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PATTERISTON KOMENTAJAN TERVEHDYS 

Muutos on ajan tunnus niin Hangon Rannikkopatteristossa kuin koko puolustusvoimissa. On rationa
lisointia, henkilöstöjärjestelmän kehittämistä, palkkauksen kehittämistä, jatkuvasti muuttuva suunnittelujärjestel
mä, uutta tekniikkaa ja atk:ta. On varusmieskoulutuksen uusi ilme ja joukkotuotanto, uusi organisaatio ja paljon 
muuta. Ja jokaisella tietysti omat murheensa. 

Kun kaikkia asioita kehitetään ja uudistetaan saman aikaisesti, saattaa itse kullekin syntyä vaikutelma 
kaaoksesta, josta ei kunnialla selvitä. Nyt, kun pahin alkaa olla ohitse ja seestyminen paljastaa tuloksen , näyttää 
muutos myönteiseltä - kehitykseltä. 

Patteristo on jo toteuttanut vaadituista ratinalisointitoimenpiteistä pääosan. Kun vielä huolto saadaan 
perattua ja esikunta siirrettyä uusiin tiloihin on pääkohdat toteutettu. Tämä ei tarkoita sitä, että ratinalisointi 
päättyy siihen. Kaikki toiminnot tulevat olemaan jatkossakin jatkuvan kriittisen tarkastelun, ja tarpeen vaatiessa 
muutoksen kohteena. 

Muutoksen merkkinä patteristolle vahvistettiin uusi kokoonpano tämän vuoden alusta. Patteristoon 
kuuluu esikunta, Russarön linnake, ohjuspatteri , huoltopatteri ja huoltokeskus. Hästö-Busö ja Tulliniemi ovat 
vartiolinnakkeita. 

Patteriston toiminnan kannalta vaikein ongelma on edelleen peruskoulutetun kantahenkilökunnan 
vähäisyys. Kun samaan aikaan sattuu useiden mestareiden siirtyminen reserviin ja joitakin siviiliin lähtöjä, on 
tilanne lähes kriittinen. Töitä ei voi loputtomiin jakaa yhä pienemmälle joukolle. Naru tulee vetävän käteen. 

Koulutus on todella saanut uutta ilmettä. Varusmiesten koulutusjärjestelmä on muuttunut selvästi 
paremmaksi. Joukkotuotanto taas motivoi sekä koulutettavia että kouluttajia. Oman sodan ajan joukon ja oman 
tehtävän määrääminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on omiaan suuntaamaan koulutuksen olennai
seen. 

Merivalvontatapahtumat, yhteisleiri Kotkassa, kilpailuammunnat, useat vierailut näytöksineen, uuden 
tekniikan omaksuminen sekä varsinkin tämän vuoden päätapahtuma, Hästö-Busön linnakkeen kertausharjoitus 
osoittavat, että patteriston henkilöstöllä on rautainen ammattitaito. Siitä voi komentaja olla vain kiitollinen. 

Menestysten kertaaminen vahvistaa tervettä itsetuntoa. Se auttaa kohtaamaan tulevat haasteet. 
Haasteita onkin tulossa useita ensi vuonna. Suurimpina niistä mainitsen rannikkotykistön yhteisleirin järjestämi
nen Hankoniemellä, patteriston esikunnan siirtäminen uusiin tiloihin sekä patteriston 75-vuotisen taipaleen 
juhlistaminen arvokkaalla tavalla. 

Tämän Joukko-osaston väen kanssa voi komentaja huoletta tarttua tuleviin tehtäviin . Tiedän, että niistä 
selvitään hyvin. 

Suokaa aikaa myös itsellenne ja läheisillenne! 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti S-G Grönberg 
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Nimitykset 

- luutnantti Jyrki Talvinen pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.7.1994 
- opistoupseerioppilas Mikael Puska pv:n 5 lkan opistoupseerin virkaan 1.7.1994 
- majuri Jarmo Valtimo majurin virkaan 1.8.1994 
- luutnantti Ari-Palm pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.9.1994 
- ruokala-apulainen Tuula Matilainen pv:n keittäjän A 08 pl :n virkaan 1.9.1994 
- ruokala-apulainen Seija Kovanen pv:n keittäjän A 08 pl:n virkaan 1.9.1994 
- tekn ikko, res alik Jyrki Risku pv:n A 14 pl:n virkaan 1.1 1.1994 
- luutnantti Heikki Palin pv:n 2 lkan opistoupseerin virkaan 1.12.1994 
- yliluutnantti Tanel i Uosukainen kapteenin virkaan 1.1 .1995 
- luutnantti Eero Mehtälä pv:n 2 lkan opistoupseerin virkaan 1.1.1995 
- luutnantti Ari Voutilainen pv:n 3 lkan opistoupseerin virkaan 1.1.1995 
- luutnantti Reijo Kivelä pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.1.1995 
- luutnantti Jukka Suvela pv:n 4 lkan opistoupseerin virkaan 1.1.1995 
- v-vääpeli Hannu Oksanen pv:n varastonhoitaja A 13 pl :n virkaan 1.1 .1995 
- v-al ikersantti Veikko Leinonen pv:n asentaja A 13 pl:n virkaan 1.1.1995 
- v-alikersantti Olli Kovanen pv:n varastonhoitaja A 09 pl :n virkaan 1.1.1995 
- Maria Fredriksson-Ahomaa nimitetty virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen osa-aikaiseksi 
sotilaseläinlääkäriksi ajalle 1.1.-31 -12-1995 

- sotilaspastori Hannu Kivijärvi nimitetty virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen osa-aikaiseksi 
sotilaspapiksi ajaksi 1.1.-31 .12.1995 

- reservin kersantti Tero Lipola nimitetty virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen määrättynä 
kouluttajaksi ajaksi 1.1.-30.9.1995 

- Päivi Kinnunen nimitetty ruokala-apulaisen A 05 pl :n määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1 .-
31.12.1995 

- Kaarina Tynkkynen nimitetty osastonhoitaja A 18 pl :n määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.-
30.6.1995 

- opistoupseerioppilas Jari Jankama nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.1995-
19.6.1996 

- opistoupseerioppilas Jussi Mankinen nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.1.1 995-
19.6.1996 

- sotilasteknikko Pasi Kärkkäinen pv:n sotilasteknikon A 14 pl :n virkaan 1.2.1995 
- nimitetty määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.3.-31 .12.1995 kouluttaj iksi seuraavat henkilöt: 

- res kers Miikka Abrahamsson 
- res vänr Arto Ahtola 
- res al ik Mika Huovinen 
- res vänr Kari Korhonen 
- res al ik Sami Koskinen 
- res vänr Jouni Kuisma 
- res vänr Lasse Malmberg 

- luutnantti Teemu Patrakka 3 lkan opistoupseerin virkaan 1.3.1995 
- teknikko, res vänrikki Mika Romppanen pv:n sotilasteknikon A 14 pl:n virkaan 1.5.1995 
- kadetti Kari Salin pv:n luutnantin virkaan 2.6.1995 
- luutnantti Hannu Sjöblom 2 luokan opistoupseerin virkaan 1.7.1995 
- SAH tilannevalvoja Taru Kalmari määrätty A 11 pl :n erikoisammattimieheksi 1.7.1995 
- luutnantti Antti Rautava 3 lkan opistoupseerin virkaan 1.7.1995 .---------------, 

Ylennykset 

- värvätty korpraali Teemu Kavander värvätyksi alikersantiksi 4.6.1994 
- luutnantti Petri llvesaro yliluutnantiksi 1.7.1994 
- vääpeli Jukka Suvela luutnantiksi 1.7.1994 
- vääpeli Ari Palm luutnantiksi 1.7.1994 
- teknikkoyliluutnantti Reino Merikukka tekn ikkokapteeniksi 6.12.1994 
- värvätty ylikersantti Kalevi Voutilainen värvätyksi vääpeliksi 6.12.1994 
- yl iluutnantti Tanel i Uosukainen kapteeniksi 1.1.1995 
- opistoupseerioppilas Jari Jankama vänrikiksi 1.2.1995 
- opistoupseerioppilas Jussi Mankinen vänrikiksi 1.2.1995 
- kadetti Kari Salin yl iluutnantiksi 2.6.1995 
- teknikkoyl iluutnantti Jaakko Nykänen teknikkokapteeniksi 4.6.1995 

LEHDEN TOIMITUS TOWOTTAA 
KAIKILLE LUKIJOILLEEN 

AURINKOISTA LOPPUKESÄÄ! 

