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”Vaikka jääkäreitä 
ei enää ole, heidän 
sankaritarinansa 
elää.” 
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MAANPUOLUSTUSKILTOJEN liiton hen-
kilöjäsenmäärä on laskenut parinkym-
menen vuoden aikana. 20 vuotta sitten 
jäsenyhdistyksissämme oli yli 34 000 
jäsentä, nyt enää puolet siitä. Vähene-
mistä tapahtuu kahta reittiä: liitosta on 
eronnut kiltoja, ja kiltojen jäsenmäärät 
ovat pienentyneet.  

KILLOILLA ON ERILAISIA syitä kuulua 
tai olla kuulumatta liittoon. Ja killoilla 
on erityistä vapautta: killan virallisuut-
ta tai olemassaolon oikeutusta ei ky-
seenalaisteta sen perusteella, kuuluuko 
se liittoon vai ei. Joissain muissa yhtei-
söissä liittoon kuulumattomia yhdistyk-
siä ei pidettäisi samalla tavalla ”oikei-
na” yhdistyksinä. Liiton jäsenyys on 
jokaisen killan oma asia, vaikka sillä on 
vaikutuksia  muihinkin kiltoihin. Liiton 
ylläpitämisen kulut jäävät harvenevan 
jäsenkiltajoukon kannettaviksi. Jos ke-
hitys jatkuu nykyisen kaltaisena, edessä 
ovat jälleen keskustelut jäsenmaksujen 
korottamisesta tai viimeistenkin kuluja 
aiheuttavien toimintojen karsimisesta. 
Tuon polun äärimmäisessä päässä on 
liiton itsenäisen olemassaolon kyseen-
alaistaminen.

ONKO LIITON OLEMASSAOLO sitten olennaista? Minusta se 
on vähintäänkin tärkeää. Liittona saamme näkyvyyttä ja 
yhteyksiä sekä ylläpidämme palveluita, jotka muuten oli-
sivat yksittäiselle killalle vaikeita toteuttaa. Yksittäinen yh-
distys voi joko päättää keskittyä vain omaan toimintaan-
sa ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tai sitten kuulua 
useamman yhdistyksen liittoon ja saada sitä kautta kana-
van laajempaan toimintaan. Liittomme tarjoaa valtakun-
nallisen jäsenyysvaihtoehdon yhdistykselle, joka haluaa 
pitää jäsenmaksunsa kohtuullisena ja silti käyttää siitä val-
taosan yhdistyksen omaan toimintaan. Toivon, että näin 
valitsevia kiltoja on jatkossakin riittävästi.

USEASSA KILLASSA henkilöjäsenten määrä on laskussa. 
Varsinaista tietoa syistä minulla ei ole, mutta tarkastele-
malla jäsenmääriä 20 vuoden ajalta (1996, 2006 ja 2016) 
jotkin asiat nousevat esille. Perinnekillat, joitain poikke-
uksia lukuun ottamatta, ovat menettäneet yli puolet jä-
senistään. Lähes samanlainen kehitys on lakkautettujen 
joukkoyksiköiden killoissa. Aselajikilloissa ja toimivien 
joukko-osastojen killoissa on sekä kasvavia, pieneneviä 
että suunnilleen ennallaan pysyviä kiltoja.

NOPEAN INTERNETIN selailun perus-
teella yksi yhteinen tekijä kasvaville ja 
ennallaan pysyville killoille on netissä 
oleva kalenteri ja siellä runsaasti tapah-
tumia. Uudet jäsenet tulevat jo siitä su-
kupolvesta, joka selvittää tilanteen en-
sin Googlesta. Jos killassasi tuskaillaan 
uusien jäsenten puutetta, niin tehkää-
pä koe: pyytäkää kiltaan kuulumaton-
ta etsimään kilta netistä ja kertomaan 
mitä www-sivujen perusteella killassa 
tapahtuu ja tehdään. Mutta hyvätkään 
www-sivut ja runsaskaan toiminta eivät 
tuo jäsentulvaa, useimmiten se oikean 
ihmisen oikeassa maailmassa tekemä 
hihasta nykäisy on olennaista. Hyväl-
lä netti-ilmeellä on silti vahva vaikutus 
asenteeseen kiltaa kohtaan.

