastukset, kuinka rentoudutte? 
Harrastukset ovat olleet pitkään vähissä ensin Kadettikoulussa ja sitten Virossa olon vuoksi. Kahden
kymmenen vuoden ajan veneiltiin kovasti. Lastenkin ensimmäiset muistot ovat veneretkiltä, kun 
Hangossa käytiin ostamassa leipomosta sämpylöitä. 

Mitä aiotte tehdä tulevaisuudessa? 
Kevääseen asti olen Virossa ja tulen sitten takaisin Suomeen. Viroon en halua jäädä pidemmäksi 
aikaa, koska silloin on vaara olemassa, että muutun järjestelmälle oleelliseksi henkilöksi. Se ei tieten
kään ole tarkoituksen mukaista. Olen suunnitellut tutkimuksen tekemistä puolustusvoimien johtami
sesta sekä historian että nykypäivän valossa. Kaija toivoo , että pysyisin välistä kotonakin. 

Mitä olisi pitänyt tehdä, jos ajattelette itseänne taaksepäin? 
Yksilötasolla aikaa olisi pitänyt varata kielten opiskeluun. Vähintään kaksi kieltä pitäisi osata, silloin 
aukeaisi niin paljon suuremmat mahdollisuudet toimia ulkomailla, että se kannattaisi. Päiväkirjanpito 
itselle olisi ollut vaivan arvoinen. Kun ajattelen mitä oman elämänikin varalla on maailmassa tapahtu
nut. olisi nyt mukava tarkastella historiaa miten se minuun silloin vaikutti. Ei omassa elämässä tapah
tumahetkellä osaa yhdistää asioita toisiinsa. Itseensä olisi tietysti tyytyväinen, jos olisi tehnyt kaiken 
mitä on ajatellut. No, minä nyt olen sellainen säheltäjä, joka sotkee itsensä kaiken maailman juttuihin. 
Hankolaisille haluan lähettää terveisiä. Sotilaana olen kadehtinut rannikkotykistön motivoivaa tehtä
vää.Harvassa muussa aselajissa joukon komentaja tai varusmies pääsee niin konkreettisesti maan
puolustuksen kanssa tekemisiin . Toivon, että Hangon rannikkopatteristo pysyy joukko-osastona, sillä 
muutoin sen oma identiteetti katoaa. Oma identiteetti on hyvän hengen edellytys. Hyvä henki on 
toimintakyvyn ja tehokkuuden edellytys. 

• 

• 
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Aikani Virossa 

Työskentely Virossa alkoi hyvin. 

Työni Virossa on alkanut hyvin. Olen, kuten 
muutkin Virossa palvelevat suomalaiset avusta
jat, kohdannut lähes ainoastaan myönteistä 
suhtautumista asiaamme kohtaan. Virossa asen
teet ovat olleet sataprosenttisesti myönteisiä. 
Jopa neuvostoliittolaisen sotilaskoulutuksen 
saaneet ovat ottaneet mielipiteemme innokkaasti 
vastaan. Heidän asenteensa olisi voinut olla 
toinenkin, samanlainen kuin joku ulkomaalainen 
tulisi neuvomaan meitä kuinka Suomen tulisi 
hoitaa puolustuksensa. Tuskin me siitä pitäisim
me. Meiltä kysytään kantaa mitä erilaisimpiin 
kysymyksiin. Kerrankin virolaiset lääkärit. joita 
pidetään rikkiviisaina, kysyivät minulta neuvoa 
kenttälääkinnän järjestelyihin. I\Jo, kerroin sotilaan 
näkökulman ja muutenkin vastasin parhaani 
mukaan. 

Puolustusneuvoksen toimenkuva 

Virossa me suomalaiset teemme lähes humani
tääristä apua. Saan itse palkkaa noin kahdek
sansataa markkaa kuussa, joka ei riitä edes 
Tallinnan ja Helsingin välisiin matkakustannuk
siin. Palkkion tästä työstä saa lähinnä henkisenä 
tyydytyksenä, voi auttaa naapurikansaa ja ehkä 
maksaa takaisin hieman historian velkoja. Viralli
sesti olen Viron puolustusministeriön puolustus
neuvos. Varsinainen työni on kuitenkin pääesi
kunnassa. Virka sijoitettiin puolustusministeriöön, 
jotta minun ei tarvitsisi käyttää sotilaspukua ja 
virasta maksetaan palkka. Pääesikunnassa koor
dinoin ulkomaalaisen, lähinnä suomalaisen, avun 
jakoa ja käyttöä. Lisäksi annan asiantuntijan 
mielipiteitä asioista, joista minulta kysytään. 
Sotaväen järjestelyihin en toivottavasti joudu 
osallistumaan, koska ne asiat on virolaisten 
itsensä päätettävä. Tavanomaista työpäivää tai 
työviikkoa minulla ei ole. Pääesikunnassa ollessa 
työskentelen yleensä klo. 09.00-18.00 välisen 
ajan. Joudun kulkemaan joukko-osastoissa ja 
muualla varsin paljon, jolloin matkaohjelma sane
lee työpäivän. 

Virossa erilainen päiväohjelma 

Virolaisissa joukko-osastoissa on erilainen 
päiväohjelma kuin Suomessa. He aloittavat 
päivän aamulla varsin tukevalla aamiaisella ja 
aamupäivällä ovat pääosa harjoituksista. Lounas 
on vasta klo. 14.00 ja siihen lähes aina keittoa ja 
jokin perunaruoka. Iltapäivisin ei yleensä ole 

maastoharjoituksia tai muita tärkeämpiä harjoi
tuksia . Illalla tarjotaan vielä iltapala, mutta päiväl
listä ei ole. 

