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Puolustusvoimien rakennemuutoksen valmistelu on alkanut. Valtioneuvoston turvallisuus
ja puolustuspoliittisessa selonteossa on selkeät suuntaviivat puolustusvoimien kehittämiselle. 
Pääesikunta on käskenyt rakennemuutoksen toimeenpanon valmistelusta, ja suunnittelu on 
parhaillaan käynnissä koko puolustusvoimissa. Rakennemuutoksen keskeisenä tavoitteena on 
yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän toimivuuden varmistaminen. 
Meidän tehtävänämme on panna toimeen rakennemuutos ripeästi ja määrätietoisesti. 

Oman aselajimme ja joukko-osastomme osalta rakennemuutos merkitsee yhteenliittämistä 
merivoimien kanssa 1.7.1998. Hangon Rannikkopatteristo itsenäisenä joukko-osastona lak
kautetaan ja se liitetään alueen puolustuksesta vastaavaan meripuolustusalueeseen. Varusmies
koulutusta ja henkilöstöä Hangon alueella supistetaan. Vapautuva henkilöstö kohdennetaan 
ensi sijassa meripuolustusalueiden liikkuvien rannikko joukkojen ja uusien asejärjestelmien käyt
töön. 

Rannikkotykistön nykyinen joukko-osastojako on pohjimmiltaan perua 1950-luvulta. Pe
rinteet ulottuvat vielä kauemmaksi ajassa. Aselajimme tekninen kehitys on ollut huimaa 1980-
luvun loppupuolelta alkaen. Tämä kehitys on nyt hyödynnettävä täysimääräisesti koko meri
puolustuksen hyväksi. 

Merivoimillaja rannikkotykistöllä on yhteinen toiminta-alue, yhteiset tehtävät, yhteiset 
valvonta- ja johtamisjärjestelmät ja yhteisiä asejärjestelmiä. Yhdistäminen parantaa erityisesti 
strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä rannikoillamme. Samalla voidaan rannikon 
joukko-osastojen määrää vähentää. Hankoniemi Suomenlahden ja Saaristomeren yhtymä
kohdassa onja pysyy meripuolustuksemme avainalueena. Rannikkopuolustus tulee joka tapa
uksessa säilymään täällä muodossa tai toisessa. 

Rakennemuutos ei ole mahdollinen ilman tehtävien ja ihmisten uudelleen kohdentamista. 
Puolustusvoimissa palvelevien ihmisten korkea ammattitaito ja työpanos on suunnattava uu
della tavalla asetettujen päämäärien saavuttamiseksi. Tämä koskee myös oman joukko-osas
tomme henkilöstöä. Kohdennettavien tehtävien ja henkilöiden määrä ja tuleva paikka puolus
tusvoimissa on vielä suunniteltavana. Varmaa on, että muutos tavalla tai toisella koskettaa 
meitä kaikkia, tehtävän ja töiden siirtyminen toiselle paikkakunnalle monia. Edessä on elämän
tilanteen arviointi ja valintojen teko. 

Kiitän patteriston henkilökuntaa menneestä toimintavuodesta. Vuosi oli erittäin 
työntäyteinen koko joukolle. Suurin ponnistus oli rannikkotykistön yhteisleirin valmistelu j a 
toimeenpano alueellamme. Siitä joka puolelta saatu kiitos kuuluu kaikille patteristossa. An
noitte vahvan näytön koko rannikkotykistöaselajille ja esimiehillemme. Nyt otetaan suunta 
kohti tulevaisuutta. Menneeseen emme voi tarrautua. 

Patteriston komentaja 
Everstiluutnantti 

S-G Grönberg 
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RANNIKKOTYKISTÖN YHTEISLEIRI HANGOSSA 

Vuoden 1996 rannikkotykistön yhteisleiri järjestettiin Hangon alueella syys - loka
kuun vaihteessa 1997. Yhteisleiri on rannikkotykistöaselajin vuosittainen "pää
sotaharjoitus". Tällä kertaa siihen osallistuivat kaikki rannikkotykistöjoukko-osastot. 
Rannikkopuolustuksen muita tärkeitä joukkoja harjoituksessa edustivat Saaristome
ren laivaston muodostama taisteluosasto sekä rannikkojääkärit Uudenmaan Prikaatista. 

Varsinainen yhteisleiri järjestettiin Hangon Rannikkopatteriston johdolla 23. -28 .9 .1997 
Russarössä, Hästö-Busössä, Syndalenissa ja Hangon kaupungin alueella. Harjoituk
sen pääaiheena oli yksiselitteisesti ampumatoiminta merialueelle. Harjoituksen ajan
käyttö oli suunniteltu "korostetun realistisesti" suhteessa opetettavien aiheiden mää
rään. Suunnittelussa onnistuttiin ilmeisen hyvin, koska harjoituksesta annetun palaut
teen mukaan "yksiköt tunsivat ja myös saivat jotain aikaiseksi". 

Ammunnoissa erityisen mielenkiintoisena harjoituksena oli rannikkotykistöpatteriston 
käyttö . Vaasan Rannikkopatteriston muodostama 6 tykkinen tuliyksikkö ampui 
Syndalenin leirialueelta yleisen tien ja siviiliasutuksen yli siten, että harjoituksessa 
tuli noudattaa yliampumisesta annettuja varomääräyksiä. Siviiliasutuksen yli ei tiettä
västi Suomessa ole ammuttu sitten viime sotien. 

Yliampumisen valmistelut aloitettiin vuotta ennen harjoitusta laatimalla harjoitus
suunnitelma sekä selvittämällä alueen asukkaiden suhtautuminen asiaan jo etukäteen. 
Asiasta tiedotettiin aktiivisesti etukäteen, jotta eri näkökannat asiaa voitaisiin ottaa 
huomioon mahdollisimman hyvin. Rannikkotykistön tarkastaja antoi luvan ammunnan 
toteuttamisen huhtikuussa 1996. Tämän jälkeen käytännön järjestelyt sovittiin siviili
viranomaisten kanssa. 

Kokemukset ammunnasta olivat hyvät. Harjoituksessa voitiin ampua samalle maali
alueelle todenmukaisista tuliasemista patteristolla ja kiinteillä tuliyksiköillä saman 
aikaisesti. Se ei ole aikaisemmin juuri ollut mahdollista. Harjoituksella ei aiheutettu 
kohtuutonta haittaa ympäristölle. Ammunnan melukin asutuksen luona jäi selvästi alle 
yleisesti asetettujen normien . 

Harjoitukseen osallistui noin 1200 henkilöä,joista suurin osa oli varusmiehiä. Reser
viläisiä oli tällä kertaa mukana vain kourallinen. Suurin osa reserviläisistä oli sotilas
läänin elektroniikkajoukkueessa. Joukkue harjoitteli erikoiskaluston huoltamista, joka 
sinänsä ei kuulu yhteisleirin aiheisiin. Kertausharjoitus oli kuitenkin sovitettu yhteen 
yhteisleirin kanssa, jotta reserviläisillä saataisiin mahdollisimman "aito harjoitus
ympäristö". 
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l 30TK Tulitoiminnassa 

Harjoituksen aikana tehdystä työmäärästä saa käsityksen muuttamalla osallistumisajan 
tehollinen työskentelyaika tavallisiksi 8 tunnin työpäiviksi ja -vuosiksi. Näin laskettu
na 6 vuorokauden aikana tehtiin noin 12 000 miestyöpäivää tai n. 55 työvuotta. 

Ampuma vaihetta edelsi 16. -19 .9 .1996 Uudenmaan sotilas läänin johtama karttaharj oitus. 
Karttaharjoituksessa harjoiteltiin meripuolustukseen liittyviä sotilasläänin johtamia 
asioita sekä samalla valmistauduttiin alkavaan ampumavaiheeseen. 

Ampumavaiheen jälkeen leiri jatkui vielä viikon ajan Uudenmaan sotilasläänin joh
dolla sotapelinä. Sotapeli jatkui siitä taktisesta harjoitus tilanteesta, johon ampuma
vaihe päättyi. Tässä harjoituksessa esikunnat keskittyivät toimenpiteisiin, joita taiste
lut Hankoniemellä edellyttäisivät. 

Ampumavaihetta edeltänyt ja seurannut harjoitus palvelivat ensisijassa kantahenkilö
kunnan koulutusta. 

Harjoituksessa todettiin Hankoniemen puolustusjärjestelyiden olevan asianmukaisesti 
kunnossa. 

