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V
apaaehtoinen maan-
puolustus nauttii Suo-
messa tällä hetkel-
lä suurta suosiota ja 
luottamusta. Vapaaeh-

toisella maanpuolustuksella on ollut 
Suomessa aina paikkansa eikä sitä var-
masti tulla syrjäyttämään. Maanpuo-
lustuskenttä on kuitenkin lyhyellä ai-
kavälillä muuttunut huomattavasti. 
Syynä siihen on puolustusvoimauu-
distus, joka saatettiin loppuun vuon-
na 2015, sekä maanpuolustustyön ra-
hoitus. Näillä asioilla on suora yhteys 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen. 
Joillakin paikkakunnilla poistuivat 
kaikki puolustusvoimiin liittyvät asiat, 
minkä jälkeen alueen toiminta muut-
tui huomattavasti. Sanottiin, että ”se 
on teille mahdollisuus.” Täytyy kui-
tenkin ymmärtää, että jos ei ole työka-
luja siihen mahdollisuuteen, niin se on 
aika haastavaa. Nyt on vuosi kulunut 
muutoksista ja kova työ jatkuu edel-
leen niillä resursseilla, mitkä meillä on.

Maanpuolustustahto on asia, jota 
tulee koko ajan pitää yllä. Jos se me-
netetään, mitään ei ole enää tehtävis-
sä. Tällä hetkellä koetellaan tahtoa 
kovasti eri muodoissa ja viittaan täs-
sä EU:n  asedirektiiviin sekä taas ker-
ran rahaan. Tällä hetkellä EU:ssa on 
tekeillä valtavia ratkaisuja, jotka  kos-
kevat reserviläisten omia aseita. Suo-
men on tässä asiassa oltava aivan eh-
doton. Emme voi hyväksyä sitä, että 
aseemme kerätään pois. Se lopettaisi 
kokonaan reservin ampumaharjoitte-
lun sekä reservin ampumaurheilun. 
Pitää muistaa myös urheiluampujat, 
jotka käyttävät näitä samoja aseita 
ja ovat vielä tällä hetkellä maailman 
huippuja. Jos tämä asia hävitään, on 
sillä varmasti valtava vaikutus maan-
puolustustahtoon ja voin vain kuvitel-

Vapaaehtoinen 
maanpuolustus

la mitä tapahtuu, jos näin käy. Sillä on 
myös valtava merkitys puolustusvoi-
mille. Jos aseet todella kerätään pois, 
niin kuinka reservin ampumataitoa 
pidetään yllä? Raha on se toinen asia, 
joka koko ajan vähenee, vaikka vaa-
timukset kasvavat. Puolustusvoimien 
säästövaatimukset vaikuttavat myös 
suoraan reserviläisiin ja niihin  hen-
kilöihin, jotka tekevät vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä.

Vapaaehtoinen maanpuolustaja te-
kee kovasti työtä niin veteraanien ja 
perinteiden kuin oman alueensakin 
hyväksi. Vapaaehtoinen maanpuo-
lustus on myös mitä suuremmas-
sa määrin sosiaalista kanssakäymis-
tä ihmisten kanssa. Harjoituksissa 
tavataan uusia ihmisiä ja vaihdetaan 
kokemuksia ja parhaassa tapaukses-
sa tulee elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
Nämä ihmiset tekevät tätä työtä suu-
rella sydämellä aikaa ja rahaa säästä-
mättä. Vapaaehtoinen maanpuolustus 
on kutsumus jos mikään. Sitä aikaa ja 
omaa rahaa, joka tähän uhrataan, ei 
moni ymmärrä. Nämä ihmiset ylläpi-
tävät myös reservin taitoja koko ajan 
ja kouluttavat muita ihmisiä. Toivoi-
sin myös, että naiset huomioitaisiin 
vapaaehtoisessa maanpuolustustyös-
sä. He ovat koko ajan yhä enem-
män ja enemmän toiminnassa muka-
na. Naisten merkitys vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa on suuri. Ilman 
heitä emme tulisi toimeen. Vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö on meidän 
kaikkien yhteinen asia.

Tällä hetkellä Suomessa on use-
ampi valtakunnallinen liitto, joihin 
maanpuolustaja voi liittyä. Liittoi-
hin kuuluminen on erinomainen asia, 
koska ne valvovat jäsentensä etuja. 
Liittojen kautta on mahdollisuus saa-
da myös erilaisia jäsenetuja.

Vapaaehtoisesta maanpuolustuk-
sesta puhuttaessa ei sovi unohtaa 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä 
(MPK), joka on järjestöjen koulutus-
organisaatio. Se antaa varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta sekä sotilaal-
lista koulutusta. MPK on puolustus-
voimien strateginen yhteistyökump-
pani. 

MPK tekee yhteistyötä turvallisuus-
koulutus,- kasvatus- ja tiedotustyössä 
viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestö-
jen kanssa. MPK antaa vapaaehtoisel-
le maanpuolustuskoulutukselle run-
saasti erilaisia vaihtoehtoja, joista 
jokainen voi valita mieleisensä ja tul-
la toimintaan mukaan.

Valtiovallan tulisi ymmärtää miten 
tärkeää vapaaehtoinen maanpuolus-
tus on koko Suomelle. Tämän hetken 
rahoitus, joka tulee ministeriöstä, on 
vähentynyt koko ajan ja se ei ole kes-
tävää kehitystä pidemmällä aikavälil-
lä. Nyt joudumme joka vuosi odotta-
maan tietoa siitä tuleeko tukea anotun 
mukaisesti vai kuinka paljon tuesta 
on nipistetty. Se raha, joka tulee jär-
jestöille on erittäin tärkeä. Toivoisin 
hallituksen ymmärtävän kuinka tär-
keää työtä maanpuolustusjärjestöt ja 
niiden jäsenet tekevät. Viranomaistoi-
minnan tukeminen vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa on myös erittäin 
kustannustehokasta.

Lopuksi haluan toivottaa kaikille 
vapaaehtoisille maanpuolustajille hy-
vää kevättä ja toivon, että näemme 
kentällä näissä merkeissä. Pidetään 
lippu korkealla ja tehdään töitä isän-
maan hyväksi.

Marko Patrakka
1. varapuheenjohtaja
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
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Puolustusministeri Jussi Niinistö:

SUOMI OLI OIKEASSA!
Maanpuolustuskiltojen liiton 40. Turvallisuuspoliittinen 

seminaari Santahaminassa 6.2.2016

Maanpuolustuskiltojen lii-

ton 40. Turvallisuuspoliitti-

nen seminaari järjestettiin 

Santahaminassa helmikuus-

sa. Ennätysyleisön kerän-

neen, hienosti järjestetyn ja 

tasokkaan seminaarin tee-

mana oli tällä kertaa Itäme-

ren alueen puolustusratkai-

sut. Seminaarin pääpuhujana 

tilaisuuden avannut ministe-

ri Niinistö kiitteli suomalaisia 

ja erityisesti maanpuolustus-

väkeä siitä, että Suomi säilyt-

ti yleisen asevelvollisuuden. 

Ministerin mukaan moni suo-

malainen kenraali joka vielä 

muutama vuosi sitten höpötti 

asevelvollisuuden vanhanai-

kaisuudesta on joutunut vai-

vihkaa vaihtamaan mielipi-

dettään.

■■ TeksTi: Jaakko PuuPerä
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P
uolustusministeri Jussi 
Niinistö puhui lauantaina 
6.2. Maanpuolustuskilto-
jen liiton turvallisuuspo-
liittisessa seminaarissa. 

Niinistö kiitti suomalaista maanpuo-
lustusväkeä:

- Puolustusratkaisumme ytimen 
muodostavat yleinen asevelvollisuus 
ja koko maan puolustamiseen tähtää-
vä alueellinen puolustusjärjestelmä. 
Ne ovat fundamentteja, joita muuta-
ma vuosi sitten vielä pidettiin van-
hentuneina. Me olimme kuitenkin 
oikeassa. Te, suomalaiset aktiivireser-
viläiset, olitte oikeassa. Jo vanhentu-
neiksi mainitut periaatteet ovat parin 
viime vuoden aikana osoittautuneet 
yllättävän kysytyiksi myös aiempien 
kriitikoiden keskuudessa, niin meil-
lä kuin muualla. Moni suomalainen 
kenraalikin on joutunut tarkistamaan 
kantansa kaikessa hiljaisuudessa.

Tilaisuudessa esiintyivät puolus-
tusministerin jälkeen, ensin turvalli-
suuskomitean sihteeri eversti Risto 
Kolstela, joka esitteli kokonaisturval-
lisuuden tilaa ja haasteita. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrategi-
assa määritetään: 
•	 yhteiskuntamme elintärkeät toi-

minnot ja niiden tavoitetilat,
•	 elintärkeitä toimintoja vaarantavat 

uhkamallit ja niihin  
liittyvät mahdolliset häiriötilan-
teet,

•	 toimintojen turvaamisen ja jatku-
vuuden suunnittelun  
edellyttämät ministeriöiden strate-
giset tehtävät,

•	 häiriötilanteiden hallinnan edellyt-
tämät kriisijohtamisen perusteet,

•	 strategian toimeenpanon seuran-
nan ja kehittämisen sekä

•	 varautumisen ja kriisijohtamisen 
harjoitteluun liittyvät periaatteet.
Kolstelan esityksen jälkeen meri-

voimien komentaja, kontra-amiraa-
li Veijo Taipalus kertoi  merivoimien 
roolista Itämeren turvallisuusympä-
ristössä, valvonta- ja torjuntakyvystä 
sekä tulevasta laivuehankkeesta.

Laivue 2020
1,2 miljardin euron alushanke pi-
tää sisällään neljä korvettiluokan sa-
tametristä (90-110 m) alusta, joil-
la korvataan aluksi Rauma-luokan 
ohjusveneet (neljä alusta, poistuvat 
suunnitelman mukaan vuoteen 2025 
mennessä) ja jo poistunut miinalai-
va Pohjanmaa sekä noin vuonna 2025 
poistuvat kaksi Hämeenmaa -luo-
kan miinalaivaa. Alukset korvaavat 
siis aluksi seitsemän nykyistä alusta. 
Myöhemmin niillä korvattaneen myös  
aikanaan poistuvat Hamina-luokan 
ohjusvenekaluston suorituskyvyt ja 
muita muuten poistuvia tai vanhene-
via meripuolustuksen suorituskykyjä, 
Merivoimien komentaja, kontra-ami-
raali Veijo Taipalus kertoi. 

Hanke ei sisällä alusten koko elin-
kaarikustannusta mutta elinkaari-
kustannus on arvioitu hankkeen yh-
teydessä siinä määrin kuin se on 
ennakoitavissa. 

Hanke toteutetaan erillisrahoituk-
sella joten se ei merivoimien mukaan 
tule rasittamaan puolustusvoimien 
budjettia eikä olemaan pois merivoi-
mien muista hankkeista ainakaan. 
Näin siis jos hanke pysyy budjetis-
saan ja elinkaarikustannukset eivät 
karkaa käsistä.

Fregatin kokoisia 
korvetteja ja muita 
hankkeita
Ensimmäinen satametrisistä enintään 
viiden metrin syväyksisistä aluksis-
ta valmistuisi suunnitelman mukaan 
2020 ja viimeinen, neljäs alus, oli-
si käyttäjällään merivoimilla vuonna 
2022. Laivue olisi operatiivisessa val-
miudessa 2024. 

Merivoimilla on myös monia mui-
ta kehittämishankkeita. Puolustus-
voimat peruskorjauttaa kaikki kolme 
Pansio-luokan miinalauttaansa. Tar-
koitus on pidentää hyvin palvelleiden 
alusten elinkaarta aina 2030-luvun 
puoliväliin. Korjaukset toteutetaan 
vuorotellen siten, että aina vähintään 

yksi alus on operatiivisessa käytös-
sä. Koska peruskorjauksen tarkoitus 
on ensisijaisesti eliniän pidentämi-
nen, alusten päätehtävät eli miinoit-
taminen ja merikuljetukset pysyvät 
pääsääntöisesti ennallaan. Suoritus-
kyvyn kannalta merkittävimmät muu-
tokset tulevat Pansio-luokan kolman-
teen tehtävään, emäalustoimintaan. 
Kyky tukea muita joukkoja logistisesti 
esimerkiksi vettä tai polttoainetta luo-
vuttamalla paranee. 

Myös rannikkojoukkojen kehittä-
miseen olisi tarkoitus panostaa jat-
kossakin. Kansainväliseen toimintaan 
merivoimat osallistuu operaatioalu-
eellaan aktiivisesti. Joukkopooleihin 
on ilmoitettu miinalaiva, alustarkas-
tusosasto, rannikkojääkäriyksikkö, 
merivoimien erikoistoimintaosasto ja 
miinantorjunta-alus vuodesta 2019 al-
kaen.

Seminaarissa kansainvälistä väriä 
toivat ruotsin puolustusasiamiehen, 
eversti Bo Stennabin, Viron suoje-
luskuntien, Kaitseliitin esikuntapääl-
likkö, eversti Ilmar Tammin ja Sak-
san Viroon ja Suomeen akreditoidun 
puolustusasiamiehen, yleisesikunta-
everstiluutnantti Konstantin Belli-
nin esitykset. Viron Tamm painotti 
esityksessään asevelvollisuuden tuo-
maa lisäarvoa puolustukselle Ruotsin 
ja Saksan asiamiesten puhuessa am-
mattimaisuuden ja huipputeknologi-
an puolesta.

Ministeritason 
tilannekatsaus
Ministeri Niinistön mukaan tilanne lä-
hialueillamme ei näytä hyvältä.

- Euroopan turvallisuustilanne on 
kehittynyt huolestuttavaan suuntaan 
jo kolmatta vuotta. Krimin valtaus 
ja Venäjän sotilaalliset toimet Ukrai-
nassa ovat kiristäneet idän ja lännen 
välejä, johtaneet taloudellisiin pa-
kotteisiin sekä yleiseen sotilaallisen 
aktiivisuuden lisääntymiseen.

Väkivaltaisuudet itäisessä Ukrai-
nassa jatkuvat edelleen, vaikka tuli-



8 MAANPUOLUSTAJA 1•2016

tauosta sovittiin miltei vuosi sitten. 
Kuolonuhrien lukumäärä Ukrainas-
sa ylittää jo 9 000 henkilöä − val-
taosa heistä on sisällissodan jalkoi-
hin jääneitä itäukrainalaisia siviilejä. 
Mediassa Ukrainan sota on kuitenkin 
jäänyt jo taka-alalle. Tilalle on tullut 
uusia, akuutimpia kriisejä. Uutismaa-
ilmaan ei montaa kriisiä kerralla mah-
du, Niinistö totesi.

Hyvältä ei näytä kauempanakaan. 
Niinistö jatkoi:

- Ääri-islamilainen ISIS on vallan-
nut jalansijaa Lähi-idässä ja Libyassa 
ja ulottanut terrorinsa myös Euroopan 
maaperälle. ISIS-järjestön harjoitta-
man barbarian ja Syyriassa jo viidettä 
vuotta jatkuneen sisällissodan vaiku-
tukset tuntuvat laajasti koko Euroo-

passa − niin EU:n ulkorajoilla kuin 
kaikissa EU:n jäsenmaissakin.

- Viimeisen puolen vuoden aikana 
Syyriasta on muodostunut uusi aree-
na myös Venäjän ja länsimaiden vä-
liseen kamppailuun − Venäjä aloitti 
Syyrian hallituksen sotilaallisen tu-
kemisen ja hallituksen vastustajien 
pommitukset kuusi kuukautta sitten.

- Voidaankin todeta, että voimapo-
litiikka on tehnyt paluun Eurooppaan. 
Kylmän sodan jälkeen omaksutut, 
niin sanotun yhteistyövaraisen tur-
vallisuuden perusteet ovat joutuneet 
kyseenalaistetuiksi. Yhteisen uhkien 
hallinnan sijaan turvallisuustilannet-
ta tarkastellaan nyt suurvaltapolitii-
kan, sotilaallisten uhkien ja poliittisen 
vastakkainasettelun lähtökohdista. 
Kansainvälisen turvallisuustilanteen 
muutos näkyy selvästi myös Itäme-
ren piirissä. Sotilaallinen aktiviteetti 
niin maalla, merellä kuin ilmassa on 
lisääntynyt huomattavasti lähialueel-
lamme.

Venäjän varustautuu
- Kylmän sodan jälkeen lähes romah-
duksen partaalla käynyt Venäjä on 
jo yli vuosikymmenen ajan pyrkinyt 
vahvistamaan asemaansa varsin pe-
rinteisin menetelmin − panostamalla 
sotilaallisen voiman käytettävyyteen 
niin omalla alueellaan kuin sen ulko-
puolellakin.

Asevoimille on hankittu runsaasti 
uutta kalustoa ja hankitaan edelleen, 
vaikka Venäjän talouden realiteetit − 
etenkin öljyn hinta − puhuvat sitä 
vastaan, Niinistö jatkoi.

- Ydinaseita on modernisoitu ja 
asevoimille on hankittu uutta tavan-
omaiseen sodankäyntiin soveltuvaa 
kalustoa. Elektronisen sodankäyn-
nin yksiköt, tavanomaisin taistelu-
kärjin varustetut ballistiset ohjukset, 
risteilyohjukset, panssaroidut ajoneu-
vot ja taistelupanssarivaunut ovat esi-
merkkejä siitä laajasta kirjosta uusia 
kykyjä, joiden kehittämiseen ja käyt-
töön saamiseen Venäjällä on satsattu 
jo vuosien ajan.

- Viime vuosina myös nopeasti toi-

meenpannut valmiusharjoitukset ja 
eri puolilta Venäjää toteutetut jouk-
kojen siirrot harjoitusalueille ovat li-
sääntyneet merkittävästi.

Venäjä on kiistatta alueellinen 
suurvalta, mutta Yhdysvaltojen kaltai-
seksi globaaliksi sotilasmahdiksi sillä 
on vielä matkaa.

Höpinää kummajaisesta
- Länsi-Euroopassa − ja ylipäätään 
koko läntisessä maailmassa − tur-
vallisuusajattelu eteni pitkään täysin 
päinvastaista latua aina Ukrainan krii-
sin puhkeamiseen ja sitä seurannee-
seen vastakkainasettelun paluuseen 
saakka. Keskeisiä linjanvetoja olivat 
demokratiakehityksen tukeminen ja 
panostaminen yhteistyövaraiseen tur-
vallisuuteen. Sekä Euroopan unionin 
että NATO:n laajeneminen 1990-lu-
vulta lähtien olivat osa tätä kehitystä.

Viimeisen kahden vuosikymme-
nen aikana monet eurooppalaiset val-
tiot siirtyivät ammattiarmeijoihin ja 
supistivat asevoimiensa vahvuutta 
merkittävästi. Asevoimia kehitettiin 
pääosin oman alueen ulkopuolella to-
teutettaviin kriisinhallintaoperaatioi-
hin − Eurooppaan kohdistuvia soti-
laallisia uhkia tai riskejä ei lännessä 
juurikaan nähty.

Muutamia vuosia sitten yleiseu-
rooppalainen paine puolustuspoliit-
tisen linjan muuttamiseksi tuntui 
vahvana myös Suomessa. Kun vii-
me vaalikaudella toimin puolustus-
valiokunnan puheenjohtajana, moni 
suomalainen kenraali tuli yksityisis-
sä yhteyksissä höpisemään pienen 
tehokkaan ammattiarmeijan tarpeel-
lisuudesta ja varusmiesten tarpeetto-
muudesta. Me olimme muka kumma-
jainen, Niinistö muistuttaa.

Tehtävä kirkkaana
- Höpinöistä huolimatta Suomessa 
puolustusvoimien päätehtävänä − ja 
suomalaisen puolustusjärjestelmän 
kehittämisen lähtökohtana − on koko 
kylmän sodan jälkeisen ajan säilynyt 
oman maan sotilaallinen puolusta-

■■ Eversti Ilmar Tamm

■■ Yleisesikuntaeverstiluutnantti 
Konstantin Bellini
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minen. Ylläpitämällä toimintaympä-
ristöön nähden riittävää sotilaallis-
ta puolustuskykyä olemme pyrkineet 
ennaltaehkäisemään Suomeen suun-
tautuvien sotilaallisten uhkien muo-
dostumisen. Keskeisenä mitoituspe-
rusteena on ollut puolustusvoimien 
kyky tarvittaessa torjua Suomeen 
suuntautuva hyökkäys, Niinistö ki-
teytti.

- Puolustusratkaisumme ytimen 
muodostavat yleinen asevelvollisuus 
ja koko maan puolustamiseen tähtää-
vä alueellinen puolustusjärjestelmä. 
Ne ovat fundamentteja, joita muuta-
ma vuosi sitten vielä pidettiin van-
hentuneina. Me olimme kuitenkin 
oikeassa. Te, suomalaiset aktiivireser-
viläiset, olitte oikeassa. Jo vanhentu-
neiksi mainitut periaatteet ovat parin 

viime vuoden aikana osoittautuneet 
yllättävän kysytyiksi myös aiempien 
kriitikoiden keskuudessa, niin meil-
lä kuin muualla. Moni suomalainen 
kenraalikin on joutunut tarkistamaan 
kantansa kaikessa hiljaisuudessa.

Nato palaa juurilleen
- Ennen Ukrainan kriisin puhkeamis-
ta useat Naton jäsenmaat − mm. Bal-
tian maat − pyrkivät muistuttamaan 
Natoa siitä, ettei liittokunnan perus-
tehtävää, oman alueen puolustus-
ta saa unohtaa. Nyt nuo pyynnöt on 
otettu koko lailla todesta. Oman alu-
een puolustaminen on palaamassa 
niin Naton kuin monen sen jäsenval-
tionkin puolustuspoliittiseksi lähtö-
kohdaksi, Niinistö kertoi seminaari-
yleisölle.

- On mielenkiintoista havaita, että 
kansainvälinen kiinnostus yleisen 
asevelvollisuuden ja laajan reservin 
hyötyihin on viime vuosina lisään-
tynyt. Samalla arvostus Suomen so-
tilaallisen puolustuksen kykyihin on 
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kasvanut - sitä mukaa, kun sotilaalli-
nen tilanne Euroopassa on kiristynyt.

- Oman alueen puolustamisen tär-
keys ja sen painottaminen käyvät hy-
vin ilmi myös Yhdysvaltojen Euroo-
pan voimaryhmän komentajan − ja 
Naton Euroopan joukkojen komen-
tajan − kenraali Philip Breedloven 
(myöhemmin keväällä tehtävään as-
tui Kenraali Curtis Scaparrotti, Toim.
huom.) hyväksymästä strategia-asia-
kirjasta, joka allekirjoitettiin neljä 
kuukautta sitten, Niinistö kertoi hel-
mikuussa seminaarissa. 

- Asiakirjassa kenraali Breedlove 
painottaa Naton jäsenmaita sitovan 
viidennen, yhteisen puolustuksen ar-
tiklan lisäksi kolmatta artiklaa, joka 
velvoittaa jokaista Naton jäsenmaa-
ta ylläpitämään ja kehittämään omaa 
kansallista puolustuskykyään.

Oma puolustus alkaa 
omalta tontilta
- Kun tarkastelemme eurooppalais-
ten valtioiden puolustuskyvyn kehit-
tymistä viimeisen kahden vuosikym-
menen aikana, on helppo yhtyä siihen 
uudelleenmäärittelyn tarpeeseen, 
joka monessa Nato-maassa on havait-
tu. Uskottava puolustus alkaa omalta 
tontilta, Niinistö linjaa.

- Monet Itämeren maat ovatkin 
ryhtyneet korjausliikkeisiin oman 
puolustuksensa kuntoon saattamisek-
si. Nato on vahventanut itäisten jä-
senmaittensa puolustusta siirtämäl-
lä alueelle uusia, rotaatioperiaatteella 
ryhmitettyjä joukkoja ja lisäämällä 
harjoitustoimintaa. Joukkojen osalta 
kyse ei ole suurista määristä, mutta 
jokainen lisäys sisältää signaaliarvoa; 
joukkojen siirroilla Nato ja sen nyrkki 
Yhdysvallat haluavat osoittaa sitoutu-
mistaan Baltian puolustamiseen.

- Useat Itämeren maat panostavat 
tällä hetkellä puolustukseensa myös 
taloudellisesti. Vuonna 2015 Naton 
jäsenmaista vain viisi saavutti Na-
ton asettaman suosituksen käyttää 2 
% bruttokansantuotteesta puolustuk-
seen. Kaksi näistä oli Itämeren maita 
− nimittäin Viro ja Puola.

- Vastaavasti Puola ja Liettua olivat 
niiden maiden joukossa, jotka Naton 
suositusten mukaisesti käyttivät vä-
hintään 20 % puolustusbudjetistaan 
materiaalihankintoihin.

- Myös Nato-maa Tanska ja soti-
lasliittoon kuulumaton Ruotsi ovat 
päättäneet kasvattaa puolustusbudjet-
tejaan. Esimerkiksi Ruotsi lisää seu-
raavan viiden vuoden aikana puolus-
tusmenojaan kymmenellä miljardilla 
kruunulla eli yli miljardilla eurolla.

Entä Ruotsi?
- Ruotsissa turvallisuusympäristön 
muutokseen onkin reagoitu voimak-
kaasti. Katseet on monen vuoden tau-
on jälkeen käännetty takaisin oman 
maan puolustukseen. Puolustusvoi-
mille hankitaan uutta materiaalia ja 
muun muassa Gotlannin puolustus-
ta vahvennetaan. Ruotsissa on käyty 
keskustelua myös siitä, pitäisikö ase-
velvollisuus ottaa uudelleen käyttöön. 
Itämeren maista Liettua on muuttu-
neen turvallisuustilanteen takia jo 
päättänyt asevelvollisuuden palautta-
misesta viiden vuoden määräajaksi.

Jos myös Ruotsissa asevelvollisuu-
den palauttamiseen päädytään, on to-
dennäköistä, että käyttöön tulee malli, 
joka on lähempänä Norjan kuin Suo-
men mallia − se olisi sukupuolineut-
raali ja valikoiva. Olipa Ruotsin rat-
kaisu tässä asiassa mikä tahansa, on 
selvää, että kerran alas ajetun puolus-
tuskyvyn palauttaminen on pitkä ja 
kivinen tie, puolustusministeri arvioi.

Puolustuskyky 
pelastettava
- Tänä päivänä Suomen linja − ylei-
sestä asevelvollisuudesta ja koko 
maan puolustamisesta kiinni pitämi-
nen − näyttäytyy siis viisaana poli-
tiikkana. Olemme näyttäneet mallia 
Itämeren maille. Muuttunut turvalli-
suustilanne ei meiltä ole vaatinut sel-
laisia linjanmuutoksia, joita monissa 
muissa maissa on jouduttu tekemään. 
Puolustusratkaisumme on osoittautu-
nut aikaa kestäväksi.

- Liialliseen hyvänolon tunteeseen 
ei silti ole varaa. Myös meidän on ky-
ettävä vastaamaan turvallisuusympä-
ristön muutoksen asettamaan haas-
teeseen. Valitettava tosiasia nimittäin 
on, että puolustusbudjettimme on ol-
lut alimitoitettu jo noin vuosikymme-
nen ajan. Tilannetta pahensi edellisen 
hallituksen puolustusmäärärahoihin 
tekemä noin 10 %:n leikkaus kesken 
puolustusvoimauudistuksen suunnit-
telun ja toteutuksen.

Tehtyjen lisäsäästöjen takia uudis-
tusta jouduttiin rahoittamaan materi-
aalihankkeista tinkimällä ja toimintaa 
supistamalla. Tuon virheellisen poli-
tiikan seurauksena meillä on nyt kä-
sissämme materiaalipuutteita laajalla 
rintamalla ja useiden vuosien koulu-
tusvelka. Kymmeniä tuhansia reser-
viläisiä jäi kouluttamatta samaan ai-
kaan kun maavoimien taistelutapa 
uudistettiin.

- Nykyhallitus pyrkii osaltaan pois-
tamaan syntynyttä ongelmaa. Halli-
tusohjelman mukaisesti materiaali-
hankintoihin käytettävää rahoitusta 
kasvatetaan siten, että tänä vuonna li-
säys on 50 miljoonaa euroa ja summa 
kasvaa 150 miljoonaan euroon vuo-
teen 2020 mennessä, mukaan lukien 
indeksikorotus.

- Tällä lisäyksellä − tai oikeam-
min edellisen hallituksen leikkaamien 
määrärahojen osittaisella palautuksel-
la − puolustusvoimat kykenee paik-
kaamaan etenkin maavoimiin synty-
neitä materiaalipuutteita.

Rahoitustarpeet kuitenkin jatku-
vat myös tulevina vuosina ja vuo-
sikymmeninä − etenkin kun edes-
sä häämöttävät jo puolustusvoimien 
strategiset hankkeet, merivoimien 
aluskalustoa korvaava Laivue 2020 ja 
ilmavoimien Hornet-hävittäjien kor-
vaaminen uusilla monitoimihävittä-
jillä.

Selonteko
- Yksi keskeinen puolustuksemme tu-
levaisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
onkin: ”Mikä on se resurssitaso, jol-
la puolustuksemme uskottavuus tur-
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jestelmässämme avaintekijöitä ovat 
reservi, sen osaaminen ja käyttöön 
saannin nopeus. Jotta totuus ei unoh-
tuisi: todellinen iskukykymme koos-
tuu osaavasta, asianmukaisesti varus-
tetusta ja motivoituneesta reservistä.

- Asevelvollisuuslakia ollaankin 
muuttamassa siten, että jatkossa re-
serviläiset voitaisiin joustavassa val-
miudenkohottamistarkoituksessa 
käskeä kertausharjoituksiin ilman ny-
kyistä kolmen kuukauden valmistau-
tumisaikaa. Samassa yhteydessä on 
tarkoitus myös kaksinkertaistaa nykyi-
set kertausharjoitusten 40:n, 75:n ja 
sadan vuorokauden enimmäismäärät.

- Näihin enimmäismääriin ei kui-
tenkaan laskettaisi valmiudenkohot-
tamistarkoituksessa kertyviä harjoi-
tusvuorokausia. Asevelvollisuuslakiin 
tehtävät muutokset parantavat puolus-
tusvoimien mahdollisuuksia reagoi-
da turvallisuusympäristön nopeisiin 
muutoksiin ilman, että jouduttaisiin 
turvautumaan poikkeusolojen lain-
säädäntöön.

Tähtäin pitkälle 
tulevaisuuteen
Meidän Suomessa tekemät johtopää-
tökset alueemme turvallisuustilan-
teesta ovat hyvin linjassa Itämeren 
muiden maiden − esimerkiksi Poh-
joismaiden ja Baltian maiden kans-
sa. Meidänkin on huomioitava turval-
lisuusympäristössämme tapahtuneet 
muutokset, parannettava omaa val-
miuttamme ja taattava riittävät re-
surssit maamme puolustamiseksi.

- Päätöksiä tulee tehtäväksi jat-
kuvasti ja osalla niistä on vaikutus-
ta myös kauas tulevaisuuteen. Puo-
lustuskyvyn rakentaminen ja ylläpito 
vaativat pitkäjänteisyyttä. Puolustus-
kykyä ei kyetä − edes uhkaavassa ti-
lanteessa − rakentamaan nopeasti. 
Murentuneen puolustuskyvyn raken-
taminen vie vuosia, vähintään vuosi-
kymmenen. ■

vataan myös tulevina vuosina?” Tä-
hän ja moneen muuhun kysymykseen 
haemme vastauksia parhaillaan käyn-
nissä olevassa selontekoprosessissa.

- Hallitusohjelman mukaisesti pe-
rinteisen ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sen selonteon rinnalla laaditaan nyt 
ensimmäistä kertaa erillinen puolus-
tusselonteko. Laadittava selonteko 
tuottaa tulevia vuosia koskevat puo-
lustuspoliittiset linjaukset puolustus-
kykymme ylläpidolle, kehittämiselle 
ja käytölle − resurssitarpeet mukaan 
lukien. Tavoitteena on, että selonteos-
sa tehtävät linjaukset olisivat mahdol-
lisimman laajasti hyväksyttävissä läpi 
koko puoluekentän.