HANKONIEMI 5 

Määräykset 

- värvätty Susanna Salmberg värvätyksi erikoismieheksi 1.8.1 994 
- vänrikki Ari Majava merenkulku-upseeriksi Huoltopatterille 1.9.1994 
- luutnantti Hannu Sjöblom laskinupseeriksi Russarön linnakkeelle 1.9.1994 
- yliluutnantti Sami Iso-Lauri toimistoupseeriksi (lka 18) koulutus-ja järjestelytoimistoon 1.11 .1994 
- yliluutnantti Marko Karppinen yksikön varapäälliköksi (lka 18) Russarön linnakkeelle 1.11.1994 
- sotilasmestari Risto Muuro talousupseeriksi Russarön linnakkeelle 1.1.1995 
- vänrikki Mikael Puska taisteluvälineupseeriksi teknilliseen toimistoon 1.1.1995 
1.1.1995 lukien: 
- majuri Jarmo Valtimo toimistopäälliköksi (lka 17) suunnittelutoimistoon 
- yliluutnantti Sami Iso-Lauri toimistoupseeriksi (lka 18) koulutustoimistoon 
- luutnantti Eero Mehtälä toimistoupseeriksi koulutustoimistoon 
- yliluutnantti Taneli Uosukainen yksikön päälliköksi (lka 18) Ohjuspatteriin 
- luutnantti Eero Savikko yksikön vääpeliksi Ohjuspatteriin 
- v-alikersantti Pertti Musturi ohjusmieheksi Ohjuspatteriin 
- yliemäntä Merja Vartiainen huoltotoimistoon 
- luutnantti Pertti Tissari viestiupseeriksi Huoltopatteriin , oto-tehtävänä Ohjuspatterin viestiupseeri 
- sotilasmestari Petri Manninen taisteluvälineupseeriksi Huoltpatteriin 
- sotilasmesari Kari Salomaa tutkaupseeriksi Huoltopatteriin 
- teknikkoluutnantti Kari Kontturi alushuoltoteknikoksi teknilliseen toimistoon 
- luutnantti Ari Palm taisteluvälineupseeri 111:ksi teknilliseen toimistoon 
- vanhempi asentaja Jouko Veikanmaa vanhemmaksi asentajaksi Huoltamoon 
- asentaja Veikko Leinonen asentajaksi Huoltamoon 
- varastomestari Matti Niemi varastomestariksi patteriston varusvarastolle 
- varastonhoitaja Kirsti Puikkonen varastonhoitajaksi patteriston varusvarastolle 
- toimistovirkailija Anne Honkavuo patteriston varusvarastolle 
Hangon ruokalaan 1.1.1995 lukien: 
- emäntä Pirjo Loikkanen emännäksi 
- keittäjä Enni Peuhkuri keittäjäksi 
- keittäjä Sirkka Kovanen keittäjäksi 
- keittäjä Maija Huovinen keittäjäksi 
- keittäjä Marika Nousiainen keittäjäksi 
- varastonhoitaja Eeva Pohjonen varastonhoi-

tajaksi 

Siirtyneet 

Toiseen joukko-osastoon: 
- luutnantti Jukka Suvela Hämeen Rykmentistä 

Hangon Rannikkopatteristoon 1.7.1994 
- yliluutnantti Rami Helander Suomenlinnan Ran

nikkorykmenttiin 1.9.1994 
- v-alikersantti Pertti Musturi Uudenmaan Jääkäripa

taljoonasta Hangon Rannikkopatteristoon 1.9.1994 . 
- luutnantti Mikko Helenius Suomenlahden Laivastoon1 

1.5.1995 
Eläkkeelle siirtyneet: 
- ruokala-apulainen Sirkka Toivanen 1.10.1994 
- osastonhoitaja Thelma lsaksson 1.1.1995 
- yliluutnantti Veijo Kalmari 1.4.1995 
- yliluutnantti Mauri Kallio 1.8.1995 

Irtisanoutuneet: 
- sotilasmestari Jyrki Lastunen 10.10.1994 
- teknikkoluutnantti Kari Sipinen 1.11.1994 
- sotilasteknikko Jyrki Risku 1.5.1995 
- teknikkoh:iutnantti Kari Kontturi 1.8.1995 

TERVETULOA 
MEIL.L.E! 

TARJOAMME SINULLE MM. : 
LAAJAN TUOTEVIILll(OIMIIN, 

HYVÄT TUORETIIVll1MT, 
OSAAVIIN & 

PALVELUHENKISEN 
HENl(ILÖl(UNNIIN 

___ CT{31---~ 

MARKE T 1 

srm=u 
Espl. 67 248 2484 

VÄL.KOMMEN 
TIL.L. OSS! 

VI ERBJIJOER DIG BLA.: 
ETT BRETT SORTIMENT, 
FINII FÄRSKVIIROR, 
l(OMPETENT & 
SERVICEINRIKTIIO 
PERSONIIL 

Avoinna • Öppet 

9-20 
8-18 



6 HANKONIEMI 

Perinneasiat 

TASAVALLAN PRESIDENTTI, SUOMEN VALKOISEN 
RUUSUN JA SUOMEN LEIJONAIN RITARIKUNTIEN 
SUURMESTARI ON MYÖNTÄNYT 4.6.1995 SEURAA
VAT KUNNIAMERKIT 

- Suomen Valkoisen Ruusun Ansioristi (SVR ArR) : 
- yliluutnantti Aulis Nykäselle 

- Suomen Valkoisen Ruusun 1. LK:n Mitalu Ku (SVR M 1) 
- luutnantti Kari Vahteralle 

HANGON KAUPUNKI 
HANGÖ STAD 

- sairaanhoitaja Marja-Leena Bastmanille 
- Suomen Valkoisen Ruusun Mitali (SVR M 1) 

- SAH erikoisammattimies Liisa Kalannille 
- Suomen Valkoisen Ruusun Mitali (SVR M) 

· - toimistovirkailija Kirsti Johansonille 

PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA ON MYÖNTÄNYT 
4.6.1995 SOTILASANSIOMITALIN SEURAAVILLE 

- majuri V~ikko-Olavi Eroselle 
- SAH erikÖismies Ann-Catrin Kaivolinille 

PATTERISTON PIENOISLIPPU ON MYÖNNETTY 
SEURAAVILLE 

- nro 147sotilasmestari Jyrki Lastuselle 9.10.1994 
- nro 148 osastonhoitaja Thelma lsakssonille 

31 .12.1994 
- nro 149 eversti Risto Sinkkoselle 30.11 .1994 
- nro 150 yliluutnantti Veijo Kalmarille 31 .3.1995 

PATTERISTON LIPPUKILPI ON MYÖNNETTY SEURAAVILLE 
- nro 170 sotilasmestari V Vehkamäelle (UudPr) 31.8.1994 
- nro 171 yliluutnantti Rami Helanderille 31 .8.1994 
- nro 172 Ruotsin puolustusvoimien komentajalle 31.8.1994 
- nro 173 toimistosihteeri Irma Kankaristolle 17.9.1994 
- nro 174 ruokala-apulainen Sirkka Toivaselle 30.9.1994 
- nro 175 poliisimestari Ari Sarjaselle 27.9.1994 
- nro 176 RSK:n Hangon paikallisosastolle 8.10.1994 
- nro 177 piirtäjä Marja-Leena Semille 25.10.1994 
- nro 178 teknikkoluutnantti Kari Sipiselle 31 .10.1994 
- nro 179 eversti Erkki Silvolle 27.11 .1994 
- nro 180 HMS Urd alukselle 29.11.1994 
- nro 181 Norjan puolustusvoimien komentajalle 6.4.1995 
- nro 182 luutnantti Mikko Heleniukselle 31.4.1995 
- nro 183 Krigsinvalidernas Brödraförbunds avdelning r.f. 7.5.1995 

PATTERISTON KOMENTAJA ON MYÖNTÄNYT HANKONIEMI RISTITOIMIKUNNAN ESITYKSESTÄ 
HANKONIEMEN RISTIN SEURAAVILLE 

- nro 998 myyntipäällikkö Ahovaara Timo - nro 1014 Silander Raimo - nro 1029 alik Kronqvist Mattipekka 
- nro 999 lkm Alanto Pertti 
- nro 1001 ylil Helander Rami 

