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Sinun tulee tuntea menneisyys 
ja perinteet, elää tätä päivää 
ja katsoa kirkkaasti tulevai-
suuteen. 

Perinteitä olemme vaalineet huolel-
la ja kunnioituksella viimeksi talviso-
dan päättymisen 75-vuotistapahtuman 
kanssa. Jääkäriliikkeen perustamisen 
100-vuotistapahtumat ja jääkäreiden 
koulutus sekä ensimmäiset tapahtu-
mat ovat olleet myös kiitettävästi esil-
lä ja niitä on kunnioitettu asian vaati-
malla tavalla.

Tämän päivän puheenaiheita ovat 
olleet Ukraina, informaatiosodankäyn-
ti ja Euroopan sekä Suomen turvalli-
suusasiat. Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan vaaliseminaarissa 
eri puolueiden edustajat ottivat kan-
taa tuleviin ratkaisuihin. Kaikki puolu-
eet - yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
- olivat yksimielisiä siitä, että Suomea 
puolustetaan valtakunnan laajuisesti 
tulevaisuudessakin ja että puolustus-
määrärahoja tulee lisätä. Tulevan edus-
kuntakauden puolustuspoliittiseen se-
lontekoon saatiin jo eväitä ja otettiin 
kantaa muun muassa NATO-selvityk-
sen osalta. Asian esiin ottaminen tun-
tui olevan herkkä asia ainakin joillekin 
puolueille. Valtioneuvoston selonteko 
tulee laadittavaksi valittavan eduskun-
nan toimintakautena ja mielenkiinnolla 
seuraamme sen rakentumista ja loppu-
tulosta. Tulevaisuutta on vaikea ennus-
taa ja aika tulee näyttämään mitä ta-
pahtuman tulee.

Kiltojen aktiivisessa toiminnassa 
on koulutus tulevaisuuden vapaaehtoi-
sen maanpuolustustyön eräs keskeinen 
asia. Maanpuolustuskiltojen liiton tu-
levaisuuden suunnitelmissa ovat olleet 
kiltayhteistyö ja kiltojen koulutustoi-
minnan aktivointi. Se edellyttää nuor-
ten aktiivijäsenten jatkuvaa rekrytoin-
tia eri tavoin. Tämä työ on jo osittain 

Katse tulevaisuuteen 
ja koulutukseen 
vapaaehtoisessa 

maanpuolustustyössä
tuottanut tulosta. Oman aselajini piiris-
sä on hieno esimerkki pitkäjänteisestä 
toiminnan kehittämisestä ja jäsenten 
rekrytoinnista. Pohjan Pioneerikillan 
jäsenmäärä on kasvanut useana vuon-
na peräkkäin ja kymmenen vuoden ai-
kajänteellä noin 25 %. Samoin killan 
omien tai eri maanpuolustusjärjestöjen 
keskinäiseen yhteistyöhön perustuvien 
koulutustapahtumien määrä on ollut 
viime vuosina kasvava. Kertausharjoi-
tusten voimakas vähentyminen viime 
vuosina on lisännyt tarvetta vapaaeh-
toisen maanpuolustussektorin koulu-
tustapahtumien lisäämiseksi. Onneksi 
nyt kertausharjoituksissa koulutettavi-
en reserviläisten määrän tavoitetasoa 
nostetaan merkittävästi vuodesta 2015 
lähtien.

Koulutustapahtumien lisääminen 
on tärkeää nyt. Maanpuolustuskilto-
jen liiton kiltojen on nyt syytä entis-
tä enemmän aktivoitua ja lisättävä ja 
suunniteltava koulutustapahtumia joko 
kiltoina tai yhdessä useiden kiltojen tai 
kiltapiirien kautta. Erityisesti nuorten 
rekrytointi ja mukaan saaminen kou-
lutustapahtumiin on nyt tärkeä asia. 
Tarve on saada lisää aktiivisia ja sitou-
tuneita tapahtumien vetäjiä sekä tapah-
tumien aikaansaamiseksi suunnitella 
vuosittain toistuvia koulutustapahtu-
mia. Resursseja tapahtumien tueksi on 
saatavilla sekä puolustusvoimien että 
MPK: n kautta huomioiden myös hei-
dän järjestämät koulutustapahtumat 
VEH- vuorokausineen.. Yhteistyö kou-
lutuksessa on erittäin suositeltava asia. 
On oltava suunnitelmallisesti liikkeellä 
jo varhaisessa vaiheessa eli tällä hetkel-
lä jo vuoden 2016 tapahtumien osalta. 
Valtakunnallisilla maanpuolustusjärjes-
töjen yhteisillä suunnitteluseminaareil-
la voitaisiin innovoida menetelmiä, joil-
la nuorten reserviläisten mukaantuloa 
koulutukseen saataisiin lisättyä. Niis-

sä tehtäisiin alustava työ ja reittikart-
ta asian nopeaksi aktivoimiseksi. Fyysi-
sen kunnon ja liikunnan elementit sekä 
nuorten naisten kiinnostus tulisi ottaa 
myös koulutusohjelmissa huomioon. 

Vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn resurssien turvaaminen on erit-
täin tärkeä asia tässä ajankohdassa. Va-
paaehtoisten henkilöresurssien lisäksi 
taloudellinen tuki on turvattava. Pit-
kän aikavälin puolustuksen haasteista 
pohtinut parlamentaarinen selvitysryh-
mä suosittaa pitkällä aikavälillä puolus-
tuksen määrärahojen lisäämistä. Tähän 
asiaan voitaisiin liittää myös vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen kehittämis-
tä tukevan määrärahan nousujohtei-
nen lisääminen pidemmällä aikavälillä. 
Vapaaehtoisen maanpuolustuksen eri 
toimijoilla on myös valmiuksia tukea 
yhteiskuntaa erilaisissa poikkeustilan-
teissa ja sen vuoksi koulutusasiaa tu-
lisikin tarkastella laajemmalti yhteis-
kunnan häiriötilanteiden varalta. 

Nähkäämme tulevaisuuden eräänä 
haasteena kiltatoiminnan edelleen ak-
tivoiminen ja kehittämissuunnitelmien 
tekeminen koulutuksen suuntaan yh-
teistyössä eri maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa, nuorten mukaan saaminen, fyy-
sisen ja henkisen kunnon kohentami-
nen sekä monipuolisemman yhteistyön 
edelleen rakentaminen kokonaisturvalli-
suuden rakentamisessa. Vapaaehtoinen 
maanpuolustus on osoittanut kustan-
nustehokkuutensa sotilaallisen suori-
tuskyvyn rakentamisessa.

Rakennamme perinteille, elämme 
tätä päivää ja tähtäämme tulevaisuu-
teen. Tehkäämme tulevaisuuden osalta 
nyt ratkaisuja vapaaehtoisen koulutus-
toiminnan aktivoimiseksi killoissa.

Heikki Salumäki
MPKL ry, hallituksen jäsen

Kustannusosakeyhtiö Suomen Miehen kustantamaa, Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarjaan 
kuuluvaa kirjaa on saatavissa Suomen Sotilas -lehden kautta.

Kirjan hinta 39 euroa + postituskulut (n. 15 euroa). Kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta: 
asiakaspalvelu@kustantajapalvelut.fi tai puhelimitse: (03) 4246 5334.

Kirjan voi myös ostaa 39 euron hintaan Inttistoresta, Pohjoinen Hesperiankatu 15, 00260 Helsinki.

Tilaa nyt
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Maanpuolustaja
Maanpuolustuskiltojen  
liitto ry:n jäsenlehti
www.mpkl.fi

Toimitus
MPKL ry
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
www.mpkl.fi

Vastaava toimittaja
Jaakko Puuperä
050 590 3964
jaakko.puupera@
suomensotilas.fi

Kustantaja
Kustannus Oy
Suomen Mies
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
010 423 8380
www.suomensotilas.fi

Jäsenrekisteri- ja osoiteasiat:
Päivi Ruusuvuori
p. (09) 4056 2012
jasenasiat@
maanpuolustusrekisteri.fi

Taitto
Taittotalo PrintOne
Minna Komppa
050 320 8972 

Kannen kuva
Kari Qvist

Paino
Punamusta

Rakuunoita ja ratsumiehiä
■■ Ratsuväkiperinteet elävät vahvana Suomessa ja kansainvälinen  

yhteistyökin on vilkasta. Lisää aiheesta sivuilla 7-15. Hakkaa päälle!

Turvallisuusmessuille 
syyskuussa!

■■ Mitä jos sähköt katkeavat? Kuinka  
yhteiskunta toimii poikkeusoloissa?  

Miten minun ja perheeni kävisi? Mitkä 
ovat arjen suurimat uhkat?  Yhteiskun-

ta on kokonaisuus, osiensa summa. Tule 
syyskuussa turvallisuusmessuille, jossa 

esitellään kaikki kokonaisturvallisuuden 
elementit arjen turvallisuudesta maan-
puolustukseen. Tutustu turvallisuuteen 

palontorjunnasta taistelunäytöksiin. 

Salaisuuksien saari
■■ Kuivasaaren linnake aukeaa kiin-

nostuneille. Tee vaikka kiltasi kesäi-
nen aikamatka pääkaupunkimme 
edustalla olevalle Kuivasaaren lin-
nakkeelle ja Suomen meri- ja ran-
nikkopuolustuksen historiaan.

s. 18

s. 44

s. 9–17

Sisällys
■■ KILTALAINEN HUOMIO!

6 Liiton toimisto tiedottaa

■■ Rakuunakilta ry

9 Rakuunat pitävät perinteet elossa – Kristian Värri

14 Rakuunakilta ry:n vuosikokous 14.3.2014 – Kristian Värri

■■ Hämeen Ratsujääkäripataljoona

16 Hennalan varuskunta tyhjeni – Ratsuväen perinnetyö jatkuu  
 Päijät-Hämeessä – Jukka Elomaa

■■ Kokonaisturvallisuus  - yhteiskunta yhdessä

18 Arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen – Erkko Kajander

■■ Lentovarikon Kilta

20 Urho Heiskalan muistoksi 75-vuotiskunniakäynti Leonardo  
 muistomerkillä – Jorma Hautala

■■ Ruutiukot

23 Ruutiukkojen kunniakäynti – Jorma Hautala

■■ Autojoukkojen Tampereen seudun kilta 50-vuotias

24 – Risto Ojanen

■■ Kunnianosoitus Mannisen taistelun muistomerkillä

26  – Jorma Hautala

■■ Lentosotakoulun kilta

28  – Tapani Terämaa

■■ 90 vuotta sotilassääpalvelua

30  – Pasi Hölttä

■■ Yhteistyötä Pohjolassa

32 – Per-Elof Boström

■■ Pohjanmaan Maanpuolustuskilta

34  Bobrikovin murhan dokumentti Vaasan Sotaveteraanimuseolle 
 – Ilkka Virtanen

■■ Pohjan Prikaatin Kilta

37 Pohjan prikaatin killasta pohjan jääkärikillaksi – Kari Ahokas

■■ Kaakkois-Suomen Viestikilta

40 Päämajan Radiokeskus oli osa Marskin johtamisjärjestelmää  
 – Martti Susitaival ja Tapio Teittinen

■■ Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

44 Kesäretken kohteeksi Kuivasaaren linnake!  
 – Mikko Taavitsainen ja Hasse Rekola

■■ Karjalan Prikaatin Kilta 

49 – Paavo Mikkonen
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Maanpuolustuskiltojen liitto järjestää yhdessä Etelä-Suomen kiltapii-
rin kanssa Helsingin Ritarihuoneella 4.6. jälleen perinteisen kaikkien 
maanpuolustajien lippujuhlapäivän buffettilaisuuden.

Tilaisuus alkaa klo 17.30 ja päättyy klo 19.30. Tilaisuus on maksulli-
nen. Hinta sisältää tarjoilun. Tätä kirjoitettaessa ei hinta vielä ollut tie-
dossa, mutta se lienee 27-28 €.

Lisätiedot ja pääsylipun tilaukset: toimisto@mpkl.fi tai p. 040 554 
8862.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 25.5.!

Kiiltäväksi hiottu kiltalaisen teräsmuki on oivallinen kumppani 
metsästys-, sienestys- ja patikkaretkillä, ulkomaan matkoilla, ko-
tona jne. Teräsmuki ei hajoa matkalaukussa eikä rinkassa. Se ei 
myöskään hajoa tai säröile, vaikka sattuisi putoamaan lattialle. 
Muki pitää juoman lämpimänä tai kylmänä pidempään kuin muut 
kupit, sillä sen kuoren sisällä on ohuen ohut ilmakerros.

Tässä mukissa on markkinoiden parhaat ominaisuudet
– kiiltäväksi harjattua terästä
– konepesun kestävä
– helppo pitää puhtaana
– erittäin kevyt
– paino 116 g
– korkeus 90 mm, halkaisija 75 mm
– vetoisuus n. 2,75 dl (2 tavallista kahvikupillista)

TILAUKSET: toimisto@mpkl.fi tai p. 040 554 8862

Tilaa itsellesi tai lahjaksi! HINTA 26 €

TILAA KILTAMUKI!Ovatko jäsentietosi ajantasalla?
Jäsentietojasi pääset muuttamaan ja tarkista-
maan tästä osoitteesta:  https://www.maan-
puolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttä-
jätunnus on jäsennumerosi ja salasana on ko-
tipaikkasi postinumero. Jälkimmäinen pitää 
kirjautumisen yhteydessä vaihtaa. Oman jä-
sennumerosi löydät jäsenmaksulaskustasi tai 
jos olet sen hävittänyt, niin saat sen jäsenrekis-
teristä  jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi

Liitto lähettää silloin tällöin uutiskirjeitä kil-
talaisille sähköpostitse jäsenrekisteristä. Viime 
kerralla palautui n. 350 sähköpostia muuttu-
neen sähköpostiosoitteen takia, joten sen pitä-
minen ajan tasalla on tärkeää.

Osoitetiedot päivittyvät jäsenrekisteriin au-
tomaattisesti kerran viikossa Postin osoitere-
kisteristä.

Mobiilijäsenkortti tulee
Liitolle on hankittu mobiilijäsenkortti. Mobii-
lijäsenkortti toimii seuraavissa älypuhelimi-
en käyttöjärjestelmissä: android, iOS (iPho-
ne), windows phone. Jäsenkortissa on jäsenen 
nimi ja jäsennumero sekä kilta tai killat, joihin 
asianomainenn kuuluu. Korttiin mahtuu mak-
simissaan neljän killan nimi. Kortin kuvaa na-
pauttamalla se kääntyy ympäri, jolloin näky-
viin tulee jäsennumero viivakoodina.

Mobiilijäsenkortin hankinta
1. Lähetä sähköpostilla liittoon 
(toimisto@mpkl.fi) seuraavat tiedot:
– jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulomak-

keesta tai saat sen jäsenrekisteristä)
– sukunimi ja etunimi
– matkapuhelinnumero  

(esim: +35840123456)
– killat, joihin kuulut (max. 4)
2. Lataa puhelimeesi sovelluskaupasta Lom-
pakko-sovellus. Cardplus Oy lähettää sinulle 
tekstiviestin, jolla voit ladata jäsenkortin pu-
helimeesi.

KILTALAINEN HUOMIO!
Liiton toimisto tiedottaa

Maanpuolustuskiltojen liiton internet sivut uudistetaan ja ne se siir-
tyvät kokonaan uudelle palvelimelle ja uuteen järjestelmään. Sa-
malla siirtyvät myös niiden kiltojen sivut, joiden omat sivut ovat lii-
ton sivujen alla.

Killat saavat omat tunnuksensa omille sivuilleen ja pääsevät sen 
jälkeen päivittämään niit. Uusi järjestelmä on helppokäyttöisempi 
kuin vanha.

Liiton internet sivut uudistuvat

Perinteinen lippujuhlapäivän 
buffet 4.6.
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Itsenäisen Suomen vanhimmalla sotajoukolla  
on pitkät ja kunniakkaat perinteet

Rakuunat pitävät 
perinteet elossa

■■ Rakuunakilta ry:n lippu liikkui Breitenfeldin päivänä juhlavas-
ti ratsain. Lippu-upseereina olivat Fredrik Söderlund (kuvassa va-
semmalla) ja Pasi Tiihonen sekä lippualiupseerina Harri Lappa-
lainen (kuvassa keskellä). Kuva: Puolustusvoimat / Ansa Räätäri

DocenDo.fi – ReseRviläisen  
tietokiRjakauppa

Tilaa 50 % alennuskoodilla  mplss88
liiTy posTiTuslisTallemme! www.docendo.fi

Markku Salomaa 
puhutaan natosta 
Perusopas Natosta! Se ottaa suora
sukaisesti ja perustellusti kantaa 
käytyyn Natokeskusteluun ja liputtaa 
Suomen sotilaallisen liittoutumisen 
puolesta.
Alekoodilla 16,45 € (norm. 32,90 €)

Markku Salomaa 
erikoisjoukot iskevät  
ensimmäisinä 
Ukrainan kriisin vuoksi erikois
joukkojen haasteeseen vastaaminen 
on erityisen ajankohtaista myös 
Suomessa. Kirja kaikille Suomen 
turvallisuudesta kiinnostuneille.  
Alekoodilla 18,45 € (norm. 36,90 €)

Jukka Valtasaari
suomen turvallisuus 
Hyvinvointimme perustuu turvalli
suuteen, jota Nato takaa, Euroopan 
integraatioon, ja siihen, että elämme 
Venäjän naapurina ja toimimme glo
baalitaloudessa. Mitä meidän pitäisi 
tehdä, kun ei voi istua katsomossa 
seuraamassa omaa peliään? 
Alekoodilla 16,45 € (norm. 32,90 €)

Markku Iskanius
ilmojen kenraali ja kiistelty  
komentaja j.f. lundqvist  
1940-1946
Jatkosodan ilmasotakenraalin ja puo
lustusvoimien komentajan vaiheikas 
ura nousukiidosta syöksykierteeseen.
Alekoodilla 18,45 € (norm. 36,90 €)

Docendo tarjoaa sinulle maanpuolustushengessä 
kesälukemista puoleen hintaan! saat edun kaikista 
Docendo.fi-kirjakaupan kirjoista, myös uutuuksista. 
toimi heti, alennuskoodi on voimassa 15.6. 2015 asti.