- Resurssien lisäksi meidän on kiin-
nitettävä huomiota myös puolustuk-
semme toimintavalmiuteen. Venäjän 
kasvava sotilaallinen kyky ja sen Uk-
rainassa käyttämät menetelmät ko-
rostavat korkean sotilaallisen valmi-
uden merkitystä. Tähän kehitykseen 
on meidänkin kyettävä vastaamaan. 
Asevelvollisuuteen perustuvassa jär-
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Suomen Ilmailuliiton päälentonäytökseen Kuopioon 18.-19.6.2016 saapuu maailman ainoa Glos-

ter Gauntlet kaksitasoinen hävittäjä, sekä saman aikakauden Valmet Viima kaksitasoinen koulu-

kone. Kummatkin koneet palvelivat Ilmavoimissa sodan aikana ja ne ovat maalattu Ilmavoimien 

jatkosodanaikaiseen sotamaalaukseen jota koristavat Ilmavoimien sodan aikaiset siniset haka-

ristikansallisuustunnukset ja keltainen itärintamatunnus. Koneet lentävät päälentonäytöksessä 

muodostelmassa ja yleisöllä on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä kaksi toisen maailmanso-

dan aikaista sotilaskonetta samaan aikaan Suomen taivaalla.  Kesällä tulee kuluneeksi 75 vuotta 

jatkosodan syttymisestä.

■■ TeksTi: Jaakko PuuPerä

Suomen Ilmavoimien sodanaikaiset  
kaksitasot päälentonäytökseen kesällä!

Hakaristit sinitaivaalla

Gloster Gauntlet, tunnukseltaan GT-
400. Kone on maailmanluokan harvi-
naisuus. Konetta lentää Ilmavoimien 
legendaarinen koelentäjä everstiluut-
nantti evp. Jyrki Laukkanen.

Viima 
Valtion lentokonetehtaan Viima -kak-
sitasokone suunniteltiin 1930-luvun 
puolivälissä korvaamaan tsekkoslova-
kialaisia Letov S218 A Smolikeja Ilma-
voimien koulukoneina. Konetyypin 
ensimmäinen prototyyppi (Viima I) 

T
alvisodan sytyttyä Suo-
mi alkoi kuumeisesti 
hankkia sotamateriaa-
lia. Etelä-Afrikan liitto-
valtio oli voimakkaas-

ti tukemassa Suomea ja sen ostettua 
Gloster Gauntlet II hävittäjiä Britan-
niasta, lahjoitti buurivaltio koneet nyt 
Suomelle. Britanniassa Gauntletit oli-
vat tulleet palveluskäyttöön vuosi-
na 1934-1936, ja parhaimmillaan 14 
laivuetta operoi koneella Britannias-
sa. Vuoden 1940 aikana konetyyp-
pi poistui käytöstä Britanniassa täy-

sin vanhentuneena. Niin nopeaa oli 
ilma-aseen kehitys 30-40-lukujen tait-
teessa. Suomeen lahjoitetut koneet 
laivattiin Britanniasta Ruotsiin, jos-
ta ne toimitettiin Suomeen keväällä 
1940. Gauntletit olivat vanhentunei-
ta Jo saapuessaan ja pian jatkosodan 
alettua ne siirrettiin koulutuskäyt-
töön.

Kaikkiaan Gloster Gauntlet konei-
ta rakennettiin 245 kappaletta ja vain 
yksi kone on jäljellä koko maailmas-
sa. Lentotekniikan Killan omistuk-
sessa on Suomen Ilmavoimien vanha 

■■ Kuopioon tuleva Gloster Gauntlet, kolme erilaista kuvaa. Kuvat Mikko Maliniemi
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lensi ensilentonsa tammikuussa 1936, 
ja toinen (Viima II) lokakuussa 1937.

Ilmavoimat teki Viima II:sta 20 ko-
neen tilauksen, jonka lisäksi Ilma-
puolustusliitto tilasi kaksi konetta - 
kaikkiaan Viimoja valmistettiin 25 
kappaletta. 1950-luvulla Viimoja uu-
distettiin muun muassa kattamalla 
alkuperäiset avo-ohjaamot kokokuo-
mulla.

Konetyyppi poistui ilmavoimien 
käytöstä toukokuussa 1960, ja viimei-
nen ilmavoimien Viima -lento lennet-
tiin elokuussa 1962. Käytöstä poiston 
jälkeen kymmenen lentokuntoista Vii-
maa myytiin yksityisille lentäjille ja 
lentokerhoille, ja niitä käytettiin muun 
muassa purjekoneiden hinaukseen.

Kuopiossa tänä kesänä nähtävä ko-
neyksilö myytiin vuonna 1963 yksi-
tyisomistukseen rekisteritunnuksel-
la OH-VIG. 1970-luvun alussa kone 
myytiin ulkomaille, ensin Iso-Britan-
niaan (rekisteritunnus G-BAAY) ja sit-
temmin Belgiaan (OO-EBL). Viimeksi 
kone on ollut Saksan ilma-alusrekiste-
rissä tunnuksella D-EVVI.

Kulttuurista ja  
historiasta viis
Koneen omistaja ja lentäjä on Phil 
Lawton, joka osti koneen 2015 takai-
sin Suomeen. Koneen kotikenttänä on 
Helsinki-Malmi. Euroopan kulttuuri-
perintöjärjestö Europa Nostra ja Eu-
roopan investointipankin instituutti 
valitsivat 16.3.2016 Helsinki-Malmin 
lentokentän Euroopan seitsemän 
uhanalaisimman kulttuuriperintökoh-
teen joukkoon. Tämä ei ole estänyt 
Helsingin kaupunkia suunnittelemas-
ta lentokentän hävittämistä asuntora-
kentamisen tieltä.

Suomen Ilmailuliiton päälentonäy-
tös 2016 järjestetään Kuopiossa 18.-
19.6.2016. Päälentonäytöksessä ylei-
söllä on ainutlaatuinen mahdollisuus 
kokea ja nähdä suihkuhävittäjien jäl-
kipolton jyrinää, klassista taitolentoa, 
pelastushelikoptereita, muodostelma-
lentoa ja kokea ilmailun huuma sen 
eri muodoissa. Koko lentonäytöske-
sän laajin ja monipuolisin lento-ohjel-

ma ja lentokalusto nähdään Suomen 
Ilmailuliiton päälentonäytöksessä. 
Mukan näytöksessä ovat mm. Ilma-
voimat, Maavoimien Ilmailu, Rajavar-
tiolaitos, lentokonevalmistajat, lento-
koulut sekä ulkomaisia sotilaskoneita. 
Näytösalueelle on myös kattavat VIP 
palvelut. Näytökseen saapuu myös 
JAS Gripen -hävittäjiä Ruotsista.

+++

Kiinnostuitko? Lisää jatkosodan ja 
toisen maailmansodan lentokoneis-
ta ja niiden lentäjistä voit lukea Suo-
men Sotilas –lehdestä. Tutustu myös 
Suomen Sotilaan jatkosota –lehteen, 
joka on saatavilla lehtipisteistä tou-
kokuusta alkaen tai tilaa Suomen So-

tilas tässä lehdessä toisaalla olevalla 
tilauskortilla tai sähköisesti www.suo-
mensotilas.fi ■

■■ Kuopioon tuleva Valmet Viima II Helsinki-Malmin historiallisella lentoasemal-
la. Koneen omistaja Phil Lawton ohjaamossa, kuva Mikko Maliniemi

■■ Gloster Gauntlet  
sodan aikana,  
kuva SA-kuva

Lisää aiheesta:
– Gloster Gauntlet – historia ja tek-

niset tiedot: https://fi.wikipedia.
org/wiki/Gloster_Gauntlet

– Kuopioon tulevan Valmet Viiman 
Suomeen hankinta 2015: http://
www.lentoposti.fi/uutiset/ilma-
voimien_historiallinen_koulu-
kone_vl_viima_ii_takaisin_suo-
meen_lentokunnossa

– Valmet Viima – historia ja tekni-
set tiedot: https://fi.wikipedia.
org/wiki/VL_Viima

http://www.suomensotilas.fi
http://www.suomensotilas.fi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gloster_Gauntlet
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gloster_Gauntlet
http://www.lentoposti.fi/uutiset/ilmavoimien_historiallinen_koulukone_vl_viima_ii_takaisin_suomeen_lentokunnossa
http://www.lentoposti.fi/uutiset/ilmavoimien_historiallinen_koulukone_vl_viima_ii_takaisin_suomeen_lentokunnossa
http://www.lentoposti.fi/uutiset/ilmavoimien_historiallinen_koulukone_vl_viima_ii_takaisin_suomeen_lentokunnossa
http://www.lentoposti.fi/uutiset/ilmavoimien_historiallinen_koulukone_vl_viima_ii_takaisin_suomeen_lentokunnossa
http://www.lentoposti.fi/uutiset/ilmavoimien_historiallinen_koulukone_vl_viima_ii_takaisin_suomeen_lentokunnossa
https://fi.wikipedia.org/wiki/VL_Viima
https://fi.wikipedia.org/wiki/VL_Viima


Loppuvuodesta 2015 alkaen on julkisessa keskustelussa vilahdelleet sanat ”asedirektiivi” ja 
”reserviläiskivääri”, jotka on liitetty oudosti suoraan Pariisin terrori-iskuihin. Kaikkivaltias 
EU-komissio julkistikin asedirektiiviehdotuksensa 18.11.2015, ja sen sisällössä on pykäliä, 

jotka toteutuessaan vaikuttaisivat dramaattisesti useimpiin aseita hallussaan pitäviin 
myös Suomessa. Siis heihinkin, joilla ei ole puoliautomaattiaseita. Mistä tässä oikeastaan 

on kysymys? Suomen Sotilas otti selvää.

■ TEKSTI: KARI KUUSELA  •  KUVAT: SUOMEN SOTILAS

SUOSTUUKO SUOMI?

Aseet pois 
kansalta

EU tahtoo
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■■ arTikkeli on JulkaisTu alun Perin suomen soTilas -lehdessä helmikuussa 2016.
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Puoliautomaatit ovat keräilijöiden 
automaattiaseiden ohella aseista 
ne, joilla on maanpuolustuksellista 
merkitystä ja joita direktiivi 
pahimmin uhkaa.

Kaikilla puoliauto-
maattisilla kivääreillä 
tai konepistooleilla 
on jonkinlaista 
maanpuolustuksellista 
merkitystä.T

erroristit tappoivat Pariisis-
sa 13. marraskuuta 132 ja 
haavoittivat yli 350 ihmis-
tä. Tätä hyväksi käyttäen 
EU-komissio päätti ehdot-
taa asedirektiivin 91/477/
ETY muutosta viisi päivää 
myöhemmin. Ehdotukses-
sa muutoksia ja uu-

sia asioita on lukuisia, mutta 
meillä eniten hämmen-
nystä herättänyt seik-
ka on täys- ja puoliau-
tomaattisten aseiden 
täyskielto. Kielto kos-
kisi myös näiden 
aseiden deaktivoitu-
ja eli toimintakelvotto-
miksi tehtyjä yksilöitä. 
Siis asetta enää ulkonäöl-
tään muistuttavia, vaaratto-
mia romuja ja muistoesineitä.

Mistä tällainen EU:n direktiivimuu-
tospaine sitten on ilmestynyt? Se on 
sen verran monimutkainen paperi, että 
kukaan ei voi pitää sitä Pariisin isku-
jen seurauksena, vaan sen on täytynyt 
olla valmiina odottamassa sopivaa het-
keä putkahtaakseen esiin. Näyttää siltä, 
että kaiken taustalla on Fabio Marinin 
johtama Anti-Firearms Trafficking Task 
Force ja että muutosehdotuksen teks-

ti olisi ollut olemassa jo vuonna 2013. 
Marinin johtama ryhmä kuulostaa ko-
vin sotilaalliselta, mutta se näyttäisi ole-
van miehitetty pikemminkin henkilöillä, 
joilla on asevastainen ideologia. Nyt kä-
sittelyyn pullahtanut teksti on syntynyt 
vuoteen 2014 EU:n sisäasiainkomissaa-
rina toimineen Cecilia Malmströmin 

suojeluksessa ja edesauttama-
na. Malmströmin aatteet ja 

negatiivinen asenne asei-
siin on helppo selvittää, 

yhtä hyvin kuin hänen 
näissä asioissa osoitta-
mansa täydellinen pä-
tevyyden puute, mutta 
herra Marini oli toi-

mituksellemme han-
kalampi selvitettävä. Ei 

selvinnyt, mistä tällainen 
herra on ilmestynyt ja miksi 

hänen annetaan sotkeutua satojen-
tuhansien eurooppalaisten aseenomis-
tajien asioihin. Ehkä joku tämän teks-
tin kirjoittajaa kykenevämpi vielä pystyy 
sen selvittämään. Mutta sitä odotellessa.

Yhtä jalkaa vastaan
Yllättävänkin laajalla rintamalla niin re-
serviläisjärjestöt, asekeräilijät, urheilu-
ampujat, metsästäjät kuin osa valtion-

hallinnosta ja poliittisesta johdostakin 
heräsi Suomessa vastustamaan muu-
toksia. Vastustus kulminoitui reservi-
läiskivääreihin, joiden merkitykses-
tä maanpuolustukselle tuli vastarinnan 
keihäänkärki. Myös puolustusministe-
riö ryhtyi ajamaan asiaa siltä kannalta, 
että maanpuolustus vaarantuu, ja asia 
eteni useiden eduskunnan valiokuntien 
ja valtioneuvoston kautta lopulta edus-
kunnan hyväksymäksi samassa henges-
sä. Suomen maanpuolustukselle tärke-
ään asiaan ei EU saa siis koskea, tässä on 
Suomelle saatava erivapaus. Meitä eivät 
muut ymmärrä, koska puolustusdoktrii-
nimme nojaa asevelvollisuuteen ja suu-
reen koulutettuun reserviin, ei ammatti-
armeijaan, kuten niin monessa muussa 
EU-maassa on asian laita.

Vain muutamat harvat meillä keskus-
teluun osallistuneet poliitikot tai vaikut-
tajat ovat joko puoltaneet direktiivieh-
dotusta tai kyseenalaistaneet direktiivin 
vastustajien perusteluja. Kyseessä olevat 
keskustelijat ovat niitä, jotka jo pitkään 
ovat ideologiansa mukaisesti vastusta-
neet yksityishenkilöiden aseenhallintaa 
ja muita vastaavia kansalaisvapauksia. 
Heidän kommenttinsa eivät ole olleet 
uusia tai yllättäviä.

Siinä missä suuri osa poliitikois-
ta ja virkakoneistostakin on nähnyt di-

rektiivissä vastustettavaa, poliisior-
ganisaation eri tahot ovat nähneet 
puolustettavaa. Toki poliisin kuuluukin 
olla huolestunut mahdollisista turvalli-
suusuhista, mutta direktiivi ei suoma-
laisten turvallisuutta paranna. Suomes-
sa kun harvemmin tapetaan luvallisella 
aseella, eikä länsimaiseen oikeustajuun 
oikein istu kollektiivinen rankaiseminen 
ja taannehtiva yksityisomaisuuden suo-
jan loukkaaminen, josta direktiivssä on 
kysymys.

Loppu hyvin, kaikki hyvin, vai? Ei 
itse asiassa ole, sillä asedirektiivin muu-
tos on EU:n päätöksentekokoneiston 
käsittelyssä eikä mitään takeita loppu-
tuloksesta ole. Se, miten suomalaisten 
puoliautomaattiaseille käy, on muiden 
päätettävissä, mikäli Suomi jatkaa lin-
jallaan ja implementoi, eli liittää omaan 
lakikoodeksiinsa kaikki EU:n direktii-
vit, olivatpa ne sitten Suomen edun ja 
maan perustuslain mukaisia tai ei. Tässä 
jutussa keskitytään lähinnä puoliauto-
maatteihin. Direktiivi on laaja kokonai-
suus, jonka muihin osiin lehdessä pala-
taan myöhemmin. Puoliautomaatit ovat 
keräilijöiden automaattiaseiden ohella 
aseista ne, joilla on maanpuolustuksel-
lista merkitystä ja joita direktiivi pahim-
min uhkaa.

Parin prikaatin verran aseita 
vaarassa
Poliisin pitämän aserekisterin mukaan 
puoliautomaattisia kivääreitä olisi noin 
21 000, eli aivan pienestä määrästä ei ole 
kysymys. Päälle tulee vielä keräilijöiden 
kokoelmissa olevat tuhannet automaat-
tiaseet. Reserviläiskivääreitä näistä pa-
ristakymmenestätuhannesta puoliau-
tomaattiaseesta olisi poliisin mukaan 
vajaat 15 000. Tämän lisäksi sarjatulta 
ampuvia aseita on noin 4 400, mikä pi-
tää siis sisällään toimivat konekiväärit, 
sarja-automaattikiväärit, konepistoo-
lit ja rynnäkkökiväärit. Kaikki luvut on 
ymmärrettävä todellisen määrän alara-
jaksi, aserekisteristä ei aseen todellinen 
toimintapa välttämättä selviä. Esimer-
kiksi puoliautomaattikivääri – tai nyky-
termein itselataavaa kertatulta ampuva 
kivääri – saattaa olla vanhoissa luvis-
sa vain yksinkertaisesti ”kivääri”. Hau-
likoista viranomaiset katsovat olevan 
puoliautomaattisia noin 50 000, mutta 
tämänkin luvun osalta on syytä olla hiu-
kan epäileväinen. Haulikoiden maan-
puolustuksellinen merkitys on vähäi-
nen, mutta ei ihan olematon. Luvusta 

puuttuvat pumppuhaulikot, jotka siis 
eivät ole puoliautomaattiaseita vaan 
lippaallisia kertalaukausaseita, joskin 
osaavan miehen tai naisen käsissä ihan 
yhtä tehokkaita kuin ”puolimoottorit”.

Kaikilla puoliautomaattisilla kivää-
reillä tai konepistooleilla on jonkinlais-
ta maanpuolustuksellista merkitystä. 

Joku niillä jossain vaiheessa ampuu ja 
pitää taitoaan yllä. Sen asian arvioimi-
nen, miten tärkeä mikin ase on ja mikä 
kokonaismerkitys omaehtoisella har-
joittelulla on, onkin sitten vaikeampaa, 
ja arvioon on näyttänyt julkisessa kes-
kustelussa vaikuttavan puolin jos toi-
sin enemmänkin keskustelijan ideologia 
ja ennakkoasenne kuin mikään analyy-
si. Maanpuolustuksellinen tehtävä on 
kokoelma-aseilla ja jopa deaktivoiduil-
la aseen raadoillakin. Sotahistorialli-
set yleisötapahtumat, paraatit, näytök-
set, ammunnat, näyttelyt, toisinto- eli 
re-enactment-tapahtumat ja muu suu-
relle yleisölle suunnattu vapaaehtois-
voimin tehtävä sotahistorian konser-
vointi- ja historian elävöittamistyö ovat 
mitä tärkeimpiä maanpuolustustahdon 
kohottajia ja ylläpitäjiä. Direktiivin myö-
tä kaikki tämä loppuisi.

Ampumaurheilu- ja harrastuskäyttöön myönnettyjen 
itselataavien kivääreiden hallussapitoon oikeuttavat luvat
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Reserviläiskivääreistä poliisi on esit-
tänyt niinkin tarkan luvun kuin 14 482 
ja luvanhaltijoista jopa ikäjakautuman. 
Tällä on selvästi pyritty hakemaan to-
tuutta siihen, miten merkityksellisiä 
nämä aseet todella ovat reservin am-
pumataidon kannalta. Reservin ampu-
mataitoa ja direktiivin puoliautomaat-
tiaseiden kieltoa kun on vastustettu 
maanpuolustuksen näkökulmasta. Ikä-
jakautumaa ja sen korrelointia aktiivi-
sen sodan ajan joukkoihin sijoitetun 
reservin kanssa on pyritty käyttämään 
keskustelussa siihen suuntaan, että 
määrä on pieni eikä sen harjoittelulla 
ole merkitystä.

Ikäjakautuma on varmasti totta, 
mutta kertooko se paljoakaan siitä, kuka 
aseilla todella harjoittelee. Jo vähän yli-
ikäisen isäpapan aikanaan hankkimal-
la puoliautomaattirynkyllä saattaakin 

harjoitella se pari vuotta sitten kotiutu-
nut vänrikkipoika, joka sitten liikekan-
nallepanon jälkeen pystyy paremmin 
opettamaan jääkärijoukkueelleen oikeat 
ampuma-asennot tai tähtäimensiirrot 
kokemuksen tuomalla varmuudella. Isä-
pappa puolestaan saattaa olla harmaan-
tunut kapteeni ja iästään huolimatta 
tärkeä lenkki joko joukkoja liikekannal-
lepanossa perustavassa yksikössä tai sitä 
perustamisen jälkeen harjoituttavassa 
joukossa. Hänellekin tekee siis hyvää ve-
restää silloin tällöin ampumataitojaan. 
Ikäjakaumia tutkittaessa on hyvä muis-
taa, että Suomessa on ikääntynyt vä-
estö ja että poliitikot ja poliisi ovat teh-
neet viime vuodet hartiavoimin töitä sen 
eteen, että aseenkantoluvan saaminen 
reserviläisaseelle olisi nuorelle henkilöl-
le vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Aseiden ja kokonaisten asetyyppien 

tymäkohtaa terrorismiin tai rikolliseen 
toimintaan. Urheiluampujien mieles-
tä direktiivi kohdistuu aivan väärään 
kohteeseen eli lainkuuliaisiin kansalai-
siin ja ammunnan harrastajiin. Kysees-
sä ei ole tietenkään yksinomaan suo-
malaisten ampujien ongelma, vaan 
direktiivi koskettaa urheiluammuntaa 
koko Euroopan laajudelta, niin ammun-
nan nuorisotoimintaa kaikissa maissa 
kuin huippu-urheiluakin. 

Metsästyksessä käytetään jonkin 
verran sekä puoliautomaattihaulikoita 
että itselataavia kivääreitä. Direktiivis-
sä pyritään sulkemaan metsästys-
aseet sen soveltamisalaan ul-
kopuolelle. Jako tehtäisiin 
ulkonäön mukaan; so-
tilasaseelta näyttäviä 
puoliautomaattiasei-
ta ei saisi omistaa, 
mutta siviiliaseelta 
näyttävät olisi sallittu 
metsästyksessä. Eri-
koinen perustelu jolla 
ei ole mitään tekemistä 
aseen tehon ja vaarallisuu-
den kanssa. Se, että metsäs-
tys ei ole pelkkä harrastus, vaan sil-
lä on merkitystä myös riistanhoidossa ja 
eräiden riistaeläinten kannan säännös-
telyssä, näyttää unohtuneen. Suomessa 
kun on tuota riistaa vähän toisella taval-
la kuin Belgiassa.

Kuka tämän maksaa?
Jonkun asetyypin muuttuminen yhdes-
sä yössä laittomaksi muuttaa sen käy-
tännössä myös arvottomaksi, koska sitä 
ei voi sen jälkeen myydä sen paremmin 
Suomeen kuin suurimpaan osaa Eu-
rooppaakaan. EU-direktiiviehdotus ei 
mitenkään arvioi muutosten taloudelli-
sia vaikutuksia aseen omistajille ja hal-
lintokoneistolle. Direktiivin hyväksy-
misen vuoksi kielletyiksi muuttuvien 
aseiden arvo romahtaisi ja niin yksityis-

henkilöiden kuin asekaupan ja muiden 
ase-elinkeinojen taloudelliset mene-
tykset olisivat suuret. Suomessahan jo 
pelkästään puoliautomaattisia ”pitkiä” 
aseita on noin 21 000. Kuka korvaa näi-
den arvon omistajille? Mitä ilmeisimmin 
Suomen valtio, eli me veronmaksajat yh-
dessä, koska on vaikea nähdä EU:n sitä 
tekevän. Ja veronmaksajiltahan ne EU:n 
rahatkin tulevat. Kovin suuren ei ase-
kohtaisen korvaushinnan tarvitse olla, 
kun liikutaan jo kansantaloudellises-
ti kohtuuttomissa summissa. Asekoh-
taisen käyvän hinnan, jos se otettaisiin 

perusteeksi korvauksissa, määrit-
täminen olisi hyvin työlästä. 

Työ maksaa, ja sen maksaa 
veronmaksaja. Yleisis-

sä aseissa se ehkä oli-
si mahdollista, mut-
ta kuka määrittelee 
harvinaisen keräilya-
seen arvon, jos niitä 
ei maassa juurikaan 

ole ja kauppaa ei ole 
käyty. Korvauksista to-

dennäköisesti riideltäisiin 
pitkään eri oikeusasteissa. Ja 

senkin maksaisi veronmaksaja, omis-
tipa hän aseita tai ei. Käyvän korvauksen 
suorittamatta jättäminen sotisi ankaras-
ti niin EU:n perusarvoja kuin sen jäsen-
maiden perustuslakejakin vastaan.

Asetyypin kieltämisen myötä muut-
tuisivat käytännössä arvottomiksi niitä 
varten ja vain niihin sopivat varusteet, 
lisälaitteet, tähtäimet, varustekiskot, 
säätöperät, lisäkahvat, valaisimet, kote-
lot, kanto- ja kuljetusvälineet sekä puh-
distus- ja huoltovälineet. Lisävarustei-
den yhteinen hankintahinta muodostaa 
helposti pelkän ampuma-aseen hankin-
tahinnan. Usein pelkkä tähtäin jalkoi-
neen ja asennustöineen saattaa olla kal-
liimpi kuin ase. Tähtäimellä ei olisi enää 
käyttöä eikä jälkimarkkinoita.

On myös sangen sinisilmäistä luulla, 
että kaikki laittomiksi muuttuvat aseet 

tulisivat viranomaisten käsiin. Osa hä-
viäisi, vaikka se saattaisi omistajalleen 
rangaistuksiakin tuoda. Ei ole vaikea en-
nustaa uutta asekätkentäbuumia viime 
sodan jälkeen koetun tapaan. Sinänsä 
sattuvaa, että taannehtivaa lainkäyttöä 
harjoitettiin tuolloinkin, ja sitä se olisi 
omaisuuden suojan näkökulmasta nyt-
kin. Nämä laittomiksi muuttuneet aseet 
olisivat juuri niitä aseita, jotka siirtyisi-
vät helposti vääriin käsiin ilman, että vi-
ranomaisella olisi mitään mahdollisuut-
ta seurata aseiden liikkeitä ja määriä…

Direktiiviehdotuksessa sälytetään vi-
ranomaisille runsaasti uusia tehtäviä ja 
säädettäisiin kaikki aseluvat määräai-
kaisiksi. Tämä asettaisi aselupabyrokra-
tian melkoisen uuden työmäärän eteen 
ja aiheuttaisi aseen omistajalle uuden 
taloudellisen rasitteen, joka suuremman 
asemäärän omistajalle voisi olla jopa lii-
an suuri hänen taloudellisiin mahdolli-
suuksiinsa nähden. Jos esimerkiksi 200 
aseen kokoelman omistajan pitää päi-
vittää joka vuosi muutaman kymmenen 
vuorollaan vanhaksi menevän aseen lu-
paa, ei siitä hyödy kukaan. Siitä kärsii 
veronmaksaja, joka maksaa byrokraa-
tin palkan ja joka ei saa aselupakäsitte-
lyyn hukkuvilta poliiseilta palvelua niis-
sä töissä, joita poliisi voisi tehdä, jos 
aikaa ei käytettäisi täysin joutavaan hal-
lintoon. Niin, eikö Suomessa pitänyt olla 
meneillään sääntelyn purku? 

Miten käy asekeräilylle?
Asekeräilijöiden ja -keräilyn kohtalo ei 
ole juuri otsikoita toistaiseksi aiheutta-
nut. Harrastajakunnassa levottomuut-
ta on ollut sitäkin enemmän, väki pel-
kää kokoelmiensa ja myös kukkaronsa 
puolesta. Erittäin lainkuuliaisen ja yh-

häviäminen Suomesta on laajemmas-
sakin mielessä maanpuolustuskysymys 
kuin mitä pelkät aseiden lukumäärät 
osoittavat. Jos aseiden määrä vähenee 
dramaattisesti, sillä on vaikutusta myös 
aseilla käytävään kauppaan, ase-elinkei-
noon sekä aseseppien ammattikuntaan. 
Asetietämys pienenee, ja yhä harvempi 
suomalainen on aseen kanssa missään 
vaiheessa tekemisissä. Niin kauan kuin 
puolustusratkaisumme perustuu asevel-
vollisuuteen ja suureen lähinnä reservis-
tä perustettavaan sodan ajan armeijaan 
on asetietämyksellä merkitystä. Jos sivii-
lissä ei ole aseammattilaisia ja aseharras-
tajia, ei heitä ole reservissäkään.

Urheiluammunnan lajeja 
häviää
Jos sotilasasemaiset puoliautomaatti-
aseet kielletään loppuvat myös sovel-
letut eli toiminnalliset kivääri- ja hau-
likkourheiluampumalajit. Näillä lajeilla 
on vahva yhtymäkohta sotilaskoulutuk-
seen, ja ne ovat reserviläistenkin parissa 
suosittuja, moderneja kehittyviä lajeja, 
joilla on merkittävä rooli myös motivoi-
taessa uusia reserviläisiä mukaan toi-
mintaan.

Eräät direkiivin yksityiskohdat, ku-
ten lipaskapasiteetin pienentäminen, 
puolestaan aiheuttavat pakollisia uu-
dishankintoja harrastajille ja sääntöjen 
muutostarpeita eli käytännössä täysin 
turhaa vaivaa ampujien järjestöille. Sitä 
paitsi maassamme olevien kymmenien 
tuhansien aseen lippaiden saattaminen 
luvanalaisiksi liian suurten lippaiden 
eliminoimiseksi voisi olla mielenkiintoi-
nen ja kallis prosessi.

Urheiluammunnalla ja siinä käytet-
tävillä aseilla on hyvin vaikea nähdä yh-

Urheiluammunnalla ja siinä käytettävillä aseilla on hyvin vaikea nähdä 
yhtymäkohtaa terrorismiin tai rikolliseen toimintaan.



MAANPUOLUSTAJA 1•2016 19

Reserviläiskivääreistä poliisi on esit-
tänyt niinkin tarkan luvun kuin 14 482 
ja luvanhaltijoista jopa ikäjakautuman. 
Tällä on selvästi pyritty hakemaan to-
tuutta siihen, miten merkityksellisiä 
nämä aseet todella ovat reservin am-
pumataidon kannalta. Reservin ampu-
mataitoa ja direktiivin puoliautomaat-
tiaseiden kieltoa kun on vastustettu 
maanpuolustuksen näkökulmasta. Ikä-
jakautumaa ja sen korrelointia aktiivi-
sen sodan ajan joukkoihin sijoitetun 
reservin kanssa on pyritty käyttämään 
keskustelussa siihen suuntaan, että 
määrä on pieni eikä sen harjoittelulla 
ole merkitystä.