Into on korkealla Viron armeijassa 

Viron armeijan lähtökohdat ovat hyvin heikot ja 
se ei vielä ole toimintakunnossa. Into ja tahto 
ovat kyllä korkealla. Viron itsenäistyessä muilla 
toimialoilla voitiin jatkaa siitä mihin neuvostoval
lan aikana jäätiin. Puolustusvoimissa ja poliisi
kunnassa ei näin ollut vaan piti aloittaa nollasta 
tai itse asiassa sen alapuolelta. Turvallisuuteen 
liittyvät alat alat olivat lähes viisikymmentä vuotta 
muiden kuin virolaisten hallinnassa. Virolaisilla on 
vähän, jos ollenkaan näiden alojen asiantunte
musta ja kokemusta omaavi::l henkilöitä. Kalustoa 
puuttuu ja se mitä on, on laadultaan ja kunnol
taan sekalaista. Materiaalia hankitaan siinä 
määrin lisää kuin rahavarat antavat myöten ja 
lahjoituksina on saatu tarpeellista kalustoa, mm. 
ruotsalaiset lahjoittivat juuri merivalvontaan sopi
via tutkia . Neuvostoliittolaisten jäljiltä kasarmia
lueilla vallitsee täydellinen tuho, käyttökelpoinen 
materiaali on varastettu ja jäljelle jääneet raken
nukset rikottu . Jopa viemäreitä on laskettu 
täyteen betonia. Virolaisista varusmiehistä minul
la on hyvä käsitys . He poikkeavat suomalaisista 
avoimuudessa ja heillä on yleensä "heti mukana
oleva" asennoituminen palvelukseen ja esimie
hiin. Kutsunnoissa vapautetaan kuitenkin vielä 
turhan paljon miehiä "terveydellisistä" syistä. 
Monet miehet tuntevat vielä epäluuloa armeijaa 
kohtaan eivätkä halua tulla palvelukseen. Puolen 
vuosisadan ajan armeija edusti miehittäjää ja 
palvelus silloisessa armeijassa oli ankaraa, jopa 
julmaa. Epäluulot eivät häviä hetkessä ja monelle 
ajatus omasta armeijasta ei vielä ole ehtinyt 
kasvaa. Palvelusolosuhteiden kohentaminen on 
otettu tärkeimpien kehitettävien asioiden joukoon, 
vaikka aseita ja muuta sellaista puuttuukin . 
Kasarmeja kunnostamalla sekä vanhaa, ihmistä 
alistavaa, koulutustraditiota kitkemällä pyritään 
saamaan varusmiehet kokemaan asepalvelus 
mielekkääksi. Kun varusmiehet kokevat palveluk
sen järkeväksi, leviää sama asenne vähitellen 
koko kansan pariin. Kun kansan puolustustahto 
on korkealla, voi pienilläkin resursseilla pärjätä. 

Suomessa koulutettu parhaimmisto 

Viron armeijan upseeristo koostuu pääosin enti
sen Neuvostoliiton armeijassa palvelleista nuo-
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remmista upseereista. Pataljoonien komentajista 
kaksi on entisen puna-armeijan everstiluutnantte
ja, mutta he eivät ole olleet juurikaan tekemisissä 
varusmies koulutuksen kanssa. Kolmannen 
pataljoonan komentaja on kapteeni. Nyt Suomes
sa koulutuksessa oleviin kadetteihin ja heidän 
saamaansa ammattitaitoon kohdistuvat hyvin 
voimakkaat odotukset. "Kyllä kadetit hoitavat" 
siellä sanotaan usein . Nykyiset kadetit tulevat 
olemaan lähes heti armeijan johdossa. Lisäksi he 
ovat ensimmäiset täysin virolaiset upseerit sodan 
jälkeen. Heillä ei ole rasitteena epäilyjä ja ennak
koluuloja Neuvostoliiton aikaisista toimista. Nämä 
ennakkol~11Jlot ovat monesti lähes vainoharhaisia, 
kbska entisen hallinnon aikana ei edes päässyt 
lukioon kuulumatta kommunistisiin järjestöihin. 
Se, että virolainen on kuulunut kommunistiseen 
puolueeseen, ei välttämättä merkitse sitä ettei 
hän olisi isänmaallinen virolainen. Silloin pärjää
minen elämässä riippui kommunistisesta 
puolueesta. Kouluttajat ovat hyvin sekalaista 
väkeä, joilla on usein into työhön suurempi kuin 
taito .. Valtaosa heistä on käynyt 3-6 kuukauden 
upseerikurssin. Kouluttajien parhaimmiston 
muodostaa selvästi Suomessa Päällystöopistos
sa koulutetut kymmenen miestä. Virolaisilla on 
voimakas tahto oppia, joten he kyllä tulevat 
selviytymään ja oppimaan sotaväen asiat. Aikaa 
siihen tietenkin menee. 

Tulevaisuudesta 

Toivon, että virolaiset omaksuisivat ensin 
suomalaisen koulutusjärjestelmän ja -tradition. 
En tarkoita vain järjestelmää vaan myös' tapoja, 
asennoitumista alaisiin ja täsmällisyyttä, joita 
meillä noudatetaan. Kun sitten meikäläinen 
järjestelmä on ajettu sisään, voivat virolaiset 
saatujen kokemusten perusteella kehittää oman, 
heille sopivan järjestelmän. Neuvostoliittolaisesta 
järjestelmästä ei juurikaan ole pienelle maalle 
sopivia elementtejä, siksi olisi parempi aloittaa 
aivan uudelta pohjalta. Tavoitteenamme onkin 
saada Virossa jokaiseen perusyksikköön ja 
suojeluskuntaan yksi suomalainen evp-upseeri, 
-opistoupseeri tai reservin upseeri, kunnes 
suomalainen järjestelmä on saatu sisään ajetuk
si. Kalustollisia ratkaisuja ei vielä voi ennustaa, 
koska ne ovat riippuvaisia taloudellisesta ja poliit
tisesta kehityksestä. Rannikonpuolustuksessa 
tällä hetkellä on Virossa ajatuksena tehdä siitä 
yhteensopiva Suomen rannikkopuolustuksen 
kanssa. Tarkoittaako se muutakin kuin yhteyden
pitoa ja ajatuksellista yhteyttä jää tulevaisuuden 
näytettäväksi. Rannikkopuolustuksesta tärkeim
pänä kehittämisen alueena on tällä hetkellä meri
valvonnan käynnistäminen. 

• 

• 

' • 
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VMTK:n 

Varusmiestoimikunta on osa puolustusvoimien sosiaaliorgani

saatiota, joukko-osaston komentajan suorassa alaisuudessa. 