Tehdyt virheetkin olivat niitä, joiden vuoksi harjoituksia järjestetään. Oppia ikä kaik
ki. 

Harjoituksesta jäi erittäin positiivinen kuva, varmasti myös vieraina olleille joukoille. 
Tärkein ansio tästä kuuluu patteriston henkilökunnalle,joka oli valmisteluissa todella 
pannut parastaan. 10 + 

Kapteeni Taneli Uosukainen 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON KEVÄÄN 1997 
KERTAUSHARJOITUKSET 

Hangon Rannikkopatteriston henkilöstön vuoden 1997 suurin yhteinen koitos oli 
kertausharjoituspaketti nimeltään "Patteriston kevään kertausharjoitukset 19. -
30.5.91997 ". 

Harjoitus sisälsi viisi harjoitusta: Ilmatorjuntapattereiden, suojeluhenkilöstön, taistelu
välinehenkilöstön, Russarön linnakkeen rannikkotykistöpattereiden sekä 
johtamisharjoituksen. 

Harjoitukset pidettiin Russarössä poislukienjohtamisharjoitus,joka pidettiin Hangos
sa. 

Maanantai-aamuna 19.5.97 oli reserviläisten määrä ilmoittautua Hangon Länsi-sata
massa ja kuljetusalus Vänöllä reserviläiset kuljetettiin Russaröön, jossa perustettiin 
kaksi rannikkoilmatorjuntapatteria ja suoj eluharj oituksen joukot. 

Yliluutnantti Markku Sipovaaraja luutnantti Tapio Salomaa ottivat it-patteritjohtoon
sa ja kapteeni Taneli Uosukainen vastasi suojeluharjoituksen koulutuksesta. 

Ilmatorjuntapatterit aloittivat ampumateknillisen harjoituksensa tavanomaisella rytmillä: 
apuaseammunnat lennokkiin, pinta-ammunnat ja huipennuksena torstaina ilma-ammun
nat Learjetin vetämään ilma-maaliin. 

Suojeluharjoituksessa keskityttiin alkuviikosta perusasioihin - suojeluryhmän koulu
tukseen. Koko viikon saaressa liikkui kumipukuisia suojelumiehiä suojanaamareissaan 
harjoitellen näytteenottoja ja suojelutiedustelua. Ilmatorjuntamiehillä riitti ihmettele
mistä näissä erikoismiehissä, jotka näyttivät enemmän vieraan planeetan asukkailta 
kuin reserviläisiltä. 

Viimeinen suojeluharjoituksen osa oli mielenkiintoisin! Koko henkilöstö sulkeutui tor
stai-iltana oikeaan jaokseen ja aloitti sulkutilaharjoituksen. Perjantai-aamunajaoksesta 
purkautui yhtä kokemusta rikkaampi joukko, joka oli koko tarmollaan paneutunut vai
kea-aiheiseen harjoitukseen. 

Perjantaipäivä jatkui molempien harjoitusten osalta yliluutnantti Timo Kalliotien ra
kentamalla räjäytysnäytöksellä, jossa osoitettiin näyttävästi kuinka tehokas miina-ase 
onja kuinka välttämätön se on linnakkeen puolustamisessa. Kun jokainen reserviläi
nen oli nähnyt miinojen tehon, alkoivat harjoituksen päättämistoimet. Huollettiin va
rusteet, luovutettiin ase ja lopulta pukeuduttiin siviilivarusteisiin, jotta kyettiin luo
vuttamaan pois koko muu sotavarustus. 
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Harjoituksen aikana olivat Leena Lindfors ja Jyrki Ala-Luusua käyneet toteuttamassa 
reserviläisille "Jotos"-kyselyn, jolla saadaan arvokasta tietoa miten harjoitus on on
nistunut. Loppupuhuttelun yhteydessä, kullekin osastolle kerrottiin "Jotos"-kyselyn 
avainkohdat,jotta reserviläiset kykenivät vertaamaan omia aatoksiaan toisten mielipi
teisiin. Kaikille reserviläisille kerrottiin kyselyn yleistulokset ennen kotiuttamista. 

Sanonta "vaatteet tekevät miehen" päti loppupuhuttelussa. Koko auditorio oli täynnä 
sekalaista joukkoa, koska reserviläiset olivat jo sonnustautuneet siviiliasuihin. "Eivät 
enää näyttäneet sotilailta", tuumi harjoituksen johtaja mielessään. 

Aivan lopuksijärjestyivät reserviläiset kasarmin eteen muotoon ja harjoituksenjohta
ja julkaisi ylennykset: "Uudenmaan Sotilasläänin komentaja on ylentänyt seuraavat 
tykkimiehet korpraaleiksi .... " . Kun ylennykset oli julistettu jakoivat yksiköiden pääl
liköt ja pääkouluttajat passit,ja reserviläisten tällä kertaa viimeinen marssi laiturille ja 
edelleen Kampelalla Hankoon alkoi. 

Kaksi harjoitusta oli perjantaina 
23.5.97 n klo 15.00 saatu onnelli
sesti päätökseen ja "Jotos"-kyselyn 
mukaan reserviläiset olivat olleet 
tyytyväisiä. Mutta samaan aikaan 
kun kahta ensimmäistä reserviläis
pakettia purettiin, toi Vänö jo kah
den seuraavan reserviläispaketin 
johtajat ja avainhenkilöstön saareen. 
Siviileistä tehtiin tehokkaasti sotilai
ta ja tiivis koulutus alkoi. Viikon
loppu 23.- 25.5 meni perusasioita 
kerratessa ja sunnuntaina 25.5. al
koi miehistön vastaanottovalmis
telut. Maanantaina 26.5. astuivat 
loput reservi-läistä kahdessa erässä 
palvelukseen. Perustettiin mm kak
si tornikanuunapatteria ja meritulen
j ohtopatterin kaksi meritulen
johtuetta. 

Reserviläiset verestävät vanhoja taitojaan ... 
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Tiistaina alkoivat tykistöammunnat,jotkajatkuivat aina torstai-iltaan. 130 TKja 100 
TK patterit lauloivat ja torstaina ne olivat oppineet omat nuottinsa siinä määrin hyvin, 
jotta voitiin todeta koulutustavoitteet saavutetuiksi. Vaikka patterit ampuivat hyvin, 
saatiin vain yksi lautta säpäleiksi. Patteriston varainkäytön suunnittelijat olivat tyyty
väisiä, sillä lautat eivät ole ilmaisia ... 

Harjoituksen onnellisimmat reserviläiset olivat Morgonlandetissa ja Porsskärissä. Koko 
viikon kestänyt aurinkoinen lämmin ilma piti mielialan korkealla. Mikä olisi ollut 
hienompaa kuin viettää liki viisi päivää aurinkoisella saarella. Toiset maksavat siitä 
riemusta paljon rahaa. 

Mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Perjantai 30.5. koitti ja taas piti alkaa harjoituksien 
purkamis j ärj estel yt. 

Kotiuttamispäivä vietiin läpi liki samalla ohjelmalla kuin edellisenä perjantaina: miina
näytös, varusteiden luovutus, reserviläistutkimuksen palaute, turvallisuuspolitiikka 
"Turpo" -video, passi kouraan, Kampelalla Itäsatamaan ja tilausbusseilla kotiin. Ja 
taas saatiin kotiuttaa "Jotos"-kyselyn mukaan vieläkin tyytyväisempiä reserviläisiä. 

Vaikka harjoitukseen valmistautumisaika oli muutamien kouluttajien mielestä ollut 
liian lyhyt, selviydyttiin kaikesta hyvin tai ainakin tyydyttävästi. Taisteluväline
henkilöstön- jajohtamisharjoitus onnistuivat myös hyvin ja niistä molemmista saatiin 
hyvä palaute. Pekkalan Jussi kiteytti omasta tväl-harjoituksestaan osuvasti. "Patteriston 
ensimmäinen 20 vuoteen; seuraava onnistuu jo paremmin." 

Onnistuneet harjoitukset kruunasi hyvä sää, joka edesauttoi saavuttamaan hyvän lop
putuloksen. 

Kiitos hyvästä säästä! 

Mutta ei pelkkä sää hyvää harjoitusta tee ... 

Suuret kiitokset koko patteriston henkilöstölle, jotka osallistuivat harjoituksen suun
nitteluun, valmisteluihin, koulutukseen ja purkamiseen. 

Kyllähankolaisethommatosaavat ! 