ONKO SUURI JÄSENMÄÄRÄ olennais-
ta? Ei se ainakaan välttämätöntä ole. 
Useimmiten tärkeämpää kuin jäsen-
määrä on aktiivisten jäsenten määrä. 
Kokonaisjäsenmäärä on tärkeää, jos 
killalla on suurempia menoja ja jäsen-
maksut ovat merkittävä tulonlähde. Ja 
suuresta kokonaisjäsenmäärästä on hel-
pompi värvätä mukaan sinne aktivis-
tien joukkoon. Erilaisten velvollisuuksi-
en kaatuminen yhä pienemmän joukon 

niskaan on pahasta. Aiheuttaa uupumista ja johtaa pahim-
millaan vakaviin ongelmiin, jos killan toimintaa kannatel-
lut avainhenkilö ei enää jatkakaan. Hyvässä toiminnassa 
on olennaista, että jatkuvuus huomioidaan kaikessa.

ONKO YKSITTÄISEN KILLAN olemassaolo sitten olennais-
ta? Yksittäisen maanpuolustusharrastajan näkökulmas-
ta ei, kunhan hänellä on hyviä vaihtoehtoja. Mutta entä-
pä kun itse killan toiminnassa on jotain sellaista, mitä ei 
tulisi päästää katoamaan tai unohtumaan tai sille ei ole 
vaihtoehtoa? Varsinkin perinnekilloissa tämä on usein ti-
lanne ja juuri perinnekillat näyttävät olevan keskimäärin 
heikoimmassa tilanteessa jäsenmääränsä suhteen. Joskus 
on edessä tilanne, ettei löydy riittävästi ihmisiä huolehti-
maan kaikesta siitä, mitä aikaisemmin on ylläpidetty. Hii-
puvissa killoissa on tehtävä tärkeitä päätöksiä niin kauan 
kuin niiden toteuttajia on vielä riittävästi mukana. Mitä 
killasta ja sen toiminnasta on todella olennaista säilyttää 
ja kuka siitä olennaisesta tulevaisuudessa huolehtii. Tätä 
on syytä miettiä.

Sami Kesäjärvi, Liittohallituksen jäsen

Olennaista

Uudet jäsenet 
tulevat jo siitä 
sukupolvesta, joka 
selvittää tilanteen 
ensin Googlesta.

Tilaa 
nyt.

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Posti- 
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan       /      2016 alkaen

 Maanpuolustuskiltalaiselle hinta  

 vain 55 €/12 kk 
 TILAA NYT
Tilaajan tiedot:

Nimi: ________________________________________

Osoite: ______________________________________

Postinro: _____________________________________

Postitoimipaikka: _____________________________

Puh. nro _____________________________________

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

Täytä ja lähetä  
oheinen kuponki 

tai soita tilaus  
(03) 4246 5334 

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@ 
kustantajapalvelut.fi
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Kannen kuva
Puolustusvoimat