VMTK pyrkii toiminnallaan kehittämään varusmiesten sosiaali

sia oloja, yhteenkuuluvuuden tunneta ja viihtyvyyttä . Toimikun

ta on nimenomaan varusmiesten oma keino vaikuttaa palvelus

olosuhteisiin; se toimii varusmiesten etujen nimissä Nykyisen 

toimikunnan vastaanottaessa tehtävänsä tämän vuoden helmi

kuussa oli VMTK:n tilanne HanRPstossa surkuhupaisa. Sen 

toiminta rajoittuu lähinnä verryttelyasujen myyntiin ja pingispal

lojen ostamiseen. Uusi toimikunta ottikin tavoitteekseen 

VMTK:n imagon nostamisen sekä toimikunnan organisoimisen 

ja laajentamisen. Uuteen toimikuntaan valittiin puheenjohtaja ja 

yksikönedustajien lisäksi lyö-, opinto -ja sosiaaliasiamies , joka 

otti tehtäväkseen varusmiesten sosiaalisten, työ- ja opintoasioi

den tiedottamisen. Hän vieraili ahkeraan paikallisessa työvoi

matoimikunnassa, ja toi VMTK:n kautta varusmiehille hyödyllis

tä informaatiota. VMTK avasi oman kirjastansa, josta sai tietoa 

opiskelu- ja työpaikoista.Toimikunta on kokontunut säänöllisin 

väliajoin ja tehnyt esityksiä varusmiesten vapaa-ajan mahdolli

suuksien parantamiseksi, mitä varsinkin Russarön saarella 

ovat olleet puutteelliset. VMTK:n uudet sählymailat ja pingis

pöytä ovat olleet ahkerrassa käytössä Uudesta biljardipöydäs

ta on tehty anomus sotilaskotiliitolle ja punttisalin parantaminen 

VMTK:n kokoonpano 21.6.1993 

Ohjaaja Yliluutnantti S. Iso-Lauri 

Puheenjohtaja Kersantti A. Vikström 

Huoltopatterin edustaja Alikersantti 1. Mäkinen 

Työ-, opinto-, ja sosiaaliasiamies Kersantti T. Sundberg 

Toimikunnan jäsenet Alikersantti E. Korkeela 

Alikersantti J. Sainio 

PALSTA 

on parhaillaan työn alla. Huoltopatterille ostettiin uusi lautasan

tenni ja sen varusmiehillä on edelleen ollut mahdolliisuus käydä 

keskiviikkoiltapäivisin Hangon kuplahallilla urheilemassa. 

Russarön saarelle ostettiin värikuulapistoolit, jotka lisäävät 

mielekkyyttä taistelukoulutukseen ja vapaan-ajan viettoon. 

Lisäksi uuteen grillauskatokseen tullaan hankkimaan grilli , 

jossa tulee vielä paistumaan useampi taimen, kalastusmahdol

lisuuksien parannuttua saaressa. Toimikunta onkin suhteelisen 

tyytyväinen vapaa-ajan paranemiseen. VMTK on ollut myös 

ahkerasti mukana lomakuijetusten järjestämiseen. Pääkaupun

kiseudulla asuville on järjestetty Yliv Rantalan kanssa tilaus

ajokuljetuksia lomille lähdettäessä ja palattaessa. Nämä ovat

kin saavuttaneet suuren suosion, ja osaltaan nostaneet 

VMTK:n imagoa. VMTK:n toiminta pohjautuu ennenkaikkea 

omaan aktiivisuuteen. Hyvillä aloitteilla voidaan saada paljon 

mielekkyyttä lisää vapaa-ajan harrastuksiin, siksi pitääkin muis

taa, että pallo tässä suhteessa on meillä varusmiehillä 

Kers Vikström 

Varusmiehen kaappi odottaa uutta isäntää 
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Russarössä kummittelee 

Kahvikupit kilisevät kauhujen talossa 

Russarön saarella on vuosikymmenien aikana tapahtunut mitä eriskummallisempia asioita. Asioita 
joista meillä tavallisilla varusmiehillä ei ole paljoakaan tietoa. .Monetkaan meistä eivät ole kuulleet 
saaressa liikkuvista henkimaailman olennoista ... 

Saareen töihin tuleville kantahenkilökunnan jäsenille muistetaan kertoa torjuntakeskuksessa liikkuvas
ta aaveesta. Perimätiedon mukaan Venäjän vallankumouksen aikana Russarön linnakkeen miehistö 
nousi kapinaan ja vangitsi päällystön jäsenet sinne missä nykyään sijaitsee torjuntakeskus. Siellä 
teloitettiin ainakin kenraali ( toisten lähteiden mukaan eversti) katkaisemalla pää irti ruumiista. Tämä 
kenraali on sen jälkeen liikkunut torjuntakeskuksen käytävällä pää kainalossa. Ennen torjuntakeskuk
sen remonttia sen käytävät olivat selvästi nykyistä pimeämpiä ja monille linnakkeen päivystäjille 
käynti torjuntakeskuksessa oli hyvin vastenmielistä, sillä koskaan ei tiennyt koska kenraali näyttäytyisi 
seuraavan kerran. 

• 

• 

• 
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Torjuntakeskuksen remontin jälkeen kummittelu on lähestulkoon loppunut.Syy tähän on selvä, 
kummittelupaikasta tuli remontin jälkeen naisten wc, eikä kukaan itseään kunnioittava sotilas kummit-
tele naisten wc:ssä. · 

Eriskummallisia ilmiöitä on tapahtunut myös 150 metrin ampumavallin kohdalla. Joillekin on tapahtu
nut siten, että pyörän tavaratelineestä on jokin ottanut kiinni, eikä pyörä ole liikkunut milliäkään eteen
päin. Taakse katsoessa ei kuitenkaan ole näkynyt ketään. Mutta vasta hetken odotettua on pyörällä 
taas päässyt eteenpäin. 

Outojen tapahtumien keskuksena saarella on kuitenkin ollut majakkatalo. Sen asukkaat ovat kerter 
neet askelista, joita mikään näkyvä ei ole aiheuttanut, kolisteluista naapuriasunnossa kun kukaan ei 
ole kotona jne. Myös majakkatalon ohi pyöräilleet ovat kertoneet että majakkataloa ohittaessa on 

. joskus tuntunut siltä kun pyörän tavaratelineellä istuisi joku mutta taakse katsottuaan he eivät ole 
nähneet jälkeäkään aaveesta. 

Nämä edellä mainitut tapahtumat ovat vain esimerkkejä saarella sattuneista eriskummallisista ilmiöis
tä. Niihin ei viellä tähän mennessä ole löytynyt selitystä - ovatko ne vain mielikuvituksen tuotetta - vai 
löytyykö niihin joku toinen kammottavampi selitys ... 