Majuri Jarmo Valtimo 

HANKONIEMI 

SUOMEN 
PUOLUSTUSVOIMAT 

ENNEN JA NYT 

Vuosikymmenien arvoteos nyt uutena laitoksena. Perinteikäs, komea teksti
ja kuvateos, joka esittelee monipuolisesti asevoimiemme eri palvelushaaroja 

ja tehtäviä. Pysyvä muisto omasta varusmiesajastasi. 
Arvostettu myös lahjakirjana. 

- 320 sivua 
- 700 kuvaa, sisältää laajan värikuvaliitteen 

- runsaasti karttoja ja piirroksia. WSOY 

Hangon Kaupunki 

-f>Aktia Säästöpankki 
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Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritari
kuntien suurmestari on myöntänyt 4.6.1997 seuraavat kunniamerkit: 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkki 
- Insinöörimajuri Pekka Jääskeläiselle 

Suomen Leijonan Ritarikunnan ritarimerkki 
- Teknikkokapteeni Osmo Tuppuraiselle 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ansioristi 
- Yliluutnantti Timo Kalliotielle 
- Yliluutnantti Ari Määtälle 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali kultaristein 
- Sotilasmestari Risto Muurolle 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali 
- Sotilasammattihenkilö Sirkka-Liisa Sipovaaralle 

Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan mitali 
- Viestittäjä Aulikki Parkolle 

Tasavallan Presidentti on myöntänyt Valtion Virka-ansiomerkin (XXX) 
kokki Enni Pehkurille 04.06.1997. 

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt Sotilasansiomitalin 
kapteeni Sami Iso-Laurille 04.06.1997. 

HANKONIEMI 

Patteriston pienoislippu 
on myönnetty seuraaville: 

- nro 155 Kaupunginjohtaja Arvi Suvannolle 01.08.1996 
- nro 156 Ravitsemispäällikkö Merja Vartiaiselle O 1.08.1996 
- nro 157 Hangon Sotaveteraanitry:lle 01.08.1996 
- nro 158 HangöuddsKrigsveteranerrf:lle 01.08.1996 
- nro 159 HangonRintamamiesveteraanitry:lle 01.08.1996 
- nro 160 Krigsinvalidemas Brödraförbunds Hangö avdelning rf: lle O 1.08.1996 
- nro 161 Sotilasammattihenkilö Elvi Karhulle 30.09.1996 
- nro 162 Kokki Enni Peuhkurille 
- nro 163 Asentaja Veikko Leinoselle 
- nro 164 Luutnantti Ari Palmille 
- nro 165 Kapteeni Jarmo Uusitalolle 

Patteriston lippukilpi 
on myönnetty seuraaville: 

- nro 194 Toimistosihteeri Merja Viitasalolle 
- nro 195 Major Peter Carle'nille 
- nro 196 Toimistosihteeri Leena Lindforsille 
- nro 197 Yliluutnantti Reijo Heinoselle 
- nro 198 Hangon Museolle 
- nro 199 Luutnantti Hannu Martille 
- nro 200 Teknikko luutnantti Mika Romppaselle 
- nro 201 Toimistosihteeri Kirsti Johanssonille 

31.01.1997 
28.02.1997 
30.04.1997 
30.06.1997 

01.08.1996 
28.09.1996 
22.01.1997 
05.04.1997 
06.05.1997 
30.06.1997 
30.06.1997 
29.06.1997 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
ry 
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01.08.1996 
- nro 1070 
- nro 1071 
- nro 1072 
- nro 1073 
- nro 1074 
-nro1075 
- nro 1076 
- nro 1077 
- nro 1078 
- nro 1079 
- nro 1080 
- nro 1081 
-nro 1082 
- nro 1083 
- nro 1084 
- nro 1085 
- nro 1086 
- nro 1087 
-nro 1088 
- nro 1089 

04.10.1996 

HANKONIEMI 

Patteriston komentaja on myöntänyt 
Hankoniemen ristin seuraaville: 

Upseerikokelas Aittakorpi Toni 
Tykkimies Hakkarainen Sami 
Yliluutnantti Ilvesaro Petri 
Tykkimies Ivanoff Janne 
Tykkimies Kinnari Olli 
Kaupallinen johtaja Kylänpää Mauri 
Tykkimies Laakso Joni 
Tykkimies Lindman Jani-Petteri 
Tykkimies Mastokangas Timo 
Alikersantti Mäkelä Kari 
Vänrikki Puska Mikael 
Tykkimies Rissanen Marko 
Tykkimies Sainio Vesa-Pekka 
Yliluutnantti Salin Kari 
Upseerikokelas Salin Mika 
Huoltopäällikkö Suomalainen Kari 
Alikersantti Torvinen Juha 
Alikersantti Viljanen Jaakko 
Teknillinen päällikkö Virta Markku 
Tykkimies Virtanen Mikko 

- nro 1090 Teknillinen johtaja Serkosalmi Eino 

03.12.1996 
- nro 1091 

06.12.1996 

Apteekkari Sysmäläinen Matti 

- nro 1092 Puheenjohtaja Bergen Ulf 
- nro 1093 Johtaja Suominen Veikko 

04.06.1997 
- nro 1094 Komentajakapteeni Rastas Pauli 
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NIMITYKSET 
Teknikko Petri Leinonen Puolustusvoimien sotilasteknikon virkaan O 1.11.1996 
Anita Mankinen sotilasammattihenkilön virkaan O 1.01.1997 
Teknikko Juha Vengasaho Puolustusvoimien erikoisupseerin virkaan O 1.05.1997 

Kadetti Mika Salin nuoremman upseerin virkaan 

Opistoupseerioppilaat opistoupseerin perusvirkaan 
- Vänrikki Matti Forsström 
- Vänrikki Timo Leppänen 
- Vänrikki Jari Reijonen 
- Vänrikki Mauri Saastamoinen 

YLENNYKSET 

- Matti Vartiainen sotilasmestariksi 
- Pertti Musturi kersantiksi 
- Sami Iso-Lauri kapteeniksi 
- Heikki Palin yliluutnantiksi 
- Petri Leinonen teknikkoluutnantiksi 
- Eero Mehtälä yliluutnantiksi 
- Hannu Sjöblom yliluutnantiksi 
- Eero Savikko yliluutnantiksi 
- Mika Salin yliluutnantiksi 

SIIRTYNEET 

Toiseen joukko-osastoon: 

01.08.1996 
01.08.1996 
06.12.1996 
06.12.1996 
01.01.1997 
01.02.1997 
01.02.1997 
01.04.1997 
04.06.1997 

04.06.1997 

19.06.1997 

- Kapteeni Jarmo Uusitalo Tykistöprikaatiin O 1.07.1997 
- Luutnantti Hannu Martti Saaristomeren Laivastoon O 1.07.1997 

Eläkkeelle: 
- Sotilasammattihenkilö Elvi Karhu 
- Kokki Enni Peuhkuri 
- Asentaja Veikko Leinonen 

Irtisanoutunut: 
- Teknikkoluutnantti Pasi Kärkkäinen 
- Luutnantti Ari Palm 
- Teknikkoluutnantti Mika Romppanen 

01.06.1996 
01.02.1997 
01.03.1997 

27.01.1997 
01.05.1997 
01.07.1997 
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HANGON RANNIKKOPATTERISTON LIPPU 

Sotalippujen historia 

Liput ovat kautta aikojen luonnehtineet haltijansa asemaa, toimineet joukon kokoa
jana sekä luoneet ja korostaneet yhteishenkeä, osoittaneet kuka on vihollinen ja kuka 
ei, sekä olleet tärkeä viestitysväline. Varsinkin Sotaväessä, jossa on tarkka arvo
järjestelmä, ja jossa joukkoja on kyettävä johtamaan taistelun tiimellyksessäkin, ovat 
erilaiset taistelumerkit ja sotaliput olleet tärkeässä asemassa. Lipun valtaaminen vi
holliselta oli ennen tärkeä osa taistelua. Lipun menettäminen oli joukolle raskas ko
kemus, joka aiheutti tappiomielialaa ja häpeää. Lipun menettäminen johtikin usein 
joukon hajoittamiseen ja kuolemanrangaistuksiin. Vaikka nykyaikaisessa sodankäyn
nissä lipuilla on toiminnan kannalta vähän merkitystä, on niillä rauhanaikana oma 
merkityksensä. Ne ovat ensisijaisesti perinteiden ylläpitäjiä. 