Paino
Punamusta

n Ilmavoimien Kiltaliitto

 6 Ilmavoimien Kiltaliitto täytti 20 vuotta – Ossi Kurki

n Lentovarikon Kilta ry

 9 Lentovarikon kesäretki Latviaan – Jorma Hautala 
 12 Lentotekniikkaseminaari Tampereella – Jorma Hautala

n Tutkamieskilta

 14 Lennokit ja ilmatorjunta – Heikki Marttila

n Karjalan Prikaatin Kilta ry

 20 Nuorekas vanha sotilaskaupunki Lappeenranta – Paavo Mikkonen

n Maanpuolustuskiltojen säätiö

 21 Kiltalaisilla on oma säätiö – Arto Arvonen

n Reserviratsastajat ry

 22  Reserviratsastajat juhlatunnelmissa – Paavo Vaarela

n Saaristomeren Merivartioston Kilta ry

 24 Kilta edistää veneilyturvallisuutta – Ismo Suomi

n Selkämeren Rannikkokilta

 26 Killan vierailu Örön linnakesaarella – Tauno Setälä

n Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

 28 Kesäinen kiltaretki Rysäkarille – Kristiina Slotte ja Sirpa Holma

n Jääkäritykistön Kilta ry

 29 Tykistömuistomerkki pelastettiin jälkipolville – Sirkka Ojala

n Puolustusministeri Niinistön juhlapuhe

 32 Jääkäriliikkeen itäisen reitin 100-vuotisjuhla

n Pohjankankaan Tykistökilta ry

 36 Mikä ihmeen Pohjankankaan Tykistökilta? – Tuomas Rantala

n Kaakkois-Suomen Viestikilta ry

 38 Sotahistoriaa tutuksi – Tapio Teittinen

n Pirkanmaan Viestikilta ry

 40  Pirkanmaan Viestikilta 50 vuotta – Veikko Kuumola

n Kymen Jääkäripataljoonan Kilta

 42  Killan 50-vuotisjuhlaa – Markku Seppä 
 43 50 vuotta yhteisyyttä – Martti Rela

n Porin Prikaatin Kilta

 45 Killalla jäsenmäärän raju kasvu – Kari Nummila

n Pohjoismaiset Kiltapäivät

 46  36. Pohjoismaiset Kiltapäivät Ruotsissa

n Karjalan Poikien Kilta 

 47 Karjalan Poikien Kilta 60 vuotta – Seppo Hyttinen 
 48 Taival-jotos

n Juhani Peltoluoma

 49 Hätähuuto nuorten ja isänmaan puolesta

n Sääkilta ry

 52 Sääkilta paljasti muistolaatan Vallisaaressa

n Heikki Tiilikainen

 54 Lapsen sota – surua ja iloa

n Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta

 56 Vanhan kiväärinluodin arvoitus – Ilkka Virtanen

sisällys

s. 14Lennokit ja 
ilmatorjunta
n Helmikuun viimeisenä lauantaina oli 
 Ilmatorjuntamuseolle saapunut seitse-
mänkymmentä henkilöä Tutkamieskillan 
ja Ilmatorjuntamuseon järjestämään len-
nokkipainotteiseen tilaisuuteen. Tilaisuus 
koostui kolmesta esitelmästä ja Matti Kul-
malan opastamasta kierroksesta Helsinki-
hallissa.

Saaristomeren 
merivartioston Kilta edistää 
veneilyturvallisuutta
n Kilta toimii Merivartioston hen-
gen ja toiminnan mukaisena merel-
lisenä kiltana, jonka tunnusomaisia 
piirteitä ovat maanpuolustukselli-
sen hengen ylläpidon lisäksi veneily-
turvallisuuden, veneilytaitojen sekä 
saaristotaitojen edistäminen.

Tykistömuistomerkki 
pelastettiin
n Jääkäritykistön Kilta kunnosti talkoo-
työnä Hämeenlinnassa, Suomen kasar-
milla olevan muistomerkin, joka koos-
tuu Jääkäripatteriston kolmesta tykistä.

s. 24

s. 29
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IImavoimien kiltatoiminta alkoi 
1960-luvulla, jolloin yli puolet kil-
loistamme perustettiin tiiviiseen tah-
tiin. Aika oli kypsä vapaaehtoistoi-
minnalle maanpuolustuksen saralla. 

Kiltatoiminta koettiin yhdistäväksi voimaksi. 
Se tavoitti ihmiset sotamiehestä kenraaliin, 
antoi mahdollisuuden Ilmavoimien perintei-
den vaalimiseen”, totesi Ilmavoimien Kilta-
liiton puheenjohtaja eversti evp Juha Suon-
perä avatessaan Ilmavoimien Kiltaliiton 
20-vuotis- ja Ilmasotakoulun Killan 10-vuo-
tisjuhlan sekä lipunnaulaustilaisuuden huh-
tikuun loppupuolella Jyväskylän kaupun-
gintalolla. Suonperä jatkoi:  ”Killat toimivat 
myös joukko-osastojemme ja niitä ympäröi-
vän yhteiskunnan yhdistävänä tekijänä. Kil-
lat ylläpitävät ja kohottavat maanpuolustus-
henkeä kolmannen sektorin roolissa.” 