Alik Pihlaja I s 

Aavemainen ampumavalli 
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-luutnantti 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 
-sotilasteknikko 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 
-sotilasmestari 

HANKONIEMI 

YLENNYKSET 

Sami lsolauri yliluutnantiksi 
Heikki Palin luutnantiksi 
Kari Vaahtera luutnantiksi 
Eero Mehtälä luutnantiksi 
Tapani Kontturi teknikkoluutnantiksi 
Jukka Pekka Loimu luutnantiksi 
Mikko Helenius luutnantiksi 
Kari Nousiainen luutnantiksi 
Eero Savikko luutnantiksi 
Hannu Sjöblom luutnantiksi 

NIMITYKSET 

1.07.1992 
1.10.1992 
1.11 .1992 
6.12.1992 
6.12.1992 
1.05.1993 
4.06.1993 
4.06.1993 
4 .06.1993 
4.06.1993 

- ylivääpeli Kari Nousiainen pv:n 3 lkan opistoupseerin virkaan 1.7.1992 
- opistoupseerioppilaat Ari Majava ja Hannu Martti pv:n 5 lkan opistoupseerin 

virkaan 1.7.1992 
- teknikkoluutnantti Matti Miettinen sotilasteknikon A 15 pl:n virkaan 1.8.1992 
- kadetti Marko Karppinen luutnantin virkaan 28.8.1992 

PERINNEASIAT 

Tasavallan Presidentti Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien Suurmestari on myöntänyt 4.6.1993 seuraavat kunniamerkit: 

-yliluutnantti 
-yliemäntä 
-värvätty 

Markku Sipovaaralle 
Merja Vartiaiselle 
Seija Niemelle 

SL R 
SVR M lkr 
SVRM 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt 4.6.1993 sotilasansiomitalin : 
- insinöörikapteeni Pekka Jääskeläiselle 

Patteriston pienoislippu on myönnetty seuraaville: 

-nro 134 keittäjä Eeva Niemi, ero 
-nro 135 kenrltn Erkki Rannikko, ero 
-nro 136 kapteeni Juha Juusela, siirto 
-nro 137 Suomenlinnan Rannikkorykmentti, 75v 
-nro 138 v-vääpeli Veijo Puikkonen, ero 

31 .12.1992 
31 .12.1992 
31 .01 .1993 
12.05.1993 
31 .05.1993 
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Patteriston lippukilpi on myönetty seuraaville: 

- nro 152 K.S Dannebrog, laivastovierailu 
- nro 153 kapteeni Jarmo Uusitalo, siirto 
- nro 154 Everstiluutnantti Ossi Kettunen, 50v 
- nro 155 yliluutnantti Erkki Niskanen, 50v 
- nro 156 teknltn Jouni Tuhkanen, siirto 
- nro 157 Eläinlääkäri Carl-Göran Pousette,ero 
- nro 158 Varastomestari Matti Niemi, 50v 
- nro 159 sotilasmestari Vesa Oksanen, siirto 
- nro 160 Eversti Jorma Vuohelainen, 50v 
- nro 161 ylivääpeli Jarmo Huttunen, siirto 
- nro 162 v-vääpeli Veijo Puikkonen, 50v 
- nro 163 Rakennuspäälikkö C Lönngren, 50v 

04.08.1992 
31 .07.1992 
10.10.1992 
28.11 .1992 
30.11 .1992 
31 .12.1992 
24.02.1993 
28.02.1993 
13.04.1993 
30.04.1993 
11.05.1993 
26.05.1993 
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Patteriston komentaja on myöntänyt Hankoniemen ristikunnan esityksestä 
hankoniemen ristin seuraaville: 

1.8.1992 6.12.1992 
- nro 922 alik Järvinen Antti - nro 949 tkm Kauhanen Olli-Pekka 
- nro 923 inskapt Jääskeläinen Pekka - nro 950 alik Lahelma Antti 
- nro 924 talm Karhapää Reijo - nro 951 upskok Olamo Kari 
- nro 925 kers res Klucin Toivo - nro 952 upskok Salminen Juha 
- nro 926 tkm Kolkka Tuomas - nro 953 upskok Tallberg Teemu 
- nro 927 korpr Laaksonen Jarmo - nro 954 tkm Valtonen Tomi 
- nro 928 tkm Launamo Juha - nro 955 korpr Villa Kalle 
- nro 929 ltn res Lehesjoki Juha 
- nro 930 alik Lindroos Marko 4.6.1993 
- nro 931 em Loikkanen Pirjo 
- nro 932 vääp Majava Ari - nro 957 upskok Aho Jari Juhani 
- nro 933 vääp Martti Hannu - nro 958 alik Arlin Sami-Pekka 
- nro 934 ylik res Metsäruusi Väinö - nro 959 tkm Forssell Kari 
- nro 935 upskok Nieminen Olli - nro 960 alik Laitila Juha 
- nro 936 korpr Nors Jaakko 
- nro 937 tstosiht Nyman Tarja 
- nro 938 ylikonst Nyqvist Lars 
- nro 939 sotmest Oksanen Vesa 
- nro 940 maj Ovaska Jouko 
- nro 941 tekn Paananen Antti 
- nro 942 yliv Rantala Markku 
- nro 943 alik Rouvinen Marko 
- nro 944 polmest Sarjanen Ari 
- nro 945 kers Tamminen Tauno 
- nro 946 korpr Tuhn Kim 
- nro 947 alik Törmälä Tommi 
- nro 948 korpr Vauhkonen Riku 

Hankoniemen Ristin heraldinen selitys 

-Meren sininen risti , jonka reunat teräksen harmaat 
-Ristin keskellä tykin putket ristikkäin 
-Tykin putkien päällä patteriston lipun tunnuskuvia 
-Putket ja tunnuskuvien reunus sekä majakka kiiltävä pronssi 
-Tunnuskuvien pohja matta pronssi 
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ESIKUNTA 

Monelle varusmiehelle ja sivilihenkilölle on käsite esikunta hyvin vieras . Tiedämme että Hangossa, 
torin vieressä, sijaitsee Hangon Rannikkopatteriston esikunta. Mutta emme tiedä mitä se tekee. 

Esikunta toimii joukko-osasto komentajan apuna 
johtamisessa. Hangossa esikunta on 
everstiluutnantti Ovaskan oikea käsi patteristoa 
johdettaessa. Esikunta suunnittelee , valvoo, 
seuraa ja ket:littää eli huolehtii siitä että HanRPsto 
suorittaa sille määrätyt tehtävät. 
Patteristoupseerina ( esikuntapäällikönä) toimii 
Majuri Valli. 