Varsinaisten sotalippujen esiasteena voidaan pitää alkukantaisten heimojen 
keihäänkärjissä kantamia sotamerkkejä, joita olivat villieläinten päät, hännät ja lintu
jen sulat sekä kasvien lehvät. Niiden tarkoituksena oli pelottaa vihollista sekä osoit
taa kantajan asemaa heimossa. 

Muinaisilla sivistyskansoilla oli jo tarkat taistelumerkkijärjestelmät. Ne perustuivat 
pitkiin komentosauvoihin , joiden kärjissä oli sulkatöyhtöjä sekä eläin- ja 
lootuskukkakuvioita. Sotapäälliköt ohjasivat joukkojen liikkeitä ja taistelun kulkua 
näiden sauvojen avulla. Tällaisia kansoja olivat mm. egyptiläiset, babylonialaiset, 
assyyrialaiset sekä heprealaiset. Egyptiläiset pitivät lisäksi laivoissaan kotisataman 
tunnustusta ja kreikkalaisilla oli muiden taistelumerkkien lisäksi kankaisia viirejä lai
voissa ja sotilasyksiköillä. 

Kehittynein antiikin ajan taistelumerkkijärjestelmä oli kuitenkin roomalaisilla,joiden 
jokaisella yksiköllä oli oma merkki (signum). Se oli kannettava tanko,jossa oli laatta 
ja laatassa yksikönjärjestysnumero sekä muita tunnuksia. Myöhemmin roomalaisten 
legioonien tunnukseksi tuli kotka ,joka sijoitettiin tankoon voitonseppeleenja laatan 
yläpuolelle. Lisäksi tangoissa oli alaspäin riippuvia yksivärisiä lippuja (vexilium). 

Viikingit käyttivät laivojensa mastossa sekä kankaisia että metallisia viirejä. Ne toimi
vat sekä tuuliviireinä, että päälliköiden ja joukkojen tunnuksina. Yleisin tunnus oli 

Odinin musta korppi, jonka kieppumisesta ennustettiin sotaretken vaiheet. Viikingeiltä 
arvellaan periytyneen myös pohjoismaisten sotalippujen kiellekkyys. 

Kristinuskon levitessä länsimaihin lippuihin alettiin sijoittaa kristillisiä tunnuksia. Esi
merkiksi Normandian herttuan Vilhelm Valloittajan lähtiessä vuonna 1066 valloitus-
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retkelle Englantiin liehui normannilaivojen mastoissa ja ratsu joukkojen peitsi en kärjissä 
ristinlippujaja-viirejä. 

Voimakkaan sysäyksen sotalippujen käytölle ja niihin liittyvälle heraldiikalle (vaakuna
oppi) antoivat ristiretket. Euroopan eri puolelta lähteneet ristiretkeläisarmeijat ottivat 
tunnuksikseen erimuotoisia ja -värisiä ristikuvioita. Käytetyt liput olivat varsin pieniä, 
jotta niitä oli helppo käsitellä taistelukentällä. Lippujen ensisijaisena tehtävä oli edel
leen toimia joukon ja johtajan tunnuksena sekä viesti välineenä taisteluiden johtami
sessa. Liput saivat lisäksi myös syvällisempää merkitystä. Ristilippu oli ristiretkeläiselle 
yhtä pyhä kuin koraanin lausein kirjailtu lippu muhamettilaisille. Lippujen uskottiin 
myös antavan turvallisuutta taistelukentällä, jos niissä oli oman paikkakunnan pyhi
myksen kuvia. 

Keskiajalla sotaliput olivat varsin yksinkertaisia ja pieniä, tähän alkoi tulla muutos, 
kun 1600- ja 1700-luvuilla lippuihin alkoi ilmestyä enemmän kuvioita ja värejä. 
Lippuihin ilmestyi vaakunoita, kruunuja ja lehväkiehkuroita sekä hapsuja, tupsuja, 
nyörejä ja muuta lisäkoristelua. Ajan mahtipontisen tyylin mukaisesti lippujen koko 
kasvoi suhteettoman suureksi. Tämä prameus, kirjavuus ja kuvioiden pienipiirteisyys 
aiheutti 1600-luvulla heraldisen tyylin rappeutumisen. Koristeellinen suuntaus säilyi 
sotalipuissa aina vuosisatamme alkupuolelle asti. 

Sotaliput Suomessa 

Kustaa I Vaasan ajoista 1500-luvulta maamme itsenäistymiseen 1917 tunnetaan yh
teensä noin tuhat suomalaista sotalippua. Liput ovat armeijan ja laivaston, kaupunki
en, porvariskaartien, pitäjien nostoväen sekä kreivi- ja vapaaherrakuntien lippuja. 

Kaarle XI aikana 1600-luvun lopulla sotalippujen tunnukset yhdenmukaistettiin. Nii
den kuviointi ilmaisi rykmentin kotiseudun. Tästä niinsanotusta Karoliini-ajasta lähti
en Suomen sotaliput liittyivät maahamme 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 jäl

keen vakinaiseksi katsottava kokoonpano, voitiin myös ryhtyä ajattelemaanjoukko
osastolippuja. Ne luonnehtivat joukkojen olemusta ja ovat historiallisesti arvostettuja 

tunnuksia. 

Joukko-osastot saivat maakunnalliset tai vastaavat, useassa tapauksessa perinteelli
set nimensä 1.1.1957, niin myös Hangon Rannikkopatteristo. Patteriston ensimmäi
nen lippu naulattiin Hangon upseerikerholla 30.5.1958. Tasavallan presidentti Urho 
Kaleva Kekkonen luovutti lipun Hangon Rannikkopatteriston silloiselle komentajal-
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le, everstiluutnantti Mauno Loikkaselle, Puolustusvoimien 40-vuotisjuhlaparaatissa 
Helsingissä 4.6.1958. Samassa yhteydessä sai 28 muuta joukko-osastoa uuden lip
punsa juhlallisesti Tasavallan Presidentin kädestä. 

Hangon Rannikkopatteriston lippu kuuluu rannikkotykistön lippusarjaan,jonka sini
sessä lippukentässä on keskellä keltainen viisivallinsarvinen (bastioni) suljettu linnoitus
muurikehä, sen keskellä joukko-osaston paikallistunnus - Hangon kaupungin vanhan 
vaakunan keskuskuvio - ja lipun kulmissa rannikkotykistön aselajitunnus, joka on 
periytynyt rannikkotykistöä edeltäneeltä linnoitustykistöltä, keltaiset heraldiset tykin
putket ristikkäin. 

Nykyinen patteriston lippu on järjestyksessä kolmas. Ensimmäisen kerran patteriston 
lippu uusittiin 1970-luvullaja toisen kerran vuonna 1994, kun päätös patteriston säi
lyttämisestä itsenäisenä joukko-osastona oli tehty. 

Hangon Rannikkopatteriston lipun heraldiikka 

Neliön muotoinen, ilman kielekkeitä oleva kantolipppu. 

Koboltinsinisessä lippukentässä keltainen heraldinen linnake, jonka sisäpuolella Han
gon kaupungin tunnuskuva. 

Kussakin nurkassa kaksi keltaista tykinputkea ristikkäin. 

Lipun korkeus 80 cmja leveys 95 cm. 

Yliluutnantti Richard Wunsch 
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Sotilashuu01oria 
Rannikkotaisteluharjoituksessa tunnussanaksi oli määrätty RANNIKKO-TANKKE
RI (tunnussanan idea: kysyjä kysyy "RANNIKKO-" johon vastaajan tulisi vastata 
"TANKKERI") Toimimme kantalinnoitteessa johon kulku tapahtui lukitun oven kaut
ta, jonka vieressä oli summeri. Sisään päästäkseen tuli soittaa summeria ja ilmoittaa 
tunnussana. Toimitin normaaleja rutiineja kun eräs tilannevalvoja tuli minulta kysy
mään: 

- Tunnetko sinä ketään Rannikkoa??? 

-Ajattelin tovin ja totesin että kyllä Kadettikoulussa toimi kouluttajana eräs kapteeni 
Rannikko. Tähän tilannevalvoja tokaisi: -No on se ihme hiippari se Rannikko. 

- Kysyin miten niin? 

- No se on soittanut tuota ovisummeria vaikka kuinka monta kertaa, eikä se tajua tulla 
sisälle vaikka minä olen painanut joka kerta summeria päästääkseen hänet sisälle!! 