Ville Vänskä
Merisota – historia, teoria ja 
nykypäivä 
Merisodan päämääristä ja teorioista 
on suomeksi kirjoitettu laajemmin vii
meksi 1920luvulla. Upeasti kuvitettu 
ja merisotaa laajaalaisesti käsittelevä 
teos on kirjoitettu kaikille maamme 
puolustuksesta kiinnostuneille. 
Alekoodilla 19,45 € (norm. 38,90 €)

Matti Allonen, Jari Nykänen
talvisodan asevelimerkit
Tutkittua tietoa asevelimerkkikulttuu
rista. Kirja tuo lisävalaistusta talvisodan 
pienten kokoonpanojen, joukkoosas
tojen ja taistelusuuntien teettämien 
merkkien syntymiseen ja valmistami
seen. Valokuvat yli 200 merkistä. 
Alekoodilla 18,45 € (norm. 36,90 €)

Gustav Hägglund
Rauhan utopia
On sotilaspoliittisen analyysin aika. 
Hägglund arvioi menestyskirjassaan 
maailman voimatasapainoa ja ottaa 
kantaa Suomen turvallisuuden  
rakentamiseen.  
Alekoodilla 17,45 € (norm. 34,90 €)
 

Rauno Suhonen
kovan kohtalon pommikone jk-254
Huikea tarina Suomen tunnetuimmas
ta pommikoneesta. Kirja johdattaa 
lukijan osaksi monivaiheista ja kosket
tavaa tarinaa, jollaista ei ole millään 
muulla yksittäisellä lentokoneella. 
Alekoodilla 18,45 € (norm. 36,90 €)

puolet  
hinnasta pois!

50 %  
alennuskoodilla

mplss88
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Rakuunakilta ry

Uudenmaan Rakuunarykmentti (URR) perustettiin erittäin poikkeuksellisissa 

olosuhteissa vuoden 1918 vapaussodan aikana. Vapaussodan kokemuksien ja 

1920- ja 1930-luvuilla hankitun hyvän koulutuksen, rautaisen osaamisen sekä 

periksi antamattoman että perinteitä arvostavan rakuunahengen turvin ovat 

rakuunat selvinneet aina kunnialla niin talvi- ja jatkosodasta kuin sodanjäl-

keisistä myllerryksistä aina vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksen jälkei-

seen aikaan saakka.
■■ TeksTi:  kristian värri

naeskadroona. Siellä varusmiespal-
veluksensa suorittaa vuosittain noin 
320 varusmiestä. Rakuunaeskadroo-
nassa palvelevat varusmiehet tunte-
vat oman joukkonsa historiaa.

Palvelus Rakuunaeskadroonassa 
ei ole kuitenkaan perinteissä piehta-
rointia vaan määrätietoista sotilaallis-
ta toimintaa ja koulutusta, jonka pää-
määränä on tuottaa hyvin koulutettuja 
sodanajan joukkoja. Iso osa siellä pal-
velevista asevelvollisista koulutetaan 
nykyisin sotilaspoliiseiksi.

Vuoden 2015 alussa Rakuunaes-
kadroona siirtyi hallinnollisesti Maa-
sotakoulun organisaatioon liitetyn Re-
serviupseerikoulun alaisuuteen. Siirto 
Lappeenrannasta Haminaan toteu-
tunee vuoden 2018 alussa. Tuolloin 
joukko täyttää kunniakkaat 100 vuot-
ta.

Rakuunat eivät ole kuitenkaan hä-
viämässä Lappeenrannan katukuvas-
ta, sillä kaupungissa toimii edelleen 
Maasotakouluun kuuluva Rakuuna-
soittokunta sekä Rakuunaeskadroo-
na. Vielä vuoden 2018 jälkeenkin kau-
pungissa nähdään asevelvollisuuttaan 
suorittavia rakuunoita.

Juuret neljänsadan 
vuoden takana
Ruotsin alamaisina suomalaiset ra-
kuunat osallistuivat 1600- ja 1700-lu-
vuilla lukuisiin sotiin ja taisteluihin. 
Uudenmaan Lipusto mainitaan histo-
rian kirjoissa ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1617.

Suomalaiset rakuunat osallistuivat 
30-vuotiseen sotaan Kustaa II Adol-
fin riveissä ja kunnostautuivat useissa 
taisteluissa. Tuolta ajalta on peräisin 
kuuluisa ja edelleen käytössä oleva 
hyökkäyshuuto ”Hakkaa Päälle”.

Nykyinen ratsuväen perinnepäivä 
7.9. juontaa juurensa myös 1600-lu-

vulta, jolloin suomalainen ratsuväki 
kunnostautui Breitenfeldin taistelussa 
7.9.1631. Vuosipäivää on vietetty vuo-
desta 1919 lähtien.

Suuren pohjan sodan aikana ja jo 
ennen sitä joukko tunnettiin nimel-
lä Nylands kavalleriregemente. Jouk-
ko osallistui Kaarle XII sotaretkille ja 
otti osaa lukuisiin taisteluihin. Pitkälti 
toistakymmentä vuotta kestäneen so-
dan päätyttyä joukko oli erittäin kulu-
nut ja vajaavahvuinen.

Sodan jälkeen Ruotsin kuningas 
Fredrik I perusti uusmaalaisista mie-
histä Uudenmaan Rakuunarykmen-
tin (Nylands dragonregemente) vuon-
na 1721. Uudenmaan rakuunat saivat 
joukko-osasto tunnuksekseen kunin-
gas Fredrik I monogrammin. Myö-
hemmin rakuunat osallistuivat mo-
niin Ruotsin 1700-luvulla käymiin 
sotiin.

Viimeinen koettelemus rakuunoil-
le Ruotsinlipun alla oli Suomensota. 
Joukon nimi oli tuolloin Kungliga Ny-
lands Lätta Dragon Korps. Suomenso-
dan seurauksena joukko lakkautettiin 
vuonna 1809. Samassa yhteydessä 
katkesi myös suomalaisten vuosisa-

■■ Perinneratsu Hessu ja perinneratsastaja 
Ronny Renwall ovat lähdössä Lappeenrannan 
kaupungille. Ratsukon varustus on viimesoti-
en aikaista mallia. Kuva: Kristian Värri

■■ Rakuunakilta ry:n perinneratsukot ovat lähdössä Lappeenrannan ka-
duille. Kuvassa oikealla on perinneratsastaja Ronny Renwall ratsunaan 
Hessu ja oikealla Kalervo Välimaa ratsunaan Rollo. Kuva: Kristian Värri

■■ Hämeen Eskadroonan ja Lahden Eskadroonan ratsukoista muodostettu osasto on järjestynyt jalustintuntumalle varus-
kunnan keskuskentällä. Osasto esiintyi näyttävästi Rakuunapäivien pääjuhlassa 10.8.2014. Kuva: Kari Qvist

R
akuunat eivät ole mis-
sään vaiheessa unoh-
taneet juuriaan. Omien 
juuriensa tiedostaminen  
on tärkeä osa sotilaan ja 

joukon identiteetin muodostusta. Lu-
jan yhteishengen ja yhteenkuuluvuu-
den luomisessa tällä seikalla on erit-
täin suuri merkitys.

RUK:n alaisuuteen
Rakuunoiden kunniakasta joukkoa 
edustaa nykyisin Reserviupseerikou-
lun organisaatioon kuuluva Rakuu-

■■ Kuvassa on Rakuunapäivien mars-
siosasto juuri lähdössä liikkeelle Ra-
kuunamäeltä. Rakuunakilta ry:n lippu 
liikkui kulkueessa näyttävästi ratsain. 
Kuva: Kari Qvist
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■■ Rakuunakilta ry järjesti 8.8.2014 Pohjoismaisen ratsuväkiseminaarin Lappeenrannassa. Kuvassa seminaarin osanottajat 
ovat ryhmittyneet Lappeenrannan upseerikerhon terassille. Kuva: Kalervo Välimaa

tainen ratsuväen yhteys Ruotsin sota-
laitokseen.

Rakuunat Suomen 
Suurruhtinaskunnassa
Haminassa solmitussa rauhansopi-
muksessa Suomi liitettiin Venäjään 
autonomisena Suurruhtinaskunta-
na ja Suomen sotalaitos lakkautettiin 
pitkäksi ajaksi. Suomalaisia joukkoja 
alettiin perustaa Venäjän sotalaitok-
sen alaisuuteen vasta vuoden 1879 
jälkeen.

Aleksanteri III määräyksestä pe-
rustettiin Lappeenrantaan Suomen 
Rakuunarykmentti. Tässä joukossa 
voidaan nähdä jatkumo vuonna 1809 
lakkautetun Kuninkaallisen Uuden-
maan Kevyen Rakuunajoukon perin-
teille. Joukko aloitti toimintansa vuo-
den 1889 lopulla. Tästä saakka, eli yli 
125 vuoden ajan rakuunat ovat olleet 
osa Lappeenrannan katukuvaa.

Useiden vuosien rakentamisura-
kan jälkeen varuskunta valmistui uu-
sine kasarmeineen vuonna 1893. Hy-
vin alkanut toiminta päättyi kuitenkin 
varsin pian. Vuosisadan vaihteen voi-
makkaiden Suomeen kohdistuneiden 
venäläistämistoimien seurauksena 
myös Suomen Rakuunarykmentti lak-
kautettiin jo vuonna 1901.

Uudenmaan 
Rakuunarykmentti 
perustettiin uudelleen
Seuraavan kerran Uudenmaan rakuu-
noiden nimi esiintyy historian kirjois-

sa vuonna 1918, kuten kirjoituksen 
alussa mainittiin. Perustaminen ta-
pahtui Seinäjoella 27.2.1918 kenraali 
Mannerheimin määräyksestä. Uuden-
maan Rakuunarykmentti sai kunnian 
olla itsenäisen Suomen armeijan en-
simmäinen vakinainen joukko-osasto.

Uudenmaan rakuunat osallistuivat 
menestyksellisesti useisiin vapausso-
dan taisteluihin. Tuolloin rakuunoi-
den nimi kirjoitettiin lähtemättömästi 
kunniakkaaseen vapaussodan histo-
riaan. Pohjanmaan vapautus, Länki-
pohja, Tampere, Lempäälä - Lahti ovat 
virstanpylväitä rakuunoiden voittojen 
tiellä.

Vapaussodan päätyttyä rykment-
ti sai kunnian edustaa ratsuväkeä 
16.5.1918 Helsingissä järjestetyssä 
voitonparaatissa. Sodan jälkeen ryk-
mentti sijoitettiin aluksi Helsinkiin, 
missä se toimi ensimmäiset vuotensa.

Ratsuväkiprikaati 
perustetaan 
Lappeenrantaan
1920-luvun alussa puolustusvoimis-
sa nähtiin tarpeelliseksi yhtenäistää 
ratsuväen koulutusta.  Tämän seu-
rauksena itsenäisen Suomen koko 
ratsuväkitoiminta keskitettiin Lap-
peenrantaan perustetun Ratsuväkipri-
kaatin alaisuuteen vuoden 1921 kulu-
essa. Sijoituspaikan valintaan vaikutti 
varmasti se, että Lappeenrannassa oli 
toiminut aikaisemmin Suomen Ra-
kuunarykmentti ja kaupungissa oli 
valmiiksi ratsuväelle tehdyt varus-
kunnalliset tilat ja harjoitusalueet.

 Rakuunoille 1920- ja 1930-luku 
olivat koulutuksen ja kehityksen ai-
kaa. Tuolta ajalta ovat peräisin monet 
vielä nykyisinkin elävät tavat ja perin-
teet. Kilpailu sotilastaidoissa ja urhei-
lussa Hämeen Ratsurykmentin ja Uu-
denmaan Rakuunarykmentin välillä 
oli kovaa.

Ratsuväkiprikaatin 
riveissä läpi talvi- ja 
jatkosodan 
Uudenmaan Rakuunarykmentti tais-
teli talvi- sekä jatkosodassa menes-
tyksellisesti Ratsuväkiprikaatin ri-
veissä. Talvisodassa rykmentti taisteli 
Karjalankannaksella ja sodan lopulla 
Viipurinlahdella ja Laatokan pohjois-
puolella.

Osin jo sodan aikana ja sen jäl-
keen rakuunat luopuivat hevosistaan 
ja koulutus suuntautui uusille urille 
sen aikaisen tilanteen ja sotilasoppien 
mukaisesti. Myös joukon koko piene-
ni 1950-luvulla ja nimeksi tuli Uuden-

Rakuunakilta ry 
ratsuväkiperinteiden 

vaalijana
LAPPEENRANNASSA on 
muutamia rakuunaperintei-
tä vaalivia yhdistyksiä: Uu-
denmaan Rakuunarykmentin 
Upseerikerho ry, Uudenmaan 
Rakuunarykmentin Säätiö 
sekä Rakuunakilta ry. Yhdis-
tyksien perimmäisenä tarkoi-
tuksena on ylläpitää rakuu-
naperinteitä ja siirtää niitä 
tuleville sukupolville. Vain 
elävillä perinteillä on edelly-
tykset säilyä tulevaisuudessa 
ja juuri tämän johtoajatuksen 
mukaan perinneyhdistykset 
toimivat.

Rakuunakilta ry on perus-
tettu Breitenfeldin päivänä 
vuonna 1961. Rakuunakilta 
ry:n toiminnan perusajatus 
on koota yhteen rakuunat ja 
heidän ystävänsä ikään, su-
kupuoleen ja sotilasarvoon 
katsomatta.

Rakuunakilta ry on tällä het-
kellä Suomen suurin lähes 
500 jäsenen ratsuväkikilta. 
Sen toiminta on hyvin mo-
niulotteista ja laaja-alais-
ta. Siihen kuuluu Rakuuna-
eskadroonassa palvelustaan 
suorittavien varusmiesten 
perehdyttäminen rakuuna-
perinteisiin ja hyvin palve-
luksessa menestyneiden pal-
kitseminen, kesäisin paljon 
näkyvyyttä saava perinnerat-
sastustoiminta Lappeenran-
nassa sekä sotahistoriallis-
ten matkojen järjestäminen 
mm rakuunoiden viimesoti-
en aikaisille taistelupaikoil-
le. Rakuunakilta ry julkaisee 
myös omaa Rakuuna nimis-
tä lehteä.

Rakuunakilta ry Rakuunakilta ry
maan Rakuunapataljoona. Rakuunoil-
le annettava tehokas koulutus jatkui 
aina 1980-luvun lopulle saakka. Uu-
denmaan Rakuunapataljoonan lak-
kauttamisen jälkeen Lappeenrantaan 
jäi Rakuunaeskadroona sekä Rakuu-
nasoittokunta mitkä nykyisin kuulu-
vat Maasotakoulun organisaatioon.

Yhteistyön merkitys 
korostuu perinteiden 
vaalinnassa
Puolustusvoimauudistukseen liittyen 
Maasotakoulu saa vuoden 2015 aika-
na lukuisan joukon perinteitä vaalit-
tavakseen. Maasotakoulu tulee vaali-
maan todennäköisesti myös jatkossa 
rakuunoiden ja ratsuväen perintei-
tä. Suuri muutos aikaisempaan on se, 
että Maasotakoulun rooli perinteiden 
vaalinnassa on ennen kaikkea tukeva; 
perinneyhdistyksien kantaessa ene-
nevässä määrin vastuuta perinteiden 
vaalinnasta.

Rakuunakilta ry:n rooli rakuunape-

rinteiden vaalimisessa korostui ensim-
mäisen kerran Uudenmaan Rakuuna-
pataljoona vuonna 1989 tapahtuneen 
lakkauttamisen myötä. Meneillään 
olevasta puolustusvoimauudistukses-
ta johtuen Rakuunakilta ry tulee otta-
maan jatkossa suuremman roolin rat-
suväkiperinteiden vaalinnassa. 