Esikunta 0~ jaettu viiteen toimistoon. Koulutus- ja 
järjestelytoimista huolehtii varusmiesten ja 
reserviläisten koulutuksesta ja reservin joukkojen 
ylläpidosta. Huoltotoimisto huolehtii 
rahaliikenteestä, muonituksesta ja muusta 
huollosta. Komentotoimisto huolehtii palkoista, 
työhönotosta, oikeusasioista sekä 
varuskunnallisista asioista. Teknillinen toimisto 
vastaa taisteluvälinemateriaaleista, 
linnoittamisesta, tietokoneista ja muusta 
tekniikasta. Viesti- ja sähköteknillinen toimisto 
vastaa valvontavälineistä kuten tutkista ja 
tietenkin viestiyhteyksistä. Yhteistyöllä nämä 
toimistot huolehtivat joukko-osastomme 
hyvinvoinnista. 

Alik Pihlaja I s 
(perustuu maj Vallin haastatteluun) 

Patteriston pieni suuri mies - Maiuri Valli. 

Viestipäällikkö Majuri Lyytikäinen pitää johdot käsissään 

HANKONIEMI 

Kysyimme myös muutamilta varusmiehiltä kysymyksen: 

"MITÄ ESIKUNTA TEKEE?" 

Tkm Grönroos: En tiedä .. olen väärä 
mies vastaamaan. 

Alik Saraste: Tekee paperitöitä, 
en oikein tiedä, hoitaa strategista 
suunnittelua. 

21 

Kers Sundberg: Johtaa patteristoa, 
hallinto on keskitetty sinne. 

' Kok Kaukonen: Johtaa joukkoja .. aika 
vaikea kysymys. 
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Rannikkotykistössä järjestetään kilpailuammunto
ja, joiden tarkoituksena on mit~t~. eri jouk~o
osastojen välinen paremmuus tyk1stoammunno1s
sa. Tänä vu9nna ammunta Hangon Rannikkopat-

• teriston osalta tapahtui huhtikuun lopulla. 

SÄÄNNÖT 
Rannikkotykistön kilpailuammuntoih in kuuluu 
kolme ampumatehtävää, joista kaksi on meriam
muntoja ja yksi maa-ammunta . Kuhunkin ampu
matehtävään on käytössä 18 kranattia. Ammun
taa johtava tulenjohtoasema sekä mittaus tapa 
kerrotaan vasta juuri ennen ammunnan alkua. 
Ammuntoihin voidaan tulenjohtajaksi määrätä 
joko kantahenkilökuntaan kuuluva tai upseeriko
kelas . Ammuntojen m3alina on kaksi hinaajan 
vetämää maalilauttaa jotka liikkuvat n 6 solmun 
nopeudella meriammunoissa. Maa-ammunnbissa 
lautat on ankkuroitu . Pisteitä ammunoista saa 
aikatekijöiden ja osumien mukaan. Eli mitä 
paremmin osuu ja mitä nopeammin ampuu sitä 
enemmän saa pisteitä . 

HARJOITTELU 
Valmistelu tämän vuoden kilpailuammuntoihin 
aloitettiin hyvissä ajoin . Yhteisharjoittelu 76 ltK
kalustolla alkoi huhtikuun alussa. Jatkuva sumu 
heikensi kuitenkin näkyvyyttä niin paljon että 
rauhanajan varomääräysten takia jouduttiin usein 
turvautumaan kehysharjoitteluun. Aina säiden 
salliessa ehdittiin kuitenkin ampumaan _ja kahden 
viikon aikana ehdittiin kaksitykkisillä 76- patterilla 
ampua yli 400 laukausta. Kun yhteiset pelisään
nöt oli löydetty oli aika siirtyä kilpailukalustolle , 
130 TK- patterille, jolla yhteensä ammutiin yli 300 
laukausta. Tulenjohdon, laskimen ja keskiön 
toimintaan kaluston vaihdos ei vaikuttanut miten
kään ja tykkiryhmiin kuuluvat nuoremmat tykki
miehetkin tottuivat nopeasti uuteen kalustoon. 
Valmiudet menestyä kilpailuammunoissa olivat 
erittäin hyvät. Ammuntapatteriin kuuluneiden 
varusmiesten vireyttä ja kilpailuhalua pidettiin 
yllä pelaamalla iltaisin jalkapalloa ja sählyä. Myös 
a-tarvikkeiden siirtotyöt kuuluivat olennaisena 
osana tykkimiehistön iltaharjoitteluun. 

RUSSARÖSSÄ 

AMMUNTA 
Kilpailuammuntapäiväksi oli varattu keskiviikko 
26.4. Päivällä näkyvyys oli liian utuinen, mutta 
iltakahdeksalta päästiin viimeinkin tositoimiin . 
Ensimmäinen meriammunta määrättiin johdetta
vaksi erilliseltä meritulenjohtueelta Morgonlande
tista, tulenjohtajana toimi luutnantti Kar~pine~. 
Ensimmäinen ryöppy oli peittävä ja tulenJohtaJa 
komensi tulensiirron. Siirron jälkeen mittauskulma 
muuttui kuitenkin niin epäedulliseksi että osumia 
ei enää saatu. Toisen meriammunan johti Russa
rön peruspisteestä kokelas Vanhatalo. Tämä 
ammunta epäonnistui hieman, sillä tuomareiden 
mukaan tulensiirtoon ei ollut perusteita. Lisäksi 
toiseen tykkiin tuli lataushäiriö, minkä vuoksi 

r ...... . toimivalla tykillä jouduttiin ampumaan y,:maaraI-
siä kranatteja , jolloin sall ittu aika ylittyi. Maa
ammunan johti Morgonlandetista kokelas 
Heinonen. Iskemät olivat koko ammunan ajan 
erinomaisia. Pisteitä verotti edelleen kuitenkin 
toisen tykin lataushäiriöt, minkä takia kaikkia 
käyttöönotettuja kranatteja ei voitu ampua. 
Miehistön hyvästä toiminnasta huolimatta kilpai
luammunat eivät kuitenkaan menneet niin hyvin 
kun oli toivottu. Ongelmat ja virheet tutkittiin ja 
selvitettiin kuitenkin tarkoin . Hyvin menneet 
harjoitusammunnat loivat kuitenkin patteriin 
lujan uskon sen toimintakyvystä ja varr:naa 
onkin , että seuraavissa kilpailuammunno1ssa 
sisuuntunut Hangon Rannikkopatteristo tulee 
antamaan kaikkensa. 

Kok Ranta 

KERSANTTI : Mitä tykkimiehet tekev~H 
jos yöllä tulee hälytys ? 