Tilaisuuteen osallistui myös Ilma-
voimien komentaja, kenraali Kim Jää-
meri, joka piti juhlapuheen. Puhees-
saan kenraali Jäämeri käsitteli mm. 
suurvaltasuhteiden ja lähialueiden 
turvallisuustilanteen viimeaikaista 
muuttunutta kehitystä, joka korostaa 
tehtäviinsä kykenevän ja uskottavan 
maanpuolustuksen merkitystä. Hän 
puhui myös ilmapuolustuksen kehi-
tyksestä ja totesi, että kooltaan pie-
nen on tavoiteltava tehokkuudeltaan 
sellaista kalustoa, jolloin koulutuk-
sen ja kaluston yhdistelmällä voidaan 
saavuttaa määrällistä alivoimaa ta-
soittava etu. Ensi vuosikymmenel-
lä käyttöikänsä päähän tulevan Hor-
net-kaluston suunnitelmien mukaista 
korvaamishanketta Jäämeri piti edel-
lytyksenä puolustuskykymme ylläpi-
dolle ensi vuosikymmenen loppupuo-
lelta eteenpäin. Kenraali korosti myös 
Ilmavoimien tarvitsevan kaikkien va-
paaehtoisten, kiltojen ja muiden ilma-
puolustusta tukevien vapaaehtoisjär-
jestöjen työn ja tuen onnistuakseen 
tärkeällä tehtäväalueellaan.

Ilmasotakoulun Killan 
lipun naulaus
Ilmasotakoulun Killan lipun naulaus-
puheen piti killan puheenjohtaja in-
sinöörieverstiluutnantti evp Jarmo 

Alanko korostaen puheessaan lipun 
merkitystä yhteenkuuluvuuden ja yh-
teishengen vahvistajana.

”Aikana, jolloin yhtenäisiä univor-
muja ei vielä käytetty, oli lippu näky-

vin joukkoa yhdistävä tunnus. 
Joukko-osaston lippu esiteltiin 
aina joukkoon tuleville sotureil-

le, koska joukon tehtävänä oli 
seurata joukon komentajaa ja hä-

nen mukanaan kulkevaa lippua. 
Lippu sijoitettiin perinteisesti jou-

kon keskelle, jolloin sillä oli keskei-
nen merkitys joukon johtamisessa ja 

taistelutahdon nostattamisessa”, sel-
vitti Alanko lipun historiallista taustaa.

Ilmasotakoulun Killan lipun suun-
nittelun lähtökohdaksi on valittu kot-
ka, mikä kuvaa osuvasti Ilmavoimia 
ja sen taistelukykyä. Lipun valkoisella 
pohjalla kohti luodetta osoittavat kol-
me salamaa kuvaavat puolestaan kol-
mea toimialaa, joita ilmasotakoulussa 
koulutetaan: ohjaajia, lentotekniik-
kaa ja johtamisjärjestelmää. Lipun on 
suunnitellut Puolustusvoimien heral-
dikko Liisa Kontiainen. Lipun naula-
sivat Ilmavoimien, Jyväskylän yliopis-

Kiltojen tekemä työ merkittävää vapaaehtoisessa 
maanpuolustuksessa

Ilmavoimien Kiltaliitto  
täytti 20 vuotta

n TEKSTI: OSSI KURKI
PILVEN VEIKKO -LEHDEN PÄÄTOIMIT TA JA

n Tilaisuuteen osallistui myös Ilmavoimien komentaja, kenraali Kim 
Jäämeri.

”
Aikana, jolloin yhtenäisiä univormuja ei 
vielä käytetty, oli lippu näkyvin joukkoa 
yhdistävä tunnus. 
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Kiltaliitto  
– jäsenkiltojen 

yhteistoimintaelin

I lmavoimien Kiltaliitto (IVKL) perustettiin kah-
deksan killan voimin 29.5.1996 Pirkkalan lento-
tukikohdassa. Seuraavana vuonna kiltaliitto liittyi 

Maanpuolustuskiltojen liiton (MPKL) jäseneksi. Ilma-
voimien Kiltaliiton jäsenkillat ikäjärjestyksessä: Lapin 
Lennoston – Lentorykmentti 4:n kilta, nykyisin Lapin 
Lennoston Kilta, Ilmavoimien Viestikilta, Kymenlaak-
son Ilmakilta, Lentotekniikan Kilta, Lentosotakoulun 
Kilta, Satakunnan Lennoston Kilta, Karjalan Lennoston 
Kilta, Viestikoelaitoksen Kilta, Lentovarikon Kilta, Heli-
kopterikilta, Ilmasotakoulun Kilta. 