- nro 1015 teknltn Sipinen Kari 
- nro 1016 ltn Sjöblom Hannu 

- nro 1030 lkm Lahtinen Arttu "--
~ nro 1031 lkm Lindeman Pekka 

- nro 1002 alik Juntunen Sami - nro 1017 ylil Uosukainen Taneli - nro 1032 kok Mäkelä Erko 
- nro 1003 sotmest Kolehmainen Auvo - nro 1018 alik Välttilä Mikko - nro 1033 alik Nieminen Henri 
- nro 1004 kers Lipola Tero - nro 1019 Alik Aalto Asko - nro 1034 kok Näsäkkälä Erkka 
- nro 1005 ltn Lusa Jari - nro 1020 rva Akkanen Anita - nro 1035 al ik Railio Sami 
- nro 1006 alik Malm Jukka - nro 1021 tkm Martin Vesa-Jukka - nro 1036 al ik Tuomi Juha 
- nro 1007 rva Metsäruusi Eila - nro 1022 tkm Nordling Teddy - nro 1037 kok Wirta Ville 
- nro 1008 kok Mäkelä Teemu - nro 1023 tkm Paakki Jani 
- nro 1009 rva Nummelin Eini - nro 1024 alik Syrjälä Aki 
- nro 1010 tkm Olenius Sami - nro 1025 rva Tuppurainen Arja 
- nro 1011 sotmest Rokosa Mauri - nro 1026 rva Väätäinen Elvi 
- nro 1012 tkm Salmelin Sami - nro 1027 tkm Drufva Tomi 
- nro 1013 kok Siiranen Mika - nro 1028 tkm Heli Jari 

HANKONIEMI 

HANGON 
MERIPELASTUSYHDISTYS 

Meripelastusseura irtau
tui pelastusrengas nimisestä 
järjestöstä omaksi pelastus or
ganisaatioksi jo 1900-luvun 
alussa. Pelastusrengas koostui 
lähes kokonaan naisista ja se 
toimii edelleen, vaikkakin sen 
jäsenien keski ikä on noin 70 
vuotta. Hangon meripelastusyh
distys kuului 1990-luvun alkuun 
asti Länsiuudenmaan meripe
lastusyhdistykseen, jonka jäl
keen se erkani omaksi järjes
töksi. Hangon meripelastusyh
distys sai myös samalla oman 
pelastusaluksen. 

Nykyään yhdistys toimii ak
tiivisesti Hangon alueella, tehtä
vänään auttaa merihätään joutu
neita. lisäksi se avustaa eri astei
sissa vaaratilanteissa olevia ve
neilijöitä ja merenkulkijoita sekä 
heidän aluksiaan. Hangon meri
pelastusyhdistys toimii yhteistyös
sä monien laitosten kanssa. Eni
ten yhdistys toimii merivartioston 
kanssa, mutta myös pelastuslai
tos, poliisi , tulli ja puolustusvoimat 
ovat tärkeitä yhteistyökumppanei
ta. 

Hälytykset yhdistys saa me
ripelastuskeskukselta, joita tulee 
keskimäärin 10-20 joka vuosi. Hä
lytyskokoonpano saadaan pelas
tusalukselle alle puolessa 

tunnissa,.vaikka toimintavalmius
aika on tunti.Hälytysryhmä koos
tuu päälliköstä, konemiehestä 
sekä pelastusmiehistöstä. Kaikki 
miehistön jäsenet ovat koulutettu
ja omiin tehtäviinsä ja jokainen 
tietää oman paikkansa aluksella. 

Pääkalustona on Pelastus
alus Russarö, joka saatiin viime 
vuosikymmenen loppupuolella. 
Alus on vuosimallia 1965 ja sen 
entinen nimi oli Adolph Bermpohl. 
Se on suuniteltu pelastuskäyttöön 
joten muutostöitä ei tarvittu sen 
siirtyessä Hangolle. Pelastusaluk
seen kuuluu apuvene Paavo, joka 
voidaan laskea aluksen peräpääs
tä vesille. Apuvene on erittäin tar
peellinen useimmissa pelastusteh
tävissä. Lisäksi yhdistyksellä on 
kumivene, jossa on 40 hv perä
moottori. Kumivene on kätevä var
sinkin nopeissa pelastusoperaati
ossa. Pelastusaluksella on myös 
muuta kalustoa, kuten ensiapu ja 
sammutusvälineitä. Ensiapu väli
neet ovat monipuoliset ja niitä käyt
tävä henkilöstö on ammattitaitois
ta. Patteristomme lääkäri Majuri 
Tom Kyander on myös ollut muka
na tarvittaessa. 

Hangon meripelastusyhdis
tys harjoittelee joka sunnuntai pe
lastamistaitoja, sekä kaikkea muu
ta alaan liittyvää. Näin saa-
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daan miehistö pidettyä ammatti
taitoisena ja virkeänä. Harjoituk
siin ei ole ikärajaa ja niissä onkin 
mukana paljon nuoria. Meripelas
tustoiminta sopii niin miehille kuin 
naisillekin, vaikka suurin osa on
kin miehiä. Joka vuosi pidettävät 
meripelastustaitokilpailut punnit
sevat sitten vuoden aikana opitut 
taidot. 

Yhteisharjoituksia on järjes
tetty merivartioston ja puolustus
voimien kanssa, sillä onnettomuus 
tilanteessa toimivat useat eri vi
ranomaiset. Yhteisharjoituksia toi
vottaisiin kuitenkin lisää, sillä ne 
antavat arvokasta tietoa epäkoh
dista. 

Meripelastusyhdistyksen 
toiminta ei ole kuitenkaan pelkkää 
pelastamista. Se järjestää jäsenil
leen perheretkiäja on mukana mm. 
Hangon regatassa sekä venemes
suilla. 

Ainoa huolen aihe seuralla 
on rahan puute. Iso alus vaatii 
paljon rahaa mm. polttoaine kului
hin ja konemiehen palkkaukseen. 
Uusi alus on suunnitteilla, mutta 
ainakaan lähiaikoina siitä ei voi 
vielä haaveilla. Yhdistys saa ra
hallista apua sponsorituloilla sekä 
jäsenmaksuilla. Kaupunki antaa 
venepaikan ja sähköä. 

Hangon meripelastusyhdis
tyksen tarkoituksena olisi saada 
kaikki pursiseuraan kuuluvat mu
kaan toimintaan , sillä jäsenmak
su on vain 30 mk. Kaikki muutkin 
toiminnasta kiinnostuneet ovatter
vetulleita mukaan harjoittelemaan 
meripelastuksen jaloja taitoja. 

Jos haluat liittyä mukaan toi
mintaan soita: 
Tom Widenäs 
248 3151 
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HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJOIDEN TAPAHTU-.. .. .. 
MIA KAUDELTA 1994 JA KEVAALLA 1995 

Hangon Varuskunnan Urheilijoiden toimintavuosi oli seuramme kolmastoista. Toimintamuodot ja tapahtumat ovat 
vuosien myötä saavuttaneet jo lähes vakioidun luonteen. 

Toimintakautena 1994 seuramme järjestämät kilpailut olivat lasten hiihtokilpailut maaliskuussa ja lentopallo
ottelut henkilökunnan ja varusmiesten joukkueiden kesken huhtikuussa, puistoviesti toukokuussa ja tennismestaruuskilpailut 
syyskuussa, joulukuussa pelattiin henkilökunnan sähly-, tennis- sekä sulkapallo ottelut ja varusmiesten yksiköiden väliset 
sählyturnaukset kuplahallissa. "Paavon pytystä" kisailtiin myös joulukuussa. 

Sotilasurheiluliiton järjestämiin mestaruuskilpailuihin on seurastamme osallistunut kilpailijoita ilma-ase-, tennis, 
sul[<apallo- ja sotilasgolfkisoihin. 

Toimintakaudella 1994 parhaiten menestyneet seuramme edustajat olivat sotmest evp Paavo Pohjonen ollen 
kolmas ilma-pistoolilla sarjassa Y 40, talltn Jyrki Alaluusua voittaen tennismestaruuskilpailujen A-sarjan kaksin- ja 
nelinpelin, upskok Lassi Ilvessalo ollen kolmas sotilasgolfissa SRC-sarjassa, lääkmaj Tom Kyander ollen kolmas 
sulkapallomestaruuskisoissa sarjassa Y 45. 

Seuramme jäseniä on osallistunut myös liiton ulkopuolisiinkin tapahtumiin mm Naisten Kymppi in, mistä 
erityistunnustus osallistuneille. 

Heinäkuussa pidimme lastenleirin Hästö-Busössä neljän aikuisen voimin kymmenkunnalle lapselle. Leiriä suosi 
erittäin lämmin sää. 

LASTEN LEIRI HÄSTÖ-BUSÖSSÄ HEINÄKUUSSA 1994 

JA KAIKILLA OLI NIIN MUKAVAA ... 

Marraskuussa kisailimme henkilökunnan ja varusmiesjoukkuein parin vuoden tauon jälkeen Hyrylässä Tuusulan 
Varuskunnan Urheilijoiden kanssa seuraottelun merkeissä. Lajeina olivat mm tennis ja sähly sekä laserammuntakin . 
Kilpailut päättyivät tasapeliin yhteispisteissä. 

Kevätkautena 1995 on ehditty pitää henkilökunnan "Hikihylsyottelu" ja varusmiesten "Kokardicupottelut", mitkä 
tällä kertaa pelattiin sählynä. 