Ikäjakautuma on varmasti totta, 
mutta kertooko se paljoakaan siitä, kuka 
aseilla todella harjoittelee. Jo vähän yli-
ikäisen isäpapan aikanaan hankkimal-
la puoliautomaattirynkyllä saattaakin 

harjoitella se pari vuotta sitten kotiutu-
nut vänrikkipoika, joka sitten liikekan-
nallepanon jälkeen pystyy paremmin 
opettamaan jääkärijoukkueelleen oikeat 
ampuma-asennot tai tähtäimensiirrot 
kokemuksen tuomalla varmuudella. Isä-
pappa puolestaan saattaa olla harmaan-
tunut kapteeni ja iästään huolimatta 
tärkeä lenkki joko joukkoja liikekannal-
lepanossa perustavassa yksikössä tai sitä 
perustamisen jälkeen harjoituttavassa 
joukossa. Hänellekin tekee siis hyvää ve-
restää silloin tällöin ampumataitojaan. 
Ikäjakaumia tutkittaessa on hyvä muis-
taa, että Suomessa on ikääntynyt vä-
estö ja että poliitikot ja poliisi ovat teh-
neet viime vuodet hartiavoimin töitä sen 
eteen, että aseenkantoluvan saaminen 
reserviläisaseelle olisi nuorelle henkilöl-
le vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Aseiden ja kokonaisten asetyyppien 

tymäkohtaa terrorismiin tai rikolliseen 
toimintaan. Urheiluampujien mieles-
tä direktiivi kohdistuu aivan väärään 
kohteeseen eli lainkuuliaisiin kansalai-
siin ja ammunnan harrastajiin. Kysees-
sä ei ole tietenkään yksinomaan suo-
malaisten ampujien ongelma, vaan 
direktiivi koskettaa urheiluammuntaa 
koko Euroopan laajudelta, niin ammun-
nan nuorisotoimintaa kaikissa maissa 
kuin huippu-urheiluakin. 

Metsästyksessä käytetään jonkin 
verran sekä puoliautomaattihaulikoita 
että itselataavia kivääreitä. Direktiivis-
sä pyritään sulkemaan metsästys-
aseet sen soveltamisalaan ul-
kopuolelle. Jako tehtäisiin 
ulkonäön mukaan; so-
tilasaseelta näyttäviä 
puoliautomaattiasei-
ta ei saisi omistaa, 
mutta siviiliaseelta 
näyttävät olisi sallittu 
metsästyksessä. Eri-
koinen perustelu jolla 
ei ole mitään tekemistä 
aseen tehon ja vaarallisuu-
den kanssa. Se, että metsäs-
tys ei ole pelkkä harrastus, vaan sil-
lä on merkitystä myös riistanhoidossa ja 
eräiden riistaeläinten kannan säännös-
telyssä, näyttää unohtuneen. Suomessa 
kun on tuota riistaa vähän toisella taval-
la kuin Belgiassa.

Kuka tämän maksaa?
Jonkun asetyypin muuttuminen yhdes-
sä yössä laittomaksi muuttaa sen käy-
tännössä myös arvottomaksi, koska sitä 
ei voi sen jälkeen myydä sen paremmin 
Suomeen kuin suurimpaan osaa Eu-
rooppaakaan. EU-direktiiviehdotus ei 
mitenkään arvioi muutosten taloudelli-
sia vaikutuksia aseen omistajille ja hal-
lintokoneistolle. Direktiivin hyväksy-
misen vuoksi kielletyiksi muuttuvien 
aseiden arvo romahtaisi ja niin yksityis-

henkilöiden kuin asekaupan ja muiden 
ase-elinkeinojen taloudelliset mene-
tykset olisivat suuret. Suomessahan jo 
pelkästään puoliautomaattisia ”pitkiä” 
aseita on noin 21 000. Kuka korvaa näi-
den arvon omistajille? Mitä ilmeisimmin 
Suomen valtio, eli me veronmaksajat yh-
dessä, koska on vaikea nähdä EU:n sitä 
tekevän. Ja veronmaksajiltahan ne EU:n 
rahatkin tulevat. Kovin suuren ei ase-
kohtaisen korvaushinnan tarvitse olla, 
kun liikutaan jo kansantaloudellises-
ti kohtuuttomissa summissa. Asekoh-
taisen käyvän hinnan, jos se otettaisiin 

perusteeksi korvauksissa, määrit-
täminen olisi hyvin työlästä. 

Työ maksaa, ja sen maksaa 
veronmaksaja. Yleisis-

sä aseissa se ehkä oli-
si mahdollista, mut-
ta kuka määrittelee 
harvinaisen keräilya-
seen arvon, jos niitä 
ei maassa juurikaan 

ole ja kauppaa ei ole 
käyty. Korvauksista to-

dennäköisesti riideltäisiin 
pitkään eri oikeusasteissa. Ja 

senkin maksaisi veronmaksaja, omis-
tipa hän aseita tai ei. Käyvän korvauksen 
suorittamatta jättäminen sotisi ankaras-
ti niin EU:n perusarvoja kuin sen jäsen-
maiden perustuslakejakin vastaan.

Asetyypin kieltämisen myötä muut-
tuisivat käytännössä arvottomiksi niitä 
varten ja vain niihin sopivat varusteet, 
lisälaitteet, tähtäimet, varustekiskot, 
säätöperät, lisäkahvat, valaisimet, kote-
lot, kanto- ja kuljetusvälineet sekä puh-
distus- ja huoltovälineet. Lisävarustei-
den yhteinen hankintahinta muodostaa 
helposti pelkän ampuma-aseen hankin-
tahinnan. Usein pelkkä tähtäin jalkoi-
neen ja asennustöineen saattaa olla kal-
liimpi kuin ase. Tähtäimellä ei olisi enää 
käyttöä eikä jälkimarkkinoita.

On myös sangen sinisilmäistä luulla, 
että kaikki laittomiksi muuttuvat aseet 

tulisivat viranomaisten käsiin. Osa hä-
viäisi, vaikka se saattaisi omistajalleen 
rangaistuksiakin tuoda. Ei ole vaikea en-
nustaa uutta asekätkentäbuumia viime 
sodan jälkeen koetun tapaan. Sinänsä 
sattuvaa, että taannehtivaa lainkäyttöä 
harjoitettiin tuolloinkin, ja sitä se olisi 
omaisuuden suojan näkökulmasta nyt-
kin. Nämä laittomiksi muuttuneet aseet 
olisivat juuri niitä aseita, jotka siirtyisi-
vät helposti vääriin käsiin ilman, että vi-
ranomaisella olisi mitään mahdollisuut-
ta seurata aseiden liikkeitä ja määriä…

Direktiiviehdotuksessa sälytetään vi-
ranomaisille runsaasti uusia tehtäviä ja 
säädettäisiin kaikki aseluvat määräai-
kaisiksi. Tämä asettaisi aselupabyrokra-
tian melkoisen uuden työmäärän eteen 
ja aiheuttaisi aseen omistajalle uuden 
taloudellisen rasitteen, joka suuremman 
asemäärän omistajalle voisi olla jopa lii-
an suuri hänen taloudellisiin mahdolli-
suuksiinsa nähden. Jos esimerkiksi 200 
aseen kokoelman omistajan pitää päi-
vittää joka vuosi muutaman kymmenen 
vuorollaan vanhaksi menevän aseen lu-
paa, ei siitä hyödy kukaan. Siitä kärsii 
veronmaksaja, joka maksaa byrokraa-
tin palkan ja joka ei saa aselupakäsitte-
lyyn hukkuvilta poliiseilta palvelua niis-
sä töissä, joita poliisi voisi tehdä, jos 
aikaa ei käytettäisi täysin joutavaan hal-
lintoon. Niin, eikö Suomessa pitänyt olla 
meneillään sääntelyn purku? 

Miten käy asekeräilylle?
Asekeräilijöiden ja -keräilyn kohtalo ei 
ole juuri otsikoita toistaiseksi aiheutta-
nut. Harrastajakunnassa levottomuut-
ta on ollut sitäkin enemmän, väki pel-
kää kokoelmiensa ja myös kukkaronsa 
puolesta. Erittäin lainkuuliaisen ja yh-

häviäminen Suomesta on laajemmas-
sakin mielessä maanpuolustuskysymys 
kuin mitä pelkät aseiden lukumäärät 
osoittavat. Jos aseiden määrä vähenee 
dramaattisesti, sillä on vaikutusta myös 
aseilla käytävään kauppaan, ase-elinkei-
noon sekä aseseppien ammattikuntaan. 
Asetietämys pienenee, ja yhä harvempi 
suomalainen on aseen kanssa missään 
vaiheessa tekemisissä. Niin kauan kuin 
puolustusratkaisumme perustuu asevel-
vollisuuteen ja suureen lähinnä reservis-
tä perustettavaan sodan ajan armeijaan 
on asetietämyksellä merkitystä. Jos sivii-
lissä ei ole aseammattilaisia ja aseharras-
tajia, ei heitä ole reservissäkään.

Urheiluammunnan lajeja 
häviää
Jos sotilasasemaiset puoliautomaatti-
aseet kielletään loppuvat myös sovel-
letut eli toiminnalliset kivääri- ja hau-
likkourheiluampumalajit. Näillä lajeilla 
on vahva yhtymäkohta sotilaskoulutuk-
seen, ja ne ovat reserviläistenkin parissa 
suosittuja, moderneja kehittyviä lajeja, 
joilla on merkittävä rooli myös motivoi-
taessa uusia reserviläisiä mukaan toi-
mintaan.

Eräät direkiivin yksityiskohdat, ku-
ten lipaskapasiteetin pienentäminen, 
puolestaan aiheuttavat pakollisia uu-
dishankintoja harrastajille ja sääntöjen 
muutostarpeita eli käytännössä täysin 
turhaa vaivaa ampujien järjestöille. Sitä 
paitsi maassamme olevien kymmenien 
tuhansien aseen lippaiden saattaminen 
luvanalaisiksi liian suurten lippaiden 
eliminoimiseksi voisi olla mielenkiintoi-
nen ja kallis prosessi.

Urheiluammunnalla ja siinä käytet-
tävillä aseilla on hyvin vaikea nähdä yh-

Urheiluammunnalla ja siinä käytettävillä aseilla on hyvin vaikea nähdä 
yhtymäkohtaa terrorismiin tai rikolliseen toimintaan.
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OSA MENETTELY
1. PIIPPU

1.1  Jos piippu on kiinnitetty runkoon, tapitetaan piippu lukkorunkoon karkaistulla terästapilla (halkaisija > 50 % patruunapesästä, vähintään 4,5 mm) 
patruunapesän ja rungon läpi. Tappi on hitsattava kiinni.

1.2 Jos piippu on irrallinen (ei kiinnitetty), leikataan pituussuunnassa aukko koko patruunapesän seinämän pituudelta (leveys > ½ kaliiperista ja 
enintään 8 mm) ja hitsataan piippuun luotettavasti pultti tai tanko patruunapesästä alkaen (pituus ≥ 2/3 piipun pituudesta).

1.3 Piipun ensimmäiseen kolmannekseen patruunapesästä katsoen joko porataan reikiä (vähimmäiskoko 2/3 piipun sisähalkaisijasta sileäpiippuisten 
aseiden osalta ja koko sisähalkaisijan suuruinen kaikkien muiden aseiden osalta; reiät porataan peräkkäin, ja niitä on oltava lyhyissä aseissa 
3, pitkissä aseissa 6); tai leikataan patruunapesän jälkeen V:n muotoinen aukko (kulma 60 ± 5°), jonka myötä piippuun syntyy aukko, tai 
patruunapesän jälkeen pituussuuntainen aukko (leveys 8–10 mm ± 0,5 mm, pituus ≥ 52 mm) samalle tasolle reikien kanssa tai leikataan 
pituussuuntainen aukko (leveys 4–6 mm ± 0,5 mm) patruunapesästä piipun suuhun saakka, mutta jätetään piipun suu 5 mm:n osalta ehjäksi.

1.4 Piipuista, joissa on syöttöramppi, poistetaan syöttöramppi.
1.5 Estetään piipun irrottaminen rungosta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla.

2. SULKUKAPPALE, LUKON ETUPÄÄ
2.1 Iskuri poistetaan tai lyhennetään.
2.2 Jyrsitään lukon pään pintaa vähintään 45 asteen kulmassa, yli 50 prosentin osuudesta iskupohjaa.
2.3 Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3. RULLA
3.1 Poistetaan rullasta kaikki väliseinämät vähintään 2/3 pituudelta työstämällä siihen pyöreä kehä (≥ hylsyn halkaisija).
3.2 Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen rungosta, tai jos se ei ole mahdollista, toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, 

jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.
4. LUISTI

4.1 Jyrsitään tai poistetaan yli 50 prosenttia iskupohjasta 45–90 asteen kulmassa.
4.2 Poistetaan tai lyhennetään iskuri.
4.3 Jyrsitään ja hitsataan iskurin aukko.
4.4 Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.
4.5 Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon ylemmän etureunan sisäpuoli luistissa 45 asteen kulmaan.

5. RUNKO (PISTOOLIT)
5.1 Poistetaan syöttöramppi.
5.2 Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista rungon molemmilta puolilta.
5.3 Hitsataan luistin salpa.
5.4 Estetään hitsaamalla polymeerirunkoisten pistoolien purkaminen. Kansallisen lainsäädännön mukaan tämä prosessi voidaan suorittaa kansallisten 

viranomaisten tarkastuksen jälkeen.
6. AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ

6.1 Tuhotaan mäntä ja kaasujärjestelmä leikkaamalla tai hitsaamalla.
6.2 Poistetaan sulkukappale, korvataan se teräskappaleella ja hitsataan se tai poistetaan materiaalia sulkukappaleesta vähintään 50 prosenttia ja 

hitsataan se sekä leikataan sulkukorvakkeet irti lukon etupäästä.
6.3 Hitsataan liipaisinmekanismi yhteen, mahdollisuuksien mukaan rungon kanssa. Jos hitsaus runkoon ei ole mahdollista, poistetaan 

laukaisumekanismi ja täytetään tyhjä tila asianmukaisesti (esim. liimaamalla siihen sopiva täytekappale tai täyte epoksihartsilla).
6.4 Estetään sulkujärjestelmän purkaminen kiinnittämällä viritysvipu runkoon hitsaamalla tai muilla asianmukaisilla toimenpiteillä, jotka tekevät 

poistamisen mahdottomaksi. Vyösyöttöisten aseiden syöttömekanismi hitsataan luotettavasti.
7. LUKKORUNKO

7.1 Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi 
vähintään 1 cm tai iskupohjan halkaisijan koko.

7.2 Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.
8. LIPAS (soveltuvin osin)

8.1 Hitsataan pisteillä lipas runkoon tai kahvaan asetyypistä riippuen lippaan poistamisen estämiseksi.
8.2 Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.
8.3 Lyödään lippaan, patruunapesän ja rungon läpi karkaistu terästappi. Varmistetaan hitsaamalla.

9. SUUSTA LADATTAVAT ASEET
9.1 Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

10. ÄÄNENVAIMENNIN
10.1 Estetään äänenvaimentimen poistaminen piipusta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla, jos äänenvaimennin on osa asetta.
10.2 Poistetaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan 5 cm:n välein reikiä jäljellä olevan 

putken ulkopintaan.
Lisättävien 
osien kovuus

Tapin/pultin/tangon kovuus = 58–0; + 6 HRC
TIG-hitsaus, ruostumaton teräs, tyyppi ER 316L

EU:n dekosäännöt huhtikuusta 2015 alkaen

Taulukon sisältö on EU:n virallinen suomennos 8.4.2015 voimaan tulevasta EU-komission deaktivointisäännöstä.

teiskunnan turvallisuudelle positiivisen 
ihmisjoukon omaisuuden suojaa ja lain-
kunnioitusta sekä oikeustajua ollaan ko-
ettelemassa nyt todella ajattelematto-
malla tavalla. Puolustajia asekeräilijöille 
ei näytä löytyvän edes hallituspuolueis-
ta saati sitten oppositiosta.

Asekeräily on Suomessa maan ko-
koon nähden sangen suosittu harrastus, 
joka laajeni 1980-luvulla Puolustusvoi-
mien runsaiden asehylkäysten kaut-
ta. Köyhänä pienenä maana Suomeen 
ajautui ennen sotia ja sotien aikana run-
saasti muunmaalaista aseistusta, jota 
pidettiin kaiken varalla armeijan vari-
koilla kauan sen jälkeenkin, kun aika oli 
jo pahasti ajanut niiden ohi. Erityisesti 
kotimaista ja myös venäläistä sekä neu-
vostoliittolaista aseistusta myytiin hy-
vin edullisesti 1980-luvun loppupuolella 
ja 1990-luvun alkupuolella keräilijöille, 
jotka kasvattivat kokoelmiaan helposti 
kymmeniin ja satoihin aseisiin sitomat-
ta niihin kuitenkaan suuria omaisuuk-
sia. Asekeräily tehtiin tällä tavoin hyvin 
demokraattisesti mahdolliseksi myös 
tavalliselle ihmiselle, kunhan on vain 
nuhteeton ja kunnollinen kansalainen. 
Lainsäädäntö mahdollisti asekeräilijän 
statuksen virallisesti saaneelle myös ko-
netuliaseiden ostamisen toimivina. Ke-
räilyyn on liittynyt tarkan ja viranomais-
ten hyväksymän keräilysuunnitelman 
teko, viranomaisvalvonta kotikäynte-
jä myöten ja turvallisten säilytystilojen 
vaatimus. Itse asiassa asekeräilijät ovat 
olleet tarkemman kontrollin kohteena 
kuin metsästäjät ja urheiluampujat. Jär-
jestelmä on toiminut hyvin.

Asekeräilijöiden määrää Suomes-
sa ei tiedä kukaan. Erään tiedon mu-
kaan asekeräilyperusteella aselupia olisi 
myönnetty yli 100 000. Siitä, kuinka pal-

jon keräilijöillä on direktiiviehdotuksen 
kielletyiksi kaavailemia puoliautomaat-
ti- tai automaattiaseita, on toki kohta-
laisen tarkka tieto, jos kohta on muis-
tettava, että osa vanhoilla luvilla olevista 
aseista on rekisterissä epätarkasti ja jopa 
väärin merkittynä. Aserekisterissä on yli 
2 500 konepistoolia, noin 370 rynnäkkö-
kivääriä ja noin 1 400 konekivääriä eli 
yhteensä lähes 4 400 konetuliasetta. Ku-
ten jo edellä totesimme, nämä luvut ovat 
todellisen luvun alarajalla, koska kaikkia 
aseita ei välttämättä ole aikojen saatos-
sa merkitty aserekisteriin oikein. Edus-
tettuna näissä hienoissa ja arvokkaissa 
kokoelmissa ovat monet omaan histo-
riaamme kiinteästi liittyvät, aseita tun-
temattomillekin tutut aseet, kuten Suo-
mi-konepistoolit, Maximit, Emmat ja 
Lahti-Salorannat.

Rikoksentekovälineinä nämä keräi-
lyaseet, olivatpa ne sitten kertalaukaus-
kivääreitä, pistooleita tai konetuliaseita, 
ovat niin harvinaisia, että omaan tietoo-
ni ei yrityksistä huolimatta tullut tätä 
kirjoitettaessa yhtään. 

Jos asedirektiivi kieltäisi nämä aseet, 
se merkitsisi niiden omistajille suuria 
taloudellisia menetyksiä. Valtion pitäi-
si lunastaa ne. Tässä tullaan samaan ar-
vonmäärittelyongelmaan kuin reser-
viläisaseissa ja urheiluaseissa. Jollekin 
hyvin yleiselle aseelle voisi löytyä lista-
hinta, mutta miten määritellä se harvi-
naisille aseille. Vaara valtiovallan mieli-
vallalle hallintoalamaisen omaisuuteen 
puuttumisessa on melkoinen. Lunastus-
hinnat tuskin olisivat kovin avokätisiä, 
mitä ne olivat Britanniassa, kun valtio 
päätti kieltää lähes kaikki aseet. Vai ku-
vitteleeko joku Suomen valtion avokäti-
seksi, kun on kyse hallintoalamaisesta? 
Ei ole vaikea nähdä, että lunastuksista 

poikisi pitkiä oikeusjuttuja moniksi vuo-
siksi. Kansalaisten oikeustaju kärsisi ja 
pahimmillaan lainkunnioitus romahtai-
si erittäin lainkuuliaisessa kansanryh-
mässä. Tämän vahingon euromääräistä 
arvoa olisi vaikea määrittää.

Asekeräilijöiden tallentamalla ase-
historialla on muutakin merkitystä kuin 
yksittäisen henkilön harrastus. Toki val-
tiolla on museoissaan merkittäviä koko-
elmia aseita, sotilasaseita on esimerkiksi 
Sotamuseolla ja metsästysaseita Suo-
men metsästysmuseolla. Näiden paik-
kojen resurssit ja osittain asiantunte-
muskaan ei yksin riitä, vaan asekeräilijät 
ja heidän kokoelmansa täydentävät Suo-
men asehistoriaa. Paras tietämys jolla-
kin asealan kapealla sektorilla on yleen-
sä sitä keräävällä ja harrastavalla, ei 
valtion museolla. Aseet ovat osa maam-
me historiaa ja kulttuuria, jota myös 
asekeräilijät ovat siis tallentaneet. Yli 
100 aseen kokoelmia arvioidaan olevan 
maassa jopa yli 500, tarkkaa määrää ei 
tiedä kukaan. Myös eräs Euroopan suu-
rimpia, ehkä jopa suurin, 15 000 aseen 
yksityiskokoelma on Suomessa.

Dekojen peli menetetty?
Deaktivoitujen aseiden osalta peli on 
suureksi osaksi menetetty. Kuin varkain 
EU-komissiolla on jo säädös, jolla dea-
ktivointia kiristetään melkoisesti ja ase-
tetaan muitakin rajoituksia tälle har-
mittomalle harrastukselle. Säädös tulee 
voimaan 8. huhtikuuta tänä vuonna, ja 
se on periaatteessa jäsenmaissa sen jäl-
keen ”selvää pässinlihaa”, eli sitä pitäi-
si ryhtyä noudattamaan. Minulta ja il-
meisesti monelta muultakin on mennyt 
ohi, koska tästä asiasta olisi käyty kan-
salaiskeskustelua tai yleensä saatu min-
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OSA MENETTELY
1. PIIPPU

1.1  Jos piippu on kiinnitetty runkoon, tapitetaan piippu lukkorunkoon karkaistulla terästapilla (halkaisija > 50 % patruunapesästä, vähintään 4,5 mm) 
patruunapesän ja rungon läpi. Tappi on hitsattava kiinni.

1.2 Jos piippu on irrallinen (ei kiinnitetty), leikataan pituussuunnassa aukko koko patruunapesän seinämän pituudelta (leveys > ½ kaliiperista ja 
enintään 8 mm) ja hitsataan piippuun luotettavasti pultti tai tanko patruunapesästä alkaen (pituus ≥ 2/3 piipun pituudesta).

1.3 Piipun ensimmäiseen kolmannekseen patruunapesästä katsoen joko porataan reikiä (vähimmäiskoko 2/3 piipun sisähalkaisijasta sileäpiippuisten 
aseiden osalta ja koko sisähalkaisijan suuruinen kaikkien muiden aseiden osalta; reiät porataan peräkkäin, ja niitä on oltava lyhyissä aseissa 
3, pitkissä aseissa 6); tai leikataan patruunapesän jälkeen V:n muotoinen aukko (kulma 60 ± 5°), jonka myötä piippuun syntyy aukko, tai 
patruunapesän jälkeen pituussuuntainen aukko (leveys 8–10 mm ± 0,5 mm, pituus ≥ 52 mm) samalle tasolle reikien kanssa tai leikataan 
pituussuuntainen aukko (leveys 4–6 mm ± 0,5 mm) patruunapesästä piipun suuhun saakka, mutta jätetään piipun suu 5 mm:n osalta ehjäksi.

1.4 Piipuista, joissa on syöttöramppi, poistetaan syöttöramppi.
1.5 Estetään piipun irrottaminen rungosta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla.

2. SULKUKAPPALE, LUKON ETUPÄÄ
2.1 Iskuri poistetaan tai lyhennetään.
2.2 Jyrsitään lukon pään pintaa vähintään 45 asteen kulmassa, yli 50 prosentin osuudesta iskupohjaa.
2.3 Iskurin aukko hitsataan umpeen.

3. RULLA
3.1 Poistetaan rullasta kaikki väliseinämät vähintään 2/3 pituudelta työstämällä siihen pyöreä kehä (≥ hylsyn halkaisija).
3.2 Jos mahdollista, estetään hitsaamalla rullan poistaminen rungosta, tai jos se ei ole mahdollista, toteutetaan muita asianmukaisia toimenpiteitä, 

jotka tekevät poistamisen mahdottomaksi.
4. LUISTI

4.1 Jyrsitään tai poistetaan yli 50 prosenttia iskupohjasta 45–90 asteen kulmassa.
4.2 Poistetaan tai lyhennetään iskuri.
4.3 Jyrsitään ja hitsataan iskurin aukko.
4.4 Poistetaan luistin sulkukorvakkeet.
4.5 Jyrsitään soveltuvin osin ulosheittoaukon ylemmän etureunan sisäpuoli luistissa 45 asteen kulmaan.

5. RUNKO (PISTOOLIT)
5.1 Poistetaan syöttöramppi.
5.2 Jyrsitään vähintään 2/3 luistin kiskoista rungon molemmilta puolilta.
5.3 Hitsataan luistin salpa.
5.4 Estetään hitsaamalla polymeerirunkoisten pistoolien purkaminen. Kansallisen lainsäädännön mukaan tämä prosessi voidaan suorittaa kansallisten 

viranomaisten tarkastuksen jälkeen.
6. AUTOMAATTIJÄRJESTELMÄ

6.1 Tuhotaan mäntä ja kaasujärjestelmä leikkaamalla tai hitsaamalla.
6.2 Poistetaan sulkukappale, korvataan se teräskappaleella ja hitsataan se tai poistetaan materiaalia sulkukappaleesta vähintään 50 prosenttia ja 

hitsataan se sekä leikataan sulkukorvakkeet irti lukon etupäästä.
6.3 Hitsataan liipaisinmekanismi yhteen, mahdollisuuksien mukaan rungon kanssa. Jos hitsaus runkoon ei ole mahdollista, poistetaan 

laukaisumekanismi ja täytetään tyhjä tila asianmukaisesti (esim. liimaamalla siihen sopiva täytekappale tai täyte epoksihartsilla).
6.4 Estetään sulkujärjestelmän purkaminen kiinnittämällä viritysvipu runkoon hitsaamalla tai muilla asianmukaisilla toimenpiteillä, jotka tekevät 

poistamisen mahdottomaksi. Vyösyöttöisten aseiden syöttömekanismi hitsataan luotettavasti.
7. LUKKORUNKO

7.1 Työstetään iskupohjaan kartioupotus, jossa kartion kulma on vähintään 60 astetta, jotta saadaan iskupohjan upotuksen suurimmaksi halkaisijaksi 
vähintään 1 cm tai iskupohjan halkaisijan koko.

7.2 Poistetaan iskuri, laajennetaan iskurin aukkoa läpimitaltaan vähintään 5 mm:iin ja hitsataan iskurin aukko umpeen.
8. LIPAS (soveltuvin osin)

8.1 Hitsataan pisteillä lipas runkoon tai kahvaan asetyypistä riippuen lippaan poistamisen estämiseksi.
8.2 Jos lipas puuttuu, hitsataan pisteitä lippaan sijoituskohtaan tai kiinnitetään lippaansalpa niin, että lippaan asettaminen on pysyvästi estetty.
8.3 Lyödään lippaan, patruunapesän ja rungon läpi karkaistu terästappi. Varmistetaan hitsaamalla.

9. SUUSTA LADATTAVAT ASEET
9.1 Poistetaan tai hitsataan nallitappi (nallitapit), hitsataan reikä (reiät) umpeen.

10. ÄÄNENVAIMENNIN
10.1 Estetään äänenvaimentimen poistaminen piipusta karkaistulla terästapilla tai hitsaamalla, jos äänenvaimennin on osa asetta.
10.2 Poistetaan kaikki äänenvaimentimen sisäosat ja niiden kiinnityspisteet niin, että jäljelle jää vain putki. Porataan 5 cm:n välein reikiä jäljellä olevan 

putken ulkopintaan.
Lisättävien 
osien kovuus

Tapin/pultin/tangon kovuus = 58–0; + 6 HRC
TIG-hitsaus, ruostumaton teräs, tyyppi ER 316L

EU:n dekosäännöt huhtikuusta 2015 alkaen

Taulukon sisältö on EU:n virallinen suomennos 8.4.2015 voimaan tulevasta EU-komission deaktivointisäännöstä.

teiskunnan turvallisuudelle positiivisen 
ihmisjoukon omaisuuden suojaa ja lain-
kunnioitusta sekä oikeustajua ollaan ko-
ettelemassa nyt todella ajattelematto-
malla tavalla. Puolustajia asekeräilijöille 
ei näytä löytyvän edes hallituspuolueis-
ta saati sitten oppositiosta.

Asekeräily on Suomessa maan ko-
koon nähden sangen suosittu harrastus, 
joka laajeni 1980-luvulla Puolustusvoi-
mien runsaiden asehylkäysten kaut-
ta. Köyhänä pienenä maana Suomeen 
ajautui ennen sotia ja sotien aikana run-
saasti muunmaalaista aseistusta, jota 
pidettiin kaiken varalla armeijan vari-
koilla kauan sen jälkeenkin, kun aika oli 
jo pahasti ajanut niiden ohi. Erityisesti 
kotimaista ja myös venäläistä sekä neu-
vostoliittolaista aseistusta myytiin hy-
vin edullisesti 1980-luvun loppupuolella 
ja 1990-luvun alkupuolella keräilijöille, 
jotka kasvattivat kokoelmiaan helposti 
kymmeniin ja satoihin aseisiin sitomat-
ta niihin kuitenkaan suuria omaisuuk-
sia. Asekeräily tehtiin tällä tavoin hyvin 
demokraattisesti mahdolliseksi myös 
tavalliselle ihmiselle, kunhan on vain 
nuhteeton ja kunnollinen kansalainen. 
Lainsäädäntö mahdollisti asekeräilijän 
statuksen virallisesti saaneelle myös ko-
netuliaseiden ostamisen toimivina. Ke-
räilyyn on liittynyt tarkan ja viranomais-
ten hyväksymän keräilysuunnitelman 
teko, viranomaisvalvonta kotikäynte-
jä myöten ja turvallisten säilytystilojen 
vaatimus. Itse asiassa asekeräilijät ovat 
olleet tarkemman kontrollin kohteena 
kuin metsästäjät ja urheiluampujat. Jär-
jestelmä on toiminut hyvin.

Asekeräilijöiden määrää Suomes-
sa ei tiedä kukaan. Erään tiedon mu-
kaan asekeräilyperusteella aselupia olisi 
myönnetty yli 100 000. Siitä, kuinka pal-

jon keräilijöillä on direktiiviehdotuksen 
kielletyiksi kaavailemia puoliautomaat-
ti- tai automaattiaseita, on toki kohta-
laisen tarkka tieto, jos kohta on muis-
tettava, että osa vanhoilla luvilla olevista 
aseista on rekisterissä epätarkasti ja jopa 
väärin merkittynä. Aserekisterissä on yli 
2 500 konepistoolia, noin 370 rynnäkkö-
kivääriä ja noin 1 400 konekivääriä eli 
yhteensä lähes 4 400 konetuliasetta. Ku-
ten jo edellä totesimme, nämä luvut ovat 
todellisen luvun alarajalla, koska kaikkia 
aseita ei välttämättä ole aikojen saatos-
sa merkitty aserekisteriin oikein. Edus-
tettuna näissä hienoissa ja arvokkaissa 
kokoelmissa ovat monet omaan histo-
riaamme kiinteästi liittyvät, aseita tun-
temattomillekin tutut aseet, kuten Suo-
mi-konepistoolit, Maximit, Emmat ja 
Lahti-Salorannat.

Rikoksentekovälineinä nämä keräi-
lyaseet, olivatpa ne sitten kertalaukaus-
kivääreitä, pistooleita tai konetuliaseita, 
ovat niin harvinaisia, että omaan tietoo-
ni ei yrityksistä huolimatta tullut tätä 
kirjoitettaessa yhtään. 