Rakuunakilta ry tulee jatkamaan 
toimintaansa pitkälti nykyisen toi-
mintatapamallinsa mukaisesti. Tie-
tenkin puolustusvoimauudistus aihe-
uttaa jonkin asteisia muutospaineita 
toimintaan ja lisää entisestään yhteis-
työn tarvetta muiden ratsuväkiperin-
teitä vaalivien yhdistysten kanssa.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaik-
ki rakuunat ja ratsumiehet yhdessä 
tuumin huolehtivat perinteiden säily-
misestä elävinä tuleville sukupolville. 
Tarmokas puurtaminen perinteiden 
vaalimisen parissa, kova yrittäminen 
ja ratsuväelle tyypillinen reipas hyök-
käyshenki kantaa varmuudella kauak-
si tulevaisuuteen.

Hakkaa Päälle!
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■■ Rakuunapäivien pääjuhlassa 10.8.2014 
esittäytyi monenlaista ratsujoukkoa his-
torian hämäristä. Kuvassa on Amerikan 
Etelävaltioiden ratsuväkeä saapumassa 
keskuskentällä. Kuva: Kari Qvist

■■ Rakuunakilta ry järjesti 8. - 10.8.2014 Lappeenrannassa Rakuunapäivät 2014 tapahtuman. Kuvassa Hämeen Eskadroonan 
ja Lahden Eskadroonan ratsukot esiintyivät monituhatpäiselle yleisölle kauniin kesäsään vallitessa. Kuva Kari Qvist.

■■ Hämeen Eskadroonan ja Lahden Eskadroonan ratsukoista muodostettu yhtei-
nen osasto esiintyi 10.8.2014  Rakuunakilta ry:n Lappeenrannassa järjestämän 
Rakuunapäivät 2014 tapahtuman pääjuhlassa. Tuhansiin nouseva yleisömää-
rä kertoi omaa kieltään ratsuväen suosiosta ja kiinnostavuudesta Etelä-Karjalas-
sa. Kuva Kari Qvist.

Rakuunakilta ry Rakuunakilta ry

Rakuunakilta ry:n 
vuosikokous 14.3.2014

■■ TeksTi:  kristian värri

Kunniakäynti 
Mannerheimin 
muistomerkillä
Kauniin kevätsään vallitessa hieman 
kello 13:00 jälkeen, alkoi rakuunakil-
talaisia kokoontua URR:n kunniapääl-
likön marsalkka Mannerheimin muis-
tomerkille Seinäjoen keskustassa.

Rakuunakilta ry kunnioitti URR:n 
kunniapäällikköä laskemalla sinikel-
taisen kukkalaitteen muistomerkil-
le. Etelä-Pohjanmaan Eskadroona oli 
asettanut ryhdikkään kunniavartion 
muistomerkin sivustoille.  

Ensimmäinen 
uusimuotoinen 
vuosikokous
Rakuunakilta ry:n sääntöjä muutet-
tiin vuoden 2014 aikana. Sääntömuu-
toksen seurauksena Rakuunakilta ry 
siirtyi yhden vuosikokouksen käytän-
töön, missä käsitellään aikaisempien 
kevät- ja syyskokouksien sääntömää-
räiset asiat.

Pidetyn vuosikokouksen perus-
teella sääntömuutosta voitiin pi-
tää onnistuneena. Rakuunakilta ry:n 
vuosikokouksen järjestelyvastuun 
kierrättämistä paikalliseskadroonissa 

vuoro vuosina pidettiin myös hyvänä 
ratkaisuna.   

Rakuunakilta ry sai 
uuden puheenjohtajan
Kokouspaikkana toimi Squash & Bow-
ling Center:n kokoustila. Ennen koko-
uksen alkua nautittiin kokoustilaan 
järjestetystä kahvitarjoilusta. Istuva 
puheenjohtaja Kristian Värri ava-
si Rakuunakilta ry:n vuosikokouksen 
kello 14:15.

Värri ilmoitti aloittavansa heinä-
kuun alussa kaksivuotisen virkauraan 
liittyvän kurssin Santahaminassa ja 
sen tähden karsivansa luottamusteh-
täviä itseltään. Värri ei kuitenkaan aio 
jättää rakuunoita ja ratsuväkeä aivan 
kokonaan, vaan jatkaa Rakuunaleh-
den päätoimittajana.

Vuosikokouksen puheenjohtajak-
si valittiin kiltaveli Lasse Aarnio. Hä-
nen ammattimaisella johdollaan vuo-
sikokous vietiin läpi napakasti alusta 
loppuun saakka. Kokouksessa käsitel-
tiin Rakuunakilta ry:n sääntömääräi-
set 9§:n mukaiset asiat.

Vuosikokous valitsi yksimielises-
ti Rakuunakilta ry:n uudeksi puheen-
johtajaksi Janne Kurkisen. Kurkinen 

■■ Kuvassa vasemmalla Rakuunakilta 
ry:n puheenjohtaja Kristian Värri luo-
vuttaa puheenjohtajan nuijan vasta-
valitulle puheenjohtajalle Janne Kurki-
selle. Kuva Kari Qvist.

■■ Ennen vuosikokousta Rakuunakil-
ta ry teki kunniakäynnin Uudenmaan 
Rakuunarykmentin kunniapäällikkö 
marsalkka Mannerheimin muistomer-
kille Seinäjoen keskustassa. Kuvas-
sa lasketaan parhaillaan kukkalaitetta 
muistomerkille. Kuva Kari Qvist.

Rakuunakilta ry:n vuosiko-
kous pidettiin Uudenmaan 
Rakuunarykmentin (URR) 
syntysijoilla Etelä Pohjan-

maalla, missä rakuunat muistetaan 
edelleen erittäin hyvin. Kokouksen 
järjestelyvastuu oli uskottu Etelä-Poh-
janmaan Eskadroonalle. Eskadroona 
kantoi vastuunsa kunnialla, luoden 
hienot puitteet Rakuunakilta ry:n en-
simmäiselle uusimuotoiselle vuosiko-
koukselle. 

tunnetaan pitkän linjan ratsuväenpe-
rinteiden vaalijana ja aktiivisena re-
serviläisenä. Hän tuntee myös ratsu-
hevoset ja ratsastustoiminnan erittäin 
hyvin.

Kokouksen jälkeen noin kello 16:15 
alkaen oli vuosikokouksen osanotta-
jilla mahdollisuus päivälliseen Squash 
& Bowling Center:n ravintolatilassa.

Rakuunakilta ry:n hallitus kiittää 
Etelä-Pohjanmaan Eskadroonaa erit-
täin hyvin toteutetuista kokousjärjes-
telyistä!  
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Hennalan varuskunta tyhjeni 

– Ratsuväen 
perinnetyö jatkuu 
Päijät-Hämeessä

Vuoden 2014 viimeisenä päivänä lopetettiin Hämeen  

Rykmentin ja Hämeen Ratsujääkäripataljoonan toiminnot 

Hennalassa. Sotalippu laskettiin alas ja maineikkaan 100 

vuotiaan varuskunnan portit suljettiin. Hämeen Rykmentin 

joukko-osastolippu, joukko-osastotunnus ja joukko-osasto-

risti luovutettiin ja taltioitiin Sotamuseoon tammikuussa.  

■■ TeksTi: JUkka ELOMaa

H
ämeen Ratsujääkä-
ripataljoonan perin-
teet ja niiden vaali-
minen jäivät Lahteen 
10.6.2014 annetun 

Pääesikunnan päätöksen mukaisesti:
Hämeen ratsujääkäripataljoonan 

perinteet siirretään Hämeen aluetoi-
miston vaalittavaksi 1.1.2015 lukien 
seuraavasti:
–  Hämeen aluetoimiston päällikkö 

toimii Hämeen ratsujääkäripatal-
joonan perinnekomentajana. 

–  Perinnelippuna on Hämeen ratsu-
jääkäripataljoonan lippu.

–  Perinnepäivä on 7.9.
Perinnemarssina on Suomalaisen 

ratsuväen marssi 30-vuotisessa sodas-
sa.

Perinnekomentaja vastaa ratsuvä-
en perinteiden vaalimisesta yhteistoi-
minnassa Ratsumieskilta Ry:n kanssa.

Eskadroonien perusyksikkölip-
puja (viirejä)säilytetään Hämeen 
aluetoimistossa. Hämeen ratsujää-
käripataljoonan tunnusväri (pl. perin-
nekomentajan)  poistuu käytöstä ja 
perinneristin jakelu lopetetaan.”

Tämän Pääesikunnan harvinaisen 
päätöksen takana oli merkittävä mää-
rä työtä ja vaikuttamista. Kiitos tästä 
kuuluu mm. eversti Risto Kolstelalle, 
everstiluutnantti Kimmo Hartikaisel-
le, Maanpuolustuskiltojen liiton hal-
litukselle ja kaikille Ratsumieskillan 
jäsenille. On hienoa, että puolustus-

voimien ylin johto näin luottaa Ratsu-
mieskillan jäsenistöön ja sen toimin-
taan.

HämRjP:n arvokas kirjakokoelma 
toimitettiin Lappeenrantaan Maaso-
takoulun kirjastoon. Osa perinne-esi-
neistä siirrettiin Upseerikerholle, jossa 
suurimman osan ratsuväen perinne-
esineistöä omistaa Hämeen Ratsuryk-
mentin säätiö. Hämeen aluetoimiston 
tilat saivat näyttävyyttä arvoesineis-
tä ja Ratsumieskillan vuokratilaan Se-
ponkadulle vietiin lähes 300 perinne-
esinettä. 

Hämeen aluetoimiston päällikkö-
nä toimii everstiluutnantti Kimmo 
Hartikainen, entinen Hämeen Ratsu-
jääkäripataljoonan komentaja. Alue-
toimisto muutti Hennalan alueelta 
kaupungin keskustaan Kirkkokadulle. 
Samassa valtion virastotalossa toimi 
Lahden Sotilaspiirin esikunta vuoteen 
1992 saakka. Hämeen aluetoimisto 
kuuluu Parolassa sijaitsevan Panssa-
riprikaatin alaisuuteen, jonne myös 
Ratsumieskillan yhteydenpito tiivis-
tyy. Killan ratsukot ovat mukana mm. 
Panssariprikaatin valatilaisuudessa 
ensi elokuun 21 päivänä.

Hennalan kasarmialueelle jäävät 
paikalleen sinne vuosien saatossa 
kaikki pystytetyt tai laitetut perinne-/
muistoesineet, joista vastaa vuosit-
tain yksi maanpuolustusjärjestö. Rat-
sumieskillan vastuuvuosi on Suomen 
itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi 

■■ Hämeen aluetoimiston päällikkö, 
perinnekomentaja everstiluutnantti 

Kimmo Hartikainen. Kuva: Anna-Kai-
sa Kotaviita

■■ Killan ratsukot näyttävästi esillä Ilo-
mantsissa kesällä 2014. Näin yhdenty-
vät sotilaallisesti perinteet ja nykyai-
ka. Kuva: Hannele Aalto

2017, jolloin kilta huolehtii myös Tam-
menlehvälipun säilytyksestä ja kanta-
misesta. Jokaiselle yksittäiselle muis-
tomerkille määrätään  järjestö, joka 
vastaa yksittäisen muistomerkin ja 
sen lähialueen puhtaudesta ja huol-
losta. Ratsumieskillan vastuulla ovat 
Marskin rintakuvapatsas ja Ratsu-
miesten perinnelaatta.

Senaatti-kiinteistöt laittoivat myyn-
tiin ensimmäisenä Hennalan raken-
nuksista mm. Upseerikerhon ja ns. 
Komentajan talon. Kaikkien paikallis-
ten maanpuolustusihmisten suureksi 
iloksi ja onneksi Upseerikerhon osti 
siinä vuokralaisena ollut Etelä-Suo-
men Juhlapalvelu. Eli toiminta jatkuu 
edelleen tilausravintolan merkeissä ja 
kaikki arvoesineet saattoivat näin ol-
len jäädä koristamaan kerhon tiloja. 
Komentajan talon (400 neliötä), joka 
sijaitsee Upseerikerhon läheisyydes-
sä, ostivat Apulanta-yhtyeestä tutut 
Sipe Santapukki ja Toni Virtanen.                                                                                          
Hämeen poliisilaitos muuttaa 
vuonna 2017 aikaisemmin olleeseen 
varuskunnan muonituskeskuksen 
tiloihin. Näyttää siis siltä, että Henna-
lan kasarmialueen rakennukset kiin-
nostavat sekä yksittäisiä ihmisiä, eri-
laisia järjestöjä ja organisaatioita.
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T
urva l l i suuskomi tea 
päätti vuonna 2013, 
että seuraavat maan-
puolustusmessut järjes-
tetään Tampereella 4. – 

6.9.2015. Samalla messujen teemaksi 
sovittiin Kokonaisturvallisuus 2015. 
Messut rakentuu Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategiassa määritellyn ko-
konaisturvallisuuden käsitteen ympä-
rille.

Messujen slogan, kokonaisturvalli-

KOKONAISTURVALLISUUS  - YHTEISKUNTA YHDESSÄ

Arjen turvallisuudesta 
maanpuolustukseen

■■ TeksTi:  ErkkO ka JandEr

Kokonaisturvallisuuden 
suurtapahtuma 
Tampereella
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut ei 
ole vain messutapahtuma vaan suur-
tapahtuma. Messuviikolla, keski-
viikkoiltana 2.9. on Tampere-talossa 
Kaartin soittokunnan ja Laura Vouti-
laisen Pidä huolta - konsertti. Torstai-
na 3.9. iltapäivällä järjestää ulkomi-
nisteriö kutsuvierasseminaarin, jossa 
tarkastellaan kansainvälisen turvalli-

suusympäristön muutosten vaikutuk-
sia kokonaisturvallisuuteemme. Lau-
antaina 5.9. toteutetaan Tampereen 
keskustassa, Ratinassa viranomaisten 
yhteistoimintanäytös. 

Varsinaiset messupäivät 
perjantaista 
sunnuntaihin 4.–6. 
syyskuuta 2015
Kokonaisturvallisuus 2015 -messut 
järjestetään Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa. Messutapahtuma 
on tarkoitettu sekä suurelle yleisöl-
le että ammattilaisille. Tarkoitus on 
näyttää messuvieraille mistä ja miten 
kokonaisturvallisuutemme muodos-
tuu, mikä on ammattilaisten ja kan-
salaisten osuus kokonaisturvallisuu-
dessamme, ja miten kansalainen voi 
itse osallistua kokonaisturvallisuu-
den lisäämiseen. Interaktiivisten mes-
suosastojen lisäksi messuilla järjes-
tetään useita näytöksiä ja tietoiskuja 
sekä seminaareja.

Security Track – kokonaisturval-
lisuuden tietotaitokilpailu haastaa 
koululaiset, perheet ja yritykset tes-
taamaan turvallisuustietämystä ja ke-
hittämään turvallisuustaitoja.

Puolustusvoimat esiintyy messuil-
la näyttävästi. Onhan kysymykses-
sä ensimmäinen vuosi puolustusvoi-
mauudistuksen jälkeen. Luvassa on 
muun muassa paljon mielenkiintoista 
uudenaikaista materiaalia, toiminnal-
lisia näytöksiä ja varusmiessoittokun-
nan esityksiä.

Seminaareista nostaisin esiin Yh-
teiskunnan kokonaisturvallisuuden 
foorumin, joka järjestetään perjantai-
na 4.9. klo 13.00 – 17.00. Foorumin 
sisältö on Yhteiskunnan turvallisuus-
strategian mukainen. Turvallisuus-
komitean puheenjohtajan avauspu-
heenvuoron jälkeen käsitellään 
yhteiskunnan elintärkeät toiminnot 
alkaen valtion johtamisesta henki-
seen kriisinkestävyyteen. YKT - foo-
rumilla on osallistumismaksu, joka 
sisältää; messulipun, lounaan, fooru-
min ja sen materiaalin sekä kahvitar-
joilun tauolla.

Perjantai on ammattilaisten ja 
koululaisten päivä. Ammattilaisille 
messut on tapahtuma, jota ei voi si-
vuuttaa. Alle 18-vuotiaat pääsevät 
messuille ilmaiseksi. Tällä tarjotaan 
kouluille ja oppilaitoksille mahdolli-
suus järjestää perjantaista koulujen 
kokonaisturvallisuuden päivä. 

Lauantai ja sunnuntai ovat varsi-
naiset perheiden messupäivät, jol-
loin paikalle kannattaa tulla perheen 
kaikki sukupolvet sukupuoleen ja so-
tilasarvoon katsomatta. Onhan ko-
konaisturvallisuus meidän yhteinen 
asiamme.

Maanpuolustusmessujen 
historiasta 
Ensimmäiset maanpuolustusmes-
sut järjestettiin Helsingin Jäähallissa 
v. 1992. Messujen primus motor oli 
kenraaliluutnantti Ermei Kanninen. 
Messujen ns. purkutilaisuudessa hän 
sanoi: ”älkää sitten unohtako näitä 
maanpuolustusmessuja”. Allekirjoitta-
nut ei ole unohtanut. Hän on johtanut 
maanpuolustusmessuja siitä lähtien.

Kokonaisturvallisuus 2015 -messut 
on seitsemännet maanpuolustusmes-
sut, jotka järjestetään. Kaksi kertaa on 
oltu Helsingissä, kerran Jyväskylässä, 
kaksi kertaa Lahdessa ja tänä vuonna 
toista kertaa Tampereella. 