Ilmavoimien organisaatiomuutokset muuttivat myös 
kiltakenttää: Kauhavalla toiminut Ilmasotakoulun kil-
ta jatkoi toimintaansa Lentosotakoulun killan nimellä, 
kun Tikkakoskella perustettiin uusi Ilmasotakoulun kil-
ta 29.4.2006.

Ilmavoimien Kiltaliitto on alusta alkaen ollut löyhä jä-
senkiltojensa yhteistoimintaelin. Lähes kaikki toiminta 
on keskittynyt jäsenkiltoihin. IVKL:n tehtävänä on ollut 
toimia jäsenkiltojen edustajana yhteistyökumppanei-
hin päin silloin, kun se on katsottu parhaaksi. Muutoin 
toimintaperiaatteena on ollut ns. jäsenkiltojen alueel-
linen/paikallinen edustaminen ja yhteistoiminta esim. 
 Ilmasiltoihin.
 
Kiltojen toiminta suurelta osin perustuu joukko-osas-
tonsa tai toimialansa perinteiden vaalimiseen. Perin-
teiden tallentamista on toteutettu kirjoittamalla histo-
riateoksia, pystyttämällä muistomerkkejä ja -tauluja 
tapahtumapaikoille, tuottamalla myyntituotteita, järjes-
tämällä seminaareja, tapahtumia, juhlia ja matkoja ko-
timaassa tai ulkomaille.

Vuoden 2015 lopussa Ilmavoimien kiltojen jäsenmää-
rä oli 3 452, joista naisjäseniä 233.  Lisätietoja: http://
mpkl.fi/” \n _blankmpkl.fi > jäsenyhdistykset > Ilma-
voimien kiltaliitto

Leena Tiainen
Pilven Veikko -lehden toimitussihteeri

ton ja kaupungin, paikallisen liikemaailman ja 
kulttuurin edustajat sekä useat yksityiset hen-
kilöt. Oman naulansa lippuun iski myös jyväs-
kyläläinen 93-vuotias veteraani, pilvenveikko 
Antti Savela. Lipun vihki sotilaspastori Jouni 
Huikko.

Pilven Veikko vuoden kiltalehti
Ilmavoimien Kiltaliiton lehti, Pilven Veikko, joka 
täytti tänä vuonna 20 vuotta, palkittiin ja valit-
tiin Maanpuolustuskiltojen Liiton 2015 Vuoden 
kiltalehdeksi. Perusteluissa mainittiin lehden 
antaneen hyvän perehdytyksen ilmavoimien 
koulutusmuutokseen.

MPKL antoi Pilven Veikolle myös kunniamai-
ninnan Harri Rintalan kirjoittamasta artikkelis-
ta: ”Sotilaslentäjän fyysinen kuormittuminen, 
kunto ja työperäiset terveyshaitat”. Perusteluis-
sa todettiin: hyvää yleistietoa sotilaslentäjien 
ammatin kuormittavuudesta. Palkitun lehden 
voi lukea   http://issuu.com/” \n _blankissuu.
com -palvelusta hakusanalla: Pilven Veikko

n Oman naulansa lippuun iski myös jyväskylä-
läinen 93-vuotias veteraani, pilvenveikko Ant-
ti Savela.

Kauniin sunnuntain 

 viileinä aamuvarhaisina 

hetkinä kiltalaiset nousi-

vat linja-autoon suunna-

ten kohti Länsisatamaa. 

Lentovarikon  Killan ke-

säretken kohteena 24.–

26.7.2016 oli Baltia, lähin-

nä Latvia.

P
erinteitä noudattaen Aar-
no ja Raija Saramäki 
huolehtivat onnistuneen 
ja monipuolisen matkan 
järjestelyistä. 