Toimin Russarössä kouluttajana ja minun tuli toimittaa ammuntaan tarvittava kalusto 
taisteluampumaradalle. Menin varusmiespäivystäjän luokse ja käskin kuuluttamaan 
traktorinkuljettajan päivystäjän pöydän luokse. Päivystäjä kuulutti useamman kerran 
mutta mitään ei tapahtunut. Koska tiesin hyvin että paikalla oli kaksi traktorinkuljettajaa, 
päätin selvittää asian. Kävelin huoltomiesten tupaan ja kuinka ollakaan yksi traktorin
kuljettaja rehotti kuin horsma punkkansa päällä. Kysyin tulistuneena miksi hän ei to
tellut kuulutusta, tämä vastasi: 

- ei se minua kuuluttanut vaan tykkimies Kakkosta 

(Myöhemmin minulle selvisi että linnakkeella oli kaksi tykkimiestä joiden sukunimet 
olivat Ykkönen ja Kakkonen. Molemmat olivat tykkimiehiä ja kuinka allakkaan myös
kin traktorinkuljettajina Russarössä. Päivystäjä oli kuuluttanut: "Toinen traktorin
kuljettaja, päivystäjän pöydän eteen." Tykkimies Kakkonen ei taas tullut koska hän oli 
ajossa.) 

Komppaniamme oli määrätty reserviin harjoituksessa. Harjoittelimme vasta
hyökkäykset kahteen eri suuntaan. Hyökkäykset tapahtuivat komennoilla VASTA 1 ja 
VASTA 2. Olimme olleet reservissä pari vuorokautta kun keskellä yötä singahti var
tiomies meidän telttaamme. Hän ravisteli yhden miehen hereille ja sanoi: 

- VASTA 1, VASTA 1 

Tämän jälkeen hän lähti välittämään käskyä muille telttakunnille. 

Herätetty mies nousi ylös silmät ristissä unen puutteen vuoksi ja katsoi kelloaan ja 
totesi: 

- jaa, se on vasta 1 

Hän vetäisi tyytyväisenä peiton korvilleen ja jatkoi uniaan koska hänen kipinä
vartiomiehen tehtävät alkoivat vasta kello 2. (Mainittakoon että telttakuntamme hive
nen myöhästyi hyökkäyksestä). 
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RUSSARÖN UUSI ESTERATA 

Varusmiesten fyysisen kunnon kehittäminen on ollut tärkeä osa varusmiespalvelusta. 
Liikuntakoulutusta on pyritty kehittämään monipuolisemmaksi ja motivoivammaksi, 
jotta se olisi mukavaa mutta tehokasta. Russarön linnakkeen varusmiesten fyysisen 
kunnon kohottaminen on perustunut normaaleihin liikuntamuotoihin : lenkkeily ,marssit, 
sähly ym. pelit. Talvisin on pyritty hyödyntämään vuoroja Kuplahallilla. 

Useissa varuskunnissa on ollut jo pitkään ns. esteradat , jotka on tarkoitettu fyysisen 
kunnon kehittämiseen. Nämä radat sisältävät erilaisia rakenteita, joilla voidaan kehit
tää koko vartalon lihaksistoaja fyysistä kuntoa. 

Patteriston komentaja Stig-Göran Grönberg on usein tuonut esille tavoitteensa kehit
tää koulutusta enemmän rannikkotaistelijan perustaitoja sisältäväksi. Talvella 1997 
hän antoi tehtäväksi suunnitella esteradan,jota voidaan hyödyntää sekä fyysisen kun
non kehittäjänä , että osana taisteluammuntoja. Radan suunnitteluideointi tapahtui 
kouluttaj aseminaarissa, jossa luotiin perus ideat radalle. Rata on toteutettu paikallisiin 
olosuhteisiin sopivaksi sekä maaston soveltuvaksi, noudattaen soveltaen Pääesikun
nan antamaa ohjetta. 

Esteradan rakennustyöt kuumimmillaan 
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Russarössä on aikaisemmin ollut vastaavanlainen rata, mutta se on lahonnut maas
toon, eikä ole ollut käytössä ainakaan kymmeneen vuoteen. 

Rata on suunniteltu toteutettavaksi vaiheittain. Ensimmäisen vaiheen pituus on noin 
150 m. Sen on tarkoitus olla käyttövalmiin, kun II/97 saapumiserä astuu palvelukseen. 
Toinen vaihe toteutetaan syksyn aikana , jolloin radan pituus on noin 250 m. Tämän 
jälkeen rata päättyy taisteluampumaradalle , josta voidaan ampua esim. puolustus
ammunta. Rata on suunniteltu niin , että toimintaa on helppo valvoa, vaikka se on 
sijoitettu maastoon. 

Rata sisältää seuraavat esteet: 
1. Ryömintäeste 
2. Laskeutumiseste/kiipeämiseste 
3. Ylitys/alituspuomit 
4. Köysikiipeily 
5. Käsiriipuntaeste 
6. Ryömintäputki 
7. Kiipeämispöytä 
8. Vaijerieste (suon ylitys) tasapaino 
9. Ryömintäeste 
10. Tasapainopuomit 

Rataa voidaan soveltaen käyttää molempiin suuntiin. 

Ylil Timo Kalliotie 

FIS 
Fiskars Consumer Oy Ab 
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HANGON VARUSKUNNAN URHEILIJOIDEN 
TAPAHTUMIA KAUDELTA 1996 JA KEVÄÄLLÄ 1997 

Hangon Varuskunnan Urheilijoiden toimintavuosi 1996 oli seuramme kuudestoista. 
Toimintamuodot ja tapahtumat ovat vuosien myötä saavuttaneet jo vakioidun luon
teen. 

Toimintakautena 1996 seuramme järjestämät kilpailut olivat maaliskuussa lasten 
hiihtokilpailut, huhtikuussa henkilökunnan "Hikihylsyottelu" ja varusmiesten 
"Kokardicupottelu" sählytumauksina, XIV Puistoviesti pidettiin jo toisen kerran 
uudistetussa muodossa viisiotteluna, syyskuussa tennismestaruuskisat ulkoradoilla, 
marraskuussa henkilökunnan salibandy- ja sulkapallokisat sekä varusmiesten yksi
köiden väliset salibandytumaukset ja "Paavon Pytystä" kisailtiin joulukuussa. 
Sotilasurheiluliitonjärjestämiin kilpailuihin on seurastamme osallistuttu mm tennis
mestaruuskilpailuihin elokuussa, parhaiten menestyi jo "totuttuun tapaan" Jyrki 
Alaluusua voittaen A-sarjassa kaksinpelin ja ollen nelinpelissä toinen. Sotilas
urheiluliiton järjestämissä sotilasgolfissa ja sulkapallomestaruuskilpailuissa oli 
seuramme edustettuna hyvällä menestyksellä. Seuramme naisjäseniä on ollut muka
na jo usean vuoden ajan "Naisten kympissä", mikä ilolla todettakoon. 

HanVU - TuusVU seuraottelu pidettiin lokakuussa Hyrylässä, lajina oli sekä henki
lökunnalla että varusmiehillä salibandy, Hyryläläiset voittivat molemmat ottelut 
rehdissä kilpailussa. 
Sotilasurheiluliiton järjestämään nuoriso leiriin Rankissa osallistui seurastamme nel
jä nuorta. 

Kevätkautena 1997 on 
ehditty pitää perinteiset 
"Hikihylsy ja 
Kokardicupottelut" sekä 
XV Puistoviesti. 
Tämän vuoden 
seuramme järjestämä 
päätapahtuma on var
masti Hästö-Busön saa
rella Nuorisoleiri, joka 
tätä kirjoitettaessa on 
vielä edessäpäin. Leiril
le on ilmoittautunut 40 
lastajan20 aikuista. Toi
votaan kaunista säätä ja 
reipasta yhdessäoloa! 

Henkilökunta näytti muille mallia puistoviestissä ... 
Huomatkaa vakavat ilmeet ! 
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Elämme tällä hetkellä vielä epätietoisuuden aikaa tulevista muutoksista, mutta vaikka 
ajanmyrskyt meitä kuinka runnovat, niin uskon ja toivon, että urheiluseuramme elää 
tulevaisuudessakin! Kaikki te hanvulaiset, jotka Hankoon jäätte olkaa innolla muka
na varuskunnan urheilutoiminnassa - "ei se määrä, vaan se laatu" ! 
Kuluneesta toimintavuodesta kaikkia mukanaolleita ja toimintaamme tukeneita yh
teisöjä ja yrityksiä kiittäen! 