TYKKIMIES: He nukkuvat. Herra Kersantti 

HANKONIEMI 

Lääkintämiehistö on aina valmiina. Kuvassa Alik Mäkinen . 

, .. ~•~1101,• 
s,s.0,11.-

Riistaa Vilt 

Ala Carte 
Sauna Bastu 

Terassi T erass 

RAVINTOLA 

SISÄPIHA 
puh 911-24 878 24 
tel 
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Satamak 
1 Hamng 

Hanko 
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YHTEISLEIRI -93 

Rannikkopuolustuksen pääsotaharjoitus pidettiin 
tänä vuonna 4.-11 .5. Hangon ja Korppoon väli
sellä saaristo - ja merialueella. Yhteisleirin keski
pisteenä toimi Örön linnakesaari. Turun rannikko
rykmentin komentajan . eversti Haapalan.johta
maan harjoitukseen osallistui 1500 miestä, josta 
kuudesosa -oli reserviläisiä.Sotaharjoitukseen oli 
koottu joukkoja kaikista rannikkotykistön joukko
osastoista, yksiköitä Saaristomeren ja Suomen
lahden laivastosta, Saaristomeren merivartiostos
ta, ilmavoim1sta ja joukkoja Uudenmaan ja Porin 
prikaateista. Leirin päämääränä oli harjoitella eri 
aselajien ja joukko-osastojen yhteistoimintaa 
suurissa operaatioissa. Heti leirin alusta alkaen 
oli "tilanne päällä" , eli kaikki joukot pyrkivät toimi
maan kuten todellisen sotatilan aikana: rannikoty
kistö ampui harjoitusammuntoja, asemien linnoi
tuksia paranneltiin ja uusia rakennettiin, harjoitel
tiin erilaisia hälytyksiä, vartiointia tehostettiin, 
rannikojääkärit valmistautuivat vastahyökkäyk
seen jne. Harjoituksen realisuutta ja miehistön 
motivaatiota kohensi erityisesti se, että leiria
lueella liikkui jatkuvasti "vihollisen" osastoja, jotka 
pyrkivät soluttautumaan puolustajien joukkoihin. 
Rannikkotykistön joukkojen päämielenkiinto 
kohdistui kuitenkin uuteen ranta - järjestelmään, 
joka mullistaa erityisesti RT:n viesti ja latoi
minnan. Uutta järjestelmää käytettiin lähes koko 
leirin ajan ja kokemukset olivat erittäin myöntei
siä. Vaikka harjoituksen älusta alkaen oli pyritty 
mahdollisimman tarkoin sirnuloirnaan todellista 
tiiannetta, niin viikonlopuksi "vihollisen 

OFFSET- JA SERIPAINO 

PRINTHOUSE OY 

kanssa solmittiin väliaikainen rauhansopirnus",sil
lä varusmiehille oli varattu muuta ohjelmaa. 
Lauantaina pidettiin miinanäytös jossa laukaistiin 
mm. viuhkarniina ja rannikkomiina. Näytöksen 
jälkeen oli rannikotykistön joukko - osastojen väli
nen suora - arnrnuntakilpailu. 76 ITK - kalustolla 
ammutun kisan voitti kantahenkilökunnan jouk
kue, joka ainoana joukkueena sai osuman maali
lauttaan. Myös Rannikotykistönkoulun ja Kotkan 
rannikkopatteriston joukkueet ampuivat mainiosti. 
Hangon joukkue ei pystynyt uusimaan viimeker
taista hopeaa, mutta ampui silti kovatasoisessa 
kilpailuissa hyvin. Leirin rauhanomaisempi osuus 
huipentui sunnuntaina äitienpäiväjuhlaan, jonka 
yhteydessä juhlittiin rannikotykistön 75- vuotispäi
vää. Kaunis sää ja korkeatasoinen ohjelma, josta 
vastasivat Anna Hanski, Aira Samulinin tanssity
töt ja laivasto soittokunnan kvartetti , houkuttelli
vat paikalle viitisensataa äitiä, joita kuljetettiin 
Örön linnakesaarelle kolmen miinalautan voimin. 
Viihteen lisäksi äideille tarjottiin tietoiskuja varus
miehen arkielämästä, kuten ravitsemuksesta, 
tupien siisteydestä jne. Itsestäänselvänä osana 
juhlaan kuului hernerokan syönti. Äitienpäiväjuhla 
kulminoitui "Äiti pien" - laulun jälkeen 130 - TK:lla 
arnmuttuun kunnialaukaukseen - äitien kunniaksi. 
Kunnialaukausta oli kuulemassa myös puolustus
ministeri Elisabeth Rehn, joka piti juhlaa paitsi 
onnistuneena niin myös erittäin tarpeellisena 
sillanrakennustapahturnana siviilirnaailrnan ja 
armeijan välillä. 

* KIRJAT * LEHDET 
* KIRJEKUORET * ESITTEET 
* JULISTEET * KÄYTTÖOHJEET 
* LÄHETYSLUETTELOT, TUNTILAPUT 
• LOMAKKEET, MYÖS ITSEJÄLJENTÄVÄT 
* KÄYNTI-, KUTSU-, POSTI-, SEKÄ MUUT KORTIT 
* RUOKALISTAT, PÖYTÄTABLETIT 
* ym. KONTTORITUOTEPAINATUKSET 
* PAPERI- JA VINYYLITARRAT 
Voimme painaa myös esim. seuraavanlaisille 
materiaaleille: 

TEEMME PAINOTYÖT TILAUKSESTANNE 

LAADUKKAASTI, LYHYELLÄ TOIMITUS

AJALLA EDULLISEEN SOPUHINTAAN ! 

* PAHVIT 
* MUOVIT 
' KALVOT 
' PLEXIT 

* KARTONGIT 
* ERILAISET LEVYT 
* LASIPINNAT 

PRINTHOUSE OY 
Puh. 911- 24 87 212 949- 313 238 

Kysy myös muista materiaaleista. Kaikki värisävyt 
kaikilla koneilla, 
nelivärikuvat mukaan lukien. 
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LINNAKKEEN TULIVOIMAA - SA kuva 

Kaiken kaikkiaan juhlasta kehkeytyi todellinen 
mediatapahtuma, sillä se ylitti uutiskynnyksen 
valtakunnan suurimmassa sanoma- ja aikakaus
lehdissä ja TV:n uutislähetyksissä. Puolustusvoi
mien ja erityisesti rannikopuolustuksen saarnan 
myönteisen julkisuuden voitti kuitenkin saariston 
saarna huomio. Sen kauneutta hämmästelivät 
niin puolustusministeri ja toimittajat kuin juhlan 
kunniavieraatkin - varusmiesten äidit. Juhlan 
jälkeen palattiin viellä kahdeksi päiväksi tosi
toimiin . Leiri päättyi maanantain ja tiistain välise
nä yönä rnalliosaston hyökkäykseen. 