Aarno Saramäki kertoi matkan var-
rella olevista Kiltamme perinteiden 
kannalta tärkeistä kohteista, muisto-
merkeistä ja laatoista. Varapuheenjoh-
tajamme Jussi Ronumäki muistutti 
meitä tulevista matkoista, toiminnas-
ta ja tapahtumista. Hän toivotti uudet 
jäsenet tervetulleiksi.

Riiasta Smardeen
Meillä oli opastettu kiertokäynti lin-
ja-autolla ja kävellen Riian vanhas-
sa kaupungissa. Näimme torilla Mus-
tapäiden talon ja kuulimme tarinan 
tornitalon huipulla olevasta kissapat-

saasta. Varsin pysäyttävä oli vuoden 
1991 kansannousun muistomerkki. 
Niin lähellä aikaamme tapahtui niin 
traagisia asioita. Kolmen veljeksen 
talolla katusoittajat tervehtivät mei-
tä huomaavaisesti Maamme-laululla 
ja kierokäynnin jatkuessa hyvästeli-
vät meidät Heili Karjalasta -laulun sä-
velin.

Osallistuimme Smarden (Schmar-
denin) taistelun 100-vuotispäivän juh-
lallisuuksiin 25.7.2016.

Matkalla Smardeen Kyösti Tam-
misto kertoi erittäin tarkasti taistelun 
kulun, sen eri vaiheet, tunnelman ja 
seuraukset. Ankaran taistelun H-het-
ki oli keskiyöllä. Siihen osallistui hy-
vällä menestyksellä suomalainen Jää-
käripataljoona 27:n pioneerikomppia. 
Pioneereista Paavo Heikki Kinnunen 
kaatui ja kymmenen haavoittui. Haa-

Lentovarikon 
Killan kesäretki 
Latviaan
n TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

n Suomen puolustusministeri Jussi  
Niinistö

n Smardenin Krouvi, joka oli ole-
massa jo taistelun aikana 100  vuotta 
sitten
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voittuneista Matti Jaakko Fält menehtyi 
vasta yli vuotta myöhemmin sotasairaa-
lassa Hannoverissa 13.8.1917. 

Tämän menestyksekkään taistelun 
merkityksestä kertoo sekin, että taistelun 
päivämäärä 25.7. on otettu Pioneeriase-
lajin vuosipäiväksi. Sitä on vietetty vuo-
desta 1916 lähtien joka vuosi ja niin tä-
näkin vuonna.

Suomalaisten Pioneerien kunniaksi 
paljastettiin Schmardeniin eli latviaksi 
Smardeen komea muistomerkki. Juhlal-
lisessa tilaisuudessa pidettiin useita pu-
heita ja läsnä olivat molempien maiden 
puolustusministerit. Musiikista vastasi 
Kaartin soittokunnan vaskiyhtye johta-
janaan musiikkimajuri Pasi-Heikki Mik-
kola ja solistina oopperalaulaja Heikki 
Aalto. Suomesta osanottajia tilaisuuteen 
oli saapunut monta linja-autollista. Myös 
Yle ja MTV olivat paikalla.

Tukkumista Saulkrastiin
Paluumatkalla Riikaan tutustuimme pie-
nellä kiertoajelulla Tukumsiin (saks. 

Tuckum, usein vanhoissa suomalaisis-
sa lähteissä myös muodossa Tukkum). 
Näimme mm. Tukumsin rautatieaseman, 
joka esiintyy Jääkärin morsian -eloku-
vassa. Kävimme myös hiekkarannois-
taan ja pitsihuviloistaan kuuluisassa Jur-
malassa ja sen viihtyisällä kävelykadulla.

Kotimatkalla pysähdyimme Latvian 
Saulkrastissa kunnioittamaan suomais-
lentäjien muistoa.

Lentovarikon Killasta Juhani Ronu-
mäki, Aarno Saramäki ja Vesa Rinkinen 
laskivat kauniin kukkalaitteen Junkers Ju 
88 A-4, JK -274:n turmapaikalle pystyte-
tylle muistomerkille. Koneen ollessa siir-
tolennolla 23.4.1943 se sai moottorivian 
ja epäonnistuneessa pakkolaskussa mie-
histön jäsenet Urho Jääskeläinen, Lau-
ri Suhonen ja Aimo Valkeeniemi sekä 
matkustaja Erkki Horma saivat surman-
sa.