Toukokuussa pidettiin Hangon Puistoviesti uudistetussa muodossa viisiotteluna Ankkalammen maastossa. 
Valitettavasti emme saaneet houkuteltua joukkueita seitsemää enempää, osa ilmoittautuneistakin oli jäänyt pois. 
Toivomme osannottajia ensi vuonna runsain joukoin mukaan tähän leikkimieliseen kisaan , erityistunnustus HanRPston 
naisille, saitte reippaan joukkueen kilpailemaan, hienoa! 

Tänä kesänä Turun Varuskunnan Urheilijat järjestävät lastenleirin Örössä, jonne toivomme HanVulaisten lasten 
osallistuvan. Syksyllä kutsumme Hyryläiset vastavierailulle Hankoon kisailemaan vauhdikkaiden lajien parissa. 

Kuluneesta toimintavuodesta kaikkia mukanaolleita kiittäen ja virkistävää ja urheilullista loppuvuotta toivottaen! 

PUHEENJOHTAJA 
MAJURI VEIKKO-OLAVI ERONEN 

II♦l[♦J 
Vuorikatu 13 Hanko 

HANKONIEMI 

URHEILUTULOKSIA 

HENKILÖKUNNAN HIKIHYLSY-TURNAUS 26.4.1995 
1. Russarön linnakkeen henkilökunta 
2. Esikunnan henkilökunta 
3. Huoltopatterin henkilökunta 

VARUSMIESTEN KOKARDICUP SÄHLYTURNAUS 26.4.1995 
1. Russarön linnakkeen tykkimiehet 
2. Huoltopatterin varusmiehet 
3. Huoltopatterin sotilaspoliisit 
4. Russarön linnakkeen MeriTjJaos 
5. Russarön linnakkeen kokelaat / ryhmänjohtajat 
6. Russarön linnakkeen tuliasemamieskurssi 

AMPUMAMESTARUUSKILPAILUT 1994 
1. Talltn Jyrki Alaluusua 
2. Maj Veikko-Olavi Eronen 
3. Evl Stig-Göran Grönberg 

TENNISMESTARUUSKILPAILUT 1994 
Kaksinpeli 
1. Talltn Jyrki Alaluusua 
2. Lääkmaj Tom Kyander 
3. Kapt evp Reijo Kankaristo 
4. Ylil Markku Sipovaara 
5. Tstosiht Irma Kankaristo 
Nelinpeli 
1, Talltn Jyrki Alaluusua - Tstosiht Irma Kankaristo 
2. Lääkmaj Tom Kyander - Kapt evp Reijo Kankaristo 

PUISTOVIESTI 1995 
Naiset 
1. Hangö Högstadium 
2. HanRPston naiset 
3. Mannerin konepaja 
Miehet 
1. Hangö Gymnasium 
2. Hangö Högstadium 
3. HanRPsto varusmiehet 
4. Hangon tenniskerho 

Sählyturnaus ei ollut niin totista peliä 
Kuvassa kersantti Pentti 

Puistoviestin pyöräilyosuus alkamassa 
Kuvassa vasemmalla tkm Vilmunen 

9 
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KERTAUSHARJOITUS HÄSTÖ-BUSÖN LINNAKKEELLA 26.5 - 2.6.95 

Reserviläisen päiväkirja yksikön vääpelin näkökulmasta 

Perjantai 26.5 
5.00 aamulla kello soi , suihkun kautta aamupala napaan ja juna-asemalle. Turun juna lähtee Hesasta 

klo 6.50. Espoossa vasta 7.07. Taas odottelua. Aivan kuten intissäkin. Juna-asemalle lappaa paljon miehiä 
kantaen jotain repun tapaista, joten oletan heidän kaikkien olevan menossa Hankoon. Muistot palaavat 
junassa. Vaihto Hangon junaan Karjaalla. Vihdoinkin rupeaa näkymään tuttuja naamoja, vanhoja tupakavereita. 

Juna saapuu Lappohjan asemalle 8.27 ja vastassa tietenkin sotapoliisitja muutama kapiainenkin. Siitä 
busseihin ja bussilla Koverhariin jossa vanha tuttu Vänö jo odotteleekin. Joskus puoli kymmenen maissa 
saavumme linnakkeelle ja sitten sodeen munkkikahville. Kahvin jälkeen vastaanotto alkaa jo ruuhkautua, 
joten pieni odottelu aamuauringossa ei haittaa, koska voi turista vanhojen kouluttajien kanssa mukavia 
menneistä. Sitten varusterumba. Kaikki vanhat romppeet taas reppuun ja vaihtamaan. Maastopuku päälle ja 
siviilit laatikkoon ja laatikko konttiin odottelemaan siviiliin pääsyä. 

Kouluttajat keräävät porukkansa kokoon ja kertovat harjoituksesta patteriston komentajan puhuttelun 
jälkeen, ja homma alkaa muistua mieleen jälleen kerran. Tutustutaan nukkumapaikkoihin ja linnakkeeseen 
yleensä ja käydään sodessa kahvilla. Ensinmäinen päivä alkaa olla pulkassa. 

Lauantai 27 .5 
T J 6. Herätys joskus kuuden pintaan ja romppeet päälle. Väsymys on kova, koska ensinmäinen yö tau 

ainakin sen alkuosa meni tutustuen uusiin "intti"-kavereihin. 
Toisen päivän ohjelmaan kuuluu kouluammuntoja rynkyllä ja alustavaa koulutusta, koska vain 

aliupseeritja upseerit sekä vain muutama miehistön, lähinnä huollon, jäsen olivat tulleet perjantaina. Saamme 
kuulla että miehistö saapuu vasta maanantaina. Toisen päivän ohjelmaan ei kuulu kummempia ja se kuluukin 
aika hitaasti, mutta kyllä sekin loppuu aikanaan. 

Säät olivat niin hyvät että aurinkoakin 
pääsi ottamaan 

Sunnuntai 28.5 
Sunnuntai aika olikin "intti"-tyyppinen sunnuntai Ei kummempaa ohjelmaa, oikeastaan aika vapaamuo

toista vanhan kertaamista, mutta kyllä sitä huomaakin kuinka paljon sitä onkaan unohtanut vuosien aikana, 
vaikka allekirjoittaneella ei ole kuin muutama vuosi kotiuttamisesta Russarön linnakkeelta. Taas voi jutella 
vanhojen kavereiden ja kouluttajien kanssa mitä kukin on vuosien aikana saanut aikaan. 

Maanantai 29.5 
Miehistö saapuu kello yhdeksän maissa, vaikkakin vain puolet miehistön koko määrästä, koska joukko 

on puolitettu ruuhkan välttämiseksi. Tuttuja naamoja,nuoria,vanhoja,pitkiä tukkia,partoja, tätäkö tämä sitten
kin on. Tähän rumbaan vääpelitkin pääsevät mukaan, vaikkakin sehän on jo tuttua touhua inttiajalta uusien 
alokkaiden vastaanottotilaisuuksista. Mutta tämä on ihan erilainen juttu. Nimittäin kapiaiset ovatkin aikalailla 
taka-alalla. Me saamme hoitaa melkein koko jutun. 

Joukot saadaan kootuksi, ja eikun yksiköihin, jossa koulutus onkin jo kovassa käynnissä. Vedetään 
kehystä melkein koko päivä, mutta sillä erolla inttiin että reserviläisjohtajat hoitavat kaiken. Kouluttajat ovatkin 
vain näkymättöminä "takapiruina" koko harjoituksen ajan, ja oikaisevat vain virheet, tai siis varmistavat ettei 
virheitä pääse tapahtumaan. Tämä onkin meille näytön paikka. 

Jatkuu seuraavalla sivulla .. . 
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Tiistai 30.5 
Vaikka vääpelin toimistossa onkin täysi tohina päällä, papereita siellä täällä joka puolella, niin ulkona 

maastossa jatkuu ankara harjoittelu, koska kohta päästään ampumaan ensinmäiset kovapanosharjoitus
laukaukset. Ja kun ammunnat alkavat, niin vääpelin toimiston ikkuna melkein putoaa syliin kun 100 TK patteri 
aloittaa ampumisen. Harmittava takaisku tapahtuu tietysti, ja 2. satasen ensinmäinen kranaatti onkin suutari. 
Porukan mieliala laskee. 

Iltapäivällä miehistön toinen osa lähtee ampumaan rynkyllä, ja sitten alkaajytistä. Tampella eli 152 mm 
patteri alkaa aloittaa ampumisen. 1.Tampella ei ole kauhean pitkän matkan päässä vääpelin toimistosta, ja 
sen kyllä huomaa. 

liian päätteeksi vielä Tampellan pojat saavat täysosuman. Etulauttaan on osunut kranaatti keskelle 
ponttoonia. Se siitä lautasta. Sen puoleen tvällärit eivät ole mielissään. Hitsaukseen meneekin koko kesä, ja 
lauttakaan ei ole kovin halpa. liian päätteksi taas saunaan, saunahan on ollut joka päivä päällä kello yhteen 
asti yöllä, ja kaikki iltavirkut pääsevätkin saunomaan ennen nukkumaan menoa. 