Jos asedirektiivi kieltäisi nämä aseet, 
se merkitsisi niiden omistajille suuria 
taloudellisia menetyksiä. Valtion pitäi-
si lunastaa ne. Tässä tullaan samaan ar-
vonmäärittelyongelmaan kuin reser-
viläisaseissa ja urheiluaseissa. Jollekin 
hyvin yleiselle aseelle voisi löytyä lista-
hinta, mutta miten määritellä se harvi-
naisille aseille. Vaara valtiovallan mieli-
vallalle hallintoalamaisen omaisuuteen 
puuttumisessa on melkoinen. Lunastus-
hinnat tuskin olisivat kovin avokätisiä, 
mitä ne olivat Britanniassa, kun valtio 
päätti kieltää lähes kaikki aseet. Vai ku-
vitteleeko joku Suomen valtion avokäti-
seksi, kun on kyse hallintoalamaisesta? 
Ei ole vaikea nähdä, että lunastuksista 

poikisi pitkiä oikeusjuttuja moniksi vuo-
siksi. Kansalaisten oikeustaju kärsisi ja 
pahimmillaan lainkunnioitus romahtai-
si erittäin lainkuuliaisessa kansanryh-
mässä. Tämän vahingon euromääräistä 
arvoa olisi vaikea määrittää.

Asekeräilijöiden tallentamalla ase-
historialla on muutakin merkitystä kuin 
yksittäisen henkilön harrastus. Toki val-
tiolla on museoissaan merkittäviä koko-
elmia aseita, sotilasaseita on esimerkiksi 
Sotamuseolla ja metsästysaseita Suo-
men metsästysmuseolla. Näiden paik-
kojen resurssit ja osittain asiantunte-
muskaan ei yksin riitä, vaan asekeräilijät 
ja heidän kokoelmansa täydentävät Suo-
men asehistoriaa. Paras tietämys jolla-
kin asealan kapealla sektorilla on yleen-
sä sitä keräävällä ja harrastavalla, ei 
valtion museolla. Aseet ovat osa maam-
me historiaa ja kulttuuria, jota myös 
asekeräilijät ovat siis tallentaneet. Yli 
100 aseen kokoelmia arvioidaan olevan 
maassa jopa yli 500, tarkkaa määrää ei 
tiedä kukaan. Myös eräs Euroopan suu-
rimpia, ehkä jopa suurin, 15 000 aseen 
yksityiskokoelma on Suomessa.

Dekojen peli menetetty?
Deaktivoitujen aseiden osalta peli on 
suureksi osaksi menetetty. Kuin varkain 
EU-komissiolla on jo säädös, jolla dea-
ktivointia kiristetään melkoisesti ja ase-
tetaan muitakin rajoituksia tälle har-
mittomalle harrastukselle. Säädös tulee 
voimaan 8. huhtikuuta tänä vuonna, ja 
se on periaatteessa jäsenmaissa sen jäl-
keen ”selvää pässinlihaa”, eli sitä pitäi-
si ryhtyä noudattamaan. Minulta ja il-
meisesti monelta muultakin on mennyt 
ohi, koska tästä asiasta olisi käyty kan-
salaiskeskustelua tai yleensä saatu min-

EU:n dekosäännöt huhtikuusta 2016 alkaen

Taulukon sisältö on EU:n virallinen suomennos 8.4.2016 voimaan tulleesta EU-komission deaktivointisäännöstä.
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käänlaista ennakkotietoa tai vaikutus-
mahdollisuutta. Asialla ovat olleet jotkut 
muut kuin me hallintoalamaiset, ja syyt-
tävä sormi osoittaa ainakin osin omaan 
virkamies- ja poliitikkokuntaamme. 
Kyse on joko ammattitaidottomuudesta, 
laiminlyönnistä tai tahallisuudesta.

Deaktivoitujen aseiden osalta komis-
sion tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
eri maiden säädökset. Eroja näissä on 
ollutkin, mutta esimerkiksi Suomessa 
noudatettavat säädökset eivät ole suin-
kaan löysimmästä päästä. Komissio kat-
soo tilanteen mahdollistaneen sen, että 
eri maista niissä lupavapaita osia ja eri 
tavalla deaktivoituja aseita yhdistele-
mällä olisi mahdollista saada aikaan 
toimivia aseita. Terroristien väitetään 
hyötyneen deaktivointisääntöjen kirja-
vuudesta, ja nyt komissio esittää, että 
yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä on-
gelmasta päästäisiin eroon. Se, että de-
aktivoiduista aseista esimerkiksi Suo-
messa lähes kaikki konetuliaseet ovat 
vanhanaikaisia – tuoreimmillaankin toi-
sen maailmansodan aikaisia ja monet 
sangen kömpelöitä liikutella – ei pai-
na komission perusteluissa mitenkään. 
Monen kymmenen kilon Maxim-kone-
kiväärikin pitää hitsata umpeen, jotta se 
ei mahdollisesti ajaudu terroristille.

Aikooko Suomi ottaa tämänkin kur-
kunpituusdirektiivin suoraan lainsää-
däntöönsä tämän vuoden huhtikuussa?

Tiukat määräykset dekoille
Teknisesti uusi EU-deaktivointi on esi-
tetty edellisellä sivulla näkyvässä taulu-
kossa. Hiukan yksinkertaistaen ase on 
edellä mainittujen toimenpiteiden jäl-
keen niin sanotusti yhtä puuta, mukaan 
lukien kiinni hitsattu lipas. Deaktivoin-
nin lisäksi tulisi komission esityksen 
mukaan aseeseen tehdä merkintä, jos-
sa on ensiksikin merkki siitä, että ase 
on deaktivoitu, maa missä se on tehty, 
deaktivoinnin hyväksynyt taho ja dea-
ktivointivuosi. Koko merkintä tehtäi-
siin aseen runkoon kertaalleen, mutta 
maata tarkoittava merkintä tulisi aseen 
kaikkiin oleellisiin osiin, mitä se nyt sit-
ten tarkoittaakin yhdeksi möykyksi hit-
satussa aseessa. Lisäksi deaktivoinnista 
olisi tehtävä todistus, jossa ase, deakti-

voinnin suorittaja ja toimenpiteen hy-
väksyjä on ilmoitettu. Tämä todistus 
olisi väärentämisen kannalta painettu 
vähän kuin osakekirja eikä mikään nor-
maali printattu A4, kuten ne tähän asti 
ovat olleet. Todistus pitäisi myös pitää 
aseen yhteydessä. Että siinäpä taas hal-
linnolle lisää tuottavaa työtä…

Merkintä, prameampi dekotodis-
tus, aseen tarkistus ja sen lisäksi tietysti 
se, että ehkä aikaisemmin heiveröisem-
min deaktivoitu ase saatettaisiin EU-de-
kon muotoon, tarkoittavat sitä, että kus-
tannuksia kertyy. Halvan, parin kolmen 
sadan euron aseen deaktivointiproses-
si saattaa maksaa saman kuin itse ase. 
Tämän jälkeen aseelle tuskin on kovin 
kummoisia markkinoita.

Vanhoille dekoille helpotus
Jonkinlainen helpotus säädöksessä on, 
että se ei koske ennen sen voimaantu-
loa deaktivoituja aseita. Tämä koskee 
kuitenkin vain senhetkisen haltijan de-
koaseita. Jos ase myydään, muulla ta-
valla luovutetaan tai siirretään toiseen 
maahan, on sen täytettävä uuden sää-
döksen määräykset. Jos siis itse ottaa de-
koaseensa vaikka re-enactment-tapah-
tumaan Viroon, niin se pitää deaktivoida 
uuden säädöstön mukaan, ja jos sen an-
taa vaikka pojalleen lahjaksi RUK:n 
suorittamisen juhlistamiseksi, niin sa-
moin. Tämä komission määräys tulee 
lopettamaan dekojen avoimen kaupan 
käytännössä kokonaan ja luo mitä to-
dennäköisimmin pimeät markkinat. Jo-
tenkin absurdia, että toimimattomia 
aseita myytäisiin pimeästi! EU-komissio 
näyttääkin sen sijaan, että se toiminnal-
laan parantaisi turvallisuutta, luovan ai-
nakin entistä vilkkaamman pimeän ase-
kaupan markkinat ja niiden lisäksi vielä 
pimeän leikkiasekaupan. Laillinen veroa 
maksava liiketoiminta lakkaa ja korvau-
tuu pimeillä markkinoilla ja kasvavalla 
byrokratialla. Onko meillä siihen varaa?

Vielä ilmassa leijuva uhka on komis-
sion asedirektiiviehdotuksessa oleva 
ajatus kieltää deaktivoidut konetuliaseet 
kokonaan. Jos näin käy, niin absurdius 
on huipussaan. Toimimaton ase on yht-
äkkiä laiton, ja sen hallussapidosta tu-
lee rangaistus. Viranomaisilla tai kenel-

lausunnossa verukkeena sitä, että meillä 
moottoripyöräkerhoihin kohdistuneissa 
asetakavarikoissa on poliisin käsiin tul-
lut deaktivoinnista avattuja Suomi-ko-
nepistooleita. Määriä se välttää visusti 
mainitsemasta, koska niistä kävisi mitä 
ilmeisimmin selväksi ilmiön laajuus 
tai tässä tapauksessa kaiketi vähäisyys. 
Lausunnossa on vain sana ”paljon”. Toki 
näitä on tehty, koska itsekin olen sellai-
sia nähnyt, en epäile asiaa. En vaan ym-
märrä, miten Euroopan laajuisessa ter-
rorismin vastaisessa taistelussa, jota 
tämä EU-direktiivi on olevinaan, mei-
käläinen poliisi käyttää tukevana perus-
teena paikallista rikollisryhmäksi katso-
maansa joukkoa ja sen tekosia. Toiseksi 
on aivan eri asia avata vanha deko kuin 
nykyisten deaktivointisääntöjen mukai-
sesti romutettu ase. Jälkimmäinen on 
käytännössä niin vaikeaa, ettei siinä ole 
mitään järkeä. Samalla vaivalla rakentaa 
uuden aseen alusta alkaen.

Miten paljon tällaisia muka avattuja 
dekoja on todella rikoksiin käytetty, on 
minulle epäselvää, eikä se selviä myös-
kään Keskusrikospoliisin lausunnosta. 
Ettei vaan olisi niin, että Raivo Roosnan 
ja Aleks Lepajõen vuonna 1985 tekemä 
Tillanderin ja Käpylän KOP:n ryöstö on 
ainoa, jossa tätä legendaarista asetta on 
Suomessa käytetty? Teoreettinen uhka 
on olemassa, mutta pitääkö sen poista-
mista yritettäessä tehdä laittomiksi ne 
tuhannet ja taas tuhannet nostalgiasyis-
tä ostetut Suomi-kp:t, jotka maassamme 
on ja jotka valtio itse myi joitakin vuo-
sia sitten yleisölle. Eikös siinä ole vähän 
astian maku? Eikö voisi kuvitella, että 
maanpuolustustahdolle on merkitystä, 
kun isällä tai isoisällä on takan päällä se 
dekottu Suomi-kp, jota voi sitten pojan-
pojalle esitellä ja kertoa maan historias-
ta. Eikö se ole minkään arvoista?

Poliisin eri tahojen kiinnostus deak-
tivoitujen aseiden saamiseen pois kan-
salta on ilmeinen, samaan tapaan kuin 
puoliautomaattienkin poisto, mutta 
edistääkö se sitten lopultakaan turvalli-
suutta.

Vai heikentääkö se turvallisuutta ja 
vie poliisin resurssit toimintaan, josta ei 
ole mitään hyötyä mutta paljon haittaa?

Miten jatkot…
Ampuma-asedirektiivin oikeusperustana 
on 114. artikla sopimuksessa Euroopan 
unionin toiminnasta. Tämä tarkoittaa 
päätöksenteossa sitä, että EU:ssa direktii-

vi hyväksytään tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. Neuvoston puolella pää-
tös tehdään siten määräenemmistöllä.

Menettelyssä Euroopan komissio te-
kee ehdotuksen neuvostolle ja Euroo-
pan parlamentille. Neuvosto ja parla-
mentti hyväksyvät säädösehdotuksen 
joko ensimmäisessä tai toisessa käsit-
telyssä. Tavallista lainsäätämisjärjes-
tystä käytettäessä neuvosto tekee aina 
päätöksensä määräenemmistöllä ja 
parlamentti jäsentensä enemmistöllä. 
Jos neuvosto ja parlamentti eivät pää-
se yhteisymmärrykseen toisen käsitte-
lyn päätteeksi, kutsutaan koolle sovitte-
lukomitea. Jos molemmat toimielimet 
hyväksyvät sovittelukomitean sopiman 
tekstin kolmannessa käsittelyssä, sää-
dös hyväksytään. Jos taas säädösehdo-
tus hylätään missä tahansa menettelyn 
vaiheessa tai jos parlamentti ja neuvosto 
eivät pääse kompromissiin, ehdotusta ei 
hyväksytä ja menettely päättyy.

Määräenemmistöön EU-neuvostos-
sa tarvitaan 55 % jäsenvaltioiden äänis-
tä (eli 16 jäsenvaltiota 28:sta), ja niiden 
tulee edustaa vähintään 65 % EU:n vä-
estöstä. Käytännössä ratkaisevaa on es-
tävän määrävähemmistön syntyminen, 
siihen tarvitaan vähintään neljä neuvos-
ton jäsentä, jotka edustavat vähintään 
35 % EU:n väestöstä. Jos tämä ei toteu-
du, katsotaan esitys hyväksytyksi, vaikka 
puolesta äänestäneiden yhteenlaskettu 
väestö olisikin alle 65 %. Direktiiviä vas-
tustava maa tarvitsee siis jonkin verran 
kavereita.

Suomi voi saada direktiiviin yleisen 
poikkeuksen, esimerkiksi että direktii-
villä ei puututa kansallisvaltion maan-
puolustukseen. Tuolloin poikkeus kos-
kisi kaikkia jäsenvaltioita. Vain Suomen 
saamaa poikkeusta pidetään epätoden-
näköisenä.

...ja missä mennään?
Lehden saamien tietojen mukaan vii-
me aikojen terroritekoihin viitaten EU-
komissio toivoo EU-parlamentilta ja 
-neuvostolta direktiivin pikaista hy-
väksymistä. Tarkoitus on jättää nor-
maaliin lainsäädäntötyöhön kuuluvat 
vaikutusarviot tekemättä ja saada direk-
tiivi voimaan ilman minkäänlaista siir-
tymäaikaa tämän vuoden heinäkuuhun 
mennessä. Kiirettä perustellaan terro-
ri-iskuilla, vaikka yleisessä tiedossa on, 
että yhdessäkään viime vuoden terro-
riteossa ei ole käytetty laillisesti hankit-

tua tai hallussapidettyä ampuma-aset-
ta. Taustalla onkin mitä ilmeisimmin 
lähinnä opportunistinen pyrkimys hyö-
dyntää Pariisin jälkeistä paniikkia ja EU-
lainsäätäjien heikkoa asiantuntemusta 
aseasioissa.

Direktiivin käsittelyssä EU-parla-
mentin vastuu- eli mietintövaliokunta-
na on sisämarkkinavaliokunta IMCO, 
jolle sisäasiainvaliokunta LIBE antaa 
lausunnon. Komission edustaja Pier-
re Delsaux esitteli direktiivin IMCOlle 
7.12.2015 ja LIBElle 14.1.2016. Ilmeises-
ti aseharrastajakunnan ja etujärjestöjen 
ahkeran lobbaustyön takia edustajat yli 
puoluerajojen ovat olleet kuitenkin pal-
jon kriittisempiä kuin EU-komissio oli-
si toivonut. Sosialistit on ainoa ryhmä, 
joka on suhtautunut edes varovaisen 
myönteisesti komission ehdotukseen.

Sekä IMCO että LIBE nimittävät di-
rektiiviesitykselle yhdestä parlament-
tiryhmästä “raportöörin”, joka yh-
dessä muiden ryhmien nimittämien 
”varjoraportöörien” kanssa ryhtyy työs-
tämään esitystä ja muodostamaan valio-
kunnan kantaa. IMCOssa raportöörinä 
toimii ECR-ryhmää edustava brittimep-
pi Vicky Ford. Kysymyksiä ryhmän sisällä 
on herättänyt se, että Fordin oma puolue, 
Britannian konservatiivit, ajaa voimak-
kaasti koko mantereen laajuista puoli-
automaattiaseiden kieltoa. Brittikonser-
vatiivien delegaatio EU-parlamentissa 
on kuitenkin vakuuttanut ryhmän muil-
le maadelegaatioille, että he eivät nouda-
ta tätä linjausta. LIBEssä raportöörinä on 
ruotsalainen vihreä Bodil Valero. Perus-
suomalainen europarlamentaarikko Jus-
si Halla-aho toimii LIBEssä ECR:n varjo-
raportöörinä.  Seuraavan kerran IMCO 
kokoontuu käsittelemään esitystä 23.2. 
juuri tämän lehden ilmestyttyä. Tuolloin 
Vicky Fordin pitäisi tuoda keskusteluun 
ensimmäinen mietintöluonnoksensa.
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läkään muulla ei ole tarkkaa käsitystä, 
kuinka paljon tällaisia aseita on Suo-
messa. Esimerkiksi pelkästään Puolus-
tusvoimien taannoin myymiä dekottuja 
Suomi-konepistooleita on maassa oman 
arvioni mukaan pikemminkin viisinu-
meroinen luku kuin poliisin arvaama 
muutama tuhat. Ja tähän sitten päälle 
venäläiset, saksalaiset ynnä muut kone-
kiväärit ja konepistoolit. 

Tuhansia lainrikkojia?
Suomen Asehistoriallinen Seura, jol-
la lienee paras kontaktipinta kenttään, 
arvioi dekottuja konetuliaseita olevan 
maassa kymmeniätuhansia. Iso osa de-
koista lienee myös sellaisilla henki-
löillä, jotka eivät mitenkään aktiivises-
ti seuraa aseisiin tai dekoihin liittyvää 
lainsäädäntöä. Heillä ei välttämättä ole 
ainuttakaan aseen hallussapitolupaa. 
Saattaakin tulla yllätyksenä, että yhtäk-
kiä omistaakin laittoman esineen. Siinä 
kuuluisassa asekätkentäjutussa sotien 
jälkeen saatiin taannehtivalla lailla tuo-
miolle jokunen tuhat suomalaista, nyt 
olisi siis mahdollisuudet päästä uuteen 
ennätykseen.

Jos jokin viranomaistaho kuvitte-
lee keräävänsä deaktivoituja konetuli-
aseita ihmisiltä pois jotenkin tehokkaas-
ti, niin se lienee pahasti väärässä. Silloin 
tällöin tullee vastaan joku vaarattomaksi 
romutettu koriste-Suomi-kp. Poliisin tul-
lessa selvittämään perheriitaa löytyy ta-
kan päältä tällainen mahdollista tuomio-
ta kasvattamaan, tai dekoase jää muuten 
poliisin haaviin. Kuolinpesille jää direktii-
vin mahdollisesti toteutuessa pahimmil-
laan kasa laittomia esineitä, joista ei pää-
se eroon kuin panostamalla niihin lisää 
rahaa ja lahjoittamalla pois. Hiukankin 
älynystyröitään hieromalla on mahdollis-
ta löytää paljon tilanteita, joissa joku syyl-
listyy tahtomattaan laittoman esineen 
hallussapitoon itse sitä tietämättä. Ja 
tämä siis edistää jotenkin turvallisuutta?

Poliisi hämää?
Siinä missä EU-komissio esittää terro-
ristit syynä deaktivointisääntöjen kiris-
tämiselle, Suomessa Keskusrikospolii-
si käyttää asian tiimoilta antamassaan 
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käänlaista ennakkotietoa tai vaikutus-
mahdollisuutta. Asialla ovat olleet jotkut 
muut kuin me hallintoalamaiset, ja syyt-
tävä sormi osoittaa ainakin osin omaan 
virkamies- ja poliitikkokuntaamme. 
Kyse on joko ammattitaidottomuudesta, 
laiminlyönnistä tai tahallisuudesta.

Deaktivoitujen aseiden osalta komis-
sion tarkoituksena on yhdenmukaistaa 
eri maiden säädökset. Eroja näissä on 
ollutkin, mutta esimerkiksi Suomessa 
noudatettavat säädökset eivät ole suin-
kaan löysimmästä päästä. Komissio kat-
soo tilanteen mahdollistaneen sen, että 
eri maista niissä lupavapaita osia ja eri 
tavalla deaktivoituja aseita yhdistele-
mällä olisi mahdollista saada aikaan 
toimivia aseita. Terroristien väitetään 
hyötyneen deaktivointisääntöjen kirja-
vuudesta, ja nyt komissio esittää, että 
yhdenmukaistamalla lainsäädäntöä on-
gelmasta päästäisiin eroon. Se, että de-
aktivoiduista aseista esimerkiksi Suo-
messa lähes kaikki konetuliaseet ovat 
vanhanaikaisia – tuoreimmillaankin toi-
sen maailmansodan aikaisia ja monet 
sangen kömpelöitä liikutella – ei pai-
na komission perusteluissa mitenkään. 
Monen kymmenen kilon Maxim-kone-
kiväärikin pitää hitsata umpeen, jotta se 
ei mahdollisesti ajaudu terroristille.

Aikooko Suomi ottaa tämänkin kur-
kunpituusdirektiivin suoraan lainsää-
däntöönsä tämän vuoden huhtikuussa?

Tiukat määräykset dekoille
Teknisesti uusi EU-deaktivointi on esi-
tetty edellisellä sivulla näkyvässä taulu-
kossa. Hiukan yksinkertaistaen ase on 
edellä mainittujen toimenpiteiden jäl-
keen niin sanotusti yhtä puuta, mukaan 
lukien kiinni hitsattu lipas. Deaktivoin-
nin lisäksi tulisi komission esityksen 
mukaan aseeseen tehdä merkintä, jos-
sa on ensiksikin merkki siitä, että ase 
on deaktivoitu, maa missä se on tehty, 
deaktivoinnin hyväksynyt taho ja dea-
ktivointivuosi. Koko merkintä tehtäi-
siin aseen runkoon kertaalleen, mutta 
maata tarkoittava merkintä tulisi aseen 
kaikkiin oleellisiin osiin, mitä se nyt sit-
ten tarkoittaakin yhdeksi möykyksi hit-
satussa aseessa. Lisäksi deaktivoinnista 
olisi tehtävä todistus, jossa ase, deakti-

voinnin suorittaja ja toimenpiteen hy-
väksyjä on ilmoitettu. Tämä todistus 
olisi väärentämisen kannalta painettu 
vähän kuin osakekirja eikä mikään nor-
maali printattu A4, kuten ne tähän asti 
ovat olleet. Todistus pitäisi myös pitää 
aseen yhteydessä. Että siinäpä taas hal-
linnolle lisää tuottavaa työtä…

Merkintä, prameampi dekotodis-
tus, aseen tarkistus ja sen lisäksi tietysti 
se, että ehkä aikaisemmin heiveröisem-
min deaktivoitu ase saatettaisiin EU-de-
kon muotoon, tarkoittavat sitä, että kus-
tannuksia kertyy. Halvan, parin kolmen 
sadan euron aseen deaktivointiproses-
si saattaa maksaa saman kuin itse ase. 
Tämän jälkeen aseelle tuskin on kovin 
kummoisia markkinoita.

Vanhoille dekoille helpotus
Jonkinlainen helpotus säädöksessä on, 
että se ei koske ennen sen voimaantu-
loa deaktivoituja aseita. Tämä koskee 
kuitenkin vain senhetkisen haltijan de-
koaseita. Jos ase myydään, muulla ta-
valla luovutetaan tai siirretään toiseen 
maahan, on sen täytettävä uuden sää-
döksen määräykset. Jos siis itse ottaa de-
koaseensa vaikka re-enactment-tapah-
tumaan Viroon, niin se pitää deaktivoida 
uuden säädöstön mukaan, ja jos sen an-
taa vaikka pojalleen lahjaksi RUK:n 
suorittamisen juhlistamiseksi, niin sa-
moin. Tämä komission määräys tulee 
lopettamaan dekojen avoimen kaupan 
käytännössä kokonaan ja luo mitä to-
dennäköisimmin pimeät markkinat. Jo-
tenkin absurdia, että toimimattomia 
aseita myytäisiin pimeästi! EU-komissio 
näyttääkin sen sijaan, että se toiminnal-
laan parantaisi turvallisuutta, luovan ai-
nakin entistä vilkkaamman pimeän ase-
kaupan markkinat ja niiden lisäksi vielä 
pimeän leikkiasekaupan. Laillinen veroa 
maksava liiketoiminta lakkaa ja korvau-
tuu pimeillä markkinoilla ja kasvavalla 
byrokratialla. Onko meillä siihen varaa?

Vielä ilmassa leijuva uhka on komis-
sion asedirektiiviehdotuksessa oleva 
ajatus kieltää deaktivoidut konetuliaseet 
kokonaan. Jos näin käy, niin absurdius 
on huipussaan. Toimimaton ase on yht-
äkkiä laiton, ja sen hallussapidosta tu-
lee rangaistus. Viranomaisilla tai kenel-

lausunnossa verukkeena sitä, että meillä 
moottoripyöräkerhoihin kohdistuneissa 
asetakavarikoissa on poliisin käsiin tul-
lut deaktivoinnista avattuja Suomi-ko-
nepistooleita. Määriä se välttää visusti 
mainitsemasta, koska niistä kävisi mitä 
ilmeisimmin selväksi ilmiön laajuus 
tai tässä tapauksessa kaiketi vähäisyys. 
Lausunnossa on vain sana ”paljon”. Toki 
näitä on tehty, koska itsekin olen sellai-
sia nähnyt, en epäile asiaa. En vaan ym-
märrä, miten Euroopan laajuisessa ter-
rorismin vastaisessa taistelussa, jota 
tämä EU-direktiivi on olevinaan, mei-
käläinen poliisi käyttää tukevana perus-
teena paikallista rikollisryhmäksi katso-
maansa joukkoa ja sen tekosia. Toiseksi 
on aivan eri asia avata vanha deko kuin 
nykyisten deaktivointisääntöjen mukai-
sesti romutettu ase. Jälkimmäinen on 
käytännössä niin vaikeaa, ettei siinä ole 
mitään järkeä. Samalla vaivalla rakentaa 
uuden aseen alusta alkaen.

Miten paljon tällaisia muka avattuja 
dekoja on todella rikoksiin käytetty, on 
minulle epäselvää, eikä se selviä myös-
kään Keskusrikospoliisin lausunnosta. 
Ettei vaan olisi niin, että Raivo Roosnan 
ja Aleks Lepajõen vuonna 1985 tekemä 
Tillanderin ja Käpylän KOP:n ryöstö on 
ainoa, jossa tätä legendaarista asetta on 
Suomessa käytetty? Teoreettinen uhka 
on olemassa, mutta pitääkö sen poista-
mista yritettäessä tehdä laittomiksi ne 
tuhannet ja taas tuhannet nostalgiasyis-
tä ostetut Suomi-kp:t, jotka maassamme 
on ja jotka valtio itse myi joitakin vuo-
sia sitten yleisölle. Eikös siinä ole vähän 
astian maku? Eikö voisi kuvitella, että 
maanpuolustustahdolle on merkitystä, 
kun isällä tai isoisällä on takan päällä se 
dekottu Suomi-kp, jota voi sitten pojan-
pojalle esitellä ja kertoa maan historias-
ta. Eikö se ole minkään arvoista?

Poliisin eri tahojen kiinnostus deak-
tivoitujen aseiden saamiseen pois kan-
salta on ilmeinen, samaan tapaan kuin 
puoliautomaattienkin poisto, mutta 
edistääkö se sitten lopultakaan turvalli-
suutta.

Vai heikentääkö se turvallisuutta ja 
vie poliisin resurssit toimintaan, josta ei 
ole mitään hyötyä mutta paljon haittaa?

Miten jatkot…
Ampuma-asedirektiivin oikeusperustana 
on 114. artikla sopimuksessa Euroopan 
unionin toiminnasta. Tämä tarkoittaa 
päätöksenteossa sitä, että EU:ssa direktii-

vi hyväksytään tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä. Neuvoston puolella pää-
tös tehdään siten määräenemmistöllä.

Menettelyssä Euroopan komissio te-
kee ehdotuksen neuvostolle ja Euroo-
pan parlamentille. Neuvosto ja parla-
mentti hyväksyvät säädösehdotuksen 
joko ensimmäisessä tai toisessa käsit-
telyssä. Tavallista lainsäätämisjärjes-
tystä käytettäessä neuvosto tekee aina 
päätöksensä määräenemmistöllä ja 
parlamentti jäsentensä enemmistöllä. 
Jos neuvosto ja parlamentti eivät pää-
se yhteisymmärrykseen toisen käsitte-
lyn päätteeksi, kutsutaan koolle sovitte-
lukomitea. Jos molemmat toimielimet 
hyväksyvät sovittelukomitean sopiman 
tekstin kolmannessa käsittelyssä, sää-
dös hyväksytään. Jos taas säädösehdo-
tus hylätään missä tahansa menettelyn 
vaiheessa tai jos parlamentti ja neuvosto 
eivät pääse kompromissiin, ehdotusta ei 
hyväksytä ja menettely päättyy.

Määräenemmistöön EU-neuvostos-
sa tarvitaan 55 % jäsenvaltioiden äänis-
tä (eli 16 jäsenvaltiota 28:sta), ja niiden 
tulee edustaa vähintään 65 % EU:n vä-
estöstä. Käytännössä ratkaisevaa on es-
tävän määrävähemmistön syntyminen, 
siihen tarvitaan vähintään neljä neuvos-
ton jäsentä, jotka edustavat vähintään 
35 % EU:n väestöstä. Jos tämä ei toteu-
du, katsotaan esitys hyväksytyksi, vaikka 
puolesta äänestäneiden yhteenlaskettu 
väestö olisikin alle 65 %. Direktiiviä vas-
tustava maa tarvitsee siis jonkin verran 
kavereita.

Suomi voi saada direktiiviin yleisen 
poikkeuksen, esimerkiksi että direktii-
villä ei puututa kansallisvaltion maan-
puolustukseen. Tuolloin poikkeus kos-
kisi kaikkia jäsenvaltioita. Vain Suomen 
saamaa poikkeusta pidetään epätoden-
näköisenä.

...ja missä mennään?
Lehden saamien tietojen mukaan vii-
me aikojen terroritekoihin viitaten EU-
komissio toivoo EU-parlamentilta ja 
-neuvostolta direktiivin pikaista hy-
väksymistä. Tarkoitus on jättää nor-
maaliin lainsäädäntötyöhön kuuluvat 
vaikutusarviot tekemättä ja saada direk-
tiivi voimaan ilman minkäänlaista siir-
tymäaikaa tämän vuoden heinäkuuhun 
mennessä. Kiirettä perustellaan terro-
ri-iskuilla, vaikka yleisessä tiedossa on, 
että yhdessäkään viime vuoden terro-
riteossa ei ole käytetty laillisesti hankit-

tua tai hallussapidettyä ampuma-aset-
ta. Taustalla onkin mitä ilmeisimmin 
lähinnä opportunistinen pyrkimys hyö-
dyntää Pariisin jälkeistä paniikkia ja EU-
lainsäätäjien heikkoa asiantuntemusta 
aseasioissa.

Direktiivin käsittelyssä EU-parla-
mentin vastuu- eli mietintövaliokunta-
na on sisämarkkinavaliokunta IMCO, 
jolle sisäasiainvaliokunta LIBE antaa 
lausunnon. Komission edustaja Pier-
re Delsaux esitteli direktiivin IMCOlle 
7.12.2015 ja LIBElle 14.1.2016. Ilmeises-
ti aseharrastajakunnan ja etujärjestöjen 
ahkeran lobbaustyön takia edustajat yli 
puoluerajojen ovat olleet kuitenkin pal-
jon kriittisempiä kuin EU-komissio oli-
si toivonut. Sosialistit on ainoa ryhmä, 
joka on suhtautunut edes varovaisen 
myönteisesti komission ehdotukseen.