Maanpuolustusmessut ovat ke-
hittyneet yhteiskuntamme kokonais-
maanpuolustuksen ajattelun myötä. 
Tämä näkyy messujen nimissä. Alus-
sa puhuttiin vain maanpuolustusmes-
suista, sitten puolustus ja turvallisuus 
-messuista, turvallisuus ja puolustus 
-messuista ja nyt kokonaisturvallisuus 
-messuista.

Kansainvälistä 
ulottuvuutta
Kokonaisturvallisuus 2015 -messuil-
la on myös kansainvälistä ulottuvuut-
ta. Tämä tulee näkymään niin näytteil-
leasettajissa kuin suurtapahtumassa 
käsiteltävissä aiheissa. Kansainvälisen 
turvallisuusympäristön muutokset vai-
kuttavat kokonaisturvallisuuteemme.

Tervetuloa 
Kokonaisturvallisuus 

2015 -messuille.
Yhteiskunta yhdessä – Arjen tur-
vallisuudesta maanpuolustukseen
Kirjoittaja teollisuusneuvos Erkko 
Kajander on maanpuolustusmes-
sujen puheenjohtaja, ja toimii Ko-
konaisturvallisuus 2015 -messujen 
messutoimikunnan puheenjohtaja-
na. Hän oli Maanpuolustuskiltojen 
liiton puheenjohtaja 1998 – 2011.

www.kokonaisturvallisuus.fi
Facebook: 
facebook.com/kokonaisturvallisuus 
Twitter: @TampereenMessut, 
#Kokonaisturvallisuus

suus – yhteiskunta yhdessä; arjen tur-
vallisuudesta maanpuolustukseen ku-
vaa hyvin mistä on kysymys

Yhteiskuntamme varautuminen 
toteutetaan kokonaisturvallisuuden 
periaatteella, jossa yhteiskunnan 
elintärkeät toiminnat turvataan vi-
ranomaisten, elinkeinoelämän sekä 
järjestöjen ja kansalaisten yhteistoi-
mintana. Kokonaisturvallisuus 2015 
-messut kehittää omalta osaltaan tätä 
tärkeää yhteistoimintaa. 
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Lentovarikon Kilta jär-

jesti kunniakäynnin 

Urho Heiskalan muisto-

merkillä. Kunniakäynnit 

ovat tärkeä osa killan pe-

rinteiden vaalimista.

■■ TeksTi ja kuvaT:  JOrMa HaUtaLa

M
aaliskuun toinen 
1940 oli tyyni ja 
kirkas. Tuona päi-
vänä vihollinen 
pommitti Tampe-

retta kolmena pommitusaaltona yli 
sadalla pommikoneella kylväen tu-
hoa ja kuolemaa. Se oli yhdeksäs ja 
viimeinen pommituslento Tampereel-
le. Koelentueessa koelentäjänä toimi-
nut lentomestari Urho Heiskala nousi 
viimeiselle torjuntalennolleen Fokker 
D XXI -tyyppisellä FR-84 hävittäjäl-
lä. Hyökätessään vihollismuodostel-
man oikealla siivellä lentänyttä ko-
netta kohti pääsi taaempana erillään 
lentäneen viholliskoneen kk-ampuja 
tulittamaan häntä. Heiskala sai ilmei-
sesti heti kuolettavan osuman ja syök-
syi koneensa mukana metsään Ylöjär-
velle. Näin oletetaan, koska hänen ei 
nähty tekevän oikaisuyritystä.

Urho Heiskalan muistoksi 75-vuotiskunniakäynti 
Leonardo muistomerkillä 

Urhojen haudoilla 
hurratahan…

■■  Koelentäjä lentomestari Urho Heiskala. Kuva Vuoreksen Perinnehuoneesta.

■■ Leonardo muistomerkki

■■ Seppeleenlasku lentomestari 
Urho Heiskalan muistolaatan vie-
reen.

Kunniakäynti
Tihkusateisen harmaana maanan-
taina 2.3.2015 kokoonnuimme kun-
nioittamaan koelentäjä lentomestari 
Urho Heiskalan muistoa ilmataiste-
lussa menehtymisen 75-vuotispäivä-
nä. Kauniin sininauhaisen seppeleen 
Leonardo muistomerkille Heiskalan 

■■ Seppele Urho Heiskalan muistolaa-
tan vieressä.



22 MAANPUOLUSTAJA 1•2015 MAANPUOLUSTAJA 1•2015 23

Lentovarikon Kilta Lentovarikon Kilta

laatan viereen laskivat Lentovarikon 
Killan puheenjohtaja insinöörievers-
tiluutnantti Aarno Torikka, Satakun-
nan Lennoston Ilmataistelukeskuksen 
pääkoelentäjä everstiluutnantti Saku 
Joukas ja Puolustusvoimien logistiik-
kalaitoksen Ilmajärjestelmäosaston 
osastopäällikkö insinöörieverstiluut-
nantti Jouni Muranen.  

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus pidettiin Pirkkahallis-
sa. Kauniin muistopuheen piti evers-
ti Matti Antikainen. Aluksi hän kiit-

ti Aarno ja Raija Saramäkeä hyvin 
onnistuneen tilaisuuden järjestelyis-
tä. Antikainen kertoi Heiskalan innos-
tuneen lentämisestä suorittaessaan 
varusmiespalvelusta Helsingissä ja 
nähdessään siellä lentotoimintaa. Va-
rusmiespalveluksen jälkeen Heiskala 
suoritti suojeluskunnan reservilentä-
jäkurssin Viipurissa ja pääsi lentäjäksi 
Ilmavoimiin 1924. Monien vaiheiden 
jälkeen Heiskala siirrettiin Santaha-
minaan perustettuun koelentueeseen 
1933 ja hän muutti koelentueen mu-
kana Tampereelle 1936.

Muistopuheessaan Antikainen ker-

■■ Kunniakäyntiin osallistujat.

■■ Muistopuheenpitäjä eversti Matti 
Antikainen

■■ Härmälä-Seruran edustaja Lauri Viljamaa keskellä ■■ Lentovarikon Killan puheenjohta-
ja insinöörieverstiluutnantti Aarno To-
rikka

■■ Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen 
Ilmajärjestelmäosaston osastopäällikkö 
insinöörieverstiluutnantti Jouni Muranen.

■■ Satakunnan Lennoston Ilmataiste-
lukeskuksen pääkoelentäjä eversti-
luutnantti Saku Joukas

toi Heiskalan olleen luonteeltaan oi-
kea lentäjien esikuva. Hän oli urheilul-
linen ja piti hyvää huolta kunnostaan. 
Hän oli avoin, vaatimaton, seurallinen 
ja toverillinen. Hän oli lentäjien kes-
kinäisen hyvän toverihengen luoja ja 
sen ylläpitäjä. Tuo hänen luoma yh-
teishenki koelentäjien kesken vallitsee 
voimakkaana yhä tänäkin päivänä.

Puheensa Antikainen päätti kaunii-
seen runoon ”Kotkan pojat”.

Muistotilaisuudessa käytti puheen-
vuoron myös Härmälä-Seuran edusta-
ja Lauri Viljamaa. Hän kertoi seuran 
olleen aina kiinteästi mukana Lento-

Muistomerkki tekee historian 
tutuksi ja tiedot säilyvät tu-
leville sukupolville. 

Tapaamisessamme muisteltiin 
Tampereen tuhoisia pommituksia, jol-
loin taivaan täytti kymmenet ja sadat 
pommikoneet kylväen tuhoa ja kuole-
maa kotikaupunkiimme. Kiiteltiin Tal-
visodan henkeä ja sitä ihmettä, että 
silloin siitä kaikesta selvittiin.

Ruutiukkojen kunniakäynti
Ruutiukot kunnioittivat Talvisodan päättymistä sen 75-vuotispäivänä 13.3.  

Kokoonnuimme Tampereella Eemil Aaltosen puistoon Kauko Salmen veistämäl-
le Talvisodan Henki-muistomerkille. Sadanpäämies Ilkka Mäntyvaara piti hy-

vän puheen ja sotaveteraani ruutiukko Timo Salokannel laski kauniin seppeleen 

muistomerkille. Käynnillään Ruutiukot kunnioittivat Talvisodan taistelijoita.

■■ TeksTi:  JOrMa HaUtaLa
■■ kuva:  ant ti-JUssi kUUsistO

■■ Ruutiukot muisto-
merkille kokoontuneina

konetehtaan ja Varikon toiminnassa. 
Puheessaan Lentovarikon Killan pu-

heenjohtaja Torikka kertoi Killan vaali-
van ja pitävän yllä perinteitä. Sen yksi 
ilmenemismuoto on kunnianosoituk-

set tasavuosina näillä muistomerkeillä.
Puolustusvoimien logistiikkalai-

toksen Ilmajärjestelmäosaston kun-
nianosoituksen tilaisuuteen toi osas-
topäällikkö Muranen.  

Satakunnan Lennoston Ilmatais-
telukeskuksen pääkoelentäjä Joukas 
kunnioitti virkaveli Heiskalan muis-
toa koelentäjänä ja sotilaana.
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J
uhlallisuudet aloitettiin 15. 
marraskuuta seppeleenlaskul-
la Nokian Sankarihaudoille. 
Havuseppeleen sinivalkoisin 
nauhoin laskivat killan pu-

heenjohtaja Tapio Kaakkolammi ja 
kiltaveteraani, perustaja- ja kunniajä-
sen Eero Sarimaa lippulinnan tehdes-
sä kunniaa.

Autojoukkojen 
Tampereen Seudun 

Kilta 50-vuotias
■■ TeksTi:  ristO OJanEn
■■ kuvaT:  HEnri rantaLa 

Pirkanmaan Viestikilta Pirkanmaan Viestikilta

Juhlallisuudet jatkuivat Nokian 
Kerhola rakennuksen isossa salissa, 
jonne saapui pitkälti yli sata vieras-
ta. Tervehdysten vastaanoton jälkeen 
Tampereen Tekniikan Laulajat, johta-
janaan Aila Piiparinen, esittivät kap-
paleet: Suomen Laulu ja Kotimaani 
ompi Suomi.

Puheenjohtaja Tapio Kaakkolam-

mi piti tervehdyspuheen, jonka jäl-
keen suoritettiin palkitsemiset ansioi-
tuneille kiltalaisille.

Palkitsemisen jälkeen musiikki-
taitelijat Henna Ala-Mikkula, piano 
ja Enni Ala-Mikkula sello, soittivat 
Pertti Hietanen – Taisto Weslin Noc-
turnen ja Edward Elgar Salut dámour, 
Op12:n.

■■ Seppeleenlasku Nokian Sankarihaudoille

Juhlapuheen piti Logistiikkalaitok-
sen rungon johtaja, eversti Timo Kak-
kola korostaen kiltatyön merkitystä 
nyky-yhteiskunnassa.

Vapaan Sanan puheenvuoroissa 
tuotiin esiin juhlivan Killan panos-
tus jäseniensä kautta vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön, jonka merki-
tystä tämän hetkisessä Euroopan ja 
maailman tilanteessa ei voi väheksyä.

Henna Ala-Mikkula ja Enni Ala-
Mikkula esiintyivät uudelleen kappa-
leilla: Oskar Merikanto Romanssi ja 
Jean Sibelius Finlandia-hymni.

Nautitun juhlalounaan jälkeen 
Tampereen Tekniikan Laulajat kajaut-
tivat kappaleet: Jukka Kuoppamäki 
sov. Mikko Kalliomaa: Minä katson 
tätä maata sekä Kalervo Hämäläisen 
Veteraanin Iltahuuto.

Erittäin ilahduttavaa oli se, että 
niin Pirkanmaan Kiltapiirin kuin vel-
jeskiltojen edustajat olivat noudat-
taneet kutsua tulla juhlistamaan Kil-
tamme merkkipäivää.

Tilaisuus päätettiin arvokkaas-
ti koko juhlayleisön yhteisesti laula-
maan Maamme Lauluun.

■■ MPKL:n Pronssisella Kiltaristillä palkitut kilta-
veljet, vasemmalla Jari Lundán ja Juha Kivistö

■■ Juhlapuheen 
pitäjä, eversti 
Timo Kakkola

■■ Musiikkitaitelijat Henna Ala-Mikkula, piano ja Enni Ala-Mikkula, sello
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Ruoveden Väärinmajalla oli kunnianosoitus Mannisen 

muistomerkillä taistelun vuosipäivänä 15.3.2015.  

Muistomerkin suunnitteli aikoinaan eduskuntatalosta 

kuuluisa professori, arkkitehti Sirén.

■■ TeksTi:  JOrMa HaUtaLa
■■ kuva: MikkO virka Järvi

Kunnianosoitus Mannisen 
taistelun muistomerkillä

Mannisen taistelun tapahtumat al-
koivat vyöryä 15.3.1918. Tuolloin huo-
mattiin vastapuolella merkittävää lii-
kehdintää. Joukot asettuivat asemiin 
Pyhkiön ja Puolivälin torppien paik-
keille. Vihollisen hyökätessä molem-
mat joukot joutuivat toistensa lomaan 
ja ankarat taistelut jatkuivat miltei kä-
sikähmänä mies miestä vastaan iltapi-
meään saakka, jolloin vihollinen vii-
mein vetäytyi taakse. Taistelussa kaatui 

■■  Henkilöt vasemmalta: Erkki Kallio, Antti Peltola, Leena Mattila, Jyrki Jokinen, Olavi Mattila, Raimo Salminen, Sauli Latva-
la, Jarmo Kivimäki, Mika Mäki, Niko Hautala, Kaija Villberg, Niilo Mustikkamaa

yhdeksän ylihärmäläistä. Heistä nuo-
rin oli 15 vuoden ikäinen lähettipoika. 
Taisteluun osallistu ylihärmäläisten li-
säksi miehiä kymmenestä muustakin 
Etelä-Pohjanmaan kunnasta.

 Jyhkeän muistomerkin suunnit-
teli professori arkkitehti Johan Sig-
frid Sirén (s.17.5.1889 Ylihärmässä, 
k. 5.3.1961 Helsingissä). Hänen tun-
netuin työnsä on vuonna 1931 valmis-
tunut Eduskuntatalo.

P
itkän perinteen mukai-
sesti ylihärmäläiset reser-
viläisjärjestöt kunnioitti-
vat vuosipäivää kauniilla 
kukkalaitteella, jonka las-

kivat kapteeni Jarmo Kivimäki ja yli-
kersantti Mika Mäki. Kunniavartiossa 
olivat vänrikki Niko Hautala ja vää-
peli Erkki Kallio.  Juhlalliseen kun-
niakäyntiin osallistujia tuli Ylihärmäs-
tä, Ruovedeltä ja Tampereelta. Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata  Suomen 

Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta osoitteesta: 
www.suomensotilas.fi

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Isänmaan hyväksi

Pronssimitalin voi esittää tai anoa 
myös itselleen, jos mitalisääntöjen ehdot 
täyttyvät.

Hopeamitali myönnetään 
erityisansioista ja vain ulkopuolisesta 
esityksestä.

Lunastushinnat ovat 45 € + postikulut 
(pronssi)  ja 130 € + posti kulut  (hopea).
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M
olemmat tavoit-
teet saavutettiin, 
luonnollisesti tu-
kitoimia tarvittiin 
runsaasti. Kilta on 

suuresti kiitollinen Ilmavoimille, Ma-
teriaalilaitokselle

GSE Artic:lle, Kauhavan kaupun-
gille ja ei vähiten lukuisille vapaaeh-
toisille, jotka väsymättä antoivat pa-
noksensa projektien onnistumiselle, 
erityisesti Unto Haapamäki ja Juk-
ka Torvelainen kunnostautuivat, mo-
lemmat Killan johtokunnan jäseniä.

Lentosotakoulun historiikin 1981-
2014 (edellinen osa on vuosilta 1918-
1980) valmistui Lentosotakoulun 
päättäjäisjuhlaan 20.12.2014 Kauha-
valla. Kirjan on kirjoittanut majuri 
Mikko Elo ja se jaettiin kaikille Len-
tosotakoulun henkilökuntaan kuulu-
ville.

Kilta jatkaa toimintaansa Kauha-
valla aktiivisesti ja suunnitelmiin kuu-
luu uuden kolme kauhavalla käytettyä 
konetyyppiä esittelevän vitriinin Ra-
kentaminen; Vinka, Pyry, ja ”Stigu” 
odottavat pääsyä yleisön ihailtavak-
si. Projektia vauhditti lääkintäevers-

Lentosotakoulun Kilta
Lentosotakoulun Killan viime vuoden toiminnan  

päätavoitteita oli kaksi: Hawk-muistomerkki piti saada  

valmiiksi Kauhavan keskustaan ja toiseksi piti saada 

maaliin Lentosotakoulun historiikki vuosilta 1981-2014 

vuoden loppuun mennessä, jolloin koulun  

toiminta lakkautettaisiin.

■■ TeksTi:  tapani tEräMaa

ti (evp) Juhani Ahon suurlahjoitus ja 
Kauhavan kaupungin lentokonepuis-
to-suunnitelma keskelle kaupunkia.