Puheenjohtaja Majuri Veikko-Olavi Eronen 

TULOKSIA 

Tennismestaruuskilpailut 
- ulkoradat 1996 

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

Nelinpeli 
1. Talyli Jyrki Alaluusua 

- Tstosiht Irma Kankaristo 
2. Lääkmaj Tom Kyander 

- Kapt evp Reijo Kankaristo 

Upseerit - Opistoupseerit ottelut 1996 
Salibandy, sulkapallo nelinpeli 
- voitti upseereiden joukkue. 

Varusmiesten sählyottelun 
voitti Huoltopatterin joukkue. 

HUOMIONOSOITUKSET 

Paavon Pytty, ilmapistooli 40 ls 1996 
1. Sotmest evp Paavo Pohjonen 372p 
2. Sotmest Ari Halttunen 359p 
3. Talylil Jyrki Alaluusua 34 7p 
4. Ylil Markku Sipovaara 332p 
5. Maj Veikko Eronen 302p 

Hikihylsy 1997 
voitti Esikunnan henkilökunnan joukkue 

Kokardicup 1997 
voitti Huoltopatterin matruusien joukkue 

Puistoviesti 

Naisten sarja 
1. Hangon Hyrskyt (yleisurheilu) 

Miesten sarja 
1. HanRPston kantahenkilökunta 
2. Hangö Högstadium 
3. HanRPston varusmiehet 
4. Cebal Printal 
5. Hangö Gymnasium 
6. Hankoniemen Kilta 

1997 

32 p 

24p 
24p 
19 p 
16 p 
14 p 
13 p 

Seuramme monivuotisesta tukemisesta on luovutettu seuran standaarit, 
no 5 Salon Kone- ja Rauta Oy:lle 02.03.1996 
no 6 Toimitusjohtaja Voitto Laineelle 22.02.1997 

Seuramme hyväksi tehdystä monivuotisesta työstä on luovutettu Sotilasmestari Risto 
Muurolle vuosikokouksessa 28.2.1997 Sotilasurheiluliiton pronssinen ansiolevyke. 
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YHTEISTYÖKUMPPANI TÄYTTI VUOSIA 

Hangon Rannikkopatteriston Varuskunnan Urheilijoidenja Salon Kone ja Rauta Oy:n 
yhteistoiminta on jatkunut 15 vuoden ajan. Tänä vuonna perinteinen ystävyysottelu 
pelattiin Salossa. Lajeina olivat lentopallo ja keilailu. Lentopallon voitti SKR:njoukkue 
ja keilailussa parhaina palkittiin Hangon Tom Wikström ja Kristiina Palin. 

Ottelun jälkeen juhlalliset palkintojenjaot pidettiin K-Passelin tiloissa ruokailun, ar
pajaisten ja illanvieton merkeissä. Isäntinä toimivat myyntipäällikkö T. Ahovaara ja 
tuleva toimitusjohtaja P. Helander. Arpajaisten tuotto, 1900 mk, luovutettiin Hangon 
Uimahalliy4distykselle. 

Salon Kone ja Rauta täytti 50 vuotta 10.10.1996. Järjestettyihin ilta juhliin osallistui
vat myös Hangon Rannikkopatteriston edustajat. Tilaisuudessa molemmat osapuolet 
jakoivat omat huomionosoituksensa juhlavuoden kunniaksi. Kuvassa vasemmalta toi
mitusjohtaja Voitto Laine, valtionvarainministeri Sauli Niinistö, ylil Kari Salin, lääkmaj 
Tom Kyander, sotmest Risto Muuro, maj Veikko-Olavi Eronen ja ylil Reijo Heinonen. 

NOKIA 
3110 
Nopea, helppokäyttöinen 
ja kevyt uutuus-GSM. 

- Suurikokoinen grafiikkanäyttö 
- Paino pikkuakulla vain 146 g 
- Puheaika vakioakulla jopa 165 min. 
- Valmiusaika vakioakulla 95 tuntia, 

tehoakulla peräti 10 päivää! 

.. 

tai Käyttöluotolla 

160~ 
Maksuaika 25 kk 

1uottohinta 3960 mk1 

MEILTA KAIKKI TELEN ~ 
MATKAPUHELINPALVELUT ~ TE LE 

*)Käyttöluoton kustannukset esim. 5000 mk:n 12 kk:n luotolla ovat 21,45%. 
(Tilinavausmaksu 100 mk, korko 16,25% ja tilinhoitomaksu 20 mk/kk.) 

DSKISEN 
NOKIA"" 

Ul A 
Turuntie 15, Salo, P. 770 7228 Av. ark. 9-17.30, la 9-14 
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Perhostutkimusta Russarön linnakkeella 

Russarön perhoslajistoa on tutkittu aktiivisesti jo vuodesta 1983 lähtien, jolloin Kari 
ja Timo Nupponen olivat varusmiespalveluksessa Hangon Rannikkopatteristossa. 
Varusmiespalveluksen jälkeen he ovat jatkaneet tutkimuksiaan Russarön ohella myös 
Jussarössä aina tähän päivään saakka. Itse tulin Russaröhön ensi kertaa syksyllä 1986, 
jolloin astuin varusmiespalvelukseen Hangon Rannikkopatteristossa. Tikkakoskella 
tapahtuneen säämieskoulutuksen jälkeen tulin takaisin Hankoon ja säämieheksi 
Russarön linnakkeelle. Kevään vihdoin koittaessa ankaran pakkastalven 1987 jäl
keen sain Majuri Vallilta, linnakkeen silloiselta päälliköltä luvan perhoskeräilyyn 
automaattisilla pyydyksillä. Silloin merivartiotomin vieressä sijainneesta sääasemasta 
tuli runsaidea perhossaaliiden myötä meteorologis-lepidopterologinen asema, missä 
myös menestyksellisesti luin kevään biologian pääsykokeisiin. Sääasema 
tarvikkeineen antoi loistavat mahdollisuudet havainnoida etelätuulien mukana saa
puvia harvinaisuuksia, ja sääsanomien teon välillä oli aikaa laskea pyydyksiin 
lentäneiden perhosien määriä. Tutkimuskesä 87 oli kuitenkin vaarassa katketa syys
kuussa uhkaavaan kotiutumiseen, joten anoin tuoreena biologian opiskelijana kulku
luvan Russarön linnakkeelle. Lienen ainoa(?) varusmies, joka on palannut ensim
mäisenä siviilipäivänä takaisin saarelle - pyydykset olivat jääneet kokematta. 

Russarö perhosten kannalta 

Hangon edustalla sijaitseva Russarön linnakesaari on Suomen eteläisimpiä metsää 
kasvavia saaria. Saaren arvokkainta alkuperäistä luontoa edustavat vanhat 
hoitamattomat tervalepikot sekä haavikot. Niillä on suuri merkitys muualla metsän
hoidon takia uhanalaisille lajeille, kasveille, sienille kuin myös niillä eläville 
hyönteisille. Niinpä saarella esiintyy yleisenä suuri määrä erilaisia lahopuulla, käävillä 
ja lintujen koloissa eläviä koiperhosia. Perhoste~ kannalta tärkeimpiä elinympäristöjä 
ovat kuivat kalliokedot ja monia tulokaskasveja kasvavat joutomaat, joita Russarössä 
on paljon. Yksi tyypillisimmistä saaren kasveista on mali eli koiruoho, jota on ennen 
vanhaan käytetty koimyrkkynä. Huolimatta entisestä käyttötarkoituksestaan kasvilla 
elää useita harvinaisia perhoslajeja, joista osa on luokiteltu uhanalaisiksi. Mielen
kiintoisista perhospaikoista mainittakoon vielä ampumaradan kosteikkoalue, jossa 
elää tiettävästi Uudenmaan ainoa pihlajanorsukanta. Nimestä huolimatta kyseessä 
on perhonen, jos kuitenkin aika suurikokoinen. 