Vesa Rinkinen, jonka ansiota tämän 
muistomerkin pystyttäminen on, kertoi 
paikan etsimisen, muistomerkin suunnit-
telun ja pystyttämisen monet eri vaiheet. 
Siihen kaikkeen kului kolme intensiivis-

tä, työntäyteistä vuotta. Muistomer-
kin paljastusjuhla vietettiin kaksi 
vuotta sitten.

Pärnu
Matkaan kuului vielä pieni kiertoajelu 
Viron puolella kauniissa Pärnun kyl-
pyläkaupungissa. Sen vilkkaalta käve-
lykadulta löytyi helposti helteelläkin 
viihtyisän vilpoisia ruoka- ja kahvi-
paikkoja. Siitä sitten Tallinnaan, lai-
vaan ja mukavan matkan päätteeksi 
tiistai-illan jo hämärtyessä tutulle ko-
tiseudulle. Koko matkan ajan oli käy-
tössämme hyvä, ilmastoitu linja-auto.

Näin hyvin järjestetyllä ja moni-
puolisella matkalla oli ilo olla muka-
na. Harmittaa niiden puolesta, jotka 
eivät syystä tai toisesta päässeet mu-
kaan. No, sitten ensi kerralla.

n Yhteiskuva muistomer-
kin edessä. Vasemmalta Jää-
kärisäätiön puheenjohtaja 
kenraalimajuri Jukka Pen-
nanen, pioneeritarkastaja 
eversti Jouko Rauhala (edel-
lisen takana), Maavoimien 
komentaja kenraaliluut-
nantti Seppo Toivonen, Lat-
vian puolustusministeri Rai-
monds Bergmanis, hänestä 
toinen oikealle Suomen 
puolustusministeri Jussi Nii-
nistö ja hänen vieressään 
Muistomerkkitoimikunnan 
puheenjohtaja kenraalima-
juri Juhani Kääriäinen.

Maanpuolustuskiltojen liitton kenttä-
kauppa on avattu. Sieltä saat käte-
västi tilattua suoraan kotiisi kilta-

tuotteita. Kenttäkauppaan pääset joko liiton 
internetsivujen kautta www.mpkl.fi tai mene-
mällä suoraan osoitteeseen:   
http://mpkl.fanshop.fi/

Käy tutustumassa valikoimaan. Voit myös 
esittää omia toiveitasi tuotteista, joita 
haluaisit kenttäkaupassa olevan myynnissä. 
Toiveet ja mahdolliset kyselyt voit esittää 
Kenttäkaupan sivulla http://mpkl.fanshop.fi/
index.php?route=information/contact olevalla 
lomakkeella.

n Kauniin kukkalaitteen Junkers Ju 88 A-4, JK -247:n muistomerkille Saulkrastis-
sa laskivat Juhani Ronumäki, Aarno Saramäki ja Vesa Rinkinen.

Maanpuolustuskiltojen liiton 
kenttäkauppa on avattu
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T
eknikkokapteeni Juha-
ni Ronumäki Lentova-
rikon Killasta toivotti 
luennoitsijat ja yleisön 
tervetulleeksi. Hän jär-

jesti seminaarin ja oli kutsunut par-
haat asiantuntijat luennoimaan. In-
sinööriprikaatikenraali Kari Renko 
avasi tilaisuuden kertoen maamme 
lentotoiminnan alkuajoista sekä Len-
tokonetehtaan ja Varikon perustami-
sen tarpeellisuudesta. Tuolloin todet-
tiin myös koulutuksen tärkeys. 

Insinöörieversti Juha Hakulisen ai-
heena oli Varikon eri vaiheet 90 vuo-
den ajalta alkaen Ilmailutelakan ajois-

kä koneet ovat tulossa tiensä päähän 
ja suunnitelmat niiden korvaamisesta 
uusilla koneilla. Vaikka Hornetit len-
tävät vielä 10-15 vuotta, on esivalmis-
telut niiden korvaamiseksi jo aloitet-
tu. Kokonaisuudessa uusien koneiden 
hankinta on näinä määrärahaleikka-
usten aikoina vaikea asia. 