Tykkimies seisoi vartiossa: -Seis kuka siellä ? 
Kapteeni: -Linnakkeen päällikkö. 
-Seis! Kuka siellä? 
-Linnakkeen päällikkö, sanoinhan sen jo. Ettekö 
osaa tehdä ilmoitusta? Ettekö tunne ohjesään
töä? 
-Kyllä tunnen. Huudan ensin kolme kertaa : 
"Seis! Kuka siellä"?, ja sitten ammun. 

Ennen sotilaiden omiin joukko - osastoihin siirty
mistä piti leirillä vieraillut puolustusvoimien 
komentaja, amiraali Jan Klenberg, leirijoukoille 
juhlallisen loppupuhuttelun. Kahden päivän aika
na amiraali oli saanut erittäin positiivisen kuvan 
rannikopuolustuksen uskottavuudesta ja tehok
kuudesta, eikä hän säästellyt sanoja kehues
saan harjoituksen johtajaa, eversti Haapalaa, ja 
leirijoukkoja, joita hän kuvasi esirnerkillisiksi. 
Puheensa lopuksi puolustusvoimain komentaja 
vielä muiden leirillä käyneiden vieraiden tapaan 
ihasteli saaristomaisernan kauneutta . 

Kok Ranta 
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Kertausharjoitus Hästö - Busössä 

Hästö - Busön linnakeen sotilaallinen toiminta 
vilkastui 24.5.1993, kun 26 reserviläistä astui 
saarelle viikon kestävään kertausharjoitttsta 
varten. Harjoituksissa kerrattiin niitä tietoja ja 
taitoja, jotka jokainen varusmies oppii varusmies
palveluksensa aikana. Heti varusteiden kuittaami
sesta alkaen aina ammuntoihin asti kertaajat 
totuttelivat itsensä sotilaskuriin ja sen henkeen. 
Miesten palvelukseen kuului mm. terveydentar
kastus , jossa todettiin yleiskunnon olevan hyvä, 
sekä liikuntasuoritus , joka mahdollistettin suun
nistustaipaleella Lappohjassa. Rynnäkökivääri ja 
sen toiminta tuli jälleen tutuksi pienen ammunnan 
kera saariston uumenissa, ja oppitunneilla käytiin 
läpi linnakkeen puolustussuunnitelmia, näiden 
huipentuessa IT - ammunnoissa viikon lopulla. 
liiat kuluivat savusaunan löylyssä, raastaen ulos 
vanhoja , ehkä yhteisiäkin muistoja. 

Hästö - Busön linnakeella on luovuttu varusmies
palveluksen alokaskoulutuksesta. Saarella 
kuitenkin toimii varusmiehiä erilai&issa tehtävissä 
esim. sotilaspoliiseina ja veneenkuljettajina. 
Hästö - Busö on kaunis saari vanhoineen raken
nuksineen ja mielenkiintoisina luontokohteina. 
Pieni golf-kenttä ympäriöi kasarmialuetta, antaen 
erilaisia virikkeitä varusmiehen vapaa-ajalle. 
Kalastusta voi harrastaa saaren kallioilta, samoin 
kun lenkkeilyä ja muita urheilulajeja kasarmin 
lähellä olevalla kentällä. Kaikin puolin monipuoli
nen saari teki varmasti kertausharjoituksista 
suorittaville reserviläisille miellyttävän paluun 
takaisin sotilasarkeen. 

Alik Mäkinen I s 

Reserviläiset valmiina uusiin koitoksiin 

HANKONIEMI 27 

Lippupäivän paraati 

Hämeenlinnassc1 järjestettiin 4.6.1993 puolustus
voImIen perinteinen lippupäivän paraati ja 
ohimarssi. Tänä vuonna lippupäivillä oli erityinen 
merkitys juhlistettaessa itsenäisen Suomen 
Puolustusvoimien 75-vuotisjuhlaa. Paraatiin oli 
saapunut tuhansia sotilaita, pääosin Läntiseltä 
Maanpuolustusalueelta. Kaikki aselajit, kuten 
myös maanpuolustusjärjestöt ja veteraanijärjes
töt, olivat edustettuna. 

Tasavallan Presidentti suoritti ensin paraatijouk
kojen katselmuksen ja sen jälkeen piti juhla 
puheen. Juhlapuheen jälkeen vuorossa oli paraa
tijoukkojen ohimarssi, jossa Hangon Rannikopat
teristolla oli mukana sekä 130 TK rannikotykkejä 
että MTO-85 meritorjuntaohjuksia. Rannikotykis
tö, muiden aselajien ohella, valoi katsojiin uskoa 
Suomen puolustuskyvystä. Suomalainen sotilas 
on valmis kaikkiin haasteisiin. 

Ramppikuumetta ennen paraatia ? 

- Älkää etuilko, tykkimies , menkää jonon 
päähän. 

- En voi, Herra Alikersantti. 
- No, miksi ette. 
- Siellä on jo joku. 
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OSUUSPANKKI RAASEPORI 

•• 
ANDELSBANKEN RASEBORG 

ISO ERO 
EDUKSESI 
· HINNOISSA 
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- HINNOISSA 
- HINTAMERKINNOISSA 
- TUOREUDESSA 
- VALIKOIMISSA 
- SELKEYOESSA 
- OSTOSTENTEON HELPOIIOESSA 

EN SKILLNAD 
SOM SYNS 

PA PRISfRNA 
Su1>erneHu ar 1ust del som alla prismedvetna 
kunder vantat :;ia . Se och 1amfor vara priser 
hqger ktarl under konkurrenternas Och de 
torlJlir lika superlaga I langa. langa t1der ! 

- PA PRISERNA 
- PA PRISMARKNINGEN 
- PA FARSKVARORNA 
- PA SORTIMENTET 
- PA TYDLIGHETEN 
- PA LATTHETEN ATT SHOPPA 

MINIMOI RUOKAMfN OSI - TULE SUOR AAN. SUPERNETTOON1 

MINIMERA MATKOSTNAOERNA. KOM OIREKT TILL SUPERNETTO 

ESPLANADI b7 f SPLAN:,DE'N 6i PUH TEL 82484 . 9 20 . • · 8 . 18 . 