Keskiviikko 31.5 
Harjoitusammunnat alkavat heti kello yhdeksän jälkeen. Onhan kranaatteja varattu noin 90 per putki. 

Kirjureilla alkaa hiki valua entistä kovemmin, koska koko viikon on ollut noin 30 astetta auringossa ja töitä on 
paljon. 300:n äijän paperit ja passit kuntoon perjantaiksi. 

Sitten vihdoin satasen poikia alkaa onni seurata. Toinen lautta hajalle. Kranaatti osui takalauttaan 
ponttoonin päähän. Ammunnat sujuivat hyvin ja reserviläisjohtajat ovat mielissään, puhumattakaan kouluttajista. 

Torstai 1.6 

Vastahyökkäys onnistui vaikka vastas 
sa oli kovia taistelijoita. 

Tiukkaakin tiukempi harjoituspäivä. Huhu kertoo hyökkäyksen tulevan tänään illalla tai yöllä ja se on 
voitettava. Aamupäivällä saapuu nelisenkymmentä rannikkojääkäriä Tammisaaresta esitaistelujoukoiksi. 
Päivällisen jälkeen alkaa mielenkiinto herätä. Milloin tulee hyökkäys. 

Perjantai 2.6 
Kello on siinä yhden paikkeilla kun herään ilmahälytyksen ääneen. Pian sen jälkeen kuuluu krh:n ääniä 

ja sitten tasainen rynkyn papatus. He ovat saapuneet. Vähän myöhemmin jysähtää Tampella-patterin 
kranaatit ilmaan ja perään 100 TK-patterin kuulat. Taistelu on alkanut. Joskus puoli yhdeksän maissa taistelu 
on päättynyt meidän voittoon tietenkin ja voidaan aloittaa leirin purkaminen. Kaikki auttavat toisiaan, että 
pääsisimme äkkiä terassille. Aurinkoa kun ollut koko viikon ja kirkkaalta taivaalta. Vääpeleillä täysi työ saada 
passit ja muut paperit kuntoon ennen kotiuttamista. Sehän on helppo homma kun on hyvät kirjurit ja tietysti 
ammattiporukka ja motivaatio on korkealla. Kaikki sujuu aikataulun mukaan ja kotiin päästään neljän jälkeen. 
Tilausbussit odottavat miehiä Syndalenissa. Matka kotiin on alkanut. 

Minulle itselleni jäi harjoituksista ainoastaan hyvä mieli ja mielenkiinto seuraaviin harjoituksiin. 
Kouluttajien asenne oli aivan uskomaton, siitä täysi kymppi kaikille kouluttajille. Reservin päälliköt hoitivat 
hommansa hyvin ja taidolla. Ruoka oli hyvää. Siitä kiitos talousryhmälle ja huoltoupseerille. Siis kaikenkaikkiaan 
harjoitus oli hyvä. Omasta puolestani kehotan kaikkia lähtemään harjoituksiin kun käsky sinne tulee, kunhan 
ei ole mitään vakavaa estettä saapumiselle. Toivottavasti näemme seuraavissa harjoituksissa ja otetaan siitä 
kaikki hauska irti , koska kertaukset eivät ole sama kuin intti. Me olemme siellä tekemässä maanpuolustus
työtä omalla tietotaidollamme. 
kiitos 

Yksikön vääpeli 
reservin kersantti - N Kavaleff 
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RUOTSALAINEN LAIVASTOVIERAILU HANGOSSA 16.- 19.5.1995 

Tiistaina 16. toukokuuta saapui Tukhol
man pohjoispuolella sijaitsevasta Vaxholmin 
laivastotukikohdasta kolmen aluksen osasto vie
railulle Hankoon. Osastoon kuului vartiolaiva 
"HMS Händig" sekä kaksi taisteluvenettä ("806 
"ja "847"). Alukset ja niiden miehistö kuuluivat 
rannikkotykistöön , joka Ruotsissa kuuluu 
ran n i kkotykistön alaisuuteen. 

HMS Händigin henkilökuntaa (vas) Kapt Westerlund, Ltn 
Jacobson, Ltn Swaan ja Ltn Milton. 

Vieraita oli noin kolmekymmentä, joista 
varusmiehiä oli kahdeksan. Alukset kiinnittivät 
Länsisatamaan, jossa lehdistöllä ja yleisöllä oli 
tilaisuus tutustua niihin. Vieraille oli laadittu vie
railluohjelma, joka piti sisällään mm. tutustumi
setVaasan Rannikkojääkäripataljoonaan Drags
vikissa, rintamamuseoon Lappohjassa, Cebal
Printal Osakeyhtiöön Hangossa sekä Riilahden 
meritaistelun muistomerkiin Bromarvissa. 

Viikinki Torleif 
Amfibiopataljoonan 
tunnus 

Vieraiden taisteluveneet kuuluivat Amfi
biopataljoonaan. Se koostuu komentajasta esi
kuntineen , esikuntakomppaniasta, amfibiokom
paniasta, kahdesta rannikkojääkärikomppani
asta sekä kranaatinheitinkomppaniasta. Amfi
biopataljoonan päätehtävänä on meritse tapah
tuvien hyökkäysten torjunta. 

SPAR 
market 

Spor -Granniksesta löydät pysyvästi edulliset hinnat joka päivä! 
Från Spar -Grannis hittar du varje dag ständigt förmånliga produkter! 

@t;l~AINIS 
Espl. 79 HANGÖ HANKO 1!' 2484853 

Tehtävää varten sen pääaseistuksena ovat mii
nat ja ohjukset. Maasotaa varten se on lisäksi 
aseistettu konekiväärein, kranaattikiväärein ja 
kranaatinheittimin. Taisteluveneet puolestaan 
mahdollistavat amfibiopataljoonan tai sen osien 
maihinnousun saarien valtaamisen ja vastahyök
käykset vihollisen valtaamille alueille. 

Taisteluvene "806" 

Amfibiopataljoonan luonnoll inen toiminta
alue on rannikko ja saaristo. Pataljoona voi 
nopeasti suorittaa tiedustelu- ja/tai taistelutehtä
viä saaristossa ja tehtävät suoritettuaan kado
ta ... 

Taistelusukeltajia 

Rannikko
jääkäreitä 

~ KUKKA 

BLOMSTER "'le.\\\X 
Forum 

Hanko T 911-85 600 Hangö 
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Jotta amfibiopataljoona suoriutuu tehtävistään, täytyy koulutuksessa saavuttaa tietty taso. 
Tämän takia taistelusukeltajat ja rannikkojääkärit suorittavat koulutuksensa aikana mm. seuraavat 
kokeet: 

Koe Sisältö Vaatimus 

aseet turvallisuus- ja ampumakoe hyväksytty suoritus 

pikamarssi 6,5 km, 20 kg kantamus 40 min 

taistelu- ja esterata 4,5 km, 20 kg kantamus 42 min 

kestävyys koe noin viikko hyväksytty suoritus 

melonta 80 - 100 "matkaminuuttia" läpäisy 

Muut amfibiofotilaat suorittavat mm. seuraavat kokeet: 

Koe Sisältö Vaatimus 

aseet turvallisuus- ja ampumakoe hyväksytty suoritus 

pikamarssi 3 km, 20 kg kantamus 18 min 

taistelu- ja esterata 3 km, 20 kg kantamus 30min 

eriytyvä koulutus noin viikko hyväksytty suoritus 

Amfibiosotilas 

~ Amfibiopataljoona koulutetaan pääasias
sa Vaxholmin KA 1 :ssä, jossa koulutetaan mm. 
kaikki rannikkojääkärit. Joinakin vuosina amfi
biosotilaita koulutetaan muissakin yksiköissä. 
Lisäksi tietyt erikoistehtävät koulutetaan Karls
kronassa ja Göteborgissa. 

CEBAL PRINTAL OY 

Yhteysupseeri Viii P llvesaro 
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VMTK - VARUSMIESTEN ASIALLA 

Varusmiestoimikunnan tehtävä on varusmiehen auttaminen häntä itseään ja hänen 
läheisiään koskevissa konkreettisissa ongelmissa. Useimmat ongelmat littyvät joko opiske
luun tai työpaikkaan. Näihin ongelmiin varusmiestoimikunnalla on hyvät edellytykset vastata, 
sillä VMTK:lla on yhteydet useimpiin maamme opiskelulaitoksiin, sekä jatkuva yhteistyö 
kunnan työvoimatoimiston kanssa antaa ajankohtaiset työvoimatiedot niitä haluaville. 