Tässä viimevuoden 
toiminnasta
Kilta jatkaa toimintaansa Kauhavalla, 
vaikka Lentosotakoulu lopetti toimin-
tansa ja siirtyi Tikkakoskelle. Kiltaa ei 
lakkauteta ja se jatkaa toimintaansa 
perinnekiltana ja nimenomaan Kau-
havalla. Kilta ei siis siirry Tikkakos-
kelle, missä toimii erittäin aktiivinen 
Ilmasotakoulun kilta. Todettakoon 

tässä yhteydessä, että Suomessa on 
lukuisia maanpuolustuskiltoja, joiden 
kantajoukko-osastoa ja/tai varuskun-
taa ei enää ole olemassa. Halusin näin 
alkajaisiksi painottaa näitä seikkoja, 
koska asiassa on liikkunut monenlais-
ta huhua ja epäselvyyttä.

Tavoitteet
Viime vuoden ensimmäinen tavoi-
te oli Hawk-muistomerkin saaminen 
Kauhavan keskustassa jo olevan Saab 
Safir- muistomerkin viereen. Toimi-

kunnan johtoon valittiin johtokunnan 
jäsen Unto Haapamäki, joka itseään 
säästelemättä tarttui ripeästi toimeen. 
Ilmavoimat tietysti antoivat suuren 
panoksen projektiin, valmistuihan 
samaan aikaan myös Tikkakoskelle 
vastaavanlainen muistomerkki. Ma-
teriaalilaitos laittoi koneen kuntoon 
jalustoineen, GCE Arctic teki suunnit-
telutyön, Kauhavan kaupunki antoi 
tontin ja kaivoi ja valoi jalustan. Kilta 
johti työtä ja vielä kun muistomerkin 
jalkaan saatiin johtokunnan jäsenen 
mauno Reinin suunnittelema ja to-
teuttama laatta tekijöistä, voitiin pitää 
patsaan paljastusjuhla 16.09.2014 Vä-
keä oli runsaasti ja kaiken kruunuk-
si saimme juuri nauhan leikkauksen 
hetkellä kahden Hawk:n suorittaman 
ylilennon. Hieno juttu!

Toinen tavoite oli Lentosotakoulun 
historiikin vuosilta 1981-2014 toimit-
taminen. Tavoite saatiin upeasti toteu-
tettua, tästä kertoo omalla palstallaan 
projektin vetäjä,johtokunnan jäsen 
Jukka Torvelainen. Kirja on nyt myyn-
nissä ja siitä on myös mainos tässä sa-
massa yhteydessä.

Mitä seuraavaksi?
Kilta sai suurlahjoituksen lääkintä-
eversti Juhani Aholta, hän ystävälli-
sesti pyynnöstäni antoi killalle niin 
vahvan taloudellisen tuen, että voim-
me ja olemme jo aloittaneetkin uuden 
ja entistä komeamman vitriinin suun-
nittelun ja vallan kolmelle koneelle! 
Ilmavoimat on jo ilmoittanut antavan-
sa Vinkan, ja Tikkakoskelta löytyy Py-
ryä, ehkä Stieglitz. Koneita olisi mut-
ta Suomessa löytyy huonosti kunnon 
näyttelytilaa. Aloitamme uuden vitrii-
nin rakentamisen niin pian kuin mah-
dollista ja Kauhavan kaupunki tukee 
meidän hankkeita suurenmoisesti. 
Onhan Kauhavan keskustaan suunni-
teltu lentokonepuisto ,ainutlaatuinen 
koko Suomessa. Kolmannelle vitriinil-
lekin on varattu optio.

Fouga-muistomerkki on päätetty 
pitää ainakin toistaiseksi nykyisellä 
paikallaan.

Lento-onnettomuuksissa kuollei-

den muistomerkki siirtyneen Kauha-
van kirkon kirkkomaalle arvokkaa-
seen paikkaan.

Perinnetavarat odottavat vielä uut-
ta sijoituspaikkaa, mutta jäävät kyllä 
Kauhavalle.

Seuraava kirjallinen työ on Kil-
lan 50-vuotishistoria, joka julkaistaan 
Kauhavalla vuonna 2018

Kauhava, Hawk Mk 51-muistomerkki
Lentosotakoulun perinnepäivänä 01.10.2014 paljastettiin juhlallisesti Len-
tosotakoulun Killan ja Kauhavan kaupungin toimesta Suomen ensimmäi-
nen Hawk-muistomerkki, HW-303. Sijaintipaikka on Saab Safir-koneen 
vitriinin vieressä kantatie 63:n ja Kauppatien risteyksen pohjoispuolella.

Lentosotakoulussa Kauhavalla aloitettiin ohjaajien jatkokoulutus HW- 
koneilla 1985 ja päättyi 06.12.2014 Lentosotakoulun lakkautukseen. Kou-
lutus jatkuu HW-koneilla Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Koneen kunnostuksesta muistomerkiksi on vastannut Ilmavoimien Ma-
teriaalilaitos ja jalustasta Kauhavan kaupunki sekä Lentosotakoulun Kilta.

Tekniset tiedot:
Konetyyppi: British Aerospace (HS 1182) Hawk Mk 51

Tunnus lyhenne HW

Tyyppi: 2-paikkainen suihkuharjoituskone

Voimalaite:Yksi 2420 kp Rolls-Rouce Turbomega Adour Mk 851

Ohivirtausmoottori.

Suoritusarvot: Suurin nopeus vaakalennossa matalalla 1038 km/h,

korkealla0,88 Machia, pisin lentomatka ilman lisäsäiliöitä korkealla

2433 km ilman reserviä, lakikorkeus 14500 m.

Painot: Tyhjäpaino 3467 kg, suurin lentoon lähtö paino 7750 kg.

Mitat: Jänneväli 9,39 m,pituus 11,90 m, korkeus 3,99, siipipinta-ala 16,69 m2

Käyttö ilmavoimissa: Ohjaajien perus- ja jatkokoulutus. Hawk on ollut Ilmavoi-

mien käytössä joulukuusta 1980. Ensimmäinen kone saapui Suomeen16.12.1980. 

4 konetta valmistettiin Englannissa, 46 koottiin Valmetilla Suomessa.

Tämän kirjoittaja, killan puheen-
johtaja Tapani Terämaa on suunnitel-
lut Ilmavoimien isännänviirin, kevään 
kynnyksellä voisi myynti jälleen vir-
kistyä.

Saatavana tilattuna joko 
t.teramaa@ gmail.com tai 0400-
483991 Hinnat 55€ tai 85€ (pitkään 
tankoon 12m)
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90 vuotta 
sotilassääpalvelua

nustettavissa, jos käytettävissä oli-
si ollut samanaikaisia säähavaintoja 
koko Euroopan alueelta. 

Säähavaintoverkosto järjestettiin 
ensin Ranskassa ja sittemmin muissa 
Euroopan maissa. 1870-luvulla alet-
tiin yhdenmukaistaa säähavaintojen 
tekoa ja viestinvälityksen tapoja kan-
sainvälisesti. Suomessa säätä oli ha-
vainnoitu Helsingin yliopiston tut-
kimusasemalla jo vuodesta 1841, ja 

kansainväliseen sääpalveluun pääs-
tiin osallistumaan vuodesta 1872 al-
kaen.

Säätietoja sotilaille
Saksassa ja Ranskassa organisoi-
tiin varsinainen sotilassääpalvelu 
1910-luvulla ilmasodankäynnin myö-
tä. Suomenkin nuorissa ilmavoimis-
sa luennoitiin sääoppia ja tehtiin sää-

havaintoja lentoasemilla. Vuonna 
1920 muutamat ilmavoimien upsee-
rit kävivät kursseilla Meteorologisella 
Keskuslaitoksella Ilmalassa. Samana 
vuonna aloitetiin tohtori Vilho Väi-
sälän toiveesta pilotkokeet Sortavalan 
merilentoasemalla ylempien ilmaker-
rosten tuulihavaintojen tekemiseksi, 
vaikka havainnoista ei lentäjille suo-
ranaista hyötyä ollutkaan.

Saksassa ja Ranskassa säätiedois-
ta sai tukea toimintaansa myös tykis-
tö. Sotilaalliset sääpalvelujärjestelmät 
olivat jo melko laajoja ja toimivia, 
kun Suomen puolustusvoimien tykis-
töntarkastaja, eversti Vilho Petter Ne-
nonen matkusti puolen vuoden opin-
tomatkalle Ranskaan talvella 1921–22. 
Matkalta palattuaan Nenonen perus-
ti alaisuuteensa sääaseman. Asemaa 
johti luutnantti Haaki, joka oli vuo-
den 1921 kesällä komennettu Meteo-
rologiseen Keskuslaitokseen pereh-
tymään tykistön toiminnan kannalta 
tärkeisiin ilmatieteellisiin mittauksiin. 
Sääasema aloitti pienimuotoiset mit-
taukset Perkjärven ampumaleirillä ke-
sällä 1922. Vuonna 1923 tykistöön pe-
rustettiin meteorologin virka, johon 
nimitettiin majurin arvossa filosofian 
tohtori, meteorologi ja fyysikko Hugo 
Karsten.

Suomalaisia tykistön ampumame-
netelmiä tutkittiin ja kehitettiin, ja 
sääpalvelun organisointia sekä sodas-
sa että rauhassa suunniteltiin. Sotilas-
sääpalvelun toimintaedellytykset pa-
ranivat Viipurin sotilasmeteorologisen 
aseman perustamisen myötä 1924. 
Tutkimusta, kehitystä, koulutusta, toi-
minnan laajentamista ja rajallisten re-
surssien armoilla kamppailua oli kui-
tenkin vielä edessä paljon.

Juhlan kunniaksi
Sääpalvelun tasavuosikymmeniä juh-
listettiin Niinisalossa Tykistöprikaatin 
Tiedustelupatteriston perinnepäivän 
yhteydessä 11.6.2014.  Samalla luo-
tauskalusto M87 lähetettiin eläkkeel-
le kenttätykistön palveluksesta luo-
taamalla sillä viimeistä kertaa. Päivä 
oli juhlallinen muillakin tavoin, sillä 
samalla vietettiin nyt jo edesmenneen 
Tiedustelupatteriston 90-vuotis- sekä 
Mittamies- ja Topografikillan 50-vuo-
tisjuhlaa. Sääkiltalaisilla oli mahdol-
lisuus osallistua juhlallisuuksiin, ja 
kourallinen kiltalaisia käyttikin tilai-
suutta hyväkseen.

Juhlapäivä alkoi seppeleenlas-
kulla sankaritaululle joukkoyksiköi-
den esikunnan tiloissa. Lounaan jäl-
keen vuorossa oli toimintanäytöksiä 
ja kalustoesittelyä. Tiedustelulenno-
kin laskeutumisen jälkeen päästettiin 
taivaalle kaksi luotauspalloa. Sitten 
raskas raketinheittimistö esittäytyi, 
minkä jälkeen vuorossa oli lentonäy-
tös helikopterilla. Lopuksi Satakun-
nan lennosto tervehti juhlaväkeä hä-
vittäjän ylilennolla.

Varsinainen päiväjuhla järjes-
tettiin varuskuntaravintolan tilois-
sa. Tilaisuudessa palkittiin sekä Tie-
dustelupatteriston että Mittamies- ja 
Topografikillan ansioituneita henkilöi-
tä. Musiikista vastasi Laivaston soit-
tokunta.

Iltajuhlassa Niinisalon varuskun-
takerholla maanmittausneuvos Erk-
ki-Sakari Harju piti juhlaesitelmän 
sotilaskartoituksista Suomessa 1700- 
ja 1800-luvuilla. Musiikkiesityksis-
tä vastasivat Laivaston Varusmiesor-
kesteri sekä Kankaanpään mieskuoro, 
johtajanaan Riitta Peurala. Ruokai-

■■ Luotauspalloja lähetettiin kaksi, joista toiseen oli kiinnitetty radiosondi vanhaa ja toiseen uutta luotauskalustoa varten.

■■ Uusi m200- ja vanha M87-luotauskalusto.

■■ M87 tuli tu-
tuksi lukuisille 
1990- ja 2000-lu-
vun sääkoulu-
tusta saaneille 
varusmiehille.

■■ M87:n viimeisestä luotauksesta teh-
dyt sääsanomat [TT tykistön sääsano-
ma, LL laskinsääsanoma]

T
äsmällisellä sään ha-
vainnoinnilla on soti-
laallinen historia. Mar-
raskuun 14. päivänä 
vuonna 1854, Krimin 

sodan aikana, myrsky aiheutti Kri-
millä ja Mustallamerellä olleille län-
sivaltojen joukoille suuria vahinko-
ja. Ranskassa Pariisin observatorion 
johtaja, tähtitieteilijä Urbain Le Ver-
rier sai tehtäväkseen selvittää, miten 
myrskyn tulo olisi ollut ennakoitavis-
sa. Le Verrier keräsi myrskyä edeltä-
neiden päivien säähavaintoja eri puo-
lilta Eurooppaa ja totesi, että myrskyn 
kulku ja kehittyminen olisi ollut en-

Puolustusministeriön käsky-

lehdessä 26. heinäkuuta 1924 

määrättiin, että saman vuo-

den elokuun ensimmäisenä 

päivänä oli perustettava Vii-

puriin sotilasmeteorologinen 

asema. Suomalaisen sotilas-

sääpalvelun voidaan katsoa 

alkavan tästä pysyvän toimin-

nan käynnistymisestä. 

■■ TeksTi:  pasi HöLt tä

lun jälkeen illan vietto jatkui tanssi-
musiikin tahdissa pitkälle iltaan.

Sääkilta kiittää Mittamies- ja Topo-
grafikiltaa sekä tapahtuman järjeste-
lyihin osallistuneita Puolustusvoimi-
en tahoja mahdollisuudesta osallistua 
juhlapäivän viettoon ja toivottaa me-
nestystä tulevaan!

Juttu on julkaistu aikaisemmin vuo-
den 2014 Sääkilta-lehdessä 
 
Historiatietojen lähde: Savolainen, 
Niilo: Suomen sotilassääpalvelun vai-
heet vuosina 1921–1974
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Pohjoismainen yhteistyö puo-

lustusalalla on noussut viime 

aikoina voimakkaasti esiin. 

■■ TeksTi:  pEr-ELOf BOströM

Yhteistyötä Pohjolassa

T
anska ja Norja ovat Na-
ton jäsenmaita kun taas 
Ruotsi ja Suomi ovat 
liittoutumattomia vaik-
ka ovat EU-jäsenmai-

ta ja molemilla on yhteistyötä Naton 
kanssa. Pohjoismainen puolustusyh-
teistyö on muun muassa järjestetty 
NORDEFCOn, Nordic Defence Coope-
ration, kautta. Nordefco perustettiin 
4.11.2009 Helsingissä, Suomen puo-
lustusministerinä oli Jyri Häkämies. 
Puheenjohtajuus on kiertävä ja vuon-
na 2015 Ruotsi toimii puheenjohta-
jamaana ja puolustusministeri Peter 
Hultqvist toimii vastuullisena minis-
terinä. Agendalla viime kokouksessa 
(10.-11.3.) oli lähialueen turvallisuus-
tilanne, kyberturvallisuus, yhteinen 
harjoitustoiminta sekä osallistuminen 
kriisihallintaoperaatioihin.

Ministerikokouksessa allekirjoitet-
tiin myös päivitetty sopimus huolto-
varmuudesta. Alkuperäinen oli vuo-
delta 2001. Päivitetyssä sopimuksessa 

on otettu huomioon myös EU:n puo-
lustusdirektiivi.  Pohjoismaiselle puo-
lustusyhteistyölle on tärkeätä synkro-
noida kansalliset lainsäädännöt niin, 
että yhteisiä muodostelmia voidaan 
perustaa ja yhteisiä harjoituksia voi-
daan tehdä lain puitteissa jokaisessa 
pohjoismaassa.

Varsinkin yhteistyö Ruotsin kanssa 
on saanut paljon tilaa medioissa ja se-
minaareissa. Taustana on Suomen ja 
Ruotsin puolustusviranomaisten yh-
dessä tekemä selvitys miten maitten 
sotilaallista yhteistyötä voitaisiin tiivis-
tää. Ministerit Carl Haglund ja Peter 
Hultqvist ottivat vastaan selvityksen 
2.2.2015. Selvitystyön tehtäväannon 
puolustusministerit antoivat 6.5.2014. 
Ministerit pitivät yhteisen lehdistöti-
laisuuden Suomi instituutissa Tukhol-
massa 17.2.2015. Tilaisuuden järjes-
ti Folk och Försvar niminen järjestö ja 
Suomen Tukholma-instituutti. Yhtei-
nen arvomaailma ja 600 vuoden ”yh-
teiselo” luo pohjan Suomen ja Ruotsin 

väliselle sotilaalliselle yhteistyölle. On-
han Hakkapeliitat yhteisessä sotahis-
toriassamme tunnettu ratsuväki. On 
huomioitava että yhteistyö ei tuo puo-
lustustakuuta millään lailla, eikä pois-
ta tarvetta puolustusmäärärahojen li-
säämiselle,  eli palautettava entiselle 
tasolle. Sen sijaan yhteistyö voi par-
haassa tapauksessa tuoda lisää toimin-
takykyä ja parempaa laatua kun on 
mahdollisuuksia harmonisoida, synk-
ronoida ja verkostoitua. Voidaan saa-
da ”enemmän vähemmästä”. 