•• 

OY HANGO 

STEVEDORING AB 
puh. 2484 811 

OY SOFTEMA AB 

COMPUTER SOFTWARE 

Kemikaalio Carola 
Vuorikatu 15-17 

10900 Hanko 

PAIIMA 
Korsmanink:itu ~R 

10900 Hanko 

HANKONIEMI 

In Touch with Tomorrow 

TOSHIBA 
Copiers • Telefax 

Ravintola PI RATE 
Satamakatu 13 

10900 Hanko 

Vuorikatu 13 Hanko 

HANGON APTEEKKI 

Aktia.Bank 
SÄÄSTÖPANKKI AKTIA HANKO 

VUORIKADUN KENKÄ 

Vuorikatu 21 

911-2482 320 
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Gusine5s-to-Bw;iness Travel Aaency 

TRAVEK 
Helsinki Hanko 

lv1a lkatoimislo Hesebyrä 
Bulevardi 10 Boulevarden 
10900 Hanko 911 -2486 R31 

·----- -···· -··---·----l------------------, 
: ~ KUKKA ~,.. ... •••r•,,,. 

!
1 

aLO~' ~e.u\x b ) 
Vuorikatu 21 Forum -

1 Hanko a• 911-2485 600 Hangö 

r,+.,: 

@ 
Sessans 

JHl~KilD TEL 
Puh 911 -248 6494 Te/} 
FAX 911 -248 5275 (/ 

Ratakatu 5 Bangatan 
Pl. 47 PB 

10901 Hanko Hangö 

Lasten pukimo 

MINIMODE 

Forum 
911-2485 723 

HANGON AUTO- JA VENETALO 

ESPLANADI 130 

10960 HANKO 
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HANKONIEMEN VARUSKUNNAN URHEILIJOI
DEN TAPAHTUMIA KAUDELTA 1992 JA 
KEVÄÄLTÄ 1993 

Hangon Varuskunnan Urheilijoiden toimintavuosi 1992 oli seuran kahdestoista. Huomattavin tapahtu

ma oli Sotilasurheiluliiton nuorisoleiri Hästö-Busön-linnakesaarella heinäkuun alussa. Leirille osallistui 

56 lasta ja 1~ aikuista ohjaajina. Leirin johto oli hankolaisten harteilla. Leirin ohjelmassa oli mm. isom

mille lapsille suunnistusta ja pienemmille oravapolkukilpailu, pallopelejä pelattiin mitä erilaisempia 

"sokkopallosta" pesäpalloon ym. Ikimuistoisia hetkiä vietettiin iltanuotiolla linnakkeen länsipään kallioil

la ja taitoa ja kuntoa koeteltiin päätöspäivänä leiriolympialaisissa. Kiitoksia kaikille mukana olleille reip

paasta toiminnasta ja erikoiskiitos linnakkeen ruokalan henkilökunnalle hyvistä ja maittavista ruoista ! 

Muita jo lähes vakiintuneen luonteensa saavuttaneita tapahtumia toimintakaudella -92 olivat puisto

viesti tuokokuussa ja seuraottalupäivät Tuusulan Varuskunnan Urheilijoiden kanssa tällä kertaa meillä 

Hangossa sekä henkilökunnan että varusmiesten lentopallo-, sähly- ja tennisottelut. 

Vuosikokouksessa helmikuussa -93 palkitt(in urheiluseuran toiminnassa ansioituneita ja kuluneen 

toimintakauden aikana Sotilasurheiluliiton kilpailuissa menestyneitä jäseniä. Sotilasurheiluliiton jäsen

seuran pronssisen ansiolevykkeen saivat toimistosihteeri Irma Kankarista ja yliluutnantti Markku Sipo

vaara. Liiton mestaruuskilpailujen voittajat -92 seurastamme olivat sotilasmestari evp Paavo Pohjonen 

ilmapistooli 60 ls Y40; sotilasmestari Vesa Oksanen hiihtosuunnistus; talousluutnantti Jyrki Alaluusua 

tennis A-sarja, kaksinpeli ; toimistosihteeri Irma Kankarista tennis naiset, kaksinpeli. 

Kuluneena kevätkautena on ehditty pitää mm. lasten hiihtokilpailut viiden lumettoman talven jälkeen, 

lentopallo-ottelut ja puistoviesti. Kesällä aiomme osallistua turkulaisten isännöimälle nuorisoleirille 

Gyltön saarella. Syksyllä ohjelmassa on mm. tennis- ja lentopallo-ottelut sekä seuraottelupäivät 

Tuusulassa. 

Kuluneesta toimintavuodesta kaikkia mukana olleita kiittäen ja virkistävää ja urheilullista loppuvuotta 

toivottaen ! 

Puheenjohtaja 

Majuri Veikko-Olavi Eronen 

Tuloksia: 

Puistoviesti 12.05.1993 

Kilpasarja: 
1. Beach Boys ( Karjaa ) 

aika 11.02 

HANKONIEMI 

2. Hangon Varuskunnan Urheilijat r.y. (huoltopatteri) 
aika 12.20 

3. Hangon Varuskunnan Urheilijat r.y. (Russarö) 
aika 13.34 

Naistensarja: 
1. Hangö Högstadium 

aika 6.27 
2. HIK Handboll 

aika 7.04 
Puulaakisarja: 

1. Handelsläroverket (Tammisaari) 
aika 11 .07 

2. Hangö Gymnasium 
aika 11 .58 

3. Hangon Rannikkopatteristo (kantahenkilökunta) 
aika 13.54 

Ampumamestaruuskilpailut 1993 
1. Ylil Kallio Mauri 
2. Maj Lyytikäinen Oiva 
3. Talltn Alaluusua Jyrki 

Yleisurheilu 1992 
1. Vääp Ahlgren Milko 
2. Ylil Helander Rami 
3. Sotmest Mehtälä Eero 

Lentopallo-ottelut 24.3.199~ 
Hikihylsy XII (henkilökunta) 

1. Esikunta 
2. Russarön linnake 

Kokardicup (varusmiehet) 
1. Russarön linnake 1 
2. Russarön linnake 11 
3. Huoltopatteri 

Nuorisoleiri Hästö-Busössä 
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VANHAT SOTURIT EIVÄT KUOLE KOSKAAN 

Tulenjohtajat työssään 26-28/6 -41 . Porsö ( Hangon rintama ) -SA-kuva · 