Varusmiestoimikunta on myös yhteistyöelin joukko-osaston varusmiesten ja komentajan 
sekä henkilökunnan välillä. Eli VMTK vie varusmiesten toiveet eteenpäin aina komentajalle 
asti. Usein varusmiesten toiveet toteutetaankin esim. tänä vuonna on Russarön linnakkeelta 
päässyt pelaamaan joka keskiviikko sählyä Hangon kuplahallille ja kalastuksesta on tullut 
suosittu vapaa-ajan viettotapa. 

Tulevaisuudessa VMTK pyrkii järjestämään enemmän yhteistilaisuuksia, kuten esimerkik
si erilaisia retkiä ja ekskursioita lähistöllä oleviin kohteisiin. Kilpailut tuovat myös väriä 
harmaaseen arkeen. VMTK:n pyrkimys on saada kaikki varusmiehet liikkeelle, jolla nostetaan 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja saadaan aikaan hyvä yhteishenki. 

VMTK:n hommaan ei oteta mitään tiukkapipoja. Varusmiehet valitsevat puheenjohtajan ja 
työ- ja opintoasiamiehen sekä edustajat vaaleilla, joten varusmiehet saavat itse päättää 
minkälaisen porukan he haluavat huolehtimaan vapaa-ajan mahdollisuuksistaan. Tulos mitä 
saadaan aikaan riippuu taas kokonaan VMTK:n toimihenkilöistä. Jos johtoon tulee joku 
sellainen jota ei kiinnosta varusmiesten asiat ja jättää kaikki asiat hoitamatta, niin seuraajien 
on vaikea aloittaa alusta tehtävien vaihtuessa. Toivon seuraajani ottavan tehtävän vakavasti, 
sillä siitä miten hän hoitaa tehtävät riippuu varusmiesten viihtyvyys. 

Lukijoille haluan toivottaa hauskaa loppukesää ja pitäkää lippu korkealla! 

VMTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Ville Wennervirta 

VMTK:n kokoonpano 1.6.1995 

Ohjaaja Viii Iso-Lauri 
Puheenjohtaja Alik Wennervirta 
TOS-asiamies Kers Pentti 
Huoltopatterin edustaja Tkm Pesonen 

Russarön varusmiehiä menossa pelaamaan 
sählyä. 
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•• 
NAISIA ARMEIJAN LEIVISSA 

"Pikkusisaret ", sillä nimellä meitä Hangon 
paikallisosaston uopuksia kutsutaan. 

Meitä on melkein kymmenen pientä hövelöä ja 
meistä jokainen kantaa sydämessään 
sotilaskotisisarien aatetta: Tarkoituksena luoda va
rusmiehille viihtyisä vapaa-ajan ympäristö, sotilas
koti , joka tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen 
rankan päivän jälkeen. Tarkoitusta tuoda pala siviiliä 
armeijan harmauden keskelle. 

Aatetta noudatetaan 

Pyrimme aatteen ja saamamme ohjauksen 
mukaisesti ja kaikin mahdollisin keinoin järjestämään 
varusmiehille erilaisia tempauksia ja teemailtoja -
ohjelmineen. Tässä hiljattain ollut disco - ilta oli yksi 
aikaansaamistamme tempauksista. Olemme myös 
vanhempien sisariamme apuna ja juoksutyttöinä eri 
tapahtmissa ja erilaisilla messuilla, kannamme kahvi
vettä sotkutelttaan, väsäämme sämpylöitä ja 

Sotilaskodissa alik Alakurtti ja kers Artimo 

munkkeja myyntiin tai juoksemme kahvikerman pe
rässä kaupungin toiselta laidalta toiselle, ynnä muuta 
mukavaa. Viimeksi olimme mukana Hanko Palvelee 
- messuilla vuoden 1994 marraskuussa. Ja kaikki 
tekemämme työ vain siksi , että saisimme varoja 
voidaksemme järjestää kaikenlaista erilaista pinentä 
mukavaa varusmiesten ajankuluksi. 

BARBEQUE TEAM 

Työn alla 

"Päänsärkynämme" ovat myös alokas- ja joulu
juhlien ohjelmat esiintymisineen, kuitenkaan sun
nuntai - päivystyksiä unohtamatta. 

Tällä hetkellä työtehtänävämme on uuden 
alokasjuhlan ihjelmiston suunnittelu vanhan ohjel
man rinnalle, sekä niihin liittyvät työn jaot: kuka 
uskaltaa juontaaohjelman, keiden kantit kestävät 
näytelmiin ja kilpailuihin osallistumisen, ja niin edel
leen. 

Disco sotilaskodissa 

Tulemme järjestämää heinäkuussa 1995 
saapuville alokkaille unohtumattoman alokasjuhlan, 
joka tulee olemaan paljon monipuolisempi ja 
viihtyisämpi kuin viime tammikuussa järjestämämme. 

Luvassa on kaikenlaista mukavaa, niin varus
miehille kuin muille sisarillekin , mm. kilpailuja, poiki
en "koulutusta" ja tietysti TANSSIA ! Ja tanssien 
koreografiat ovat tunnetusti meidän omaa 
käsialaamme. 

Uudet alokkaat saavat myös huomata, että 
armeijassa oppii kaikenlaista hyödyllistä ... 

CAFETERIA HANGON FORUM 
VUORIKATU 21 

PUH 2483055 

HANGON APTEEKKI 
NYCANDERINKA TU 18 

PUH 911-2481777 
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•• •• 
ERAAN SOTILAAN TARINA 

Heräsin aamulla pu 
helimen pirinään . Nousin 
vai vautuneena ylös sän
gystä ja vastasin . Heleä 
naisääni ilmoitti "Hyvää 
huomenta kel l o on 9 . 30 . . " . 
En jaksanut kuunnella koko 
tarinaa vaan paiskasin 
luurin puhelimeen . Tänään 
sinne nyt piti sitten läh
teä , meinaan inttiin . 

Kiskoin vaatteet yl 
leni ja raahauduin kohti 
keittiötä . Edellisillan 
b i sset olivat tehneet teh
tävänsä, joten ruoka ei 
o i kein ma i stunut . Juotua
ni lasillisen appelsiini 
mehua päätin soittaa Ka 
v erilleni Juhalle , joka 
oli lähdös ssä kanssani 
inttiin . Juha vet i tie 
tenkin v i elä sikei tä , mutta 
eip ä meillä niin hirveä 
kiire ollutkaan . Sovimme 
tapaamisen rautatieaseman 
minuuttbaariin puoli kah
deksi . 

Juha saapui baariin 
siinä puolisen tuntia myö
hässä , joten saatoimme 
nousta heti Hankoon mene
vään junaan . Baarivaunus
sa otimme aluksi yhdet 
tasoittavat . Ja matka kohti 
Hankoa oli hyvällä alul
la . Karjaalla vaihdoimme 
junaa ja hyvästelimme yr
me än baarimyyjän . 

Päästyämme vihdoin 
peri lle , olivat sotilas
poliisit tietenkin vas
tassa . Nokkelina poikina 
pääsimme livahtamaan nii
den kynsistä ja päätimme 
mennä Regatta baariin vielä 
muutamille . Regatassa ju
keboxista soitimme Inte 
army now ja mietiskelimme 
mitä tuleman pitää . Ei 
sielläkään ehtinyt kauaa 
istuskella kun kello oli 
jo viisi . 

Rensselit vaan nis -

kaan ja suunta kohti huol 
topatteria . 

Huoltopatteri ll a oli 
vastaanotto sangen ystä
vällistä . Ei huutoa eikä 
meuhkaamista, ehdimme jo 
a j atella o l immeko tulleet 
oikeaan paikkaan . 

Meininki patterilla oli 
kaikkea muuta kuin ripe 
ää . Laukkutarkas tus, ruo 
kailu ja lääkärintarkas 
tus veivät yhteensä aikaa 
noin neljä tuntia, joten 
aloimme saada jo hyvää 
kuvaa tornimeiningistä . 

Vihdoin kun olimme 
päässeet eroon kaikista 
muodollisuuksista, lähdim
me kohti varusvarastoa . 
Kaikki vaan samaan riviin 
ja säkit käteen . Sitten 
kysyttiin kaikkien koot 
ja vaatteita alkoi ilmes 
tyä eteen . Säkki ei tullut 
puoleen väliinkään kun 
aloimme tehdä jo lähtöä . 
Säkki selkään ja veneel 
le . 