Sekä IMCO että LIBE nimittävät di-
rektiiviesitykselle yhdestä parlament-
tiryhmästä “raportöörin”, joka yh-
dessä muiden ryhmien nimittämien 
”varjoraportöörien” kanssa ryhtyy työs-
tämään esitystä ja muodostamaan valio-
kunnan kantaa. IMCOssa raportöörinä 
toimii ECR-ryhmää edustava brittimep-
pi Vicky Ford. Kysymyksiä ryhmän sisällä 
on herättänyt se, että Fordin oma puolue, 
Britannian konservatiivit, ajaa voimak-
kaasti koko mantereen laajuista puoli-
automaattiaseiden kieltoa. Brittikonser-
vatiivien delegaatio EU-parlamentissa 
on kuitenkin vakuuttanut ryhmän muil-
le maadelegaatioille, että he eivät nouda-
ta tätä linjausta. LIBEssä raportöörinä on 
ruotsalainen vihreä Bodil Valero. Perus-
suomalainen europarlamentaarikko Jus-
si Halla-aho toimii LIBEssä ECR:n varjo-
raportöörinä.  Seuraavan kerran IMCO 
kokoontuu käsittelemään esitystä 23.2. 
juuri tämän lehden ilmestyttyä. Tuolloin 
Vicky Fordin pitäisi tuoda keskusteluun 
ensimmäinen mietintöluonnoksensa.
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www.suomensotilas.fi tai käytä 

tämän lehden tilauskuponkia. 

Huomioi kiltatarjous!

läkään muulla ei ole tarkkaa käsitystä, 
kuinka paljon tällaisia aseita on Suo-
messa. Esimerkiksi pelkästään Puolus-
tusvoimien taannoin myymiä dekottuja 
Suomi-konepistooleita on maassa oman 
arvioni mukaan pikemminkin viisinu-
meroinen luku kuin poliisin arvaama 
muutama tuhat. Ja tähän sitten päälle 
venäläiset, saksalaiset ynnä muut kone-
kiväärit ja konepistoolit. 

Tuhansia lainrikkojia?
Suomen Asehistoriallinen Seura, jol-
la lienee paras kontaktipinta kenttään, 
arvioi dekottuja konetuliaseita olevan 
maassa kymmeniätuhansia. Iso osa de-
koista lienee myös sellaisilla henki-
löillä, jotka eivät mitenkään aktiivises-
ti seuraa aseisiin tai dekoihin liittyvää 
lainsäädäntöä. Heillä ei välttämättä ole 
ainuttakaan aseen hallussapitolupaa. 
Saattaakin tulla yllätyksenä, että yhtäk-
kiä omistaakin laittoman esineen. Siinä 
kuuluisassa asekätkentäjutussa sotien 
jälkeen saatiin taannehtivalla lailla tuo-
miolle jokunen tuhat suomalaista, nyt 
olisi siis mahdollisuudet päästä uuteen 
ennätykseen.

Jos jokin viranomaistaho kuvitte-
lee keräävänsä deaktivoituja konetuli-
aseita ihmisiltä pois jotenkin tehokkaas-
ti, niin se lienee pahasti väärässä. Silloin 
tällöin tullee vastaan joku vaarattomaksi 
romutettu koriste-Suomi-kp. Poliisin tul-
lessa selvittämään perheriitaa löytyy ta-
kan päältä tällainen mahdollista tuomio-
ta kasvattamaan, tai dekoase jää muuten 
poliisin haaviin. Kuolinpesille jää direktii-
vin mahdollisesti toteutuessa pahimmil-
laan kasa laittomia esineitä, joista ei pää-
se eroon kuin panostamalla niihin lisää 
rahaa ja lahjoittamalla pois. Hiukankin 
älynystyröitään hieromalla on mahdollis-
ta löytää paljon tilanteita, joissa joku syyl-
listyy tahtomattaan laittoman esineen 
hallussapitoon itse sitä tietämättä. Ja 
tämä siis edistää jotenkin turvallisuutta?

Poliisi hämää?
Siinä missä EU-komissio esittää terro-
ristit syynä deaktivointisääntöjen kiris-
tämiselle, Suomessa Keskusrikospolii-
si käyttää asian tiimoilta antamassaan 
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Helsingin edustalla lä-

hes suoraan etelään, 

Harmajan majakan vie-

ressä sijaitsee puolus-

tushallinnon käytössä 

runsaat 100 vuotta käy-

tössä ollut linnakesaa-

ri, on kesän kiinnostava 

kesäkauden tutustumis-

kohde sekä yhteisöille, 

yrityksille kuin myös asi-

asta kiinnostuneille yk-

sittäisille vierailijoille 

kuin perhekunnillekin, 

kesän 2016 aikana nel-

jänä viikonloppuna hei-

nä- ja elokuun aikana 

järjestettävillä yleisövii-

konloppujen aikana.  

■■ TeksTi Ja kuvaT: sirPa holma

Kuivasaari 

100 vuotta
osa Pietari Suuren merilinnoitusta 

T
ällä hetkellä Kuivasaari 
on Suomenlinnan Ran-
nikkotykistökillan yl-
läpitämä museosaari. 
Kuivasaaren nimi nou-

see esiin uutisissa, kun sen järeäl-
lä kaksiputkisella tykillä ammutaan 
kunnialaukauksia. 

Laukaukset kuuluvat Helsinkiin 
asti. Ensimmäiset sitten tykin aktiivi-
palveluksen päättymisen jälkeen, am-
muttiin Itsenäisyyspäivänä 6.joulu-
kuuta v 1992. 

Seuraavan kerran  ammutaan kun-
nialaukaus Suomen 100 vuoden itse-
näisyydelle 6.12.2017.  Järeän tykin 
ylläpidosta ja ampumisen onnistu-
misesta vastaa RT- killan oma tykki-
tyhmä puolustusvoimain tukemana. 
Entisöity tykkivanhus valmistui alun 
perin ampumakuntoon kesällä 1935. 

Oikeastaan Kuivasaari on enem-
män kuin museo tai luontokohde. Se 
on edelleen Suomen pääkaupungin 
edustan strategisesti tärkeällä alueel-
la oleva maanpuolustusharrastuksen 
kohde yhdelle vireimmistä maanpuo-
lustuskilloista, jonka jäsenet eivät ole 
halunneet 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.

Sotaisaa historiaa
Kuivasaari on kuitenkin paljon muu-
takin kuin vain kunnialaukausten 
ammuntapaikka. Kuivasaaren soti-

■■ Kuivasaari Järeä tykkitorni RT-kilta
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laallinen käyttö tunnetaan jo 1500-lu-
vulta, jolloin saaressa oli semaforiase-
ma, joka välitti Susisaarien (nykyinen 
Suomenlinna) redillä oleville sota-
aluksille vartioalusten havaitsemis-
ta kauppa-aluksista, joiden kohteena 
oli itäinen Suomenlahti. Iivana Jul-
man ratsujoukot, jotka tulivat Tallin-
nasta jäätä pitkin Helsinkiä kohti, tu-
keutuivat myös Kuivasaareen samalla 
vuosisadalla. 

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.  

Kuivasaaressa on järeän 12-tuu-
maisen kaksiputkisen tykkitornin li-
säksi esillä lähes kaikki Suomen 
itsenäisyyden aikana käytetyt rannik-

■■ Durlacher 254 45D

■■ Mätäsrikko

■■ Kilta kouluttaa, järeän varaputki
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kotykkimallit ja lisäksi 1960-luvulla 
käyttöön otettua meritorjuntaohjus-
kalustoa. 

Kuivasaari on edelleen sotilasaluet-
ta, jonne ei saa saapua ilman asian-
mukaista lupaa. Saaressa oleva runsas 
rannikkotykistökalusto tykkeineen 
sekä maanalaisine käytävineen ja ti-
loineen on kuitenkin museoitu eikä 
ole enää operatiivisessa käytössä. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökil-
ta toimii yhteistyössä Merivoimien, 
Sinisen reservin MPK:n meripuolus-
tuspiirin sekä vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekevien tahojen kans-
sa.  Kilta on Maanpuolustuskiltojen 
liiton jäsen.

Luontokohde
Kuivasaari on myös luontokohde. 
Kuten yleensäkin puolustushallin-
non käyttämät alueet niin myös Kui-
vasaari 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. Saaressa on myös runsas lintu- 
ja perhoskanta.

Kuivasaaren opastuksista ja saa-
ren kaluston ylläpidosta vastaa Suo-
menlinnan Rannikkotykistökilta, joka 
kerää varoja ylläpitoon pääosin juu-
ri opastettujen kierrosten pääsymak-
suilla. Ne menevät lyhentämättömästi 
Kuivasaaren historiallisten kohteiden 
huoltoon. Ei edes oppaille makseta 
palkkioita. Kuivasaari onkin killan tal-
kootoiminnan turvin muuttunut enti-
sestä linnakesaaresta Suomenlahden 
rannikkopuolustuksen historiallisek-
si rannikkotykistömuseoksi ja luonto-
kohteeksi.

Miten Kuivasaareen 
pääsee?
Yrityksille ja yhteisöille järjestetään 
räätälöityä retkiä erikseen sovittuina 
aikoina.

Yhteys saaren isäntään: lahtinen.
mikko(at)kolumbus.fi, joka antaa lä-

hempiä ohjeita järjestelyistä.  
Kaikki Helsingin saaristoristeilyjä 

järjestävät yrittäjät osaavat järjestää 
Kuivasaareen risteilyn myös mahdol-
lisine trahteerauksineen. Merimatka 
esimerkiksi Kauppatorilta Kuivasaa-
reen kestää vesibussilla alle 30 mi-
nuuttia. Kuivasaaren opastetun kier-
roksen pituus vaihtelee asiakkaiden 
tarpeiden mukaan, mutta siihen on 
syytä varata vähintään puolitoista 
tuntia.

Myös yksittäiset vierailijat ovat ter-
vetulleita tutustumaan Kuivasaareen, 
sillä saareen järjestetään avoimia ylei-
söretkiä tulevana kesänä neljänä vii-
konloppuna.  Yleisöviikonloput 23.–

24.7., 30.–31.7., 6.–7.8. ja 13.–14.8. 
jatkuvat tykkikierroksina eli tutustu-
taan museotykkeihin; suurin mielen-
kiinnon kohde on luonnollisesti järeä 
12” kaksoistykkitorni, mutta saaressa 
on parisenkymmentä muutakin ran-
nikkotykistön käytössä ollutta tykkiä.  

Tuokaa mahdollisesti samaan ai-
kaan kylässänne olevat ulkomaalaiset 
vieraanne tutustumaan sunnuntain 
jälkimmäisellä lähdöllä muutoin luok-
sepääsemättömään museosaareen. 

Saareen saapuvilla tulee olla hen-
kilöllisyystodistukset / passit mukana 
(sotilasalue). Näistä retkistä saa tar-
kat ohjeet osoitteesta: www.ihalines.
fi/suomeksi/saannolliset/kuivasaari

■■ Kuivasaaren päällikön talo

mailto:lahtinen.mikko@kolumbus.fi
mailto:lahtinen.mikko@kolumbus.fi
http://www.ihalines.fi/suomeksi/saannolliset/kuivasaari
http://www.ihalines.fi/suomeksi/saannolliset/kuivasaari
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Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökilta ry:n kiltalaiset vietti-
vät 7.9.1985 kiltamajan avajai-

sia Järvön luonnonkauniissa saaressa. 
Kiltamaja, rantasauna ja ensimmäi-
nen pienvenelaituri olivat silloin val-
miina. Killan veneilevät kiltalaiset 
olivat saaneet itselleen kotisataman, 
johon tulla viettämään vapaa-aikaa ja 
lomaa ja tapaamaan samanhenkisiä 
kiltasisaria ja -veljiä. 

JÄRVÖN SAARI PORKKALAN EDUSTALLA  
– 30 vuotta veneilyä kiltalaisille

Kuluva vuosi on Järvön toiminnan 
30-vuotisen taipaleen juhlavuosi.

Kesäisin Järvössä on järjestetty ja 
järjestetään koulutusta ja  kursseja.  

Ensi kesänä järjestetään Käytän-
nönläheinen kurssi lapsille ja apu-
kippareille turvallisen veneilyn pe-
rusteisiin. Kurssiin sisältyi turvallisen 
veneilyn perusteet, kartanluvun ja na-
vigoinnin perusteet, käytännönläheis-
tä veneilykoulutusta, veneen ohjaa-

mista ja kiinnittämistä, perussolmut, 
merimerkkien tunnistamista. 

Lähempiä tietoja saaren toiminnas-
ta antaa Järvön isäntä  Ari Orpana p. 
0400 476372  jarvo.rtkilta@gmail.
com ■

  
SH

■■ Järvön marina

■■ Järvön rantakallio

Kiltalaisten talkootyötä 
saaressa
Kiltalaiset kunnostavat saarta niiltä 
osin kuin mahdollista huolehtien tyk-
kien kunnosta kuin luonnon suojele-
miseksikin. Järeällä tykillä on laitettu 
yksi kasematin käytävistä esittelykun-
toon ja aseteltu museaalisia tavaroita 
paremmin sinne esille. Saaren huolto-

asioissa mm. avarrettu näkymiä ran-
nasta tullen, tykkitiellä ja tutkatornin 
ympäristöstä, ruohonleikkuuta ko-
neella, siimaleikkurilla ja perinteisel-
lä sirpillä, uusittu saaren rakennus-
ten ikkunoita on uusittu, parannettu 
saaren palokalustoa ja palovaroittimet 
laitettu kaikkialle nykyaikaisten vaati-
musten mukaisesti.

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. ■

mailto:jarvo.rtkilta@gmail.com
mailto:jarvo.rtkilta@gmail.com
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itsensä unohtaen keskittyi kapellimes-
taritoiminnallaan Sibeliuksen teosten 
tunnetuksi tekemiseen. Robert Kaja-
nus kuoli heinäkuun 6. päivänä 1933. 

Porkkala oli jo vuosisadan vaih-
teessa suosittu viikonloppuretkien 
kohde. Monet tunnetut kansalaiset 
ostivat sieltä palstoja rakentaakseen 
meren tuntumaan oman huvilansa. 
Robert Kajanuksen joutuminen Obb-
näsiin (nimi Upinniemi on otettu 
käyttöön vasta myöhemmin) oli kui-
tenkin sattuma. Sumuisena syyskuun 
päivänä vuonna 1897 (vuosiluvusta ei 
ole aivan täyttä varmuutta) Kajanus ja 

hänen seuralaisensa eksyivät purjeve-
neellä Obbnäsiin ja joutuivat jäämään 
sinne yöksi odottamaan sumun häl-
venemistä. Seuraavana päivänä kun 
sumu oli hävinnyt, Kajanus ihastui 
maisemaan, ja koska hän jo jonkin 
aikaa oli suunnitellut omaa vakinais-
ta lomanviettopaikkaa, hän päätti ra-
kentaa paikalle talon. Hän osti tuhan-
nella markalla 25 hehtaaria ”rumia 
rantakallioita” Obbnäsin kartanol-
ta. Vuonna 1898 tumma norjalais- tai 
karjalaistyyppinen hirsihuvila tiettä-
västi valmistui. 

Tarinan mukaan ajatus graniit-

■■ Kajanuksen sauna

KAJANUKSEN SAUNA 
– upea kohde saunomiseen ja löylyihin

Robert Kajanus syntyi 2.12.1856 
Helsingissä. Hänen isänsä oli 
insinööri Georg August Ka-

janus ja äitinsä Agnes, omaa sukua 
Flodin. Lopetettuaan koulunkäyn-
nin Robert Kajanus ryhtyi opiskele-
maan musiikkia lähinnä ulkomailla. 
Hän joutui vasenkätisyytensä takia 
luopumaan viulunsoitosta ja keskitty-
mään teorian ja sävellyksen opintoi-
hin. Opintojen jälkeen hän palasi ko-
timaahan. Sibeliuksen samanaikainen 
nouseva säveltäjänkaari sai Kajanuk-
sen kuitenkin tuntemaan omien edel-
lytystensä rajoitukset, ja niinpä hän 
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tisaunasta syntyi juhlitun yön jälkeen. 
Tehdystä päätöksestä pidettiin kiinni. 
Eliel Saarinen laati piirustukset sau-
naa varten. Sauna rakentaminen jäi 
kuitenkin Kajanuksen aikana kesken, 
koska se taisi olla liian suurisuuntai-
nen ja kallis projekti. 

Suomenlinnan RT-kilta ylläpitää ja 
huoltaa historiallista ja upeata Kaja-
nuksen saunaa. 

Kajanuksen saunaa ovat terve-
tulleita käyttämään myös yritykset 
ja muut upean löylypaikan tarvitsi-
jat. Yrityksille, yhdistyksille ja muil-
le yhteisöille hinta on 500 euroa. 
Ei-kiltalaisten perheille, puolustus-
voimien yksiköille ja muille sidos-
ryhmille hinta on 120 euroa. Hinnat 
ovat kertamaksuja. Kajanuksen sau-
nan hoitaja on Mauri Harju Häneltä 
saa lisätietoja mm. varaustilanteesta. 
Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoi-
taja), p. 0400 443 749.

Killan www-
sivut ja kiltalaisten 
sähköpostiosoitteet
Killan Internet-kotisivut ovat osoit-
teessa www.rt-kilta.net. Killalle on 
perustettu myös Facebook-sivu, joka 
löytyy osoitteesta www.facebook.com/
rtkilta.

Kirjallisuutta ja 
myyntiartikkeleita
Kristiina Slottelta (RT-killan puheen-
johtaja), voi tilata killan historiik-
kia Viisikymmentä toiminnan vuotta, 
joka julkaistiin vuonna 2012. Kirjan 
hinta on 10 euroa + postikulut. Jä-
senet saavat sen postituksen hinnalla.

Killalta voi myös tilata killan jul-
kaisemia historiikkeja: Järvö, Kuiva-
saari, Mäkiluoto, Robert Kajanuksen 
sauna ja huvila sekä Vallisaari ja Ku-
ninkaansaari. Kunkin kirjan hinta on 
3,50 euroa + postikulut. Kirjat ovat 
Ove Enqvistin kirjoittamia. Saunasta 
on saatavilla myös ruotsinkielinen jul-
kaisu nimeltään Robert Kajanus bas-
tu och villa. Sen hinta on 8 euroa + 
postikulut.

Lisäksi myydään Ove Enqvistin 
kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkoty-
kit 1918–1998 ja Markus Mannisen te-
osta Viapori, Merilinnoitus ensimmäi-
sessä maailmansodassa 1914–1918. 
Kummankin hinta on 12 euroa + pos-
tikulut.

Lisäksi voi tilata myös Anu Vuo-
risen Isosaari-kirjaa, joka julkaistiin 
2011. Sen hinta on 48 euroa + posti-
kulut. Kilta on tuottanut Viipurinlah-
den ratkaisutaisteluista kesällä 1944 
dvd-esityksen. Dvd:n hinta on 28 eu-
roa (postikuluineen). Kannattaa myös 
tiedustella muita killan toimintaa esit-
televiä dvd-levyjä. ■

Eteläkarjalaisille uusi  
puheenjohtaja
Etelä-Karjalan Kiltapiirin uusi puheenjohtaja on Taisto 

Aalinniemi puh. 05 452 1830 (Lappeenranta) taisto.aa-

linniemi@saunalahti.fi

Kiltapiirin toimintaa aktivoidaan yhdessä toiminta-alu-

een maanpuolustusjärjestöjen ja mm. Lappeenrannan 

Paasikivi- seuran ja Lappeenrannan Killan kanssa. Kil-

tapiirin toiminta-alueena on Etelä-Karjalan maakunta.
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Vattajajotos 2016
Maanpuolustusnaisten liiton järjestämä jotos pidetään Lohtajalla 
Vattajanniemessä puolustusvoimienn harjoitusalueella  
14 –15.5.2016. Vattaja on luonnonkaunis paikka meren äärellä.

Naisia orotetaan paljon mukaan. Paljon on kyselty, saako innok-
kaita 13–14 v. tyttöjä tuoda mukaan. Saa tuoda, mutta vakuutus 
ei yllä heihin, joten vakuuttakaa tyttönne siksi ajaksi.

Suunnittelu on koko ajan käynnissä, ireoita tulee, karsinta kova. 
Aina ei täydellistä saa, mutta yritys on kova. Pääasia  
on kuitenkin se että KAIKILLA on MUKAVAA.

Tervetuloa Vattajalle! Ollaan Hyviä YHDESSÄ!

t. Kaija Luoma ja Päivi Sorjonen

 

Vuosi sitten ilmestyi Kevyt Osasto 10, Velun korpisosta, pohjoisen keskisuo-
men miesten osasto.

Nyt ilmestyneen kirjan kirjan takana on työryhmä, mutta koko maakun-
nan sotahistorin merkittävänä taltijoijana on tämänkin teoksen voimahah-
mo FM Kimmo Sorko.

Kimmo Sorko palkittiin laajasta työstään elokuussa Majurin Mediamaljal-
la, sanomalehti Keskisuomalaisen edesmenneen päätoimittajan perustamal-
la huomionosoituksella. Työryhmän toinen tunnettu tekijä on yleisesikunta-
everstiluutnantti evp Sakari Isosomppi.

”Kovan onnen osasto ” on omakustanne  , myyntikappaleita on vain va-
jaat 400 ja 275 sivua täynnä Jatkosodan 9 ensimmäisen kuukauden asiaa.

Kirjaa voi tilata työryhmän jäseneltä sotilasmestari evp Mikko Strangilta.
Sähköposti mikko.strang@gmail.com ja puhelin 050-5399507.
Hinta 35€+pk.
Tarvittaessa voimme toimittaa vielä  oman arvostelukappaleen niin ha-

lutessanne.

K O V A N  O N N E N 

Kevy t  O s a s t o  6  •  19 41  -  19 42
O S A S T O

KOVAN ONNEN OSASTO – KEVYT OSASTO 6 1941 –1942
Pääosa kesäkuussa 1941 Petäjäveden Kintaudella perustetun Kevyt Osasto 6:n miehistä 
oli Petäjävedeltä ja Uuraisilta. Osa jatkosotaan lähtijöistä oli reserviläisiä, jotka olivat jo 
käyneet läpi talvisodan tulikirnun Taipaleen puolustuslohkolla. 
Kesällä 1941 Kevyt Osasto 6 joutui kovat tappiot vaatineisiin taisteluihin Laatokan 
luoteiskulmassa. Laatokan rannoilta Osasto jatkoi hyökkäystään Karjalan kannaksen läpi 
vanhalle rajalle. Syksyllä 1941 oltiin hetki levossa, mutta sitten jälleen vuoden 1942 
alussa jouduttiin rintamavastuuseen Perä-Kuokkalan lohkolle, johon kuului myös 
Sormenkärjen tukikohta. Terijoella Kevyt Osasto 6 hajotettiin maaliskuussa 1942 muiden 
Karjalan kannaksen kevyiden joukkojen kanssa. Yhdeksän kuukauden sotataipaleen 
aikana Osasto menetti 86 miestä kaatuneina, joukossa kaksi komentajaa.
Veteraanikertomuksiin ja sotadokumentteihin perustuva teos kertoo Kevyt Osasto 6:n 
kovan taistelutaipaleen ikäviäkään tapauksia salaamatta. Veteraanien albumeista 
kerätyt valokuvat, SA-kuvat, kartat ja äskettäin otetut värikuvat entisiltä taistelupaikoilta 
kertovat kamppailuista, mutta myös rauhallisemmista hetkistä. Teoksessa on kattavat 
liitetaulukot kaatuneista, palkituista, lomalle pääsyistä, ylennyksistä ja paljon muusta, 
mitä myös kuului rintamasotilaan elämään. 

ISBN 978-952-93-6580-7
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KOVAN ONNEN osasto 
Kevyt Osasto 6 • 1941 - 1942

Kovan onnen osasto
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”Porissa toimiva Porin prikaati..etc”  
-tyyliin kuulee joskus esimerkiksi ra-
diossa kerrottavan Säkylän Huovinrin-
teellä, Niinisalossa ja nykyisin peräti 
viidessä eri maakunnassa toimivasta 
Maavoimiemme suurimmasta joukko-
osastosta: Porin prikaatiin  kuuluvat 
Satakunnan tykistörykmentin (Niini-
salo) ohella myös kaksi aluetoimistoa 
(Vaasa ja Lounais-Suomi), Kriisinhal-
lintakeskus ja Huoltokeskus.

Porin prikaatin kilta on perustettu 

Porilaiset ja prikaatin kilta
 

■■ TeksTi: kari nummila

vuonna 1959 alun perin nimellä Po-
rin Rykmentin – Porin Prikaatin kilta. 
Kankeahko nimikombinaatio lyhen-
nettiin nykymuotoon vuonna 2013. 
Killan ensimmäinen puheenjohtaja oli 
reservin majuri ja Mannerheim-ristin 
ritari Ilmari Honkanen, joka tunne-
taan erityisesti Jatkosodan aikaisten 
kaukopartioretkien taitavana  johta-
jana.

Killalla on huomattava rooli myös 
informaatiosaralla sen ohella , että 

tärkeällä sijalla on maanpuolustus- ja 
porilaishengen ylläpito oman säväyt-
tävän sloganinsa  ”kunnia – velvolli-
suus – tahto” mukaisesti!

Kilta julkaisee yhdessä Porin pri-
kaatin kanssa neljästi vuodessa PORI-
LAINEN  -lehteä (A4). Se on saanut 
poikkeuksellisen paljon arvostusta 
maanpuolustuslehtien joukossa. Kilta 
maksaa sen kustannuksista noin 80% 
itse hankkimillaan mainostuloilla. Kil-
ta avusti taloudellisesti erittäin mer-

■■ 390-vuotishistoriakirjan julkistamistilaisuudessa nähtiin “elävänäkin” pala historiaa eli pukukavalkadi satojen vuosien 
takaa nykypäivään saakka. KUVA Kari Nummila
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■■ Porin prikaatin uusi historiateos 
on henkisesti ja aineellisesti paina-
va opus: 336 sivua A4-formaattia suu-
remmalla sivukoolla.

kittävästi myös prikaatin uuden his-
toriateoksen ”PORILAISTEN MARSSI 
Kuninkaan joukoista kansainvälisek-
si kouluttajaksi” julkaisemista rahal-
lisella tuella ja ostamalla lisäksi 500 
kpl kirjoja kokonaispainoksen ollessa 
2000 kirjaa.

Perinteillä on suuri 
merkitys
”Joukon perinteillä, joukon juurilla 
ja historialla on tärkeä merkitys jouk-
ko-osastolle. Perinteet kertovat  meil-
le, mistä me tulemme, missä olemme 
kulkeneet ja minne me olemme me-
nossa. Porin prikaatissa vaalitaan ja 
kunnioitetaan perinteitä. Ne elävät 
joukon mukana ajassa ja arjessa”, his-
torian kirjoittaja sotatieteen tohtori, 
eversti evp Markku Iskanius sanoo.  
Vanha totuushan on, että ihminen ei 
voi kunnolla muodostaa omaan iden-
titeettiään tuntematta kunnolla ympä-
ristöään ja sen historiaa.

Porin Rykmentti on perustettu 
vuonna 1626. Kun tuohonkin aikaan 
elettiin Suomessa eli Ruotsin valta-
kunnan itäisissä maakunnissa edel-

leen Ruotsin monisatavuotisessa ja 
monin ajoin emämaata paljon anka-
rammassakin sotaväenotossa ja ala-
maisuudessa, kuningas Kustaa II 
Adolfin hallitessa. ”Porilaiset” lähe-
tettiin ensin Puolaan ja sitten vuon-
na 1630 Pohjois-Saksaan 30-vuotiseen 
sotaan (1618 – 1648) tappelemaan lu-
terilaisten ja katolilaisten aloittamassa 
uskonsodassa. Samalla luotiin Ruot-
sille suurvalta-asemaa.

Todettakoon, että suomalaisia pal-
veli 30-vuotisessa noin 25 000 miestä 
, joista vain noin kolmannes palasi ai-
kanaan elävänä takaisin eli tunnettu 
hokema ”Ruotsi on valmis sotimaan 
viimeiseen suomalaiseen sotilaaseen 
saakka” ei aivan sentään pidä ihan 
paikkaansa. Ruotsin sodat vaativat 
kuitenkin sananmukaisesti hirmuises-
ti suomalaista verta vuosisatojen ajan. 
Esimerkiksi 1600-luvulta 1700-luvul-
le jokaisesta Suomen miesikäluokista 
kuoli Ruotsin sodissa 30 %! ■

ISBN 123-456-78-1234-5

Esko Lammi

Mouhijärven
sotaveteraanit 

1939–1945
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SUOMALAISEN TUNTEMATTOMAN SOTILAAN HAUTA

On kansoja, joilla on tuntemattoman sotilaan hautansa.
Meidän tuntemattoman sotilaan hautamme on lumessa,
se on metsissämme se on kinoksissa.

Emme ole unohtaneet teitä tuntemattomat sotilaamme.
Emme ole unohtaneet kunniaanne, joka suojeli maata ja meitä,
kansaa ja sitä mitä sanomme valtakunnaksi nyt ja aina.
Emme unohda yhtään ainoata veristä riekaletta puvustanne, emme unohda.

Vaikka emme koskaan pitäneet sitä paraatia,
jota onnellisemmat kansat nimittävät historiassaan
  voiton paraatiksi,
vaikka Suurtorilla ei ole koskaan kannettu teidän lävistettyjä
  lippujanne,
vaikka Kollaan tykit eivät ole koskaan jyllisseet teidän kunniaanne
  paraatissa,
vaikka aseenne nuo köyhät, rakastetut, kunniakkaat,
eivät olekaan koskaan kulkeneet Suurtorilla
  kenraaliryhmien ohitse
kansan riemuhuutojen kaikuessa, maailman tehdessä kunniaa.
Eivät milloinkaan, eivät milloinkaan.
Te olette osa meistä, osa ruumistamme, osa kunniaamme.

Emme unohda, teidän yllänne on kunnian temppeli,
  rakkautemme riemukaari.
Teidän hautanne on kaikkialla, teidän tuntemattomat
  sotilaamme.

Helvi Hämäläinen, Sukupolveni unta v. 1988 (Finlandia-palkinto)

Mouhijärven Veteraanikirja
Vajaat neljä vuotta kestänyt projekti Mouhijärven naisten ja mies-
ten sota-ajasta alkaa olla loppusuoralla. Kansallisena Veteraanipäivä-
nä julkaistava teos kertoo elävästi talvi- jatko- ja Lapin sodan tapah-
tumista sekä toiminnasta kotirintamalla mouhijärviläispainotteisesti. 
Värikkyyttä tuovat lukuisat lottien ja veteraanien haastattelut, joita 
Mouhijärven lukion oppilaat tekivät viime vuosituhannen vaihteessa.

Lähes 500-sivuinen kirja käsittää kirjailija, kapteeni evp Esko Lam-
min kokoaman ja kirjoittaman historiaosuuden, joukon em haastat-
teluja sekä matrikkelitiedot 1300 mouhijärviläisestä tai Mouhijärvi-si-
donnaisesta rintamalotasta ja veteraanista.

Kirjan kansikuvana on elokuussa 1944 ilmestyneen Hakkapeliitta-
lehden kansi, jossa paikkakunnan oma poika panssarimies Lauri Kök-
kö poseeraa Sotkansa kannella yhdessä ajajansa kanssa. Sadat muut 
pienet ja uudet yksityiskohdat yhdessä laajan matrikkeliosion kanssa 
tekevät kirjasta nautittavan lukuelämyksen.