Kodinturvaa
Yhteistyötä Ruotsin kanssa on pei-
lattava kansalaisten Natoa kohti li-
sääntyvän kiinnostuksen ja Ukrainan 
tapahtumien kautta. Suomalainen po-
litiikka on tähän asti, ja on varmas-
ti myös tulevaisuudessa, ollut kuulol-
la mitä meidän naapurimme idässä 
mahtaa ajatella meidän aikomuksis-
tamme. Visurin mukaan Manner-
heimin, Paasikiven, Kekkosen ja 
Koiviston linjaukset ovat edelleen 
perusteltuja. Pitää ensikädessä toi-
mia niin, että yhteiskunnan tärke-
ät avaintehtävät varmennetaan. Siitä 
vastaamme itse, jokainen viranomai-
nen, jokainen kansalainen, jokainen 
politiikassa mukana oleva. Tarkoittaa 
myös sitä, että Suomen oma puolus-
tuskyky ja puolustustahto on pidettä-
vä vähintäin nykytasolla.

Voidaan spekuloida että yhteistyö 
Ruotsin kanssa ja nykyinen yhteis-
työ Naton kanssa olisi hyväksytym-
pää toimintaa kuin anomus Natojäse-
nyydestä. Tässä asiassa pitää toimia 
ennakoivasti! Jälkiviisautta ei voida 
hyväksyä, se voi olla vaarallista! Ky-
symys on itsenäisestä Suomesta.

Mitä yhteistyö Ruotsin kanssa voisi 
tuoda meille ja mitä meillä olisi ehkä 
antaa ruotsalaisille?

Tavallisen ihmisen näkökulmasta 
voisin ajatella että Suomessa merival-
vonta ja ilmatorjunta toimivat sillä ta-
solla että meillä olisi annettavaa kun 
taas ruotsalaisilla on taatusti enem-
män sukellusveneitä, hävittäjiä ja 
ehkä osaamista kyberalueella. 

Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa 
toimivat kodinturvajoukot. Olisi odo-
tettavissa että Pohjoismaitten yhteis-
työ ja yhteistyö Ruotsin kanssa nos-
taisi esiin mahdollisuudet perustaa 
”kodinturvajoukot” myös Suomes-
sa. Suomessa on erittäin haastava ti-
lanne koska reserviläisiä voi hakeu-
tua paikallis- ja maakuntajoukkoihin, 
mutta ikäihmisillä, joilla on koke-
musta ja kiinnostusta olla aktiivises-
sa maanpuolustyössä mukana, pitäisi 
olla mahdollisuus liittyä ”kodinturva-
joukkoihin”. Lakia asevelvollisuudes-
ta sinänsä ei tarvitsisi muuttaa, mut-
ta uusi lainsäädäntö olisi hyvä laatia 
koskien ”kodinturvajoukkoja” ja 
mahdollisuutta palvella niissä varus-
mies- ja asevelvollisuusajan jälkeen-
kin. Iskulauseella: ”Yhteisen isän-
maan puolesta kehdosta hautaan”. 
”Kodinturvajoukot” kaikkiin kuntiin 
ja kyliin huolehtimaan arkipäivän ja 
poikkeustilojen häiriötilanteista.

On syytä nostaa vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen pohjois-
mainen yhteistyö keskiöön. On tär-
keätä, että ihmisten kesken toimiva 
yhteistyö luo ymmärtämystä, halua 
ja tahtoa toimia yhdessä jättämät-
tä oman maan puolustusta sikseen. 
Oman maan puolustus on ensisijainen 

tehtävämme. Mikäli me keskusteluis-
sa, harjoituksissa, seminaareissa ja 
yhteisissä tapahtumissa opimme uut-
ta, jota voimme siirtää toimintaamme, 
niin silloin yhteistyöstä on  hyötyä ja 
myös iloa. Maanpuolustuskiltojen liit-
to on ollut mukana Pohjoismaises-
sa yhteistyössä tiiviisti vuodesta 1973 
jolloin Pohjoismaisten Kiltapäivät jär-
jestettiin Panssariprikaatissa Hämeen-
linnassa. Ensimmäinen delegaatio 
Suomesta ja MPKL:stä oli mukana jo 
vuonna 1969 kun Pohjoismaisten Kil-
tapäivät järjestettiin Ruotsin Karls-
kronassa. Silloin oli mukana kolme 
henkilöä. Nykyään maitten delegaati-
ot ovat olleet suurimmillaan noin 60 
henkilöä. Tänä vuonna Pohjoismais-
ten Kiltapäivät järjestetään Tanskas-
sa. Tapahtumapaikka on Ålborgissa 
jolloin vieraillaan myös Frederikshav-
nissa. On tietysti myönnettävä että ta-
pamisen ajankohta ei ole suomalaisil-
le ja ruotsalaisille paras mahdollinen. 
Yritimme ponnekkaasti saada ajan-
kohta siirretyksi. Tapaaminen on 17.-
21.6.2015 eli Juhannusvieton aikana. 
Tanskassa ja Norjassa Juhannusvietto 
ei ole samalla tavalla iso perhejuhla 
kuin Suomessa ja Ruotsissa. Kulttuu-
reissamme on myös eroja!
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■■ TeksTi:  iLkka virtanEn

Pohjanmaan Maanpuolustuskillan ylläpitä-

mä Vaasan sotaveteraanimuseo esittelee yli 

6000 esineen ja dokumentin kokoelmaansa 

perustuvalla pysyvällä näyttelyllä ja vuosit-

tain vaihtuvilla erikoisnäyttelyillä maamme 

ja erityisesti Pohjanmaan maanpuolustushis-

toriaa kahden viime vuosisadan ajalta. Pai-

nopisteenä näyttelyssä ovat viime sotiemme 

aikaiset tapahtumat ja veteraanien panok-

set noina vaaran vuosina. Lisäksi museos-

sa on itsenäisyytemme alkuajoilta laajahkot 

osastot jääkäriliikkeestä sekä Lotta Svärd ja 

suojeluskuntajärjestöistä. Kronologisesti ete-

nevä perusnäyttely alkaa kuitenkin jo Porvoon 

valtiopäivistä 1809, sillä museo on saanut ko-

koelmiinsa eräitä kiinnostavia ja harvinaisia 

esineitä myös autonomian ajalta.

M
useo sai äskettäin mielenkiintoisen lisän 
autonomian aikaan liittyvään aineis-
toonsa. Kyseessä on pohjalaissyntyisen 
sairaanhoitajan Matilda Wegeliuksen 
16.6.1904 päivätty kirje Vaasaan sisa-

relleen Betty Wegeliukselle. Matilda Wegelius toimi sai-
raanhoitajana Helsingin Kirurgisessa sairaalassa. Hän oli 
työvuorossa tuona päivänä, jolloin senaatin virkamies Eu-
gen Schauman ampui senaatin portaikossa ensin kuolet-
tavasti kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovia<b> ja vä-
littömästi sen jälkeen itsensä. Bobrikov toimitettiin hänen 
omasta pyynnöstään hoidettavaksi Kirurgiseen sairaalaan, 
jonka tapahtumista saman päivän iltana ja seuraavana 
yönä Wegelius silminnäkijähavaintona kirjeessään kertoo. 
Bobrikov menehtyi yöllä seuraavan vuorokauden puolella.

Kuusisivuinen käsin kirjoitettu kirje on ollut kopiona 
vuosikymmenet Pohjanmaan Maanpuolustuskillan kun-
niapuheenjohtajan ja Vaasan Sotaveteraanimuseon perus-
tamiseen ratkaisevasti vaikuttaneen kanslianeuvos Holger 
Strandbergin yksityisarkistossa. Arkiston järjestelyn yhte-
ydessä kirje tuli esiin ja Strandberg halusi luovuttaa sen 
museon kokoelmiin. Kirje on nyt museossa esillä sekä al-
kuperäisessä muodossaan että lukemisen helpottamiseksi 
koneella kirjoitettuna niin ruotsiksi kuin suomeksi Erkki 
Paajasen kääntämänä. Betty ja Matilda Wegeliuksen suku-
laisten hallussa oleva alkuperäiskirje on ollut tutkijoiden 
tiedossa, mm. Tuomo Polvinen kertoo kirjeestä v. 1985 il-
mestyneessä teoksessaan ”Valtakunta ja rajamaa. N.I. Bob-
rikov Suomen kenraalikuvernöörinä 1989-1904” ja lainaa 
siitä joitakin lauseita. Tämän kirjoittajan tiedossa ei kui-
tenkaan ole, että kirjettä olisi aiemmin kokonaisuudessaan 
julkaistu.

Matilda Wegeliuksen kirje sisarelleen  
Betty Wegeliukselle 16.6.1904
16.6.04 
Rakas Betty! 

Tulkoon tiettäväksi, että tänään on Kesäkuun 16. päivä. 
Päivä joka kaikuu tästä lähtien pysyvästi kautta Suomen ai-
kakirjojen. Mutta nyt elämme tapahtumien keskellä! Kos-
ka nyt makaa Suomen Kenraali kuvernööri /miten pitkään/ 
leikkauspöydällä suuressa leikkaussalissa ja leikataan tul-
tuaan ammutuksi mahaan erään nuoren tuomarin Eugene 
Schaumanin toimesta joka sen jälkeen kuulemma ampui it-
seään keskelle sydäntä. Tämä kuulemma tapahtui senaatin 
aulassa vähän aikaa sitten. 

Paikalle kutsuttu lääkäri – paroni v. Bonsdorff – kuu-
luu ehdottaneen potilaalle kuljettamista venäläiseen varus-
kuntasairaalaan mutta kuuluu hän itse sanoneen ”suoma-
lainen Kirurgi” ja tänne hänet tuotiin. ”Tuolla makasi hän 
ennen niin mahtava mies” niin kuin lukee Andersenin sa-
duissa, hän makasi kalpeana kauniilla vaalealla huovalla 
peitetyillä paareilla vielä kauniimman avatun päivänvarjon 
suojassa auringolta ja sotilaslakki päässään. Paareja kan-
toivat venäläiset sotilaat t. Santarmit ja ympärillään korkei-
ta herroja ja niiskuttavia naisia pitkine laahuksineen ja pit-
sihattuineen – hänen rouvansa ja kolme /?/ tytärtä.

Ratsupoliiseja pidettiin joka kadunkulmassa ja poliiseja 
jalkaisin hajottamassa ja työntämässä väkeä erilleen väen-
tungoksen estämiseksi. Kaiken tämän näimme omin silmin 
nti. Stenius ja minä sekä oppilaat eräästä klosetista – an-
teeksi! – ikkunat ja aurinko paistoivat ja loistivat niin pal-
jolti punaista ja kultaa ja kaunista jota en uskonut kerralla 
näkeväni tulevan kasarminkatua ylöspäin.

Ja nyt hän makaa leikkauspöydällä ja meidän v.t. pre-
fektimme tri. Faltin leikkaa apunaan tri. Tavaststierna. 
Tuolla sisällä on kuulemma venäläisten lääkäreiden, ken-
raalien ja adjutanttien sekä suomalaisten lääkäreiden jouk-
ko suunnilleen 40 henkilöä. Siellä tehdään kaikki jotta voi-
taisiin uudelleen herättää henkiin se elämä jonka toinen 
antoi toisen elämän sammuttamiseksi. Mutta mehän eläm-
me ristiriitojen maailmassa!

Santarmeja ja poliiseja seisoo kaikkien ikkunoiden ja 
ovien ääressä ja ahdistelevat kaikkia sisään ja ulos mene-
viä. Käytävillä vilisee komeita sotilaita ja hienoja naisia, 
siellä kilisevät kannukset ja siellä itketään pitsinenäliinoi-
hin. Kirjureita raidat housunlahkeissaan ja sähkösanoma 
poikia kiitää sisään ja ulos ja santarmit poistuvat yhtenään 
ja tulevat yhtenään takaisin. Kaikki on niin ihmeellistä että 
kynä ei tahdo pysyä kädessä eivätkä kirjaimet tulla kun-
nolla kirjoitetuksi.

Ja kaiken tämän kuluessa on Eugene Schaumannin elo-
ton ruumis kuulemma verhottu säkkiin ja paiskattu rank-
kurin rattaille ja viety poliisivahtikonttorille!

Klo:5 Hän on saanut keittosuola liuosta suonensisäises-
ti ja pulssi on kuulemma parempi. Hän lepää Kareneffin 

Bobrikovin murhan 
dokumentti Vaasan 

Sotaveteraanimuseolle

osastolla. Hän on suomalaisen kasvatuksen saanut venak-
ko, suomalainen henkeen ja vereen ja osaa mitättömän vä-
hän venäjää mutta saksaa hyvin.

Perhe on epätoivoinen! Rouva ei voi käsittää että niin 
ansioitunut mies joka on halunnut pelkästään kansan pa-
rasta on tullut niin pahoin palkituksi. ”Kun joku pyysi ar-
mahdusta hän antoi vapautuksen”. Tyttäret itkivät ja toisti-
vat ”Warum, warum?”. Vanhimman, Everstinna Holmsenin 
sanotaan lisänneen: ”aber ich weiss das Papa in Finland 
nicht geliebt ist”. Hän kuuluu myös kysyneen josko Sonja 
hoiti hänen isäänsä yhtä mielellään kuin jotain toista po-
tilasta. ”Kaikki potilaat jotka tarvitsevat apua ovat minul-
le samanarvoisia!”

Hän vaipui uneen kuin pyhimys klo:1 yöllä, ilman kuo-
linkamppailua – niin hänhän oli saanut sakramentin koto-
naan! Hän kuoli kuin marttyyri joka kuolee aatteensa puo-
lesta. Hän oli sankari!

Eilen henkilääkäri Pietarista kävi täällä ja Olga Berg-
lund /leikkaussalihoitaja/ kantoi esiin Bobrikoffin suolen 
hopeatarjottimella! Pala on n. 1 metrin pituinen ja reikien 
lävistämä. Luoti on räjähtänyt mahassa. Tämä kuuluu ol-
leen kuin teloitus. Kotietsintöjä on tehty ja henkilöitä pidä-
tetty. Kukaan Schaumann ei saa poistua kaupungista j.n.e.

Niinpä niin matkustan huomenna H:linnaan. Kiitos ra-
hoista! Ne ilahduttivat hetken ja ovat pian kadonneet.

Matilda Wegelius
Alkuperäisestä kirjeestä (vanhaa ruotsinkieltä)  
suomentanut Erkki Paajanen

■■ Ensimmäinen sivu Matilda Wegeliuksen kirjeestä 
Betty-sisarelleen 16.6.1904

■■ Tuntemattomaksi jää-
nen tekijän mielikuva-
piirros tapahtumasta 
Eugen Schauman ampu-
massa Bobrikovia.
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Maksimaalista jarrutuskykyä.
Kohti turvallisempaa huomista.

Continental kesärenkaat

www.continental.fi

Kun pitää pysähtyä. Rengas ratkaisee.
 ›Optimaalista turvallisuutta ja erinomaiset jarrutus- 
ominaisuudet

 ›Johtavien autonvalmistajien valinta. Joka kolmas   
Euroopassa valmistettu auto toimitetaan Continen-
talin renkailla. 

 ›Erinomaiset testitulokset. Continentalin renkaat 
sijoittuvat kerta toisensa jälkeen kärkisijoille ren-
gastesteissä. 

www.tmnet.fi
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K
illan tunnetuin vuo-
tuinen tapahtuma on 
ollut vuodesta 1995 
alkaen Operaatio Poh-
janloimu, jolla on ha-

luttu juhlistaa sitä, että Lapin sota ja 
Suomen osuus toisessa maailmanso-

■■ Sotiemme veteraani Armas Ilvo Simosta on laulanut Kansallisen veteraanipäivän lipunnostotilaisuudessa kolmen valta-
kunnan rajapyykillä Veteraanin iltahuudon useampana vuonna. Taustalla muita veteraaneja ja kiltalaisia. 

Pohjan Prikaatin Killasta 
Pohjan Jääkärikillaksi

dassa päättyi 27. huhtikuuta 1945. 
Jalkaväkirykmentti 1:n taisteluosasto 
Loimun sotilaat totesivat viimeisten-
kin Saksan 20. vuoristoarmeijan so-
tilaiden poistuneen Suomen alueelta. 
Sen merkiksi suomalaiset sotilaat nos-
tivat Suomen liput salkoon sekä Nor-

jan rajalla Käsivarrentien tuntumassa 
että Kolmen valtakunnan rajapyykil-
lä. Tänä vuonna tuosta tapahtumasta 
tuli kuluneeksi 70 vuotta. Kilta järjesti 
jälleen kansallisena veteraanipäivänä 
maanpuolustushenkisen tapahtuman 
Kilpisjärvellä yhteistyössä Enontekiön 

Pohjan Prikaatin Killan perustava kokous pidettiin Oulun Hiukkavaaran sotilas-

kodissa prikaatin vuosipäivänä 16.2.1962. Vuosipäivän historiallinen tausta on 

16.2.1626, jolloin Kustaa II Adolf perusti Kuninkaallisen Pohjanmaan Jalkaväkiryk-

mentin.  Pohjan Prikaatin aikana killan toiminta oli erittäin vireää ja maanpuo-

lustushenkistä. Kiltaa ja Pohjan Prikaatia tehtiin tunnetuksi killan oman lehden 

Pohjan Poikien ja erilaisten vierailujen kautta. Killassa oli satoja jäseniä ja sen oli 

mahdollista luoda toiminnalleen erinomaiset taloudelliset edellytykset.