Tietenkin sinä ilta 
na piti olla yksi vuoden 
pahimpia myrskyjä . Maha 
alkoi velloa jo puolessa 
välissä ja ystävällinen 
kokelas oli jo tuputta 
massa yrjöpussia . Ylpeänä 
miehenä en tietenkään ot 
tanut sitä vastaan vaan 
taistelin loppuun asti . 

Saaressa noustessam
me veneestä alkoikin sit
ten varsinainen hullun 
mylly . Varmaan kymmenen 
kokelasta ja ryhmän j ohta 
jaa huutaa yhtäaikaa . Ku 
kaan ei oikein tiennyt mi -

tä pitäisi tehdä vaan kaik 
ki oli yhtä sotkua . No 
siitähän sitten ne meuh
kaaj a t oikein innostuivat 
ja meno senkun yltyi . Saim
me kun saimmekin vihdoin 
ne säkit traktorin laval
le ja sieltä kasarmille . 

Kun vihdoin pääsin 
omaan tupaani niin oli 
aika tutustua tupakave
reihin . Kaikki olivat melko 
hiljasta sakkia , kukaan 
ei oikein tiennyt mitä 
pitäisi puhua . Saatiin 
kumminkin sentään tois 
temme nimet selville . Kel 
lokin oli jo melkein yk
si toista, joten oli aika 
käydä tutimaan . 

Seuraavana päivänä 
meille sitten esiteltiin 
henkilökunta ja ryhmän 
j oh taj a t . Ryhmänj oh taj a t 
olivat melko lepposaa po 
rukkaa , mitä nyt muutama 
natsi . Päivän mittaan ko
keilimme varusteet ja saim
me yleistä tietoa käyt 
täytymisestä . 

Ensinmäinen viikko 
sujuikin lähes samoissa 
merkeissä . Eikä mitään 
ihmeellisempää tapahtunut . 
Tuvastamme lähti yksi kälp
pimään jo toisena päivä 
nä , ei tainnut poika oi 
kein pitää armeijan mei 
ningistä . Muuten tupaka 
verit osottautuivat lois 
taviksi tyypeiksi eikä 
mitään poikkeavia ollut 
eksynyt joukkoon . Jotkut 
tosin olivat puheliaampia 
kuin toiset mutta hyvin 

ty 1 tiin kurrminkin toimeen . 
Päivänltiinit olivatkin 

siitä eteenp!lln melko .sarranlai -
sia koko alokasajan . Könttiaika 
oli Lyhyesti sanottuna pelkkää 
tetsaamista ja q:pitunteja . En 

Aanvkäskynjako 
tiooä kurrpi on P3Iarp3.a, mutta 
lq:pua kohden rreno alkoi kurrmin
kin hellittää . Alokasajan jäl 
keen oli vielä P3Iin viikon 
tykkimieskurssi joka oli niin 
laaja että siinä tuli P3-ljon 
turhaakin asiaa . 

'fykkimieskurssin aikana 
saatiin IrflÖS tietää mihin sitä 
joutuisi seuraaviksi kuukausik
s i . "onnekseni" sain tie tää että 
JE.äsin Gyltön linnakkeelle ali 
upseerikurssille. Tietenkin.r]t71-
rränjohtajien piti alkaa kerto
rraan kuinka hirveä J:):3.ikka se 
oikein oli . N:J, JE.ästyärmE vih
doin sinne totesJ.lTIIE huhujen 
pitäneen täysin J:):3.ikkansa. . En 

voinut uskoa. kohtaloa.ni , kun 
näin mmkälainen J:):3.ikka se oli . 
Kasarmi oli noin kolrrekym:rentä 
metriä maanpinnan alapuolella ja 
koko hoidossa oli vain kaksi 
ikkunaa . Kärsittyäni siellä vii
kon verran, totesin J:):3.ikan kui -
tenkin olevan ihan jees . Kuri 
t i etenkin oli vähän toista kuin 
Hangossa ja ongel.Jm.t ratkottiin 
aina juokseralla . En sitten 
tiooä oliko se oikea taf)3. opettaa 
mutta opetukset rrenivät ainakin 
perille. 

Jälleen olin saanut Gyl
tössä mitä P3Ihaimmn tuvan . 
Yhteishenki ei voisi varmaan 
kasvaa enää P3Iarrraksi , kaikki 
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olivat toistensa tukena ja kan
nustivat P3Ihaansa mukaan . 

Ja vilxloin koitti aika 
jolloin kaksi kuukautta oli 
tullut täyteen . Hankoon lähtevät 
pojat olivat tietenkin innois-

saan "kotiin " pääsystä . Gyltöö
seen joutui jäärrään muutarra 
Hangon mies, mutta se oli taas 
heidän kob:3allaan sitä heikarp;ia 
hiihtokenkää . 'Ibisaal ta minul -
takin jäi sinne niin rrahtavia 
kavereita että harkitsin jo 
jäämistä . 

PääsJ.lTIIE kuitenkin lähte-

M3kkaraa paistarrassa 
rrään kohti Hankoa. . OlJ.1TI1E t i e
tenkin haaveilleet Hangosta , 
mutta karu totuus tuli esiin 
Hangon rautatieaseralla sinne 
saapuessarme.AUK 2 kouluttaja 
kokelas Korhonen oli tullut 
meitä vastaan aseralle ja vas
taan otto oli kaikkea muuta kuin 
ystävällinen . Korkki pisti mei 
dät juoksffiEJ.im jo alkurretreillä, 
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ann::;,a annettu . 
AUK 2 oli alkanut erittäin 

huonosti . Meno voitti rronta 
kertaaa Gyltön, mutta saip;ihan 
ainakin fyysistä kuntoa. . 'Ibi
saal ta sellaista arrreijan oike
astaan pitäisi ollakin joten 
ffilTl2 valittaneet vaan teJ.lTIIE 
P3Ihaarrzre. Kurssi lq:puvaihees
sa kouluttajat ainakin ylistivät 
meitä, joten saatoJ.lTIIE hyvin 
mielin ottaa ryhrränjohtajan teh
tävät vastaan . 

Ryhmyrinä olo ei nyt ollut 
niin kumroista . Olin jo alussa 
ottanut sen karman että asiat 
hoi tuvat räyhäärrättäkin ja hyvin 
se tuntui toimivankin . Sain 
huarata sen että kunnioituksen 
luaniseksi on tehtävä töitä eikä 
vaan maata punkan pohjalla . 

Siitä eteenP'l.in lq:puun 
asti oli oikeastaan melko saman
laista . Päivät olivat melko 
.sarranlaisia, eikä mitään kunm::m
paa tap:,htunut . Kun minulla oli 
TJ vielä 45 niin kaverini Juha 
kotiutui . Siitä eteenP'].i r:äivät 
kuluivat tosi hitaasti . O::btti 
vain kotiutusp3.ivää tai seuraa
via lania . 

Armeijasta JaJ. minulle 
hYvä käsitys ja cx:3.otukseni oli 
täytetty. Niillejotkaharkitse
vat sivariksi rrenoa. sanon että 
tällaista kokEm.JSta ei saa mis
tään muualta . 

Kirjoitti eräs Russarön linnak
keen ryhrränjohtajisa . 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTO SAI UUDEN LIPUN 

HISTORIA 

Lippujen käytöllä on sotaväessä pitkät perinteet. Lippu on ollut joukon ja johtajan tunnus sekä 
merkinantoväline. Kustaa I Vaasan ajoista maamme itsenäistymiseen vuonna 1917 tunnetaan yhteensä noin 
tuhat suomalaista sotalippua. Liput ovat armeijan ja laivaston, kaupunkien , porvariskaartien, pitäjien 
nostoväen sekä kreivi- ja vapaaherrakuntien lippuja. 

Kaarle XI aikana sotalippujen tunnukset yhdenmukaistettiin . Lippujen kuviointi ilmaisi rykmentin 
kotiseutua. Suomen sotaliput liittyivät Karoliiniajasta lähtien tähän maahan sen omina lippuina, isänmaan ja 
maakunnan.sekä kotiseudun symboleina. 

Itsenäisen Suomen tasavallan ensimmäinen sotalippu oli jääkärilippu . Vasta 1.12.1952 jälkeen, jolloin 
Puolustusvoimille vahvistettiin sodan jälkeisten ylimenovuosien jälkeen vakinaiseksi katsottava kokoonpano, 
voitiin ryhtyä ajattelemaan sellaisia asioita kuin joukko-osastolippuja, jotka luonnehtivat joukkojen olemusta 
ja ovathistoriallisesti arvostettuja tunnuksia. 