Kirja julkaistaan 27.4. klo 16.00 alkavassa tilaisuudessa Mouhijär-
vellä, Häijään koululla. Paikka on sama, mistä Mouhijärven miehet 
lähtivät 13.10.1939 YH:iin ja sitä tietä parhaimmillaan yli viisi vuotta 
kestäneelle sotatielle.
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Pohjan Viestikilta 
ja sotilaallinen 

yhteistyö Ruotsiin

Elämme vuotta 2016 ja tänä päivänä puolustuspoliittiset asiat ovat erittäin tär-

keässä roolissa joukkotiedotusvälineissä. Nyt keskustellaan julkisesti niistä asiois-

ta, mitä olimme suunnittelemassa ja toteuttamassa Pohjan Viestikilta ry:n toimin-

tamalliksi 1990 luvun puolivälissä. Kaiken tekemämme suunnittelun ja toiminnan 

takana oli myös tieto puolustusvoimien rakennemuutoksesta ja joukko-osastojen 

siirrosta. Tiesimme Oulun kohtalon, siksi tuotimme yhteistyöllä piristysruiskeen 

vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön alueellamme. Asioita voi hoitaa valittamal-

la tai toimimalla, me toimimme! 

■■ TeksTi Ja kuvaT Juhani PelToluoma
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1
994 syksyllä kiltamme 
silloinen puheenjohta-
ja Esko Kokkonen vierai-
li Bodenissa Norrlands Re-
gementin vieraana, Pohjan 

Prikaatin killan edustajien kanssa. Ti-
laisuudessa Kokkonen tapasi myös 
Norrlands Signalkårin henkilökuntaa 
ja Christer Eklundin. Tapaamisessa 
Ruotsalainen osapuoli esitti kiinnos-
tuksensa pysyvämpään viestijoukko-
jen kesken tapahtuvaan yhteistyöhön. 
Yhteistyökumppaneiksi suunniteltiin 
aluksi Norrlands Signalkåria ja Pohjois-
Suomen Viestipataljoonaa. Joukko-
osastojen välisen suoran sotilaallisen 
yhteistyön kieltävän lainsäädännön 
vuoksi tälle yhteistyömallille haettiin 
vastine kiltayhteistyöstä. Tällöin var-
sinaisina yhteistyökumppaneiksi tu-
livat Boden S3:n Kamratföreningen ja 
Pohjan Viestikilta ry. Sopimus muo-
toiltiin yhteisissä neuvotteluissa ja hy-
väksytettiin molempien maiden puo-
lustusvoimien ulkomaanosastoilla. 
Ensimmäinen yhteistyösopimus alle-
kirjoitettiin 18.11.1994. Liitteenä yh-
teistyösopimus vuodelta 1997. 

Sopimuksen syntymistä edesaut-
toi erittäin hyvät ja rakentava yhteis-
työ Pohjan Viestikillan ja Oulussa toi-
mivan P-SVP:n kanssa. Tärkeimpänä 
lenkkinä sopimuksessa olivat tieten-
kin joukko-osastojen komentajat S3:n 
Ulf Nordlander ja P-SVP:n Hannu 
Hansen-Haug. Meidän kannaltamme 

oleellisimpana asiana oli Pohjoisen 
Maanpuolustusalueen komentajan, 
edesmenneen kenraali Matti Suok-
kaan ja hänen seuraajansa kenraa-
li Olavi Jäppilän tuki ja positiivinen 
asenne vapaaehtoiseen maanpuolus-
tustyöhön. Ilman tätä tukea mikään ei 
olisi ollut mahdollista!
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Muutoksen tuulia
Pohjan Viestikilta ry otti isoja as-
kelia kiltatoiminnan ja vapaaeh-
toisen maanpuolustustyö-ajattelun 
ulottamista kokonaismaanpuolustuk-
sellisen suuntaan, jota viestillinen ke-
hitys tuolloin vaati. Kaikki lähti siitä 
tilanteesta, missä elimme Oulun alu-
eella, suuren sähköteknisen ja viestil-
lisen puumin räjähtäessä kukoistuk-
seensa Nokian nousun myötä. Lv217 
ja sanomalaitteen kehittämisen jäl-
keen syntyi jatkoinnovaationa matka-
puhelin ja siitä kännykkä. 1990 luvun 
huima tietoliikenteen kehitys ennusti 
myös sotilasviestintään uusia, käsiin 
räjähtäviä globaalia haasteita, joka ei-
vät enää koskeneen yksin sotilasvies-
tintään, vaan jokaista kansalaista. 

Tähän uuteen ajattelumalliim-
me perustuen teimme Pohjan Vies-
tikillalle, liiketoimintasuunnitelmaa  
vastaavan kiltasuunnitelman, mis-
sä suunnittelimme killan tulevan toi-
mintalinjan ja tämän toiminnan mah-
dollistavan rahoitussuunnitelman. 
Pohjan Viestikillan rooli muuttui yh-
teyksien rakentajaksi, joka operoi niin 
sotilas- kuin myös siviiliorganisaatioi-
den suuntaan. Tähän suuntaukseen 
piti kehittää myös palveluja, jolla yh-
teistyöhalu synnytettiin ja toiminta ra-
hoitettiin. 

Tietoturvakoulutus 
yhteistyön rahoittajana
Yhteyksien rakentajana toimintamal-
limme on laajan yhteistyön synnyttä-
minen kaikille toimintamme sektoreil-
le. Teleoperaattoreiden mukaantulo ja 
professori Jorma Kajavan pitkä työ 
tietoturvallisuusasioiden uranuurta-
jana mahdollisti kansallisen ja kan-
sainvälisen tietoturvakoulutuksemme 
käynnistämisen. Kaikki tehtiin aluksi 
“nyyttikesti periaatteella”, jossa jokai-
nen yhteistyökumppani toi “soppaan” 
omat mausteensa ja pikku hiljaa meil-
lä oli koossa iso organisaatio huip-
puasiantuntijoita, ympäri maailman. 
Seminaareista on tuotettu erilaisia jul-
kaisuja, jotka menevät jakeluina eri 
päättäjille ja organisaatioille ympäri 

maailman. Tästä johtuen eri yliopis-
tot ja toimijat ovat olleet kiinnostu-
neet toiminnastamme ja lähettäneet 
omia asiantuntijoitaan luennoitsijoik-
semme.

Tietoturvallisuuteen ja tietosotaan 
keskittyvät seminaarimme on toteu-
tettu yhteistyössä eri viranomaisten, 
puolustusvoimien, rajaviranomais-
ten, poliisin sekä yliopistojen, puhe-
linoperaattoreiden ja muiden yritys- 
ja hallinto-organisaatioiden kanssa. 
Koulutusta on toteutettu alueellises-
ti, kansallisesti ja kansainvälisellä toi-
minnalla. Pääviestinämme on tuo-
da esiin ne uudet viestilliset haasteet 
mitä tietotekninen kehitys on tuonut 
tullessaan. Sodat ovat muuttaneet 
muotoaan ja ratkaisutaistelut käy-
dään yhä enemmän verkoissa ja nii-
den suunnittelussa taistelukestäviksi.

Yritysten ja yhteisöjen maksamilla 
osallistumismaksuilla rahoitamme se-
minaarien järjestelykulut ja ylijäämän 
sijoitamme nuorten reserviläisten 
koulutuksesta syntyviin kuluihin sekä 
tekemämme aktiivisen vapaaehtoisen 
maanpuolustustyöhön. Kilta mak-
saa aina opiskelijoiden ja jäsenien-
sä kulut! Tietoturvallisuuskoulutus 
on mahdollistanut yhteistyön Ruotsa-
laisen S3 Kamratföreningin kanssa ja 
nuorten reserviläisten osallistumisen 
kertausharjoituksiin Ruotsissa.

Reserviläistaitojen 
koulutusta
Jo 1990 luvun alussa olimme tut-
kineet tarkkaan ne ongelmapisteet, 
missä voisimme auttaa ja kehittää 
reserviläisten ja varsinkin reserviläis-
johtajien kriisiajan valmiuksia. Suu-
rella osalla reserviläisistä oli vähäinen 
kosketus perinteisiin maastotaitoi-
hin. Maaston käyttö ja suunnistustai-
dot sekä kaluston sijoittaminen maas-
toon vaatii hyvän kartanlukutaidon. 
Varsinkin viesti- ja johtamisjärjestel-
mien sijoittaminen maastoon on aina 
haasteellista, koska “puillakin on kor-
vat” ja maastoesteiden merkitys täy-
tyy ymmärtää oikein.  Nämä taidot 
oli unohdettu, joten niihin piti saa-

da uudenlaista koulutusta. Tähän ke-
hitimme oman koulutusprojektimme 
Antero Mikkosen ja Lasse Qvistin 
vetämien suunnistustapahtumien ja 
koulutuksen merkeissä. 

Viestitoimintaa koulutimme aluk-
si reserviläisten sijoituksen mukaises-
ti JP:n ja JPr:n viestitoimintakursseilla 
sekä tiedusteluorganisaatioiden vies-
timiehiä radisteille suunnatuilla kurs-
seilla. Kurssit olivat viikonloppukurs-
seja ja niihin otettiin n 30 henkilöä/
kurssi. Kurssit onnistuivat erinomai-
sesti, mutta halusimme kuitenkin 
koulutukselta enemmän. Tämän joh-
dosta suunnittelimme kaikkia ase-
lajeja koskevan yhteistyön merkeis-
sä “Kaukopartioharjoituksen”, joka 
oli koko vuoden mittainen koulutus-
kokonaisuus. Koulutuksen tarkoi-
tuksena oli kouluttaa sodanaikaista 
kokoonpanoa vastaava joukko (patal-
joona), joka koostuu 1-2. kantahen-
kilökuntaan kuuluvasta henkilöstä ja 
reserviläisistä. Harjoituksen joukoille 
koulutettiin henkilökohtainen rooli ja 
sijoituksen mukainen tehtävä. Jokai-
nen henkilö toimi toisensa takuumie-
henä ja jokaisen koulutetun henkilön 
tuli ymmärtää ja osata kaikkien asela-
jien perusteet sekä perus taidot vies-
tilaitteiden käytössä. Samalla hänen 
tuli ymmärtää mahdollisen vastus-
tajan käyttämät resurssit ja kaluston 
käyttö. Tämän joukon kouluttajina 
toimivat eri aselajien evp. henkilös-
tö ja aselajikiltojen valitsemat kou-
luttajat eversti Heikki Hiltulan joh-
dolla. Huoltopuolen asiantuntijana 
ja pääkouluttajana toimi Evl Heik-
ki Konttinen. Pohjan Viestikilta vas-
tasi yleisjärjestelyistä, tiedotuksesta 
ja markkinoinnista ja vastasi puolus-
tusvoimien ulkopuolisen tuen hankin-
nasta ja kustannuksista.

Kaukopartioharjoitukseen liittyi 
aina toiminta-alueen yritysjohdon ja 
viranomaisten yhden päivän kerta-
usharjoitus, jossa puolustusvoimat 
kouluttivat harjoitukseen osallistu-
jat omien tavoitteidensa mukaisesti. 
Koulutukseen liittyi myös Kaukopar-
tioharjoituksen esittely ja tutustumi-
nen joukkojen toimintaan. 
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Kaikkien harjoituksiemme päät-
teeksi järjestettiin aina vielä “kokka-
reet” jossa puitiin harjoituksen antia 
ja sotilasjohto pääsi tutustumaan alu-
een johtohenkilöihin ja harjoitukseen 
osallistujiin. Vuorovaikutus oli kaksi-
puolista.

Viestillistä kehitystyötä
Pohjan Viestikilta tukijoineen kehit-
ti aina viestillisesti jotain uutta, ku-
ten tiedotus- ja johtamisjärjestelmä-
osa, mikä oli luotu uuden tekniikan 
välinein, tieto- ja nettitiedotuksen 
keinoin. Joukoilla oli mukanaan net-
tikamerat ja siirrettävät tukiyksiköt, 
jolloin harjoituksen johto sai johto-
keskuksessa koko ajan ajankohtaisen 
tiedon (kuvana ja äänenä) joukon ja 
vihollisen toiminnasta. Jos johdetta-
via joukkoja oli 8 kpl tuotettiin joh-
totaululle 8 kuvaketta, jolla johto 
seurasi ja johti toimintaa yhtä aikaa 
kaikissa kohteissa ilman viivettä! 

Tiedotus harjoituksen ulkopuo-
lelle oli lähes suora ja kokoaikainen. 
Uudenlainen kenttäpostiyhteys, millä 
kotijoukot voivat olla yhteydessä har-
joituksessa mukana olleisiin henkilöi-
hin, toimi kaksisuuntaisesti ja oli vilk-

kaassa käytössä. Koko järjestelmän 
luojina ja ylläpitäjinä toimivat Tapio 
Siurua ja Petri Siltakoski ja joukko 
uutteria koodinvääntäjiä. Moni ideam-
me löysi tiensä myös puolustusvoimi-
en käyttöön ja kehitystyön perustaksi.

Palkitsemisjärjestelmä
Pohjan Viestikilta ry:n toimintaa tu-
kemaan kehitettiin myös palkitsemis-
järjestelmä, missä kunnostautuneet 
“taistelijat” palkittiin vuosien työn 
ja osoitetun kuntoisuuden mukaan. 
Puolustusvoimien ylennysperusteiden 
mukaan heitä esitettiin ylennettäväksi 
sotilasarvossa tai sijoitettavaksi omi-
naisuuksiaan vastaaviin tehtäviin. Tä-
män lisäksi ansioituneille henkilöille 
on haettu virallisen esitysjärjestelmän 
kautta erilaisia kunniamerkkejä ja 
huomionosoituksia. 

Yhteistyötä ja 
kertausharjoitukset 
Ruotsissa
Yhteistyömme kiltojen välillä oli erit-
täin vilkasta ja monipuolista. Kilta-
maaottelut, isot juhlat, tanssiaiset ja 
vuosipäivät sekä ihmisiin ja kulttuu-

riin tutustuminen toivat yhteistyölle 
katetta. 

Sotilaalliseen yhteistyöhön osallis-
tuttiin Pohjan Viestikillan koko toi-
mintalohkolla. Näistä toimielimistä 
ja Kaukopartioharjoituksen joukois-
ta valittiin myös Ruotsiin kertaushar-
joituksiin menevät henkilöt,  heidän 
sodanaikaisen tehtävänsä ja osoitta-
miensa taitojen mukaisesti. Ruotsis-
sa heidät sijoitettiin tehtäviensä mu-
kaisiin kokoonpanoihin, jossa he 
osallistuivat Ruotsalaisten johtajien, 
esikuntien ja joukkojen toimintaan si-
joituksensa mukaan. Osana Ruotsissa 
tapahtuvaa koulutusta oli myös ilmas-
ta tehty tiedustelu, mihin meillä itsel-
lämme ei ollut koulutusresursseja. 

Kaikki yhteistyökuviot toteutettiin 
yhteistyösopimuksen hengessä aina 
siihen saakka, kun Ruotsi supisti puo-
lustusvoimiensa toimintaa ja varsi-
naiset viestijoukot lakkautettiin Bo-
denissa. Viestijoukkoa ei ole enää 
Bodenissa eikä Oulussa.

Pohjan Viestikilta toimii ja operoi 
kuten ennenkin ja S3 Kamratförening 
toimii perinneyhdistyksenä. Nykyisel-
lään yhteistyö toteutetaan ystävyys-
vierailujen ja yhteisten “metsästysret-
kien” merkeissä. ■
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J
uhannuksen jälkeisenä viikon-
loppuna 1.–3. heinäkuuta jär-
jestettävä Salpavaellus koostuu 
perinteiseen tapaan kolmesta 
reitistä ja maanpuolustusjuh- 

   lasta. Jo 23. kerran toteutettavan 
vaelluksen suojelijana toimii tällä ker-
taa Suomen Rauhanturvaajaliitto, mi-
hin liittyen Salpavaelluksen oheen 
rakentuu myös rauhanturvaajien 
Checkpoint Salpa -tapahtuma. 

– Tänä vuonna tulee kuluneek-
si 60 vuotta siitä, kun ensimmäiset 
suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät 
maailmalle. Tätä taustaa vasten Sal-

Todellinen kulttuurimatka Suomen historiaan

Salpavaellus jälleen 
heinäkuussa

Salpavaellus korostaa vapaaehtoisuuden 
merkitystä maanpuolustustyössä

pavaellus korostaa vapaaehtoisuuden 
merkitystä maanpuolustustyössä. Sal-
palinja olemassaolollaan turvasi mer-
kittävänä tekijänä itsenäisyytemme, 
vaikkei sillä koskaan taisteltukaan, 
vaelluksen johtaja Antti Pakkanen to-
teaa. 

Salpalinja on kestävä monumentti 
maanpuolustustahdosta ja sitä tietoi-
suutta tapahtumalla halutaan välittää 
eteenpäin. Salpavaellus sopii kaiken-
ikäisille ja reittivaihtoehdoista voi va-
lita mieleisensä. Jokaiselle on jotakin 
kiinnostavaa nähtävää. Tästä osal-
taan kertoo myös se, että vaelluksella 

on vuosittain aktiiviosallistujia, joille 
löytyy edelleen uusia tutustumiskoh-
teita. 

– On ollut ilo huomata, miten tie-
toisuus tapahtumastamme on kasva-
nut ja uusia kävijöitä on vuosittain. 
Odotamme aktiivista osallistumista 
myös tulevalle vaellukselle, Pakkanen 
iloitsee. 

Kahden yön retki Saimaalta Salpa-
museolle tutustuttaa vaeltajat muun 
muassa eri valmiusasteessa oleviin 
luolatiloihin. Reitin kohteisiin kuuluu 
myös Salpalinjan suurin luola, Lusik-
kovuoren luola. 
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Paljon muutakin kuin 
bunkkereita
– Reitin varrella Rutolassa nähdään 
myös pala Suomen uittohistoriaa eli 
ylivientilaitos uittoränneineen sekä 
kuullaan asiantuntijan kertomus uit-
tohistoriasta. Samalla voidaan katsoa 
väliväylän melontareittiä, jota pitkin 
pystyy melomaan periaatteessa Sai-
maalta Suomenlahdelle. Samaa reit-
tiähän ovat Saimaan vedet virranneet 
ennen kuin Vuoksi syntyi Imatralle, 
reittipäällikkö Kari Tahvanainen ker-
toilee. 

Tällä reitillä vaeltajat käyvät myös 
Suomen Itsenäisyyssenaatin puheen-
johtajan ja 3. presidentin P.E. Svin-
hufvudin haudalla.  Reitillä nähdään 
siis paljon erilaista Salpalinjaan, pat-
teritöihin ja YH-aikaan sijoittuvia lin-
noiterakennelmia sekä samalla alu-
eella olevaa vesien kulkua yleisesti eri 
vuosituhansien aikana. 

Seiskatien ramppi -reitti kunnioit-
taa perinteitä. Se toteutetaan samaan 
tyyliin kuin vaelluksen alkuvuosina. 
Sen aikana käytetään vain yhtä lin-
ja-autokuljetusta reitin alkuun ja sit-
ten vaelletaan 25km Salpalinjaa seu-
raillen. 

– Sota-ja linnoitushistorian lisäk-
si reitti on loistava tilaisuus tutustua 
kaakonkulman luontoon ja maalais-
maisemaan. Eritoten yöpymispaikka, 
Pyyhinlampi, on paras mahdollinen. 
Pyyhinlammen yö on taianomainen. 
Reittinimen viittauksen mukaises-
ti nähdään myös kuinka rakenteilla 
oleva moottoritie muuttaa maisemaa 
Salpalinjassa, kuvailee reittipäällikkö 
Erkki Rikkola. 

Korsukeikalla Kylmälästä Härkä-
mäelle vaelletaan reittipäällikkö Kari 
Suoknuutin juhdolla helpossa maas-
tossa ja reitillä nähdään koko Salpa-
linja pienoiskoossa. Vaellusviikon-
loppu huipentuu perinteiseen tapaan 
yhteiseen maanpuolustusjuhlaan 
Miehikkälän Salpalinja-museolla 3.7. 
klo 13.00. 

Viime vuoden vaellukselle osallis-
tui 226 vaeltajaa. Heiltä kerätty palau-
te sai tapahtuman tekijät nöyräksi. 

– Oli ilo huomata, että saamam-
me palaute on ollut pääosin todel-
la positiivista ja on hieno kokea, että 
olemme osaltamme onnistuneet useil-
la osa-alueilla Salpavaelluksen järjes-
tämisessä. Kehittämistä kuitenkin on 
aina ja otamme sen erityiseen huomi-

oon saadun palautteen kautta, Antti 
Pakkanen vakuuttaa.

Salpavaelluksen johtaja Antti Pak-
kanen sanoo kyselyn kautta saadun 
tärkeää palautetta. Hän kiittääkin ky-
selyyn osallistuneita sekä erityisesti 
sen toteuttajaa Reserviläisliittoa.

Lisätietoja:
Antti Pakkanen
Vaelluksen johtaja 
041 446 1632
antti.lauri.pakkanen@gmail.com

Emilia Ristola
Vaelluksen tiedottaja
0400 740 566
emilia_ristola@hotmail.com

Terho Ahonen
Vaelluksen nettisivujen ylläpitäjä
040 504 0293
terho.ahonen@haminetti.net

Tarkemmat reittikuvaukset sekä yh-
teenveto viime vuoden palautteesta 
löytyvät osoitteesta www.salpavael-
lus.net ■

Checkpoint Salpa Harjussa

Tänä vuonna on kulunut 60 
vuotta ensimmäisten suo-
malaisten rauhanturvaajien 

lähdöstä maailmalle. Siksi Salpava-
ellus on kutsunut pitkäaikaisen yh-
teistyökumppaninsa Suomen Rau-
hanturvaajaliiton (SRTL) vuoden 
2016 tapahtuman suojelijaksi.

Osana Salpavaellusta järjestetään 
Checkpoint Salpa -erillistapahtuma 
Harjussa Virolahdella 2.–3.7.2016. 
Se on suunnattu suomalaisille rau-
hanturvaajille. 

Tarkastusasema Salpa teemoittuu 
rauhanturvatoiminnan 60-juhlavuo-
teen sekä tietysti Salpalinjaan Suo-
men rauhan turvaajana. Asiaydin 

kulminoituu myös muulle yleisölle 
avoimeen ”kolmen kenraalin semi-
naariin” Harjun oppimiskeskuksen 
juhlasalissa.

Rauhanturvaaja ja Salpalinjan Pe-
rinneyhdistyksen ensimmäinen pu-
heenjohtaja, kenraaliluutnantti evp 
Heikki Koskelo pohtii Salpalinjan 
merkitystä Suomen rauhan turva-
na. SRTL:n edellinen puheenjohtaja, 
kenraalimajuri evp Heikki Holma 
alustaa aiheesta Suomalainen rau-
hanturvatoiminta 60 vuotta. Semi-
naarin puheenjohtajana on SRTL:n 
nykyinen puheenjohtaja, kenraali-
luutnantti evp Paavo Kiljunen.

Lisätietoja: http://www.salpavael-
lus.net/tapahtumat/reitit/checkpoint-
salpa-harjussa/

Checkpoint Salvan tapahtumajohtaja  
Mikko Räinä KYMLRT
mikko.raina@pp.inet.fi  
040 825 5666
Tapahtumajohtajan apulainen Terho 
Ahonen KYMLRT / Salpavaellus.
terho.ahonen@haminetti.net   
040 504 0293

mailto:antti.lauri.pakkanen@gmail.com
http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/reitit/checkpoint-salpa-harjussa/
http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/reitit/checkpoint-salpa-harjussa/
http://www.salpavaellus.net/tapahtumat/reitit/checkpoint-salpa-harjussa/
mailto:mikko.raina@pp.inet.fi
mailto:terho.ahonen@haminetti.net
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Varsinais-Suomen Kilta-

piiri ry juhli puolivuosi-

sataista taipalettaan 

26.9.2015 Heikkilän Soti-

laskodissa Turussa.

■■ TeksTi: mikael kaskelo

Maanpuolustuski l to-
jen perustaminen al-
koi Varsinais-Suomes-
sa -60-luvun alussa. 

Vuonna 1965 kymmenen kiltaa toi 
esiin tahdon muodostaa yhteistyö-
elin koordinoimaan alueellista toimin-
taa. Näin 50 vuotta sitten sai alkun-
sa maamme ensimmäinen kiltapiiri. 
Piiri -sana lisättiin yhdistyksen ni-
meen vuonna 1981 muutettaessa nimi 
Turun Kiltapiiriksi. Sittemmin nimi 
muutettiin ja rekisteröitiin Varsinais-
Suomen Kiltapiiri ry:ksi, 5.11.2005 
saatiin oma lippu joka hohtavan val-
koisena, maakuntavaakunoineen ja 
maanpuolustuskiltatunnuksena ole-
vine vinopalkkisine torneineen on lie-
hunut juhlistamassa eri tilaisuuksia 
toiminta-alueellamme. Kiltoja on mo-
nenlaisia. Joukko-osastokillat vaalivat 
niin sotiemme, kuin rauhanaikaisten 
joukkojen perinteitä. Aselajikillat ke-
räävät saman koulutuksen saaneita 
yhteiseen toimintaan. Naisilla on alu-
eella kiltasisartoiminta omana yhdis-
tyksenään. Huolimatta maanpuolus-
tustyön monimuotoisuudesta, pyrkii 
kiltapiiri järjestämään kaikille yhtei-
siä tapahtumia. Näin rikastutetaan 
toimintaa varsinkin pienten yhdistys-
ten osalta. Useimmat tilaisuudet ovat 
avoimia muillekin kuin kiltojen jäse-
nille. Näin toivotaan, että herätetään 
mielenkiinto maanpuolustustyöhön 
ja jopa halukkuutta liittyä mukaan jo-
honkin jäsenyhdistykseen.

Varsinais-Suomen 
Kiltapiiri 50 vuotta

Ulkoisesti näkyviä toimintoja ovat 
olleet seppeleenlaskutilaisuudet Itse-
näisyyden kivellä 13.3. ja 6.12. Juhla-
van hetken on aloittanut lippulinnan 
saapuminen, Kannelkuoro ja puhe 
ovat herkistäneet osallistujat tilaisuu-
den ytimeen. Seppele on laskettu It-
senäisyytemme perustajille ja vapau-
temme puolustajille. Juhlahetki on 
päättynyt lippulinnan poistumiseen 
valalaulun jälkeen. Toinen vuosittai-
nen tilaisuus on Jouluaaton kunnia-
vartio Unikankareella. Sielläkin ovat 
jotkut henkilöt vartioineet jo kymme-
ninä Jouluaattoina, eli on muodostu-
nut vahva henkilökohtainen perinne. 
Kolmas, jo kolmetoista kertaa pidet-
ty tapahtuma on kuntoliikunta-ta-
pahtuma Kenraalintie-marssi Turun 
Kakskerrassa. Kiltapiirin tulevaisuus 
on jäsenkiltojensa käsissä. Niin kau-
an kuin on halua pitää alueellinen yh-
teistoimintataho yllä, on mandaatti 
toimia. Kiltapiirin hallituksella itsel-
lään on rajalliset mahdollisuudet jär-
jestään aktiviteetteja, niihin tarvitaan 
myös jäsenkiltojen jäsenien panosta. 
Juuri tällaista kiltarajojen ylimene-
vää tarvetta ja toimintaa on tarkoituk-

senmukaista hoitaa Kiltapiirin kaut-
ta. Näin saadaan synergiaa, joka on 
enemmän kuin osiensa summa. Yllä 
esitetyt toiminnot ovat sitä perinnettä, 
jota on haluttu ja jota pidetään yllä.

Juhlatilaisuus oli päivätilaisuus, 
useat killat sekä sidosryhmät osoitti-
vat huomionosoituksen juhlivalle Kil-
tapiirille, Merivoimien Esikuntapääl-
likkö edusti korkeinta sotilasjohtoa. 
Tervehdyspuheen piti Kiltapiirin pu-
heenjohtaja Mikael Kaskelo, juhla-
puhujana oli Maanpuolustuskiltojen 
Liitto ry:n puheenjohtaja Pauli Mikko-
la ja päätössanat lausui Kiltapiirin va-
rapuheenjohtaja Marjo Tuomaranta. 
Juhlan musiikillisesta osuudesta vas-
tasivat Laivaston Soittokunta musiik-
kikapteeniluutnantti Jarkko Aaltosen 
johdolla sekä Kannelkuoro Tiina Lus-
tigin johdolla.

MPKL ry palkitsi Kilta-ansiomita-
lilla Marjo Tuomarannan, Hopeisel-
la kiltaristillä Antti Aitalan ja Kyösti 
Vuontelan sekä Pronssisella kiltaristil-
lä Jouni Ahon. Kannelkuoron edelli-
nen johtaja sai Kiltapiiriltä Itsenäisyy-
den kiven pienoismallin. ■
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Suomen itsenäistymisen ja vapaussodan 100-vuotisjuhlallisuudet lähestyvät.  

Vaasa on yksi vapaussodan historian keskeisiä paikkoja. Vaasassa on kolme  

kansallista muistomerkkiä, jotka liittyvät itsenäisyytemme alkuhetkiin ja tuovat  

siten esille Vaasan merkitystä tuon kriittisen ajanjakson tapahtumissa.  

Tärkein muistomerkeistä on Yrjö Liipolan toteuttama Suomen Vapaudenpatsas,  

joka paljastettiin suurin juhlallisuuksin Vaasan torilla 9.7.1938. Lauri Leppäsen  

Jääkäripatsas paljastettiin jääkärien kotiinpaluun 40-vuotismuistopäivänä 25.2.1958. 

Hovioikeuden puistossa sijaitsevan patsaan kuvaama jääkäri katsoo kohti  

merenlahtea, jonka jäältä Suomeen palaavat jääkärit rantautuivat Vaasaan. 

■■ TeksTi: ilkka virTanen

Vapauden temppeli 
isänmaanystävien 

unelmana
Vaasan kolme kansallista muistomerkkiä
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K
alervo Kallion suun-
nittelema Suomen il-
mailun muistomerkki 
(Merikotka-patsas) pal-
jastettiin 12.10.1969. 

Patsas sijaitsee samaisen merenlah-
den äärellä lähellä paikkaa, johon 
ruotsalaisen kreivi Eric von Rose-
nin Suomen tasavallan armeijalle lah-
joittama lentokone Thulin Typ D las-
keutui 6.3.1918. Lentokoneesta tuli 
Suomen armeijan ensimmäinen pal-
velukäytössä ollut lentokone, tunnuk-
senaan F1, ja maaliskuun 6. päivästä 
tuli Ilmavoimien vuosipäivä.

Vapaussodan katsotaan useimmi-
ten alkaneen Tammisunnuntaina 1918 
Vaasassa. Suojeluskunnat nimettiin 
Suomen armeijan joukoiksi ja Man-
nerheim maamme sotajoukkojen 
ylipäälliköksi. Päämaja perustettiin 
Vaasaan. Näin ollen ne joukot, jot-
ka ylipäällikön käskystä hyökkäsivät 
Tammisunnuntain jälkeisenä yönä ve-
näläisiä vastaan, olivat osa maamme 
laillista armeijaa. Seuraavana päivä-
nä, 28. tammikuuta, venäläiset so-
tilaat antautuivat Vaasassa. Vaasan 
vapauttamisen jälkeen päämaja siir-
rettiin Ylihärmän kautta Seinäjoelle. 

Seinäjoella luotiin jo perusta suun-
nitelmalle pystyttää Vapaussodan 
muistomerkki Vaasaan. Jäseniksi 
muistomerkkikomiteaan Mannerheim 
nimitti taiteilija Akseli Gallen-Kal-
lelan, päämajoitusmestari Hannes 
Ignatiuksen ja taidemesenaattina 
tunnetun teollisuusmies Gösta Serla-
chiuksen. Kesällä 1918 toimikuntaa 
täydennettiin tärkeillä vaasalaisilla lii-

kemiehillä ja kaupungin virkamiehil-
lä.  Toimikunnan ensimmäinen ehdo-
tus oli Vapauden temppeli -rakennus. 
Hanke edistyi kuitenkin verkkaises-
ti, siihen liittyi sekä erimielisyyksiä 
päämäärästä että rahoitusongelmia. 
Temppeliajatuksesta luovuttiin 20-lu-
vun loppupuolella ja päädyttiin näyt-
tävään patsaaseen.