■■ tEksti Ja kUva: kari aHOkas
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kunnan, Muonion seurakunnan, Jää-
käriprikaatin, Lapin Lennoston ja pai-
kallisten toimijoiden kanssa.

Pohjan Prikaati siirtyy 
historiaan
Pohjan Prikaati lakkautettiin osana 
Puolustusvoimien uudistusta vuoden 
1998 lopussa. Prikaatin lakkauttami-
nen ei merkinnyt Pohjan Prikaatin 
Kiltaan Puolustusvoimien tai killan 
jäsenkunnan taholta tulevien toimin-
nallisten tarpeiden lakkaamista, vaan 
niiden muuttumista. Kilta on sopeut-
tanut toimintaansa näiden muuttunei-
den tarpeiden mukaiseksi. Killan toi-
minnan kannalta oleellista oli, että 
prikaatin jalkaväkijoukkoyksikköä 
Pohjan Jääkäripataljoonaa ei lakkau-
tettu, vaan se siirrettiin Sodankylään 
ja liitettiin Jääkäriprikaatiin.

Pataljoona peri nimensä, perin-
teensä, lippunsa ja kunniamarssin-
sa Pohjan Prikaatilta. Pataljoonaan 
kuului kaksi perusyksikköä 3. Jää-
kärikomppania, joka toimii myös 
koko Jääkäriprikaatin aliupseerikou-
luna sekä sissikomppania. Me ym-
märrämme hyvin, että Puolustusvoi-
mien haasteena on ollut toteuttaa jo 
vuosia rakenteellista ja toiminnal-
lista uudistustyötä. Tämän vuoden 
alusta lukien Jääkäriprikaatin Pohjan 
Jääkäripataljoonaa ei toiminut enää 
prikaatin joukkoyksikkönä ja patal-
joona lakkautettiin. Jääkäriprikaatin 
toiminnot eivät vähentyneet koska 
pataljoona sulautettiin hallinnollises-
ti prikaatiin.

Muutoksen meininki
Tietoisuus muutoksesta johti viime 
vuoden aikana lukuisiin neuvottelui-
hin Jääkäriprikaatin ja sen sidosryh-
mien kanssa. Killan hallitus järjesti 
jäsenistökyselyn, suoritti useita hen-
kilöhaastatteluja, tutki historiallisia 
taustoja, hahmotti turbulenttista toi-
mintaympäristöä. Työn tuloksena hal-
litus päätti esittää tänä vuonna killan 
kevätkokoukselle tavoitteen – miksi 
olemme olemassa, toiminnan perus-

ajatuksen, keskeiset tehtävät ja niiden 
käytännön toteutuksen ja sääntöuu-
distuksen. Runsaslukuinen kokousvä-
ki hyväksyi asiat yksimielisesti. 

Nimen muutosta Pohjan Jääkärikil-
laksi hallitus perusteli sillä, että pri-
kaatin lakkauttamisesta on kulunut 
17 vuotta. Monet nuoret eivät koe 
tänä päivänä vanhaa nimeä heille it-
selle toiminnallisena mahdollistajana. 
Killan pääasialliselta toiminta-alueel-
ta Oulun seudulta nuoret suorittavat 
varusmiespalveluksensa Sodanky-
län Jääkäriprikaatissa ja palaavat re-
serviin eri aselajien jääkäreinä. Uusi 
nimi luo mielikuvan toimivasta killas-
ta, joka vastaa paremmin muuttuvan 
toimintaympäristön haasteisiin va-
paaehtoisessa maanpuolustustyössä. 
Käsite jääkäri on yhdistävä tekijä. Ni-
men muutos aiheutti ymmärrettäväs-
ti eniten keskustelua, mutta nimestä-
kin päästiin lähes yksituumaisuuteen.

Eteenpäin!
Pohjan Jääkärikilta ry:n toiminta ra-
kentuu osaltaan Maanpuolustuskilto-
jen liitto ry:n toiminnan keskeiseen 
ajatukseen, jonka mukaan liitto tukee 
ja turvaa kiltojen toimintaa   yhteis-
kunnan ja puolustusvoimien muut-
tuvissa olosuhteissa sekä etsii ja 
hyödyntää  uusia  toimintamuotoja 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyös-
sä. Rakennamme perinteille – Eläm-
me tätä päivää – Tähtäämme tulevai-
suuteen.

Toimintaympäristössämme tapah-
tuu alati nopeita muutoksia. Meidän 
on tästäkin syystä pohdittava toimin-
tojemme eteenpäin suuntautumis-
ta, reagointiherkkyyttä, virtaviivais-
tamista. Kokonaismaanpuolustuksen 
mallin luottamuspääoman säilyttämi-
seksi ja edelleen kehittämiseksi myös 
Pohjan Jääkärikillan on tärkeää lujit-
taa yhteistyötä, rakentaa erilaisia ver-
kostoja ja kanavoida yhteistyömah-
dollisuuksia yhteiskunnan kaikkien 
voimavarojen kesken.

Killan tarkoituksena on maanpuo-
lustustahdon vaaliminen Jääkäripri-
kaatin rekrytointialueella, varusmies-

ten palvelumotivaation edistäminen 
ja yhteydenpito jäsentensä keskeisenä 
yhdyssiteenä prikaatiin, aluetoimis-
toon, maanpuolustuskoulutusyhdis-
tykseen ja maanpuolustusjärjestöihin. 

MPK ja koulutus
Kilta voi järjestää itse tai yhteistyössä 
viranomaisten ja muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa koulutusta tai 
luo edellytyksiä koulutuksen järjestä-
miselle. Kilta ohjaa toimimaan va-
paaehtoisessa maanpuolustustyössä 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
koulutusfoorumilla. Koulutustapah-
tumat järjestetään MPK:n kursseina. 
Killan jäsenten on mahdollista osal-
listua MPK:n järjestämiin kurssi- ja 
harjoitustapahtumiin kurssilaisina, 
kouluttajina tai kurssin johtajina. 
Koulutuksen päämääränä on soti-
laallisen suoritusvalmiuden kasvat-
taminen ja yhteiskunnan turvalli-
suusosaamisen lisääminen. Koulutus 
kohdennetaan sotilaalliseen ja soti-
laallisia valmiuksia palvelevaan kou-
lutukseen sekä varautumista ja turval-
lisuutta palvelevaan koulutukseen.

Perusajatukset
•	 Pohjan Jääkärikilta ry on Pohjan 

Prikaatin perinnekilta. Kilta vaa-
lii Pohjan Prikaatin ja sen edeltä-
jäjoukko-osastojen perinteitä sekä 
luo edellytyksiä vapaaehtoiselle 
maanpuolustustyölle.

•	 Kilta on yksi Jääkäriprikaatin perin-
nevastuu ja joukko-osastokilloista. 
Killan perinnevastuuyksikkönä on 
Jääkäriprikaatin 3. Jääkärikomp-
pania, joka toimii myös aliupseeri-
kouluna. 

•	 Kainuun prikaatin Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun aluetoimisto on 
killan merkittävä kumppani.

•	 Kilta toimii aktiivisessa vuorovai-
kutuksessa maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen, reserviläisten, 
maanpuolustusnaisten, sotilasko-
tiyhdistyksen kanssa.

www.suomensotilas.fi /fi /maanpuolustuksen-ja-turvallisuuden-osto-opas

OSTO-OPAS
MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN

DEFENCE AND SECURITY BUYER’S GUIDE

Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden 

osto-opas on tarkoitettu helpottamaan 

viranomaisten ja yritysten yhteistyötä. 

Viranomaisilla tarkoitetaan ensisijaisesti 

puolustus-, rajavartio-, poliisi-, tulli- ja 

pelastushallintoa niin Suomessa kuin 

muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden 

osto-opas on suora ja kustannustehokas 

tapa tavoittaa maanpuolustuksen ja 

turvallisuusalan hankintapäättäjät. 

Kehitämme jatkuvasti  osto-oppaamme 

jakelua.

OSTO-OPAS
MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN

DEFENCE AND SECURITY BUYER’S GUIDE 
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Päämajan Radiokeskus oli osa 

Marskin  
johtamisjärjestelmää 

Päämajan johtamisjärjestelmän keskeinen elementti tietoliikenteen kannalta oli  

Päämajan Viestikeskus Lokki. Tuo viestikeskus toimi jatkosodan aikana Mikkelin  

keskustassa sijaitsevan Naisvuoren luolatiloissa. Sen kautta välitettiin kaikki Päämajan 

lennätin- ja puhelinliikenne. Kaakkois-Suomen viestikillan talkootyönä 90-luvulla  

kunnostama viestikeskus on nykyisin osana Päämajamuseota ja merkittävä turisti-

kohde. Viestikeskuksen rinnalla toimi kuitenkin lähes tuntemattomaksi jäänyt radio-

keskus. Kaakkois-Suomen Viestikilta on tehnyt yli vuoden työtä Päämajan Radiokes-

kuksen historian selvittämiseksi ja havainnollistamiseksi. Tuloksena tulee olemaan 

kirja ja näyttely jotka julkaistaan ja avataan 4.6.2015. MPKL on tukenut hanketta.

■■ TeksTi: Mart ti sUsitaivaL Ja tapiO tEit tinEn

■■ Päämajan radio-
keskus Rantakylän 
kartanossa. Kuva: 
Päämajamuseo Olga 
Revon kokoelma.

V
iestikeskuksen rinnalla 
toimi lähes tuntemat-
tomaksi jäänyt Pää-
majan Radiokeskus, 
joka varmensi ylijoh-

don yhteydet radioteitse operatiivisiin 
yksiköihin. Lokissa sijaitsevalla vies-
titystoimistolla oli tilannekuva yhte-
yksien kunnosta ja liikenteen kuormi-

tuksesta ja se ohjasi tarpeen mukaan 
sanomia salakirjoitettuina radiokes-
kuksen kautta rintamille, Marskin ju-
naan ja puolustushaarojen esikuntiin. 

Kaakkois-Suomen Viestikilta ja 
Mikkelin seudun radioamatöörit 
käynnistivät alkuvuodesta 2014 hank-
keen Päämajan Radiokeskuksen toi-
minnan selvittämiseksi. Hanketta 

ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahas-
ton Etelä-Savon rahasto, Maanpuolus-
tuksen Viestisäätiö ja Maanpuolustus-
kiltojen liitto.

Merkittävää tukea hankkeelle on 
antanut myös Mikkelin Museotoi-
men Päämajamuseo, jonka keräämäs-
tä haastattelu- ja kyselytiedoista sekä 
valokuvista on ollut suuri apu.

■■ Ruotsalainen radioauto 
TMRVIII ensimmäisen ar-
meijakunnan esikunnas-
sa Kiviniemessä syyskuus-
sa 1941. Kuvassa oikealta 
vänrikki A. Valste, kersant-
ti  A. J. Väänänen ja saksa-
lainen radisti. SA-Kuva
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Jatkosodassa Päämajan viestiko-
mentajan eversti Leo Ekbergin alai-
suuteen kuului neljä viestipataljoonaa 
VP1, VP2, VP3 ja VP10. Viestipatal-
joona 1:n kolmas komppania (3./
VP1) sai tehtäväkseen perustaa Pää-
majan radioverkon, joka muodostui 
radiokeskuksen ja tärkeimpien ope-
ratiivisten yksiköiden välisistä kaksi-
suuntaisista kiinteistä radioyhteyksis-
tä eli linjoista, joita oli enimmillään 
18 kpl

Sota
Jatkosodan alussa radiokeskus toimi 
Mikkelin maalaiskunnassa Rantaky-
län kartanossa. Radiokeskuksen kau-
ko-ohjatut lähettimet sijaisivat Mikke-
lin ympäristössä Nikarassa, Otavassa, 
Tuukkalassa ja Vuolingolla. Syksyllä 
1942 radiokeskus siirrettiin Urpolan 

kartanoon, jonne keskitettiin kaikki 
vastaanotinlaitteet. Vastaavasti lähet-
timet kerättiin Rantakylän kartanoon. 

Pääkalustona käytettiin radiokes-
kuksessa ja sen vasta-asemilla VRCN 
AB-radioita.  VRCN oli radiotehdas 
Hellbergin valmistama kenttäkelpoi-
nen radio, jonka kantama oli sähkö-
tyksellä 200-500 km ja puheella n. 
100 km. VRCN radiokalusto painoi 
kaikkine varusteineen yhteensä 462 
kg. Pitkillä yhteysväleillä Berliiniin ja 
Rukajärvelle käytettiin Posti- ja len-
nätinlaitoksen toimittamia 500 kW:n 
ja 2 kW:n lähettimiä. Liikuntasodan 
viestitarpeita varten kalustettiin kesä-
kuun lopussa 1941 kolme REO-linja- 
autoa AB- ja B- radioilla. Elokuussa 
1941 hankittiin Ruotsista kolme TMR-
VIII radioautoa (Transportabel Mark 
Radiostation).

Radiokomppanian (3./VP1) pääl-

likkönä toimi koko jatkosodan ajan 
luutnantti (myöhemmin kapteeni) 
Wilho M Lehtonen. Radiokeskukses-
sa työskenteli enimmillään 142 henki-
löä, joista lottia oli n. 30.  Radiokes-
kus toimi kolmessa vuorossa ympäri 
vuorokauden. Linjojen vasta-asemina 
rintamilla toimineissa radioviestikes-
kuksissa ja radioautoissa työskenteli 
lähes 40 radiokeskuksen radistia. Sak-
san 18. armeijan toiminta-alueella lä-
hellä Leningradia toimi radiokeskuk-
sen nelihenkinen radioasema, joka oli 
yhteydessä Kannaksella toimivien yh-
tymien kanssa.

Radiokeskuksen toiminta jatkui 
sen perustamisesta lähtien lähes sa-
massa vahvuudessa aina Moskovan 
välirauhaan saakka. Suurin osa hen-
kilöstöstä kotiutettiin marraskuussa 
1944. Toimintaa jatkoi vielä 9 hengen 
komennuskunta lähes vuoden ajan. 

■■ AB-radioasema Tohmajärvellä heinäkuussa 1941. SA-Kuva

■■ Päämajan kaksisuuntainen radioverkko keväällä 1942. Kuva: Kansallisarkisto T7631/2

Päämajan radiokeskus lopetti toimin-
tansa syyskuussa 1945.

Radiokeskushankkeen  
tavoite
Kaakkois-Suomen viestikillan tavoit-
teena oli yhteistyössä Mikkelin Seu-
dun Radioamatöörien kanssa tehdä 
tutkimus radiokeskuksen toiminnas-
ta. Työn päätavoitteena oli selvittää
1. radiokeskuksen toiminta jatko-

sodan aikana,
2. radiokeskuksen laitteisto ja sijoittu-

minen Mikkelin ympäristöön sekä
3. perinnetiedon keruu vielä elossa 

olevalta radiokeskuksen henkilös-
töltä.

Hankkeen eteneminen
Projektiin palkattiin toukokuussa 2014 
HuK Jesse Kananen arkistotutkijak-
si. Hän työskenteli Kansallisarkistos-

sa kesäkuun alusta heinäkuun puo-
leen väliin. Jesse Kananen luovutti 
Viestikillalle laatimansa arkistotutki-
muksen Päämajan Radiokeskuksesta 
16.7.2014 Mikkelin Varuskuntakerhol-
la. Tilaisuudenaluksi hankkeen vetäjä 
DI Martti Susitaival kertoi hankkees-
ta ja tämän jälkeen Jesse Kananen 
selvitti arkistotutkimuksen vaihei-
ta ja merkittävimpiä löydöksiä. Näis-
tä mainittakoon radioverkkokuvat ja 
sanomaluettelot, erityisesti kesältä 
1944. Jesse Kanaselle luovutettiin ti-
laisuudessa Viestikiltojen Liiton an-
siolevyke sekä radioputki muistutta-
maan vanhoista radioista.

Kuluneen syksyn ja talven aika-
na on valmistunut hankeryhmän kir-
joittama julkaisu ”Päämajan salai-
nen radiokeskus jatkosodan aikana 
1941-1945” Tämän lisäksi on koottu 
kalustoa ja muuta materiaalia viesti-
keskus Lokkiin tulevaa näyttelyä var-
ten. 

Kaakkois-Suomen 
Viestikilta 35 vuotta
Tänä vuonna tulee täyteen 35 vuot-
ta Kaakkois-Suomen viestikillan pe-
rustamisesta. Viestikeskus Lokin en-
tisöinti valmistui 20 vuotta sitten. 
Näiden tapahtumien kunniaksi jär-
jestetään Mikkelissä Päämajakoululla 
Puolustusvoimien lippujuhlapäivänä 
4.6. juhlatilaisuus, jossa julkaistaan 
Päämajan Radiokeskuksesta kertova 
kirja ja avataan Viestikeskus Lokissa 
Radiokeskuksen toimintaa esittelevä 
näyttely. 

Kirjaa on saatavana killan koti-
sivuilla ilmoitettavalla menettelyllä 
4.6. jälkeen. Kirjan painos on rajalli-
nen - 500 kpl.