Huolimatta pienestä pinta-alasta Russarössä elää ja sieltä on tavattu suuri joukko 
perhoslajeja. Russarölle näyttää mantereeseen verrattuna olevan tyypillistä suuret 
laj imäärät, mutta pienet yksilömäärät. Verrattuna Hangon Tvärminnen runsaisiin 
valopyydyssaaliisiin Russaröstä tulee yksilöitä yli kaksi kertaa vähemmän ja lajeja 
vuosittain vain n. 400, kun mantereelta havaitsee 500. Pitemmällä aikavälillä laji
määrien ero on huomattavasti pienempi. Suomen yli 900 suurperhoslajista hieman 
alle 600 on 
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löydetty saaresta. Heikommin havaittavissa olevia pikkuperhosia Russaröstä tunne
taan n. 650 maassamme tavatuista yli 1400 lajista. Suuri lajimäärä selittynee suurella 
erilaisten elinympäristötyyppien määrällä ja pienet yksilömäärät ovat seurausta pie
nistä elinympäristö laikuista. Vähälajisia ryhmiä ovat paljon tilaa vaativat päiväperhoset 
sekä pohjoisen havumetsävyöhykkeen, erityisesti kuusella elävät lajit. Myös jalopuilla 
elävät lajit puuttuvat saaresta, vaikka suurin osa niistä on Russaröstä löydetty. Perho
set ovat pienestä koostaan huolimatta voimakkaita lentäjiä, joilla on siivet... 

Miksi juuri Russarö? 

Armeijan saaret ovat aina kiinnostaneet perhoskeräilijöitä ja -tutkijoita. Suurin syy 
on se armeijan hallussa olevien alueiden hoito poikkeaa suuresti siviilikäytössä ole
vista. Metsähoito on useimmiten varsin satunnaista tai pienelle alalle kohdistuvaa 
toimintaa eikä kaiken elämän tappavasta tehomaataloudesta ole syntynyt ongelmaa. 
Sen sijaan armeijan harjoitusalueet, ampumaradatja tykistön maalialueet ovat moni
en harvinaisten avoimilla hiekkaisilla paikoilla elävien hyönteisten viimeisiä 
esiintymispaikkoja Suomessa, esim. Säkylän ampuma-alue ja Örön linnakkeen 
helikopterikenttä. Pienen saaren lajisto on helppo oppia tuntemaan ja muualta tulevat 
vierailijat erottuvat. Usealla paikalla Etelä-Suomessa tehtävällä samanaikaisella 
inventoinnilla voidaan seurata lajien leviämistä ja vaeltamista Suomeen. Harrastajil
le ja myös tutkijoille parasta antia ovat kaukaa saapuvat vaeltajalajit, jotka ovat tie
tysti toiminnan suola. Russarö onkin varsinaisella aitiopaikalla etelästä tulevia vael
luksia silmälläpitäen. Monet uhanalaisista lajeistamme ovat eräillä pinta-alaltaan pie
nillä esiintymispaikoillaan niin runsaita, että keräilijät sen takia helposti aliarvostavat 
niitä. Luonnonsuojelun kannalta on varsin samantekevää jääkö golfkentän alle tu
hansien vai kymmenien yksilöiden populaatio. Hangossa pyydyksiään roikottava ja 
saamallaan "harvinaisuudella" 
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hehkuttava perhosharrastaja ei yleensä ole pyydystänyt purkkiinsa uhanalaista lajia. 
Kyseessä on vain ahtaasti maamme rajojen sisäpuolelle suuntautunut henkilö, joka 
on saanut voimakkaan etelävirtauksen maahamme heittäneen, todennäköisesti 
kosmopoliitin tuholaishyönteisen, jonka elinmahdollisuudet maassamme liippaavat 
läheltä nollaa MTK:n suureksi helpotukseksi. 

Perhostutkimuksen kannalta optimitilanne syntyy, jos tavallisen keräilijän ja hänen 
tutkimusalueensa välille muodostuu suhde, jossa harvinaisuuksien bongaamisen li
säksi myös tavallinen, alueella todella elävä lajisto kartoitetaan. Samalla paikalla 
jatkuva pitkäaikainen inventointi ja muistiinpanojen teko on aina arvokkaampaa kuin 
satunnainen keräily. Samalla Suomen luonnosta saadaan korvaamatonta ilmaista ai
neistoa tutkimusta varten. 

Jaakko Kullberg 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, hyönteisosasto 
Helsingin yliopisto 

Askeleen edellä. 

In Touch with Tomorrow 

TOSHIBA 
MAAHANTUOJA: 

SCRIBONA SUOMI OY 

BOX 23, SINIMÄENTIE 14, SF-0263 1 ESPOO FINLAND TEL. (09) 52 721 TELEFAX (09) 529 017 
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VMTK:N KESÄKUULUMISIA 

Varusmiestoimikunnan ydintehtävänä on olla varusmiesten oma palvelutoimisto. Pe
riaatteessa palvelustovereita autetaan kaikissa häntä askarruttavissa asioissa ja on
gelmissa. VMTK pyrkii myös kehittämään varusmiesten sosiaalisia oloja, palvelus
motivaatiota ja viihtyvyyttä. Tätä ohjenuoranaan pitää myös Russarön linnakkeen 
VMTK:n voimakolmikko,joka toimii linnakkeella melkein vuoden loppuun asti,jol
loin remmiin astuvat uudet kokelaat. 

Kesä Russarön linnakkeella on vilkasta aikaa VMTK:lle jo pelkästään uusien 
alokkaiden tulon takia. Ennen alokkaiden tuloa, heille lähetetään tietoa Hangon 
Rannikkopatteristosta ja muutama hyvä vinkki palvelukseenastumisesta alokas-tie
dotteen muodossa. Kun sitten 97 II saapuu linnakkeelle, heille pidetään tulokysely, 
millä pyritään kartoittamaan työllisyystilanne ja sosiaalipalvelujen tarpeet. Perintei
sesti VMTK on järjestänyt myös esittelykierroksen alokkaille, jotta kasarmi tulisi 

· tutuksi. Toimenkuvaan kuuluu myös sotilaskotisisarten avustaminen tervetulojuhlan 
järjestämisessä. 

Vapaa-aika on myös lähellä VMTK:n sydäntä. Linnakesaarella vapaa-ajan väli
neiden hankkimiseen on uhrattava erityisen paljon aikaa, sillä linnakkeilla ei ole mah
dollisuutta iltavapailla käydä esimerkiksi kaupungilla. Uusien sählymaalien lisäksi 
tämän kesän hitti on ollut koripallokori, joka oli iso hankinta VMTK:lle, sillä 
linnakkeiden rahalliset avustukset ovat pienentyneet vuosi vuodelta. Joukko-osaston 
huomattua hankinnan tarpeellisuuden, osasto lupautui hankkimaan toisen korin 
linnakkeelle omilla varoillaan, joten siitä kiitokset HanRPstolle. Varusmiesten käyt
töön on saatu takaisin myös Filmnet, joka oli "kesätauolla" satelliittivian vuoksi. 

Yhteistyötä varuskuntien välillä pyrittiin kehittämään mm. VMTK-päivien yh
teydessä, jotka Kaartin Jääkärit järjestivät Helsingissä. Päiville kokoontui VMTK:n 
edustajia jokaisesta läntisen maanpuolustusalueen varuskunnasta. Tämä poiki tule
vaisuuden yhteistyötä mm. Uudenmaan Prikaatin kanssa alokkaiden välisen 
sählyottelun muodossa. Toiveena oli myös erilliset linnakepäivät, jotka pohtisivat 
linnakkeiden varusmiesten olojen kehittämistä. 

Varusmiestoimikunnalle elintärkeää on yhteistyö ohjaajan kanssa, joka toimii 
joukko-osastokohtaisena asiantuntijana, ohjaa ja tukee, mutta ei rajoita VMTK:n toi
mintaa. Hangossa yhteistyö on pelannut aina erittäin hyvin ohjaajan ja VMTK:n 
välillä. Kiittää pitää myös yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme. Koskaan ei 
voi liikaa sanoa myöskään sotilaskotiyhdistyksen puolesta, jonka työ Hangon 
Rannikkopatteriston ja VMTK:n hyväksi on korvaamatonta. 