Patsasprojekti rahoitettiin pääosin 
kansalaiskeräyksellä ja yrityslahjoi-
tuksilla. Patsaan suunnittelukilpailu 
käynnistettiin vuonna 1935. Yrjö Lii-
pola voitti kilpailun ja monumentti 
oli valmis paljastettavaksi heinäkuus-
sa vuonna 1938 eli kaksikymmentä 
vuotta Vapaussodan päättymisen ja 
muistomerkkihankkeen aloittamisen 
jälkeen.

Vapauden temppeli
Vapauden temppeliin liittyy mielen-
kiintoinen ja vähemmän tunnettu si-
vujuonne. Pohjanmaan museon ko-
koelmissa on taidemaalari Albert 
Gebhardin luonnosmainen lyijyky-
näpiirros ”Vapauden temppeli, Vaasa” 
vuodelta 1922 (esitetty mm. Marian-
ne Koskimies-Envallin ym. teoksessa 
The Karl Hedman Art Collection and 
Select Choices from Other Cllections 
in the Ostrobothnian Museum, Vaa-
sa 2009, s. 337). Piirroksen ajankohta 
sattuu yksiin muistomerkkitoimikun-
nan alkuperäisehdotuksen kanssa. 
Piirroksessa on signeeraus Alb. Gd. 
sekä teksti: Sandviken 4.6.1922 vid ½ 
öl kl. ½ 7 Tillsammans med Kocken, 
Harry S., H.J. Boström och Tusse Hed-

man. Piirrokseen on kirjattu motto 
”Deutschland, Deutschland über al-
les”. Kansainvälisyys tulee esiin muu-
toinkin, temppelin muotokielessä on 
esimerkiksi vahvoja yhteyksiä Wa-
shingtonin Valkoiseen Taloon. 

Piirros on ilmeisesti syntynyt her-
raseurueen viettäessä iltaa Hietalah-
den Villa -ravintolassa (Mannerhei-
min 55-vuotissyntymäpäivä, lieneekö 
sattuma?). Ehkä tärkein henkilö seu-
rueessa oli Karl (piirroksen tekstissä 
Tusse) Hedman, vaasalainen lääkäri, 
Pohjanmaan museon johtaja ja taiteen 
kerääjä. Hedmanista tuli merkittä-
vä mesenaatti, kun hän ennen kuo-
lemaansa säätiöitti oman ja vaimon-
sa omaisuuden (ml. taidekokoelman) 
ja lahjoitti säätiön Vaasan kaupungin 
hallintaan. Henrik Boström oli asian-
ajaja, historia- ja sukututkija sekä tie-
tokirjailija, jonka mukanaolo selittyy 
mm. sillä, että hän oli toiminut senaa-
tin esittelijänä senaatin pitäessä istun-
tojaan Vaasassa Vapaussodan aikana 
keväällä 1918. Harry Schauman oli 
monitoiminen teollisuus- ja liikemies. 
Hänen nimeään kantava varakas sää-
tiö on nykyään erittäin merkittävä 
ruotsinkielisen kulttuurin tukija Poh-
janmaalla. Emil Kock oli myös liike-
mies, mm. kahvikauppias.

Tiedossa ei ole, että piirros olisi 
johtanut vakavaan esitykseen temp-
pelin rakentamiseksi. Se lienee toi-
minut lähinnä Hietalahden Villan 
herraseurueen viihteellisenä unelma-
na (vrt. piirrokseen kirjatut kellonai-
ka ja oluttilanne). Tavoitteellisuutta 
hankkeeseen kuitenkin myös sisäl-
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tyi. Erityisesti Hedman oli innokas, 
jopa intohimoinen Vapauden temp-
pelin kannattaja. Hän sai osittaisen 
mahdollisuuden toteuttaa unelman-
sa, kun Pohjanmaan museoon valmis-
tui lisärakennus 1930. Hedman suun-
nitteli museon uuden ja vanhan osan 
liittymäkohtaan Vapaussodan muisto-
hallin. 

Hallissa on korkeiden mahonkipyl-
väiden päässä 10 Hedmanin valitse-
man Vapaussodan sankarin pronssiin 
valetut muotokuvat. Muotokuvien 
joukossa ovat itseoikeutetusti C.G. 
Mannerheim ja P.E. Svinhufvud. Li-
säksi mukana ovat mm. Hannes Ig-
natius ja Etelä-Pohjanmaan Suojelus-
kuntapiirin päällikkö Matti Laurila. 
Vapaussodassa Tampereella kaatunut 

vaasalainen jääkäriluutnantti ja patal-
joonan komentaja Oskar Peltokan-
gas, joka Tammisunnuntaina osallis-
tui Vaasan vapauttamiseen, on niin 
ikään rivissä mukana. Muistohallin 
ikkunaa koristaa Henry Ericssonin 
lasimaalaus ”Isänmaa” ja sen lattiaa 
peittää Mannerheimin Aasian-mat-
kaltaan tuoma suurikokoinen itämai-
nen matto. Pronssinen kattokruunu 
on peräisin Vanhan Vaasan palossa 
tuhoutuneesta Pyhän Marian kirkos-
ta. Palon aikana kruunu oli kuiten-
kin Venäjällä, venäläiset sotilaat oli-
vat sen Ison vihan aikana ryöstäneet. 
Takaisin se saatiin Vapaussodan aikoi-
hin. Hallin sisääntuloseinällä on kak-
si Pro Patria taulua, joihin on kirjattu 
65 jääkärin nimet JP 27:stä otsikolla 

”Vieraalla maalla kaatuneet Suomen 
vapauden puolesta”.

Vaasa ei siis saanut alun perin ta-
voitellun kaltaista Vapaussodan muis-
tomerkkiä, Vapauden temppeliä. 
Kaupunkiin pystytettiin kuitenkin pa-
raatipaikalle keskelle toria upea Suo-
men Vapaudenpatsas, Vaasan eh-
dottomasti arvokkain ja tunnetuin 
historiallinen muistomerkki. Lisäksi 
Pohjanmaan museossa on temppelin 
aatetaustaa heijastava ylväs Vapaus-
sodan muistohalli. Kun näihin yhdis-
tetään jääkäriliikkeeseen liittyvät Vaa-
san tapahtumat muistomerkkeineen, 
on kuva Vaasan merkityksestä itse-
näisyytemme varmistamiselle alku-
vuodesta 1918 valmis. ■
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MUKANA KARTTAJULISTE JATKOSODAN SUOMESTA 

JATKOSOTA EXTRA • 1/2016

8,90 € (sis. alv 10%)
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V
arsinainen Stella Pola-
ris operaatio toteutet-
tiin pääosin  Närpiössä 
ja valmisteluja siihen 
tehtiin mm. Kaskisista 

käsin. Kaskinen, kuten Närpiö ja Kris-
tiinankaupunki olivat sopivasti ”Suo-
men sivussa” ja siten turvallisempia 
paikkoja Ruotsin suuntaan suuntau-
tuvia operaatioita varten. Siksi myös 
vähemmän tunnetun operaation, jolle 
annan tässä nimen ”Stella Polaris 2.” 
pääpaikaksi valittiin Kaskinen ja sen 
satama.  Mikä oli tämän operaation 
tarkoitus, joka suoritettiin samaan ai-
kaan ja lähes samoilta paikoilta, kuin 
päämajan tiedustelun evakuointi eli 
Stella Polaris, Hallamaan ja Paasosen 
johdolla? Operaatiot eivät liittyneet 
toisiinsa. Tämä ns.” Stella Polaris 2” 
joka tapahtui pääasiassa ”s/s Karhula 
” laivalla, toteutettiin kenraali Talve-
lan johdolla, jolle Mannerheim luulta-
vasti (laivanvarustajan ja entisen jää-
kärin Ragnar Nordströmin mukaan)  
oli antanut valtakirjan sen suorittami-

”Stella Polaris 2”…  
…eli operaatio s/s Karhula

Operaatio Stella Polaris käsitti tiedustelumateriaalin ja 750 

henkilön evakuoinnin Ruotsiin. Eversti Hallamaan johtama 

operaatio käynnistyi heti kohta välirauhansopimuksen jälkeen 

19.9.1944.  Operaatiota oli valmisteltu jo pitkään, kun alettiin 

huomata mikä olisi sotamme lopputulos ja suurimpana pelko-

na oli koko Suomen miehitys ja mahdollinen Suomen salaisen 

tiedustelumateriaalin ja etenkin tiedusteluhenkilökunnan lik-

vidoiminen. Miehitystä ei sitten tapahtunut, mutta valvonta-

komissio olisi kyllä väkivalloin ottanut tiedusteluaineiston kä-

siinsä. Pelot olivat enemmän kuin aiheellisia. Olihan naapuri jo 

aivan heti rikkonut aseleposopimusta monin tavoin.            

                                       
■■ TeksTi: Paavo salo        

seen ja tästäkin  operaatiosta päämaja  
oli tietoinen ja ”hengessä mukana”. 

Päätarkoitus oli siis sellaisten hen-
kilöiden evakuoiminen, joiden suh-
teen voitiin olettaa, että venäläiset 
haluavat saada heidät käsiinsä, joka 
parhaimmassakin tapauksessa saattoi 
merkitä Neuvostoliittoon luovuttamis-
ta.  Kenraali Talvela pyysi laivanva-
rustaja, eversti Nordströmiltä laivaa, 
jolla noin 60 henkilöä voisi poistua 
välittömästi Suomesta.  Evakuoitavi-
en eli pakenevien joukossa oli muu-
tamia Suomelle todella tärkeitä hen-
kilöitä mukana olevine asiakirjoineen. 
Pakenevista jotkut olivat saaneet vih-
jeen vangitsemisestaan, jotkut vetivät 
itse johtopäätöksen tilanteestaan. 

Aselevon solmimispäivänä 19. 
syyskuuta 1944 kokoontui joukko 
upseereita ja kansanedustajia Talve-
lan johdolla ravintola Mottiin Helsin-
gin Suojeluskuntapiirin talossa, jossa 
maanpuolustusjärjestöjen keskustoi-
mistot tänäänkin toimivat. Talvela 
kertoi tilanteesta ja miten evakuoin-

ti tapahtuisi ja avunpyynnön esittä-
misestä laivanvarustaja Nordströmille 
Suomen suurimalle yksityiselle lai-
vanvarustajalle.

Seuraavana päivänä 20.9. kokoon-
nuttiin jälleen ja todettiin se, että Ve-
näläiset olivat nyt kieltäneet kaiken 
laivaliikenteen Ruotsiin ja myös puhe-
linyhteydet sinne oli katkaistu. Maa-
tammehan ei oltu miehitetty, mutta 
olosuhteet ja valvontakomission eri 
määräykset alkoivat sitä muistuttaa. 
Evakuoitavien ryhmä näytti siis ole-
van nyt vakavan ja kiireisen paikan 
edessä!  Nordströmin laivoista s/s 
Karhula oli valmiiksi Kaskisissa.  

Kiire
Varustamon konttorista tuli lähettää 
Kaskisiin sellaisessa asemassa oleva 
henkilö, joka pystyi antamaan lähtö-
käskyn tälle isolle alukselle (uppou-
ma 3 550 dwt, pituus 93 metriä raken-
nettu Flensburgissa 1909) sanoivat 
sitten sataman viranomaiset tai lai-
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van päällystökin mitä tahansa! Tä-
män tehtävän sai Nordströmin lanko 
konsuli A. Åkerblom. Hänkin joutuisi 
pakenemaan laivalla, koska satamas-
ta lähtö oli vastoin aseleposopimusta 
ja siksi vaarallista.

Nyt alkoi olla jo kiire ja matkaan 
lähdettiinkin Kaskista kohti pian ko-
kouksen jälkeen eli 20. syyskuuta il-
tapäivällä. Ensin oli tietenkin käytävä 
kotona, kaikki eivät suinkaan asuneet 
Helsingissä, ja haettava matkatava-
rat, jolloin oli varauduttava ehkä koko 
elämän pituiseen pakolaisuuteen.

Edessä oli matka syrjäiseen ja huo-
nojen kulkuyhteyksien takana ole-
vaan Kaskisiin, saarella sijaitsevaan 
kaupunkiin. Matka Kaskisiin lienee 
tapahtunut pääosin autoilla ja vie-
läpä bensiinin voimalla, jota pää-
majan avustuksella oltiin saatu han-
kittua. Osa matkalaisista matkusti 
junalla. Matkan kestoksi voidaan las-
kea 12-15 tuntia tehtiin se sitten junal-
la tai autoilla. Olihan raskas sota juu-
ri päättynyt ja tie ja rataverkkokin oli 
ylikuormitettu ja  pommituksissa vau-
rioitunut. Maantiet olivat heikkokun-
toiset ja ratsioiden vaara oli olemas-
sa joten ehkä kiertoteitäkin jouduttiin 
käyttämään. Tällöin pakenijat liene-
vät olleet Kaskisissa vasta 21. päivä 
aamulla.

Lähtö
Ragnar Nordström itse kertoo, että 
pakenijat olisivat lähteneet Kaskisis-

ta Sundsvalliin toisena kokouspäivä-
nä eli 20.9, mutta matka-ajan ja muu 
järjestelyt huomioonottaen tämä ei 
ole mahdollista. Useat lähteet mainit-
sevat eri lähtöaikoja 20.9, 21.9, 22.9, 
23.9.  Tähän lähtöaikaan perehdyin  
perusteellisesti, ja erikoisesti syystä, 
että menivätkö ”oikean Stella Pola-
riksen” ja tämän reitit jotenkin pääl-
lekkäin.  Lähtöajaksi tarkentui vuo-
rokaudenvaihde 21.-22.9.1944, mutta 
tämä edelletyksellä, että matka tehtiin 
ilman pysähdyksiä.

Sundsvallin tulliviranomaisten lei-
man mukaan tuloaika on ollut iltapäi-
vä  22.9.1944, minkä voi katsoa luo-
tettavaksi, sekä takaisinlähtö ajaksi 
Kaskisiin 23.9. iltapäivä, jolloin Kas-
kisissa oltiin 24.9. Laskelmani lähtö- 
ja tuloajoista perustuvat Sundsvallin 
tullin ja Svenska Sjöfarttidningenin 
39-1944 ja Ruotsin luotsien raportoin-
tiin, sekä s/s Karhulan -aluksen no-
peuteen sekä matkan pituuteen Kaski-
sista Sundsvallin satamaan. Karhulan 
normaalinopeus oli 9 solmua, matka 
noin 110 meripeninkulmaa (mpk). ja 
matkan kesto näin ollen noin 14 tun-
tia normaalioloissa - Selkämeri on le-
veä tästä kohtaa. 

Jos lasketaan noin 14 tuntia takai-
sinpäin Ruotsin ”iltapäivästä”, pääs-
tään  siihen, että matka alkoi kes-
kiyöllä  21.-22.9., mutta matka on 
saattanut  alkaa jo aikaisemmin päi-
vällä. Ilmari Elon kirjoittamassa 
Nordströmin varustamon historiikissa 
mainitaan tämän 110 mpk:n matkan 

kestäneeen jopa ”pari päivää” .  Tämä 
kävisi yhteen ”kuolemanpelon ”kans-
sa eli laiva lähti niin pian kuin kaikki 
olivat saapuneet ja sitten alus  ristei-
li ehkä hämäysmielessä Selkämerellä 
21 pv.,  seuraavan yön ja 22 pv:n ilta-
päivään saakka. Mutta miksi laiva oli-
si risteillyt tai peräti seissyt koneet py-
säytettynä merellä?   

Kemistä oli lähtenyt suuri saksa-
laisten laivasaattue etelää kohti 21.pv 
ja se olisi 22.pv ollut juuri  Selkäme-
rellä. Varsinaiset sotatoimethan Sak-
saa vastaan eivät Lapin rintamalla 
vielä olleet edes alkaneet ja yhteis-
työ esim tiedustelupuolella jatkui  La-
pin sodan loppuun saakka (Useita ar-
kistolähteissä todetaan yhtäpitävästi, 
että radioyhteydet jatkuivat aina tou-
kokuuhun 1945 saakka)  ja yhteis-
työn ns. ”helmenä” oli vastarintaliike 
”Sonderkommando Nord”, jonka pe-
rustajajäsenenä ja toiminnan rahoit-
tajanakin  (esim.moottoriveneet) oli 
juuri laivanvarustaja Ragnar Nord-
ström! 

Meren yö
Nordströmillä oli myös suhteita Sak-
san sodanjohtoon. Lisäksi Nordström 
oli yksi Stella Polariksen toimijoista. 
Kenraali Talvela oli myös saksalaisten 
luottomies, joka sodan aikana toimi 
mm. Saksan sodanjohdon päämajas-
sa. Kohdattiinko merellä siis saksalai-
sia tai ehkä Stella Polariksen ensim-
mäisenä lähtenyt (21 tai 22 p. Närpiön 
Nämpnäsistä), vain salaisella materi-
aalilla lastattu s/s Maininki, ja tieto-
ja materiaalia tai henkilöitä siirrettiin 
ehkä aluksesta toiseen ? Meniväthän 
Stella Polaris-alusten reitit hyvin lä-
hekkäin, lähes ristiin, ja jonkinlaista 
koordinaatiota on luultavasti ollut ja 
Nordströmhän oli siis yksi Stella-Po-
lariksen toteuttaja. Miksi myös  toi-
sena lähtenyt Stella -Polaris aluksen 
s/s Georgen annettiin myös ajeleh-
tia koneet pysäytettyinä yöllä 23-24-
pv ja mitä olivat ne valomerkit joita 
se vastaanotti sinä yönä, joista muka-
na ollut vänrikki Harry Lewing ker-
too. Laivan lokikirjoihin ei varmasti 

■■ s/s Karhula
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mitään ”ylimääräisiä” merkin-
töjä tehty.                                                                                                                                          

Vielä kysymys? Tukeutuiko 
ehkä  tämäkin operaatio joten-
kin Sonderkommando Nordiin 
?, kuten ”oikea ” Stella Polaris 
mm. radiotoiminnan osalta ja 
logistiikan osalta?  Sonderkom-
mandon radisti Räihä toimit-
ti  Stella-Polariksen päämajan  
upseereita Kristiinaan ja edel-
leen Närpiöön Nämpnäsiin  ja 
Arthur Björqvist Sonderkom-
mandon palkkalistoilla hoiti 
myös Stella Polariksen logistiik-
kaa ja hoiti mm. eversti Mart-
tisen pakomatkan Ruotsiin jne. 
Tästä Karhula operaatiosta ei nyt voi 
varmasti sanoa, mihin se tukeutui, 
ehkä vain Nordströmiin, mutta ku-
ten sanottu, varsinainen Stella -Pola-
ris ja Sonderkommando Nord tukeu-
tuivat toisiinsa, samoihin paikkoihin 
ja henkilöihin. Tätä eivät kaikki ole 
todenneet tai halunneet todeta. Tuol-
loin nuori tiedustelu-upseeri (20 v.) 
ja  Stella-Polariksesta kirjan kirjoitta-
nut ja sen pakomatkalla ollut Harry 
Lewing kieltää jyrkästi tällaiset yh-
teydet Saksaan. Lewing pitää tällai-
sia väitteitä mielikuvituksellisina, ja 
että  minkäänlaisia operatiivisia, yhte-
yksiä eikä edes ajatuksellisia yhteyk-
siä näiden välillä ollut.  Lewingiä toki 
voi ymmärtää vaikka hän vähättelee 
esim. koko Stella Polaris operaatiota-
kin mm. ”hirtehisenä”  tapahtumana. 
Lewingin kirjahan on ilmestynyt suo-
mettumisen vuosina ja tietty varovai-
suus oli  niinä aikoina paikallaan. 

Lienee kuitenkin selvää, että kaikil-
la näillä operaatioilla asekätkentä mu-
kaan luettuna oli yhteistyötä jonkun 
osapuolen kanssa ja ne olivat kaikki 
päämajasta lähtöisin lukuun ottamat-
ta Sonderkommando Nordia joka tie-
tysti oli Saksan päämajan kontolla.   

Jälkimmäiseen voisi lisätä, että 
pienin poikkeuksin. Tapahtuivat-
pa esimerkiksi saksalaisen sukellus-
veneiden operaatiot Närpiöön vuon-
na 1945 vähän liiankin hyvin. Siksi 
lienee selvää, että mantereella olevi-
en yhdysmiesten lisäksi apua saatiin 

myös virallisemmilta tahoilta. Ja ku-
ten edellä on todettu, jatkui pääma-
jan ja Abwehrin tietojenvaihto touko-
kuuhun 1945 saakka. Myös Närpiön 
Gåshällanin merivartioaseman  päivä-
kirjat tukevat sitä, että Vaasan meri-
vartioston esikunnalla oli yhteistyötä 
paitsi tietenkin Hallamaan Stella-Po-
lariksen kanssa, myös saksalais-suo-
malaisen Sonderkommando Nordin 
kanssa. Aktiivisena henkilönä näis-
sä toimi Vaasan merivartiostosta mm. 
luutnantti Karl-Erik Bonn. Bonn jou-
tui sittemmin tuomiolle myös asekät-
kennästä. Tässäkin voidaan todeta, 
että tuona Valpon ja valvontakomissi-
on aikana luottomiehet olivat osallisi-
na useissakin operaatioissa.     

Pakolaiset
Pakenijoiden listaan oli otettu siis noin 
60 henkilöä, mutta s/s Karhulaan tuli 
lopuksi vain osa eli 24 henkilöä. Hel-
sinkiin oli nimittäin tullut ilmoitus, 
että valvontakomissio tulisi sallimaan  
taas laivaliikenteen käynnistämisen 
Turusta 24. 9. (eli silloin Karhula oli 
jo takaisin Kaskisissa) ja tällöin osa 
lähti sitä kautta saatuaan jollakin ta-
valla hankittua passin. Osa pakeni 
maitse Tornion kautta ja osa paikallis-
ten kalastajien avustamana Raumalta 
Ruotsiin, mm. 11 Valpon virkamiestä 
perheineen. Pakenemisreitit noudatti-
vat samaa kaavaa kuin Stella-Polarik-
sessa. Operaation käynnistäjä kenraa-
li Talvela ei itse  paennut. Perheensä 

hän sensijaan toimitti Ruotsiin, 
ja eli itse Helsingissä ”matka-
laukku koko ajan pakattuna”.  
Vuonna 1946 hän muutti 4 vuo-
deksi Etelä-Amerikkaan sellu- ja 
paperimyyjäksi, luultavasti jon-
kinlaisena turvatoimenpiteenä. 

Vaikka isolla Karhula laivalla 
oleva joukko oli pienentynyt 24 
henkilöön, oli se Suomen kan-
nalta kuitenkin hyvin merkittä-
vä. Pakenijoiden joukkoon kuu-
lui mm. Ragnar Nordströmin 
perhe, mutta merkittävimmät 
olivat  everstiluutnantti Martti 
Terä sekä sekä asefirma Dahl-
berg & Hilbertin johtaja Wil-

helm Hilbert perheineen.
Terällä ja Hilbertillä oli tiiviit liike-

suhteet  kuuluisaan asekauppiaaseen 
ja Herman Göringin luottomieheen 
Veltjensiin.

Everstiluutnantti Martti Terän koti 
oli sodan aikana Kristiinankaupungis-
sa Saunapuiston varrella.  Hän vasta-
si pääosin sotamateriaalimme hankin-
noista Saksasta sotatalouspäällikkö 
Grandellin kanssa. Wilhelm Hilbertil-
lä oli mukanaan koko yhtiönsä kirjan-
pito johon sisältyi laskut 20 miljardin 
tuolloisen markan arvoisesta sotama-
teriaalista, joita Suomeen oli toimi-
tettu Saksasta ja jonka Suomi oli siis 
Saksalle velkaa.

Suuri puhallus
Sundsvalliin tultuaan Hilbert perhei-
neen ja Terä siirtyivät  Tukholmaan 
mukanaan Hilbertin sotamateriaali-
kirjanpito. Siellä he ja lisäksi kenraa-
liluutnantti Uolevi Poppius väärensi-
vät 20 miljardin velkaa 12 miljardilla 
alaspäin! Tämä tapahtui vasta vuo-
den 1946 alkupuolella , jolloin Pots-
damin konferenssikin oli jo kaukana 
takana. Siellä Neuvostoliitto oli vaa-
tinut, että kaikki saksalaisten omai-
suus, myös saatavat eli velat määrät-
tiin sotakorvauksiksi Neuvostoliitolle. 
Nyt tällä väärennöksellä saatiin niitä 
alaspäin tuon 12 miljardia eli koko La-
pin sodan tuhojen verran. Tämä vää-
rennös meni myös läpi liittoutunei-

■■ S/S Karhulan ja Stella Polariksen reitit olivat hy-
vin lähekkäin
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den valvontakomissiossa (VK) , joka 
ei voinut muuta kuin hyväksyä sen.  

Edellä mainittu, eli velat sotakor-
vauksiksi, oli siis VK:n  vaatimus eikä 
se ollut tietenkään kansainvälisen oi-
keuden mukainen. Neuvostoliito yrit-
ti saada omakseen myös esim. kaikki 
tehtaat ja yritykset , joissa oli vähän-
kin saksalaista omistusta, ja eräis-
sä tapauksissa onnistuikin. Neuvos-
toliiton tarkoituksena oli tällä tavoin 
saada Suomen teollisuus määräysval-
taansa.  

Mitään mitaleja ei Martti Teräl-
le tästä arvokkaasta toiminnasta he-
runnut, vaan hän oli päinvastoin jon-
kinlaisessa paitsiossa sodan jälkeen, 
johtuen myös ehkä eräistä kontakteis-
ta asekätkijöihin ja everstiluutnant-
ti Joseph Veltjensiin. Terän sukulaiset 
kertoivat  tämän jutun kirjoittaneel-
le hänen ottaneen raskaasti hänen 
unohtamisensa.

Nordström poistuu 
maasta
Nordström itse lähti pakomatkalle 
maitse autollaan kenraali Arajuuren 
kanssa silloin vielä varsin rauhallisen 
Saksan ja Suomen välisen rintamalin-
jan läpi Ylitornioon, missä hänellä oli 
maatila. ”Syntilistaa” Nordströmillä 
oli: meneilläään oleva operaatio, Stel-

la Polaris, Sonderkommando Nord, 
asekätkentä jne. Matkatoverinsa ken-
raali Arajuuren uhkana oli jopa kuo-
lemantuomio. Arajuuri oli toiminut 
Itä-Karjalan sotilashallinnon komen-
tajana ja siitä Neuvostoliitto vaati 
häntä tuomiolle. 

Arajuuri jatkoikin sittemmin pako-
matkaansa suoraan Etelä-Afrikkaan.

Matkallaan Nordström kuuli ra-
diosta ja lehdestä Karhulan matkasta, 
josta  viranomaiset nyt olivat saaneet 
jotakin  selville ja pitivät tapausta hy-
vin vakavana ja matkan tarkoitus-
ta Valpo ja venäläiset yrittivät selvi-
tellä sisäministeri Hillilän johdolla. 
Akateemikko Kustaa Vilkuna suorit-
ti varsinaisen selvitystyön paitsi tästä, 
myös varsinaisesta Stella-Polarikses-
ta. Selvitystyö johti mm. johtopää-
tökseen, että Karhula-operaatiolla oli 
yhteys, jopa tiiviskin operaatio Son-
derkommando Nordiin. Mitä tulee 
tiiviisiin yhteyksiin niin tuntuu, että 
tässä Vilkuna on mennyt vähän ”met-
sään”.                                                                                                                

Vilkunan päätelmät johtuivat ehkä 
siitä, että saksalaiset olivat kaavailleet 
kenraali Talvelaa Suomen pakolais-
hallituksen johtoon.

Nordström oli Lapin sodan  rinta-
malinjojen muuttuessa vuoroin Tor-
nionjoen Ruotsin tai Suomen puolella, 
mutta kesällä 1945 hän siirtyi lopul-

lisesti Ruotsiin kun Valpo tuli häntä 
vangitsemaan. Ruotsissa tämä mones-
sa mukana oleva laivanvarustaja toi-
mi muun muassa Stella Polaris -ma-
teriaalin yhtenä vastuuhenkilönä ja 
asekätkijöiden pakomatkojen järjes-
täjänä. Kotiinsa Loviisaan hän palasi 
punaisen Valpon toiminnan loputtua 
3,5  vuoden kuluttua. Suomeen pala-
sivat olojen rauhoitettua myös useat 
muut.

Tapaus Anthoni
Operaatiossa paenneiden ryhmään oli 
ilmoitettu myös Valpon entinen pääl-
likkö Arno Anthoni. Hän ei kuiten-
kaan uskaltautunut s/s Karhulaan 
eikä muidenkaan joukkoon vaan hän 
pakeni aivan omia reittejään ja vää-
rällä nimellä, ja aihettakin siihen oli. 
Anthoni oli mies, joka oli sisäistänyt 
natsien rotuopit täydellisesti ja piti tii-
viitä   yhteyksiä Gestapoon ja mm. 
sen päällikköön Heinrich Mülleriin 
ja lisäksi keskitysleirisysteemin luo-
jaan Reinhard Heydrichiin.   

Tunnetuin on se 8 juutalaisen ryh-
mä, joka lähetettiin s/s Hohenhörnil-
lä Anthonin ja sisäministeri Toivo Ho-
rellin toimesta  tuhottavaksi Saksaan 
6.11.1942. Näiden lisäksi Anthonin 
johdossa oleva Valpo luovutti mui-
ta, etupäässä sotavankijuutalaisia ja 
pakolaisia saksalaisille 70-100 henki-
löä. Anthonihan oli luetteloinut kaikki 
Suomen juutalaiset, mutta kuten tie-
detään, hän epäonnistui ja  Himmler 
sai lopullisen kielteisen vastauksen 
luovutuspyyntöihinsä Suomen mat-
kallaan.                                                                                          

Arno Anthoni palasi pakomatkal-
taan melko pian takaisin Suomeen . 
Hänet vangittiin 1945 ja pidettiin tur-
vasäilössä vuoteen 1948 jolloin hä-
net vapautettiin syytteitä nostamatta. 
Varoitus tuli virkavirheestä. Sonder-
kommando Nord operaatiosta tuomi-
on saanut Lohjan vuorineuvos Petter 
Forsström otti vapauttavan tuomi-
on saaneen Anthonin töihin tehtaan 
konttoriin lakimieheksi vuonna 1949. 
Töihin pääsi myös muutama muu, 
kuten vankien joukkomurhiin syyllis-

■■ J.Veltjens ja Dahlberg & Hilbertin johtaja Wilhelm Hilbert (oik.)
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tynyt Eero Nero.  Oliko kysymykses-
sä armonosoitus vai ”Kalkki Petterin” 
harkintakyvyn pettäminen?

Kansainvälinen 
pakolaisaalto
Karhula operaatio eli ”Stella Polaris 2”  
sivuhaaroineen ei ole mitenkään tun-
tematon, mutta siitä on harvinaisen 
vähän kerrottu julkisuudessa. Kysees-
sähän oli sentään suuri laiva luvatto-
malla pakomatkalla merkittäviä hen-
kilöitä matkustajineen.    

Operaation voidaan katsoa liitty-
neen siihen suureen pakoaaltoon, 
joka alkoi länsirannikollamme syksyl-
lä 1944 aselevon jälkeen ja joka jatkui 
aina syksyyn 1945.

Pakenevien joukkoon kuului eri 
syistä pakenevia suomalaisia sekä 
muita kansallisuuksia, mutta erityi-
sesti virolaisten ja inkeriläisten osuus 
pakenevista oli suuri. Jopa 11 000 vi-
rolaisia ja inkeriläisiä kuljetettiin 
Ruotsin puolelle. Pääosan heidän sa-
lakuljetuksesta organisoivat viran-
omaisten myötävaikutuksella tunnet-

tu tiedustelumies Otto Kumenius ja 
inkeriläissyntyinen Eero Pitkänen. 