Lisää aiheesta: http://www.kaakkois-
suomenviestikilta.fi/index_2.html
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Kuin Jules Verne´n ”Salaisuuksien Saari”
Kesäretken kohteeksi

Kuivasaaren 
linnake!

K
uivasaari on kuitenkin 
paljon muutakin kuin 
vain kunnialaukausten 
ammuntapaikka. Kui-
vasaaren sotilaallinen 

käyttö tunnetaan jo 1500-luvulta, jol-
loin saaressa oli semaforiasema, joka 
välitti Susisaarien (nykyinen Suomen-
linna) redillä oleville sota-aluksille 
vartioalusten havaitsemista kauppa-
aluksista, joiden kohteena oli itäinen 
Suomenlahti. Iivana Julman ratsu-
joukot, jotka tulivat Tallinnasta jää-
tä pitkin Helsinkiä kohti, tukeutuivat 
myös Kuivasaareen samalla vuosisa-
dalla. 

Kalastajien käytössä olleen Kuiva-
saaren pakkolunastus saatiin päätök-
seen 1800–1900-lukujen vaihteessa, 
kun saari lunastettiin Korkealle Kruu-
nulle sotilaallista käyttöä varten. Sii-
tä lähtien ovat sotilaat olleet isäntänä 
saaressa. Saari on sijainnut sekä Ve-
näjän keisarikunnan että Suomen ta-
savallan turvallisuuspolitiikan keski-
öissä noin 100 vuoden ajan. Yhdessä 
muiden Helsingin merilinnoituksen 
osien kanssa saari oli merkittävässä 
roolissa, kun 1800-luvun alun vaati-
maton Helsingin kaupunki kasvoi it-
senäisyyden alkuun mennessä Suo-
men pääkaupungiksi sekä maamme 
merkittävimmäksi taloudelliseksi kes-
kukseksi ja koko keisarikunnan pää-

kaupungin - Pietarin - puolustuksen 
kulmakiveksi.  

Itsenäisyyden ajan Kuivasaari yh-
dessä Suomen Tasavallan Venäjältä 
perimän ja uudistaman Helsingin me-
ripuolustuksen kanssa on osa ainut-
laatuista, mutta vähemmän tunnettua 
menestystarinaa, joka pelasti Helsin-
gin täystuholta toisen maailmansodan 
aikana. Kuivasaarella on paljon ker-
rottavaa myös kylmien sotien ajoilta, 
jolloin sotaväkemme joutui suurval-
tojen puristuksessa keksimään hyvin 
erikoisia ratkaisuja maanpuolustuk-
sen uskottavuuden turvaamiseksi.

Kymmenen kilometriä lähes suoraan etelään Helsingin Kauppatorilta  

laivaväylän varrella Harmajan kohdalla sijaitsee pienehkö Kuivasaaren  

linnakesaari. Saari on ollut puolustushallinnon käytössä runsaat sata vuotta. 

Tällä hetkellä saari on Suomenlinnan Rannikkotykistökillan ylläpitämä  

museosaari. Kuivasaaren nimi nousee esiin uutisissa, kun sen järeällä kaksi-

putkisella tykillä ammutaan kunnialaukauksia. Laukaukset kuuluvat Helsinkiin 

asti. Ensimmäiset ammuttiin Itsenäisyyspäivänä 6.joulukuuta v 1992. Tällöin 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kunnianhimoinen tykin entisöintiprojekti 

oli saatu vihdoin maaliinsa. Entisöidyllä tykkivanhuksella – valmistui alun perin 

ampumakuntoon kesällä 1935 - ammutaan lähes vuosittain kunnialaukauksia. 

Tekeepä tykki myös todellisen ”luonneroolin” yhdessä Raid-elokuvassa.

■■ TeksTi:  MikkO taavitsainEn Ja HassE rEkOLa
■■ kuvaT:  ELina WirtanEn Ja kristiina sLOt tE

■■ Saarelta löytyy kattava kokoel-
ma rannikkotykistömme tykkejä aina 
suurimpiin väljyyksiin asti.

■■ Kakstoistatuumainen ja sen kuusituumaiset pikkusiskot, yhä valmiina vaikka-
kin jo museotykkejä.

■■ Kuivasaaressa on myös 
luonnonkauneutta.



MAANPUOLUSTAJA 1•2015 4746 MAANPUOLUSTAJA 1•2015

Kattava kokoelma 
kauniissa maisemassa
Kuivasaaressa on järeän 12-tuumaisen 
kaksiputkisen tykkitornin lisäksi esil-
lä lähes kaikki Suomen itsenäisyyden 
aikana käytetyt rannikkotykit ja lisäk-
si 1960-luvulla käyttöön otettua meri-
torjuntaohjuskalustoa. Saaren oppaat 
osaavat selittää tarvittaessa yksityis-
kohtia myöten sotavuosien ja kylmän 
sodan aikaiset rannikkopuolustuksen 
salaisuudet anekdootteineen.

Kuivasaari on myös luontokoh-
de. Kuten yleensäkin puolustushal-
linnon käyttämät alueet niin myös 
Kuivasaari on pääosin säilynyt luon-
noltaan samanlaisena, kuin se oli jo 
satoja vuosia sitten. Myöhemmin saa-
ressa asuneiden sotilaiden perheiden 
toiminnoilla on myös ollut vaikutuk-
sensa pieneltä osin saaren kasvillisuu-
teen. Vielä rikastuttavampi vaikutus 
kuitenkin oli taannoisella kauppame-
renkululla par-lasteineen. Saaressa on 
myös runsas lintu- ja perhoskanta.

Kuivasaari on edelleen sotilas-
aluetta, jonne ei saa saapua ilman 
asianmukaista lupaa. Saaressa oleva 
runsas rannikkotykistökalusto tykkei-
neen sekä maanalaisine käytävineen 
ja tiloineen on museoitu eikä ole enää 
operatiivisessa käytössä. Kuivasaaren 
opastuksista ja saaren kaluston yllä-
pidosta vastaa Suomenlinnan Rannik-
kotykistökilta, joka kerää varoja yl-
läpitoon pääosin juuri opastettujen 
kierrosten pääsymaksuilla. Ne mene-
vät lyhentämättömästi Kuivasaaren 
historiallisten kohteiden huoltoon. Ei 
edes oppaille makseta palkkioita. Kui-
vasaari onkin killan talkootoiminnan 
turvin muuttunut entisestä linnake-
saaresta Suomenlahden rannikkopuo-

■■ Löytyypä saaresta ajoneuvokalusto-
akin kuten tämä neuvostoliittolainen 
ATS-vetäjä.

■■ Tulenjohtotorni ja sen alapuoliset 
maanalaiset tilat kätkevät sisäänsä ai-
nutlaatuisen pätkän rannikkotykistön 
ja merisodankäynnin historiaa aina 
ydinaseaikakauteen asti.

■■ Ilmatorjuntakanuuna 
on työnsä tehnyt
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■■ Oikealta vasemmalle: Kuivasaaren pumppuhuone, ruokala ”sotilaskoti” ja takimpana vasemmalla komea sauna

lustuksen historialliseksi rannikkoty-
kistömuseoksi ja luontokohteeksi.

Tervetuloa aikamatkalle 
sotahistoriaan
Sinäkin voit tutustua Kuivasaareen, 
sillä saareen järjestetään avoimia ylei-
söretkiä loppukesällä kolmena viikon-

loppuna: 25.-26. heinäkuuta sekä 1.-
2. ja 15.-16. elokuuta. Tuolloin myös 
ulkomaiden kansalaisilla on mahdol-
lisuus vierailla Kuivasaaressa sun-
nuntain retkillä. Tuokaa mahdollisesti 
samaan aikaan kylässänne olevat ul-
komaalaiset vieraanne tutustumaan 
muutoin luoksepääsemättömään mu-
seosaareen. Vierailla tulee olla henki-

löllisyystodistukset / passit mukana 
(sotilasalue). Näistä retkistä saa tar-
kat ohjeet osoitteesta: www.ihalines.
fi/suomeksi/saannolliset/kuivasaari

Yleisöretkien aikana saarelle ava-
taan myös Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen sotilaskoti, eli nyt on mahdol-
lisuus muistella sotilaspalvelusaikaa 
ja tarjota vaikkapa vaimolle ja lapsil-
le ne kuuluisat sotkun munkkikahvit. 
Saarella on myynnissä myös rannik-
kotykistöön liittyvää kirjallisuutta ja 
julkaisuja.

Saareen on mahdollista päästä 
myös yksityisesti esimerkiksi yhdis-
tys- tai yritysvierailun merkeissä otta-
malla yhteyden saaren isäntään: lah-
tinen.mikko@kolumbus.fi.  Kaikki 

Helsingin saaristoristeilyjä järjestävät 
yrittäjät osaavat järjestää Kuivasaa-
reen risteilyn myös mahdollisine trah-
teerauksineen. Merimatka esimerkiksi 
Kauppatorilta Kuivasaareen kestää ve-
sibussilla alle 30 minuuttia. Kuivasaa-
ren opastetun kierroksen pituus vaih-
telee asiakkaiden tarpeiden mukaan, 
mutta siihen on syytä varata vähin-
tään puolitoista tuntia.

Muutakin kuin museo
Oikeastaan Kuivasaari on enem-
män kuin museo tai luontokohde. Se 

■■ Kranaatinkuoret tykkipihalla muis-
tuttavat sotaisesta menneisyydestä. 
Nykyään saarelta kajahtaa raskaal-
la aseistuksella enää saluuttilaukauk-
sia, jolloin putkessa on kranaatin si-
jasta vettä

on edelleen Suomen pääkaupungin 
edustan strategisesti tärkeällä alueel-
la oleva maanpuolustusharrastuksen 
kohde yhdelle vireimmistä maanpuo-
lustuskilloista, jonka jäsenet eivät ha-
lunneet luovuttaa, kun Sotamuseon 
(=valtion) rahat eivät riittäneet Kui-
vasaari-nimisen kansallisaarteen säi-
lyttämiseen. Kuivasaaressa vierailtu-
asi Sinulle jää hyvä mieli myös siitä, 
että näet perinteisellä suomalaisella 
talkoo- tai vapaaehtoistyöperinteel-
lä saatavan aikaan aikamoisia asioita.

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta on perustettu 13.10.1962 yllä-

pitämään rannikkotykistöhenkeä ja 
olemaan yhdyssiteenä rt-miesten kes-
ken. Nykyään aktiivisessa jäsenistös-
sämme on mukana myös naisia an-
taen hienon lisän toimintaamme. 
Kuivasaaren rannikkotykistömuseo 
on killan tärkein aktiviteetti ja suure-
na tukena ovat työssämme tietenkin 
puolustusvoimat ja erityisesti Suo-
menlinnan Rannikkorykmentti. Kil-
taan voit Sinäkin liittyä -erityisvaa-
timuksia ei ole.( www.rt-kilta.net ja 
www.facebook.com/rtkilta )

Karjalan Prikaatin Kilta ry 
piti sääntömääräisen ke-
vätkokouksensa 31. maa-
liskuuta 2015 Kouvolan 

evankelisluterilaisen seurakunnan 
Suomenkadun Seurakuntakodissa. 
Ennen varsinaisia kokousasioita jaet-
tiin muutamille ansioituneille kilta-
laisille erilaisia palkinto- ja muisto-
esineitä, joista mainittakoon Karjalan 
Prikaatin Kilta ry:n ansioristi, jonka 

saivat Keijo Gärdström, Ismo Hyppä-
nen, Juha Mäntynen, Sami Nöjd ja 
Pauli Pölönen. Vuoden ”Killan Kaar-
tilainen 2014” Jari Liukkonen sai vuo-
deksi haltuunsa Torkkeli Knuutinpo-
jan pääpatsaan sekä omakseen ko. 
asiasta kertovan kilven. ”Vuoden Piik-
ki 2014”- kiertopalkinnon sai Harri 
Danska. Tämänkin kiertopalkinnon 
saaja saa omakseen asiasta kertovan 
kilven. Kapteeni evp Erkki Halonen 

palkittiin Jalkaväen ansioristiin kiin-
nitettävällä soljella. Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hopeisen ansio-
mitalin sai Jarmo Rouvinen.

Palkitsemisten jälkeen kirkkoherra, 
kiltaveli Keijo Gärdström piti reilun 
puolisen tuntia kestäneen esitelmän 
aiheesta ”Kaatuneiden huolto”, jossa 
käsiteltiin viime sotien aikana kaatu-
neiden palauttamista kotiseudun kirk-
komaahan. Esitelmä kirvoitti mielen-
kiintoisia kysymyksiä, joihin saatiin 
asiantuntijan vastaukset.

Kokousasioissa käsiteltiin kulu-
neen kauden toimintaa; hyväksyt-
tiin toimintakertomus, jossa todettiin 
varsin runsaasti erilaisia tapahtumia; 
hyväksyttiin tilit ja vastuuhenkilöil-
le myönnettiin vastuuvapaus vuoden 
2014 tileistä.

Karjalan Prikaatin Kilta ry:n jäsen-
määrä oli yli 500 henkilöä, jotka asu-
vat kaikkialla Suomessa – asuupa yksi 
jäsen Ruotsissakin. Naisia on puoli-
sen sataa killan jäsenistä.

Karjalan Prikaatin Kilta 
■■ tEksti Ja kUva: paavO MikkOnEn

■■ ”Killan Kaartilainen 2014”  Jari Liuk-
konen komeine palkintoineen, jot-
ka luovutti killan puheenjohtaja Matti 
Mikkonen [oikealla]

Kuin Jules Verne´n ”Salaisuuksien Saari”
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4.-6.9.2015
www.kokonaisturvallisuus.fi
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Kokonaisturvallisuus – Yhteiskunta yhdessä

Arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen

Kokonaisturvallisuus 2015 -messut

Arjen turvallisuudesta  
maanpuolustukseen

Tampereen Messu-  
 ja Urheilukeskus

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden

suurtapahtuma

Arjen turvallisuus

Maanpuolustus ja 
taistelunäytökset 

Järjestöt ja viranomaiset

Luonnonkatastrofit  
ja uhkakuvat

Kyberturvallisuus  
ja tulevaisuus

Turvallisuusteknologiat
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Suomen Sotilaan 
lukijamatka

20.–23.8.2015

Latvian Kuurinmaalle ja jääkärien Libauhun

T
utustu Suomen Sotilaan oppaiden matkassa Latviassa  
suomalaisten jääkärien ja Kuurinmaan suuren motti-
taistelun tapahtumiin ensimmäisessä ja toisessa maail-
mansodassa.

Kuurinmaalla taisteli toisen maailmansodan lopussa 70 vuotta  
sitten suuri saksalainen sotatoimiyhtymä, joka antautui vas-
ta sodan päätyttyä – tasan 70 vuotta sitten. Mistä oli kysymys ja 
miten taistelu vaikutti sodan kulkuun Itämeren etelärannalla? 
Vajaa kolmekymmentä vuotta aikaisemmin samoissa maisemis-
sa taistelivat ja kärsivät Suomen jääkärit. Tutustu jääkärien tais-
telu- ja koulutuspaikkoihin Riianlahdella, Kuurinmaalla ja Li-
baussa. 

Ilmoittaudu heti. Matka täyttyy nopeasti!

Ilmoittaudu:
myynti@japi-matkat.fi tai 
05 3559365

Ilmoittautuessasi anna seuraavat 
tiedot:
• nimi 
• osoite 
• puhelinnumero
• syntymäaika 
• tieto oletko lehden tilaaja ja 
mahdollinen tilausnumero 
(löytyy lehden takakannesta)

Matkan hinta:
Lehden tilaajille 590,00 €/hlö
Muut kuin lehden tilaajat 610 €

Hintaan sisältyy:
• kuljetus
• laivamatkat kansipaikoin
• majoitus kahden hengen huoneessa
• aamiaiset x 3
• ruokailut x 4
• kenttäkahvit x 1
• museoiden sisäänpääsymaksut
• yhden hengen huone lisämaksusta: 
165,00 €/hlö

Ilmoittautuminen suoraan 
vastuulliselle matkanjärjestäjälle 
Japi-Matkat Oy:lle. 
Ilmoittautuneille lähetetään 
tarkempi matkaohjelma. 

Tarkempi ohjelma netissä: 
http://suomensotilas.fi/fi/
lukijamatka2015
Ohjelmaa koskeviin kysymyksiin 
vastaa Kari Kuusela, 
kari.kuusela@wiking.fi tai 
0400-157158.



Tilaa 
nyt.

Posti-
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan       /      2015 alkaen

 Maanpuolustuskiltalaiselle hinta  
 vain 62 €/12 kk
 vain 31 €/6 kk
 TILAA NYT

Tilaajan tiedot:

Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Puh. nro _____________________________________

Posti-
maksu 

maksettu

Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin 
riippumaton  sotilasaikakausjulkaisu. Vuosi-
kerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 500 
 sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sota-
taidosta, sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.

Täytä ja lähetä 
oheinen kuponki 

tai soita tilaus 
(03) 4246 5334 

tai faxaa (03) 4246 5341

Voit tilata myös 
sähköpostitse 
asiakaspalvelu@
kustantajapalvelut.fi