Joukko-osastot saivat maakunnalliset tai vastaavat, useassa tapauksessa perinteelliset nimensä 
1.1 .1957. Niin myös Hangon Rannikkopatteristo. Patteriston ensimmäinen lippu naulattiin Hangon upseeri
kerholla 30.5.1958. Tasavallan presidentti luovutti lipun Hangon Rannikkopatteriston silloiselle komentajalle, 
everstiluutnantti Mauno Loikkaselle, puolustusvoimien 40-vuotisjuhlaparaatissa Helsingissä 4.6.1958. Sa
massa yhteydessä sai 28 muuta joukko-osastoa uuden lippunsa juhlallisesti Tasavallan Presidentin kädestä. 

Heraldiikka: 

Koboltinsinisessä kentässä kultainen heraldi
nen linnake, jonka sisäpuolella Hangon kau
pungin vaakunan tunnuskuva. Kussakin nur
kassa kaksi kultaista tykinputkea ristissä. Li
pun korkeus on 80 cm ja leveys 95 cm, ilman 
kielekkeitä, 6 cm levyisin palkein. 

Hangon Rannikkopatteriston lippu kuuluu rannikkotykistön lippusarjaan. Merensinisessä kentässä on keskel
lä viisivallinsarvinen suljettu linnoitusmuurikehä, sen keskellä joukko-osaston paikallistunnus - Hangon 
Kaupungin vaakunan keskuskuvio - ja lipun kulmissa rannikkotykistön aselajitunnus, ristikkäiset heraldiset 
tykin putket. 

LIPUN NAULAUKSEN 30.5.1958 SUORITTIVAT LAHJOITTAJAT: 

1. Oy Hangon Teollisuus Ab, Jarl Granström 7. Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys, Lilli Loikkanen 
2. Oy Ha-Te-Ke, Åke Möller 8. Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy, C-O Westman 
3. Osakeyhtiö, Kekkonen, Pentti Kekkonen 9. Mekano, Matti Setälä 
4. Koristevienti Oy, Väinö Lähteenmäki 10. Suomen Väriteollisuus, S Friberg 
5. Kudeneule Oy, Aarne Karjalainen 11 . Tekno-Kone Oy, E Räisä 
6. Oy Mannerin konepaja Ab, Yrjö J Manner 12. Helkaman tehdas Oy, R Kaukoranta 
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Ensinmäisen kerran patteriston lippu uusittiin 1970-luvulla. Nyt uusittu lippu on patteriston kolmas. 
Päätös jo hyvin kuluneen kunniakkaan lipun uusimisesta tehtiin tämän vuoden huhtikuussa, kun puolustus
hallinnon rauhan ajan organisaation ratinalisointi- ja kehittämisohjelma oli saatettu julkisuuteen: kun päätös 
patteriston säilyttämisestä itsenäisenä joukko-osastona oli tehty. 

Lipun naulaustilaisuus: 

UUSITUN LIPUN NAULASIVAT 13.10.1994: 

1. Komentajisto, eversti evp Torsti Lahti 
2. Hangon sotaveteraanit ry, Åke Hedback 

10. Hangon opettaj ien ammattiyhdistys ry, Birger Granström 
11. RSKY Hangon paikallisosasto ry, Anna-Maija Lyytikäinen 

3. Hangon kaupunki , kaupunginjohtaja Arvi Suvanto 12. Upseerit, majuri Veikko-Olavi Eronen 
4. Hangöudds Krigsveteraner ry , Harald Salokannel 13. Erikoisupseerit, teknikkokapteeni Osmo Tuppurainen 
5. Hangon Rintamaveteraanit ry, Esko Lähteenmäki 14. Opistoupseerit, luutnantti Jari Lusa 
6. Hangon Sotainvalidit ry , Henry Nyman 15. Värvätyt, värvätty vääpeli Matti Vartiainen 
7. Hangon reserviupseeri! ry, Juha Lehesjoki 16. Siviilit, sähköasentaja Veli Hämäläinen 
8. Hangon reservialiupseerit ry , Risto Sariola 17. Patteriston komentaja, everstiluutnantti Stig-Göran Grönberg 
9. Hangon suomalainen kerho ry, Jorma Saleste 

~FORCIT 

PL 19 
10901 HANKO 

Puh. (911) 28001 
Fax (911) 248 6591 
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SOTILASHUUMORIA 
Parakki oli ollut jo tovin 
pimeänä, mutta pari 
alokasta oli yhä hereillä. 
Kesken juttutuokion 
ilmestyi päivystävä kessu 
ovelle. 
- OK, luupäät! Riittää jo. 
Sana vielä ja juoksette 
ekstraa aamulla ja saatte 
tiskivuoron . Hyvää yötä! 

- Hän sammutti valot ja 
jatkoi : 
- Ja kun sanon hyvää 
yötä, tarkoitan turpa kiin
ni! 
Pimeästä kuului heti : 
- Turpa kiinni , kersantti! 

Mitä teette , 
jos vihollinen tulee ? 

- Kaivaudumme maahan, herra 
kenraali 

- Entä jos se ei auta ? 
- Sitten vihollinen kaivaa 

Jouko Latva-aho ei ollut 
järin kiinnostunut inttiin 
menosta,joten näöntar
kastuksessa hän totesi. 
- Olen hyvin likinäköinen, 
tohtori ! 
- Tosiaanko? 
- Niin, näetkö tuon nas-
tan, jolla tauluon seinäs
sä? 
- Totta kai. .. ! 
- No, minä en näe, tohto-
ri! 

Miten koeaika on sujunut Suomen armeijassa, 
toimittaja kysyy ensinmäisiltä naissotilailta. 
- Hiukan sekavasti , muuan naispuolinen alokas 
sanoo. 
- Toinen puoli ajasta kuluu vastatessa naipuoli
sille esimiehille "Kyllä" ja toinen puoli kuluu vas
tailessa "Ei" miespuolisille esimiehille .. . 

nut arvalla tai muulla ? 
kysyi Riitta mieheltään. 
- No joo, armeijassa ve
dettiin arpaa siitä, kuka 
putsaa vessan, ja minä 
voitin, kertoi Pekka yl-

Ryhmänjohtaja alokkaille: 
- Kun minä sanon no, 
kaikki kiipeävät puuhun. 
- Kun minä sanon niin , 
kaikki kiipeävät alas 
- No niin , kuka on vielä 
puussa? 

Yksi kaveri näki unta siitä, mitä tekisi kultansa kanssa lomalla. 
Kesken herkimmän hekuman soi puhelin . Alokas pomppasi 
hereille ja karjui luuriin . 
- Ok! Kuka ylivääpeli kehtaa soittaa tänne keskellä yötä ? 
Toisessa päässä vastasi jääkylmä ääni. 
- Tiedättekö kenelle puhutte ? 
- En 
- Täällä on eversti Rusa, enkä siedä tuollaista käytöstä! 
- Tietääkö eversti kenelle puhuu? kysyi hermostunut alokas 
- En .. . 

- Luojan kiitos, sanoi alokas ja laski luurin ! 

Vartiosotilas on tarkka 
kuin torakka: 
- Seis!! Kuka siellä? 
Kädet ylös tai ammun! 
Esimies: 
- Idiootti! 
- Selvä, saatte mennä. 

Alikersantti karjaisi alokkaille 
- Käytävällä ei saa kiljua! 
- Välttääpä meille piimäkin , 

totesi joku alokkaista. 

Puolustusministeri Anneli Tai
na on seuraamassa sotaharjoi
tuksia. Muuan upseerikokelas 
selviää ministerin mielestä hy
vin ja niinpä hän viittaa miehen 
luokseen ja kysyy: 
- Voisinko saada sukunimenne? 
Upseerikokelas vilkaisee puolus 
tusministeriä, katsoo uudelleen 
ja hymyilee leveästi. 
- Milloin tahansa kultaseni , mää
rää vain päivä. 

Nuori juppi oli suorittamassa asevelvollisuuttaan. 
- Mitä teette siviilissä? Vääpeli karjuu 
- Olen töissä pankissa, juppi vastaa 
- Lattioita kiillottamassa vai? Vääpeli jatkaa ivallisesti. 
- En, herra vääpeli , meillä lattiat kiillottaa muuan 
eläkkeellä oleva vääpeli. .. 
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RUSSARÖN RYHMÄNJOHTAJAT IU94 

Kuvassa vasemmalta alkaen:alik Janne Jämsä, Pauli Vehko, kers Ilkka Artimo, alik Kari Laine, alik Samu Taulu, 
kers Mikko Pentti, alik Olli Ahtola, alik Roni Lorenzo Bergman, alik Marko Vähä-Erkkilä, alik Jani Mäkelä, alik 
Julius Haarla, alik Nico van de Leur, alik Ville Wennervirta, alik Sami Alakurtti. 
Kuvasta puuttuu alik Tero Jauhanen , kers Pasi Pönkänen, kers Ahonen, alik Tuomi, alik Järvenpää, alik Tran 
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OY HANGÖ STEVEDORING AB 

PUH. 911-221922 FAX 911-2219219 
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