Osa joutui varsinkin vuoden 1945 
puolella turvautumaan sen ajan ih-
missalakuljettajiin eli rannikon kalas-
tajiin, jotka omilla veneillään kuljet-
tivat ihmiset yli Selkämeren Ruotsin 
puolelle. Lähtösatamia olivat aina-
kin Rauma, Uusikaupunki sekä När-
piön ja Kristiinankaupungin rannikot. 
Ehkä joku näistä laivureista lähti täl-
le riskialttiille matkalle pelkillä ”ben-
sarahoilla”, mutta monien kerrotaan 
ansainneen jopa 40 000 sota-ajan jäl-
keistä markkaa henkilöä kohden. Toki 
venekuljetuksissa oli riskejäkin   pait-
si myrskyt, myös joutuminen Valpon 
kynsiin, joka tiesi salakuljettajille lin-
nareissua. Kuljetuksiin osallistui När-
piöstä myös Sonderkommando Nord-
organisaatio Ragnar Nordströmin 
rahoittamilla isoilla veneillään.

+++

S/s Karhula  säilyi Nordströmillä aina 
vuoteen 1950  jolloin se helmikuun 
12.pv. haaksirikkoutui Pohjanmerellä 

sä hän taisteli Idän ja bolsevismin 
uhkaa vastaan ja aina elämänsä lop-
puun (1982) saakka hän antoi mieli-
piteidensä tulla julki sanojaan sensu-
roimatta. Nordström kuului ”samaan 
sarjaan” kuin Petter Forsström siinä 
mielessä, että molemmat olivat mu-
kana useissa 40-luvun salaisissa ope-
raatioissa. Kuten Oula Silvennoinen 
teoksessaan ”Suomalainen kansallis-
sosialismi” toteaa oli ”Kalkki-Petteri” 
eräänlainen Suomen fasismin  kum-
misetä. Nordstömiä ei taas millään 
muotoa voi kutsua fasistiksi, vaikka 
hän rahoittikin esimerkiksi Lapuan-
liikettä. Syy tähän oli vain hänen eh-
doton jyrkkyytensä kommunismia ja 
Neuvostoliittoa kohtaan. Mäntsälän 
kapinat ja muut laittomuudet saivat 
häneltä tuomion.

■■ Ragnar Nordström

Hollannin rannikolla ankarassa myrs-
kyssä. Sen 26 miehen miehistösta 
hukkui 11. ■

Kirjoittaja Paavo Salo on Historialli-
nen yhdistys Stella Polariksen halli-
tuksen jäsen. Julkaisuja: 
Sonderkommando Nord ja vaarojen 
aikakausi 
Medborgarbrödraskapets sammans-
värvning,  Kansalaisveljeyden salaliit-
to, DVD-Sonderkommando Nord.

Tässä ja lähes kaikissa ”erikois-
laatuisissakin” itsenäisyytem-
me aikaisissa operaatioissa 

mukana ollut Jääkärieverstiluutnant-
ti, heimosoturi ja Suomen suurin yk-
sityinen laivanvarustaja Loviisalainen 
Ragnar Nordström oli monitoimi-
nen ja värikäs mies Suomen histori-
assa. Hän oli merkittävä kansallinen 
ja myös tunnettu kansainvälinen taus-
tavaikuttaja. Hänen ehdoton ja jyrk-
kä toimintansa saattoi herättää risti-
riitaisia tunteita ja tarkoitan tällä sitä, 
että hän oli esimerkiksi kommuniste-
ja ja kommunismia kohtaan armoton, 
vaikka joskus harvoin saattoi jopa 
ymmärtää heidän vakaumustaan. Ve-
näjää ja Neuvostoliittoa kohtaa ei 
Nordströmillä ollut sen sijaan mitään 
kompromisseja, vaan koko elämän-

RAGNAR  NORDSTRÖM

Lisää aiheesta: 
Ragnar Nordström: ”Voitto tai 
kuolema”  1996                        
Ilmari Elo: ”Ett familjerederi i Lo-
visa 1926-1970”  2007
Christer Norrvik: Merenkulullisia 
ja s/s Karhulaan liittyviä tietoja
Paavo Salo: ”Merkittävä mies,ev.
ltn. Martti Terä”  PHS:n ”Miilu”-
lehti  2/2008
Gåshällanin mv-aseman päiväkir-
jat ym. aineistoa
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Kyberseminaari 
Tuusulassa

MPK:n ja ICT_Suomi ry:n kyberturvallisuusseminaari pidettiin MPK:n ICT-Suo-

mi ry:ltä saatuun  100 000 euron lahjoitukseen liittyen 8.3.2016. Seminaari ke-

räsi Tuusulan Majatalo Onnelan auditorioon runsaan osanottaja-joukon. Semi-

naarissa esiteltiin ICT-Suomi ry:n lahjotuksen turvin perustettua hanketta ja 

keskusteltiin hankkeeseen liittyvistä haasteista. Hankkeen avulla MPK pystyy 

kehittämään edelleen omaa kyberturvallisuuskoulutusohjelmaansa.

■■ TeksTi: Per-olof ÅsTedT
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L
iikenne- ja viestintämi-
nisteri Anne Berner toi-
mii projektin suojelijana. 
Ministeri toivotti tilai-
suuden vieraat videoter-

vehdyksen välityksellä tervetulleiksi, 
peräänkuuluttaen osaamisen merki-
tystä hankkeen toteutuksessa ja mu-
kana olevien suurta roolia Suomen 
kyberturvallisuutta kehitettäessä Val-
tioneuvoston 24.01.2013 tekemän ky-
berturvallisuusstrategisen päätöksen 
pohjalta, tavoitteena luoda edellytyk-
set tehdä Suomesta kyberturvallisuu-
den osalta johtava maa maailmassa.    

Seminaarin avasi MPK:n toimitus-
johtaja Pertti Laatikainen joka esitteli 
MPK:n toimintaa yleensä kertoen, että 
he toimivat laajemmin reserviläisten 
maanpuolustustaitojen ylläpitäjänä ja 
kehittäjänä sekä maanpuolustukseen 
liittyvien taitojen kokonaisturvallisuu-
den kouluttajana (laki 556/2007 va-
paaehtoisesta maanpuolustuksesta). 
Maanpuolustuksen nimissä toimitaan 
tässäkin asiassa vaikka Kyberistä pu-
hutaan, tavoitteena kyberosaamisen 
ja tietoisuuden lisääminen ja uuden 
oppimis-ympäristön rakentaminen 
yhteistyössä ICT-Suomi ry:n kanssa, 
saadun lahjoituksen turvin. MPK ke-
hittää mm. naisten mahdollisuuksia 
osallistua maanpuolustukseen ja jär-
jestää siihen liittyvää koulutusta josta 
kyberuhkien torjuminen ja valmiuksi-
en parantaminen ja kehittäminen on 
vain osa MPK:n laajaa tehtäväkent-
tää, täsmensi Laatikainen. 

Edellä mainittujen tavoitteiden  
ja lahjoituksen optimoimiseksi pe-
rustetun kyberturvallisuus-hankkeen  
vetäjäksi valittu Tero Oittinen  
esitteli kyberprojektin, siihen liitty-
vine aikatauluineen. Oittinen tote-
aa, että hanke tai projekti on muuta-
kin kuin pelkkää kyberiä. Hanke on 
laajempi kokonaisuus jossa avain-
asemassa on projektin resurssoin-
ti. Resurssit kun ovat pääsääntöisesti 
vapaaehtoisista kouluttajista muodos-
tuva ryhmä, joiden tehtävänä on kou-
luttaa mahdollisimman moni mukaan 
haluava. Viime vuonna pystyttiin ot-
tamaan mukaan vain 30 % halukkais-

ta. Myös kaluston kehittäminen kuu-
luu tehtäviimme, täsmentää Oittinen. 
Koulutuksen pääosana on ”hands 
on” tyyppisen koulutuksen järjestä-
minen ja laitteiston käytön kehittä-
minen. Järjestelmien siirret-tävyys ja 
siirrettävän kaluston käytön oppimi-
nen erilaisissa olosuhteissa, on tärkeä 
osa hanketta, kuin myös materiaalin 
hankkiminen kuvattaviin ilmiöihin 
sekä yhtenäisten koulutusperusteiden 
luominen koulutettaville. Hankesuun-
nitelma esitetään 30.06.2016 men-
nessä ja pilottitoteutus toteutetaan 
25.09.2016 mennessä.

ICT-Suomi
ICT-Suomi ry:n puheenvuorossa hal-
lituksen puheenjohtaja Ture Tähti-
nen kertoi yhdistyksen tulleen pe-
rustetuksi Konttorikoneliikkeiden 
yhdistys ry:nä talvisodan jälkeen ke-
väällä 1940, turvaamaan sen aikaisen 
tietotekniikan saamisen ulkomailta 
mm. puolustuslaitoksen käyttöön. Se-
minaarin pito-paikaksi valittu Onnela 
liittyy tietotekniikan historiaan sikäli, 
että ensimmäinen tiedustelukäyttöön 
kehitetyn Kyynel-radion lähetys ta-
pahtui onnistuneesti juuri Onnelasta, 
lähellä olevalle Ruskelan tilalle. Kont-
torikoneliikkeiden yhdistyksen, myö-
hemmin Toimistoteknisen Kaupan 
Yhdistyksen toiminnan muuttuessa 
koko ICT-alaa käsittäväksi siirrettiin 
ICT-Suomi ry:n toiminta osaksi Tek-
nologiateollisuutta ja sen Informaa-
tioteknologia sektoria. Tämä muutos 
on mahdollistanut lahjoituksen teke-
misen, kertoi Ture Tähtinen puheen-
vuorossaan.  

Kyberturvallisuuden merkitykses-
tä tämän päivän arjessa kertoi maju-
ri Harri Kantola, joka toimii Pääesi-
kunnan johtamisjärjestelmä osastolla, 
kyberpuolustussektorin esikunnas-
sa, osallistuen myös Virossa toimivan 
Naton Cyberdefence tiimin työhön.  
 Kantolan esittämään kysymykseen, 
-miten kyberpuolustus ymmärretään 
globaalisti, löytyy monen monta vas-
tausta, riippuen kulloinkin yksilön 
kyberosaamistasosta. Yhteiskuntaan 

kohdistuu erilaisia uhkakuvia joista 
suurin uhka kohdistuu energiasekto-
riin (29%). Muiden sektoreiden mer-
kitys määräytyy pitkälti sen perusteel-
la miten pitkälle sektorin palvelut on 
automatisoitu ja viety verkkoon. Tek-
nologian- ja informaation merkitys 
on suuri mutta on hyvä muistaa, että 
teknologia on vain väline jolla infor-
maatiota siirretään paikasta toiseen. 
Muitakin vaihtoehtoja siirtää infor-
maatiota on, sanoo Kantola. Ruotsil-
la ei esim. ole määriteltyä kyberstrate-
giaa. Kyberstrategian asemasta heillä 
on Informaatiostrategia jonka näkö-
kulmasta Ruotsalaiset kyberturvalli-
suutta tarkastelevat, tähdentää Kan-
tola. Isolla ns. QuickFix rahalla saa 
kyllä mitä vaan mutta yleensä pie-
nen yhteisön omat investoinnit ei kui-
tenkaan hyödynnä laajemmin muita 
paitsi rahan käyttäjiä. Kulmala kysyy 
myös miksi ei Ukrainassa loppujen lo-
puksi kybersotaa kuitenkaan käyty? –
Syynä voidaan pitää Ukrainan omaa 
kehittymätöntä Infrastruktuuria, joka 
ei ole niin kattava, että kyberhyökkä-
yksestä olisi ollut hyökkääjälle mer-
kittävää tai mittavaa hyötyä.   

Uhkista 
mahdollisuuksiin
Suomessa tilanne on aivan toinen to-
tesi puheenvuorossaan kyberturval-
lisuuden professori  Jarmo Limnell, 
Aalto-yliopistosta. Hän suositteli lu-
kemaan ” Cyber War in Perspective” 
-Russian Agression in Ukraine, kirjan 
jonka on kirjoittanut Kenneth Geers. 

Limnell tähdentää puheenvuo-
rossaan, että digitaalisuus edellyt-
tää turvallisuutta sisäänrakennettuna 
laitteisiin, järjestelmiin, arkkitehtuu-
reihin ja palveluihin. Koska digitaa-
linen turvallisuus ei ole pelkkää tek-
niikkaa, koskettaa se meitä jokaista. 
Organisaation toiminnan ja palvelu-
jen digitaalinen turvallisuus varmis-
tetaan osaamisella ja sen käytäntöön 
vievillä hyvillä hallintomalleilla. On 
ymmärrettävä, että turvallisuutta ra-
kennetaan strategisella, taktisella ja 
operatiivisella tasolla. Digitaalisen 
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turvallisuuden rakentaminen edellyt-
tää kompetensseja, jotka synnyttävät 
yritykselle kyvykkyyttä toimia osana 
kyberympäristöä. Paitsi että se auttaa 
tunnistamaan uhkia ja varautumaan 
niihin sekä poikkeustilanteisiin, se 
myös avaa silmät mahdollisuuksille.

On hyvä miettiä kuka ja miksi ky-
berhyökkäyksiä tehdään? Motiivit 
voivat olla taloudellinen hyöty, huo-
mion tarve, yleinen uteliaisuus ja tar-
ve selvittää hyökkäyskohteen kyber-
valmiudet jne. Suomi ei ole Limnellin 
mielestä vielä vuosiin kyberosaajana 
maailman kärkeä, mutta keskitasoa 
kylläkin. Täten perusteita kyberosaa-
misemme kehittämiselle on olemassa, 
sen kaikilla tasoilla. Kyberhyökkä-

yksiltä suojautuminen, alan kehi-
tykseen vaikuttaminen, tiedustelun li-
säämiseen, kyberpuolustuksen kehit-
tämiseen, reservin kouluttamiseen ja 
olemassa olevan kyberpuolustamisen 
mahdollistaminen on yksi suurista 
haasteista. Rahalla asiaa ei yksin saa-
da kuntoon, tarvitaan osaajia ja lain-
säädännön uudistamista, sillä kaikki 
asiaan liittyvät osa-alueet pitää saa-
da kuntoon. Mitä sitten kun tekniik-
ka on riittävällä tasolla, -jatkaa Lim-
nell. On panostettava yksilön turvaan 
ja suojautumiseen kyber-hyökkäyksiä 
kohtaan. Älypuhelimien merkitys pai-
kantamisessa ja edellisestä johtuvista 
tilanteista johtuen täytyy oppia ym-
märtämään, että nykytekniikka tar-
joaa mahdollisuuden tietovuodoille 
joita käytetään tarvittaessa hyväksi. 
Maanpuolustustyönkin kannalta on 
tärkeätä oppia suojautumaan   hen-
kilökohtaisesti kyberuhkia vastaan 
asioidessa verkossa, tai uhkien huo-
mioiminen omassa viestinnässä. Tie-
toteknisen kehityksen muutos tulee 
olemaan vielä suurempi tulevan 20 
vuoden aikana, kuin mitä se on ollut 
aikaisemman 200 vuoden aikana, tii-
vistää Limnell sanomaansa. 

Aksel Airoa lainaten Limnell tote-
si, että täytyy käydä pirusti kouluja, 
että osaa tehdä yksinkertaisia päätök-
siä ja muistuttaa, että asioiden positii-
vinen tulkinta uhkista mahdollisuuk-
siin vie kehitystä parhaiten eteenpäin. 

Kaksitoista käskyä
Limnell toteaa edelleen, että kyber-
turvallisuutta voidaan lisätä parhai-
ten kouluttautumalla olemassa ole-
vien teknologien osaajaksi. Hän 
esittää yhtenä faktana, että älykkäät 
ratkaisut tulee muuttamaan yhteis-
kuntaa tulevina vuosina valtavasti 
ja sellaista vauhtia, että kaikki mikä 
on digitalisoitavissa digitalisoituu. 
Yhteiskuntamme yrityselämän ja elä-
mäntapamme turvaamisesta Suoma-
laisten käsitys kybertietoisuusastei-
kolla on varsin heikko. Tutkimuksen 
keskiarvoksi saatu 4,27 arvo (asteik-
ko 1-10) osoittaa päättäjien mielipi-
teeksi sen, että Suomesta ei tule edel-
läkävijää lyhyellä tähtäimellä, vain 
pitkällä ja määrätietoisella työllä. ”Di-
gitaalinen turvallisuus on erottama-
ton osa tämän päivän turvallisuutta 
ja se pitää ymmärtää sekä välttämät-
tömyytenä, että mahdollistajana” sa-
noo Limnell. Varusmiehille opetetaan 
kybertietoisuutta koska he tarvitse-
vat sotilaina yleisnäkemyksen digita-
lisaatioon liittyvästä turvallisuudes-
ta ja riskienhallinnasta. Yhdysvaltain 
NSA:n johtaja Michale Rogers mat-
kustaa ympäri maata vierailleen ja 
puhuen Yliopistoissa digitalisaatiosta 
ja kyberturvallisuudesta, värväten sa-
malla parhaat resurssit palvelukseen-
sa. Suomen Kyberturvallisuus strate-
gian tavoitteena on tehdä Suomesta 
maailman turvallisin maa asua, yrit-
tää ja tehdä työtä. Tavoitteen saavut-
tamiseksi on oltava vahva, että edelli-
nen toteutuu. 

Mitkä asiat pitäisi huomioida, ky-
syy Limnell?
1. Strategiat 
2. Operatiiviset, - kannattaa lukea: 

The Art Of War by Sun Zsu
3. Monitieteinen kuva Kyberistä vas-

ta kehitteillä, laaja-alaisempi kuva 
luotava

4. Tekoälyn merkitys kasvaa, 5 milj. 
laitetta lisätään joka päivää verk-
koon

5. Kyber on läsnä kaikissa konflik-
teissa

6. STUXnetin merkitys ollut suuri, 
oli osa Nitro Zeus operaatiota

7. Kineettinen kyber: -Venäjä testaa 
rajoja erilaisilla operaatioilla

8. Osaajat maan paras ase. -osaava  
ihminen avainasemassa. -M Ro-
gers käy esitelmöimässä Yo:ssa/
korkeakouluissa palkkaamassa 
osaajia NSA:n palvelukseen

9. Huippuosaajien löytäminen on 
maallemme elintärkeä tulevaisuu-
den asia

10. Työ tulee tuottamaan paljon hy-
vää maanpuolustustyölle

11. Suomalaiset perinteet, yhteishenki 
ja tekeminen maamme vahvuuk-
sia 

12. Verkostoitumisen merkitys tur-
vallisuuden tienhaarassa, jatkuva 
ja nopea osaamisen kehittäminen 
tärkeä tulevaisuuden haaste

Limnell kysyy lopuksi: - Onko 
Suomen koulutusjärjestelmä sel-
lainen, että tavoitteet saavutetaan? 
ja jatkaa, että digitaalisten taitojen 
kehittäminen ja nuorten kouluttami-
nen kyberosaajiksi on tärkeä tulevai-
suuden haaste. On mietittävä miten 
yksilötasolla voidaan parantaa omaa 
kyberturvallisuutta? -Miten kotona 
toimitaan? -Miten laitteita käytetään, 
mitä teen laitteilla? Muistettava peli-
säännöt ja suojautuminen. Kaikkia 
edellisiä pitää mitata, kuten sitä olem-
meko edelläkävijä vaiko ei. Lain-sää-
dännöllä on myös tässä tärkeä rooli. 
Yhteiskunnan tietoisuuden tasoa tu-
lee alati tarkastella ja  mitata, päätti 
Limnell puheenvuoronsa. ■

++++

Kirjoittaja on ICT Suomi ry:n kunnia-
puheenjohtaja 

Tämä joko ilman kuvitusta tai voit tietty 
hakea netistä MPK ry:n tunnuksen ja kysyä 
matilta jotain kyberkuvitusta, sillä on semmo-
sia mitä on käytetty meidän lehdessä
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Jatkosodassa Ilomantsissa taistelleen 21.Prikaatin ve-
teraanit perustivat vuonna 1989 yhdistyksen, jonka 
nimi on 21.Prikaatin Perinneyhdistys ry. Yhdistyk-
sen tarkoituksena on prikaatin historiallisten perin- 

   teiden ja yhteisten muistojen sekä maanpuolustushen-
gen vaaliminen. Perinnetyön keskeisenä kohteena ovat ol-
leet Ilomantsin taistelut vuonna 1944 kaikkine siihen liitty-
vine osa-alueineen. 

21.Prikaatin Perinneyhdistyksen näkyvimpiä toiminta-
muotoja ovat olleet sotahistorialliset seminaarit.  Yhdis-
tys järjesti kesäkuussa 2012 seminaarin, jonka aiheena oli 
Talvi- ja jatkosodan operaatioiden johtaminen Ilomantsis-
sa. Vuoden 2014 toukokuussa järjestetyn seminaarin tee-
ma oli puolestaan Tykistö ja ilmavoimat Ilomantsin tais-
teluissa kesällä 1944. Molemmat seminaarit onnistuivat 
erinomaisesti, minkä vuoksi järjestetään kolmas seminaari 
perjantaina 13.5.2016 klo 12.00–16.30 Itä-Suomen yliopis-
ton Joensuun kampuksen Aurora II -rakennuksen salissa 
AU100 yhteistoiminnassa yliopiston historia- ja maantietei-
den laitoksen kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksu-
ton. Lounas ja kahvia on tarjolla eri maksusta viereisessä 
Ravintola Aurassa.

Seminaarin teemana on Aseellista toimintaa rintama-
linjojen takana Pohjois-Karjalassa jatkosodassa. Esitel-
mien painopiste on siviiliväestön kokemuksissa ja sota-
tapahtumissa Pohjois-Karjalassa toisen maailmansodan 

Venttiprikaati tarjoaa: 
Sotahistoriallinen seminaari toukokuussa Joensuussa

loppuvaiheissa. Sotahistorioitsija Tauno Oksanen esitel-
möi neuvostopartisaanien iskuista Pielisjärvellä-Lieksassa 
ja Ilomantsissa jatkosodan lopussa. Professori Juri Kilin 
valottaa punapartisaanien toimintaa venäläisestä näkökul-
masta. Ilomantsin sotahistoriallisen työryhmän puheen-
johtaja Aini Peltola kertoo rajaseudun siviiliväestöstä so-
dan pyörteissä. Dosentti Lassi Saressalon aiheena ovat 
puolestaan Päämajan kaukopartiot jatkosodassa.

Lisätietoja saa dosentti Pasi Tuunaiselta (pasi.tuunai-
nen@uef.fi tai p. 050-523 5514). ■

mailto:pasi.tuunainen@uef.fi
mailto:pasi.tuunainen@uef.fi
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Mekkala oli siis alussa kova ja 
heti puolen päivän jälkeen radiokeli-
kään ei ollut kohdallaan. Ekat yhte-
ydet   sinnikkäällä yrittämisellä saa-
tiin ja toisella tunnilla keli parani siten 
että yhteyksiä tuli mm. Kuopioon, 
Tikkakoskelle,Kouvolaan, Ilmajoelle, 
Espooseen, ja Sipooseen.  

Yhteensä saimme 8 radioyhteyttä 
sähkötyksellä ja erityisesti on mainit-
tava puheella AM modella hieno yhte-
ys  yhteys Ilmajoen asemalle. Kaikin-
puolin meillä oli mukava onnistunut 
radiotapahtuma jälleen kerran. Siitä 
kiitokset vasta- asemille. Kaikki yhte-
ydet tullaan kuittaamaan QSL- kortilla 
perinteen mukaan. Perinneradionnis-
sa voimmekin konkreettisesti ylläpi-
tää sotilasperinteitä mukavalla tavalla 
ja oppia voittamaan radioviestinnän 
asettamia haasteita. ■

Terveisin
Vexi OH3LB ja Tensu OH3FJQ/SA

Pirkanmaan Viestikiltalaisten 
perinneradiotapahtuman 
asemapaikka vaihtui  itse-
näisyyspäivän kiireiden ta-

kia Teiskon takametsistä Lempäälän 
Lempoisten kylään. 

Kalustona toimi rompetoriostok-
sena hankittu, todennäköisesti so-
dassa siipeensä saanut, vanha VRFK 
vm. 1943. Radiossa oli ostaessa kaik-
ki putket rikki, se oli ilman huolto-
merkintöjä ja sitä ei siis oltu sodan 
jälkeen kunnostettu. Tämä VRFK oli 
sitten ollut talven 2014/2015  kor-
jattavana ammattimiehellä Villellä 
OH6QR:lla Ähtärissä. Perinneradio-
päivänä päätettiin sitten kokeilla lai-
tetta ensi kertaa viestitykseen. Varalla 
meillä oli uudempi vuoden 1945 VRF-
KA radio, jota olemme jo käyttäneet 
aiemmin perinneradiopäivillä. 

Antennina toimi windom- anten-
ni joka asetettiin vinosti 5-12m korke-
uteen. Laitteen lähetysteho on 1,5W. 
Laite tuntui pelaavan hyvin ja mai-
nittakoon, että asemamme ei käyttä-
nyt minkäänlaisia nykyaikaisia apu-
vastaanottomia. Pyrittiin toimimaan 
niissä puitteissa kuin aiemminkin 
sota- aikana, virtalähdettä lukuunot-
tamatta. Oikeanlaisen työskentelyfii-
liksen täydensivät, sotilasradio perin-
nepäivää, kun juhlistimme, SA- puvut 
malli M36 sekä muutakin rekvisiittaa.

Näillä eväillä siis läksimme työs-
kentelypäivään. Kokeilimme laitet-
ta ensi kerran heti aamulla yhdeksän 
jälkeen, luettuamme ensin käyttö-
ohjeet. Norjalaisilla oli sähkötyksel-
lä heti kymmenen jälkeen jonkinmoi-
nen kontesti menossa ja vasta- asemia 
tai suomalaisia vastauksia emme tuol-
loin lainkaan kuulleet. Olimme siis 
hieman epävarmoja radiokeleistä ja 

jäimme odottamaan klo 12 tapahtu-
man virallista alkua. Tässä välissä 
Vexi osallistui jumalanpalvelukseen 
Lempoisten Pyhän Birgitan kirkossa, 
sekä sankarihaudalla seppeleenlasku-
tilaisuuteen. Tässä mielessä tapahtu-
man alkuajankohta vasta klo 12, oli 
mitä mainioin. 

Bandilla alkoihin kuhina heti 12 
jälkeen. Taajuusalueemme sähkötyk-
selle oli  3531 vain 3kHz päähän lä-
heisestä Kangasalan veljien asemasta. 
Harmittavan läheinen sijainti Kanga-
salta sijaitsevasta Sipi asemasta ai-
heutti jonkin verran meille häiriötä 
ja haittasi liikennöintiämme. Sinänsä 
hyvin kuulimme vastaanotossa kaik-
ki viereisten asemien liikennöinnit.  
Sota- ajan laitteen kanssa täytyy kor-
va toimia suotimena, koska kuullaan 
liikennöinti sekä ylhäältä että alhaalta 
viereisiltä asemilta. Pitää osata erot-
taa soundin korkeudesta oma vasta 
asema.

Pirkanmaanmaan  
Viestikiltalaiset 

perinneradiointitapahtumassa nr. 21–6.12.2015

■■ Kuva Tero Ahtee. Vexi OH3LB sähköttämässä 6.12.2015 vuoden 1943 VRFK ra-
diolla.
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www.facebook.com/
suomensotilas
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Mannisen ankara taistelu käytiin 

15.3.1918 Ruoveden Väärinma-

jalla. Pitkän perinteen mukaan 

ylihärmäläiset reserviläisjärjes-

töt ovat laskeneet kukkalaitteen 

muistomerkille aina taistelun 

vuosipäivänä. Niin nytkin tiistai-

na 15.3.2016, kun siitä oli kulunut 

98 vuotta.

■■ TeksTi Ja kuvaT: Jorma hauTala 

Tiedustelu huomasi 
15.3.1918, että vihollisen 
puolella oli erikoista lii-
kehdintää. Arveltiin, että 

jotain merkittävää on tapahtumassa. 
Asetuttiin asemiin Pyhkiön ja Puoli-
välin torppien väliseen maastoon. Vi-
hollinen hyökkäsi valtavalla voimalla 
ja puolustus iski lujasti vastaan. Sii-
nä rytinässä joukot joutuivat toisten-
sa lomaan ja ankarat taistelut jatkui-
vat miltei käsikähmässä mies miestä 
vastaan pimeään iltaan saakka, kun-
nes vihollinen viimein vetäytyi. Hyök-
kääjiä oli yli 500 ja puolustajia noin 
300. Taistelussa kaatui yhdeksän yli-
härmäläistä. Heistä nuorin oli 15 vuo-
den 6 kuukauden ja 11 päivän ikäinen 
lähettipoika. Haavoittuneita oli pari-
kymmentä.

Vihollisen halusi saada haltuunsa 
tärkeät Vilppulan aseman ja rautatien. 
Tämä saatiin estettyä. Runsaita tappi-
oita kärsinyt vihollinen luopui tavoit-
teestaan eikä enää hyökännyt.

Muistomerkki
Mannisen taistelualueelle ylihärmä-
läiset pystyttivät jyhkeän muistomer-
kin vuonna 1934. Muistomerkki si-
jaitsee Ruovesi – Vilppula maantien 
varrella noin 1 km Väärinmajasta 
Vilppulaan päin.

Vuosikymmenien katkeamaton pe-
rinteen mukaisesti ovat ylihämäläiset 
täsmällisesti aina vuosipäivänä kun-
nioittaneet yhdeksän kaatuneen yli-
härmäläisen muistoa kauniilla kukka-
laitteella. Nyt sen laskivat kapt Jarmo 
Kivimäki ja vääp Erkki Kallio. Juh-
lalliseen kunniakäyntiin oli osallistu-
jia Ylihärmästä, Ruovedeltä ja Tam-
pereelta. Joskus kunniakäynnille oli 
Ylihärmästä lähdetty vasta työpäivän 
jälkeen, jolloin Väärinmajalle saavut-
taessa ilta oli jo pimentynyt, mutta 
vuosipäivän kunniakäyntiä ei ole vä-
liin jätetty. Paluumatkalle Ylihärmään 
lähdettiin sitten yön selkään.

Suunnitelmia
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuh-
lavuoden lähestyminen asettaa vaati-
muksia. Raimo Salminen Ruoveden 
reserviläisistä kertoi, että suunnitel-
missa on saada tälle alueelle pöytä ja 
penkki sekä tienvarteen muistomer-

kistä kertovat ennakkomerkit. Nämä 
merkit on anottava tienpitäjältä, Des-
tialta. Siirryttiin Kukkataloon kahvil-
le. Tilaisuus jatkuin ylihärmäläisten 
ja ruoveteläisten reserviläisjärjestöjen 
yhteisellä suunnittelukokouksella.

Kunniakäynti Mannisen 
taistelun muistomerkillä

■■ Kapteeni Jarmo Kivimäki ja Vääpe-
li Erkki Kallio

■■ Juhlalliseen kunniakäyntiin osallistujat vasemmalta:  Arto Isoaho, Tampereen 
Suomalainen klubi, Vapaussodan perinneyhdistys, Niilo Mustikkamaa, Tampe-
reen Suomalainen klubi, Vapaussodan perinneyhdistys, Mikko Virkajärvi, Ruo-
veden Reserviupseerikerho, Sauli Latvala, Ruoveden Reserviläiset, Jyrki Jokinen, 
Kyläpäällikkö, Erkki Kallio, vääpeli Ylihärmän Reserviläiset, Jarmo Kivimäki, kap-
teeni Ylihärmän Reserviupseerien puheenjohtaja, Heikki Selkee, Ruovesi, Raimo 
Salminen, Ruoveden Reserviläiset, Veli-Matti Keskinen, Ylihärmä, Jari Alatalkkari, 
Ylihärmä ja Reijo Kärkelä, Ruovesi.
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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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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



MAANPUOLUSTAJA 1•2016 59

Hyvää 
Puolustusvoimien 
Lippujuhlapäivää.

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi 
tilata  Suomen Sotilaasta tai tulostaa 
lehden kotisivuilta osoitteesta:  
www.suomensotilas.fi

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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