Kesäterveisin, 
VMTK:n puheenjohtaja Tykkimies K. Feldt 

Tos-asiamies Tykkimies T. Kylmä 
Varapuheenjohtaja Alikersantti T.Laitio 
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Russarö, keväinen lintusaari 

Keväisin Russarön linnakesaaren täyttävät erilaiset linnut. Ensin, ehkä jo helmikuus
sa, tulevat erilaiset varislinnut sekä haahka heti jäiden sulaessa saaren ympäriltä. 
Kevään edistyessä alkaa pikkuhiljaa näkymään rastaita, peippoja, punarintojaja ehkä 
muutama töyhtöhyyppäkin. Aurinkoisina päivinä myös päiväpetolintuja matkaa hil
jalleen kohti pohjoista. Niiden muutto kestääkin maaliskuun puolelta aina kesäkuun 
alkuun asti , ja joukossa on myös mahtavia meri- ja maakotkia. Huhtikuun puolen
välin tienoissa ovat puolestaan kurjet läpimuutolla, ja kurkien "siivellä" saapuvat 
myös västäräkit muutolta keikuttelemaan pyrstöään rannoille. Toukokuun alkupuo
lella muutto on hieman hiljaisempaa mutta kuun puolenvälin jälkeen alkaa taas ta
pahtua. Toukokuun lopulla muuton saavuttaessa huippunsa saarella käy melkoinen 
viserrys. Valtavat pikkulintuparvet pysähtyvät ensimmäisille ulkosaarille lepäämään 
uuvuttavan merenylityksenjälkeenja Russarö on tähän tarkoitukseen suorastaan ihan
teellinen. Pääskyjen lennellessä taivaalla ja pikkulintujen laulaessa lähes jokaisessa 
pensaassa voi saarella liikkuja todeta saariston kesän alkaneen. Samaan aikaan voi 
saarella tarkkailla myös arktisten vesilintujen muuttoa pitkin suomenlahtea. Kym
menettuhannet hanhet ja kuikkalinnut matkaavat rannikkoa seuraillen kohti 
pesimäalueittaan Siperian tundralle. Tällöin on onnekkaalla lintubongarilla mahdol
lista nähdä saarella harvinai-suuksiakin, kuten jääkuikka, muuttohaukka, 
leveäpyrstökihu ja mustaleppälintu. 

Haahkojen keväinen muutto on komeata katsottavaa. 

Kalatiira kuuluu 
Russarön vakitui
seen pes1ma
lajistoon. 
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Vaikka muuttoaikoina Russarön lintulajisto ja yksilömäärät ovat suuret pesimälinnusto 
on sitäkin vähälajisempi. Russarön karut saaristo-olosuhteet tarjoavat vain harvoille 
Russarön kautta muuttaville linnuille riittävän hyvät olosuhteet pesimiselle. Lokit, 
tiirat, haahka, västäräkki sekä mustarastas lienevät saaren runsaslukuisimmat 
pesimälajit. Ainoa pesivä petolintulaji saarella on varpushaukka. Kahlaajalinnuista 
saarella pesivät ainakin meriharakka, rantasipi, karikukko ja punajalkaviklo. Muita
kin lintulajeja saarella toki pesii, kiitos saarta joka puolella peittävän metsikön, mut
ta ne ovat vähälukuisia johtuen Russarön saaren pienestä koosta. Saarelle istutetut 
fasaanit tuntuvat viihtyvän erinomaisesti. Tänä keväänä ne tuottivat yhteensä seitse
män poikasta, jotka seuraavat tiiviisti emoaan aivan kasarmin lähiympäristössä. 

Ylikersantti Mika Korkki 
Alikersantti Mikko Vuolanto 

Hankoniemi-lehti 
kiittää 

mainostajiaan 
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Sukelta01isesta Hangossa 
Hanko vanhana merenkulkijoiden satamapaikkana on kiinnostanut sekä historiansa 
että luontonsa takia monia eri asioista kiinnostuneita ryhmiä. Täällä voi törmätä 
lintubongariin, kilpapurjehtijaan, kalliopiirroksista kiinnostuneisiin, löhölomaa viet
tävään tai vaikkapa virkistys-sukeltajaan. Hangossa toimii myös Suomen johtava 
sukellus-koulutuskeskus, Sea Sport. 

Sea Sport nykyisessä muodossaan aloitti Helsingissä lokakuussa -90 sukellusva
rusteiden myynnin ja maailman suurimman sukelluskoulutusorganisation, PADin, 
standardien mukaisen koulutuksen. Jo alusta saakka oli itsestään selvää, että avo
vesi-koulutusosuudet ja johdetut huvisukellustapahtumat tultaisiin järjestämään 
Hangossa. Täällä sukelluskohteet ovat huippuluokkaa, hylkyjä runsaasti eri tasoisille 
sukeltajille, kasvusto- ja kalakannat runsaita, upeita seinämiä unohtamatta. Ensim
mäisenä kesänä sukeltajat olivat yleinen näky Puistovuoren kärjessä (toki vielä ny
kyäänkin) ja tukikohtana oli ltäsatamassa Monitoimitalo. 

Kesällä -92 Sea Sportin toiminta Hangossa siirtyi uudelle tasolle, uusi sukelluskeskus 
oli kevään aikana rakennettu Satamakadulle rantamakasiiniin, Origon seinänaapuriksi. 
Uusi keskus mahdollisti keleistä riippumatta sekä koulutus- että huvisukellusryhmän 
paremman palvelun keskitetysti loistavasta paikasta, aivan Hangon keskustasta ja 
meren vierestä. Kesäaikaan saavuttivat suurta suosiota viikon intensiivi-sukellus
kurssit teemana "vietä viikon loma Hangossa ja opi sukeltamaan". Paikallinen elin
keinoelämä pani myös merkille uuden potentiaalisen asiakasryhmän, käyttäväthän 
sukeltajat täällä kauppojen, ravintoloiden ja majoitusliikkeiden palveluja. 

Koulutustoiminnan laajennuttua ja huvisukeltajien määrän jatkuvasti lisäännyttyä oli 
aika laajentaa sukelluskeskusta. Kesällä -95 keskukseen saatiin n.120 m2 lisää tilaa, 
mm. suihkut, saunat, varusteiden huoto ja -kuivatustilat sekä isommat kompressoritilat. 
Nykyinen keskus on asiantuntijoiden mukaan huippuluokkaa maailmanlaajuisesti, 
mitä ei välttämättä uskoisi vain ulkoapäin katsomalla. Toivotammekin kaikki sukel
luksesta kiinnostuneet reilusti sisäpuolelle! 

Sukelluskohteita on on runsaasti 10 mailin säteen sisällä ltäsatamasta. Erittäin suo
sittu alue on ollut Lilla Tämskär, Stora Tämskär ja Tämskärsbåda, missä on usko
mattoman hienoja seinämäsukelluspaikkoja, höyrylaiva Carlin hylky sekä hienot 
mahdollisuudet bio-sukelluksille. Kyseinen alue on linnakkeen rajojen siirron jäl
keen linnakkeen aluella. Haluammekin kiittää Hangon Rannikko-Patteriston komen
tajaa ja muuta henkilöstöä myönteisestä suhtautumisesta sukelluslupiimme ja muu
tenkin kitkattomasta yhteistyöstä. 

Toivotamme kaikki sukelluksesta kiinnostuneet tutustamaan keskuksemme, annamme
mielellämme lisätietoja koulutuksesta ja huvisukelluksista puh O 19-248 7301. 
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Sukeltajat valmistautuvat sukellukseen Hangon kirkkaisiin vesiin. 

Peruskurssin viimeinen sukellus suori
tettu, olen siis sukeltaja 

Iloinen sukeltaja onnistuneen 
sukelluksen jälkeen 
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PUHELINKAAPELIT 
V ALOKAAPELIT 
LAIV AKAAPELIT 
INSTRUMENTOINTI KAAPELIT 

1~] HELKAMA- KAAPELI 
Valokaapelit: Puhelin- ja laivakaapelit: 1 nstru me nto i nti kaapelit: 
10960 Hanko 
tel (019) 28 061 
fax (019) 248 2016 

Kalevantie 15 20520 Turku 
tel (02) 410 8700 

Lautamiehentie 3 02770 Espoo 
tel (09) 859 6011 

fax (02) 237 2428 

Phone INT +358-19-280771 
Fax 358-19-2807808 

e-mail: uuttera@surfnet.fi 

fax (09) 859 6144 

OSTA NYT AGFA
TUPLAPAKKAUS! 

Mukana kätevä VYO-KARVINEN 

2x AGFACOLOR 
HDC 200 
135 24+3 

A g f a H D C f'\... """"x'-/ ■ 
filmillä 
loistavia 
kuvia 
missä vaan! 

•• 
KUVA-JARVINEN 

KAUPPAKESKUS PLAZA 
SALO P. 731 7911 

AGFA TALLENTAA KAIKEN. AGFA. 

Mazda liikkuu 
kilpatanssijan 
sulavuudella! 

JA~ @ 
~ SANG)t)NG 

Mazda myynti myös: 

DRAIVIA 
Tammisaari 