Täysipainoisen seminaarin tiuk-
kaa ohjelmaa kuvaa se, että kahvi-
tauon aikana lentokapteeni, insinööri 
Esa Passila kertoi lentokuntoon enti-
söimästään Viima VI-17 -koneestaan. 
Hän on entisöinyt lentokuntoon myös 
Safir SF-27- ja Fouga FM-37 -koneet. 
Hän mainitsi, että Kauhavalle Hawk-
patsaan ja Safir-vitriinin lisäksi on 
suunnitteilla uusi kolmen koneen vit-
riini, johon on tulossa Pyry, Stiegli-
tz SZ-25 ja mahdollisesti Viima, mut-
ta muitakin vaihtoehtoja on. Lisäksi 
suunnitellaan Fougat-muistomerkin 
siirtämistä Lentokonepuistoon.

Veljekset Karhumäki
Toimitusjohtaja Pekka Karhumäki 
esitteli Veljekset Karhumäki Oy:n len-
totoiminnan alkutaivalta. Vaikka kaik-
ki sujui hyvin, mahtui siihen jopa ko-
larointi linja-auton kanssa. Heidän 
ilmakuvauksensa ovat tänään tuon 
ajan hienoa ja arvotettua historian 
tallennusta. Yksi kohokohta oli, kun 
Kar-Air avasi Malagan siviilikentän. 

Siitä muistona on siellä nyt Kar-Airin 
väreissä oleva komea Convair Metro-
politan 440 -museokone.

Filosofian tohtori Pertti Korhonen 
kertoi havainnollisessa ja selkeässä 
esityksessään eri lentomoottorien toi-
mintaperiaatteet. Meille selvisi, miten 
monien toimintojen summana fysii-
kan lakeja noudattaen tonnien painoi-
set koneet nousevat ilmaan ja pysyvät 
siellä.

Lopuksi Juhani Ronumäki kiitti lu-
ennoitsijoita ja seminaariin osallistu-
neita toivottaen hyvää kotimatkaa. 

n TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

Tilaisuus pidettiin Tampe-

reen Suomalaisella Klubilla 

6.11.2015, ja se keräsi yli sata 

lentotekniikasta kiinnostu-

nutta kuulijaa kautta maan 

aina  Helsingistä ja Rovanie-

meltä asti. Syyssateisena per-

jantaina Marskinsali täyttyi 

viimeistä sijaa myöten, ja jo 

osanottajamääräkin kertoo, 

miten tarpeellinen tämä se-

minaari oli.

ta (1924) aina tähän hetkeen, jolloin 
varikko toimii integroituna Puolustus-
laitoksen logistiikkalaitokseen. Tuona 
ajanjaksona varikko on vastannut yli 
150 konetyypin tarpeista. Toiminta on 
sopeutettu joustavasti moniin muu-
toksiin niin, että varsinaisten tehtävi-
en hoito on aina ollut etusijalla.

Kalusto tänään
Insinöörieverstiluutnantti Juha-Mat-
ti Ylitalo esitteli Ilmavoimien tämän 
hetken lentokaluston. Hän selosti 
Horneteille tehdyt ja menossa olevat 
elinkaaripäivitykset. Hän kertoi, mit-

Lentotekniikkaseminaari 
Tampereella

n Lentokap-
teeni, insinööri 
Esa Passila ja 
Viima VI-17.
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Lentovarikon Killan uusi puheenjoh-
taja kapteeni Matti Käkelä kertoi vie-
lä lyhyesti killan monipuolisesta toi-
minnasta. Hän toivoi uusien jäsenien 
liittyvän hyvään kiltaamme. 

Yleisesti juteltiin, miten Ilmavoi-
mien Varikon yhdistäminen Puolus-
tusvoimien logistiikkalaitokseen on 
vaikuttanut toimintaan. Käsiteltiin 
myös puolustusvoimauudistuksen ai-
heuttamia muutoksia. Kaikki nämä 
on tehty ja tehdään siten hallitusti, 
että täysi toimintakyky ja valmius säi-
lyvät koko ajan.

n Vasemmalta: teknikkokapteeni Juhani Ronumäki, insinööriprikaatikenraali Kari Renko, insinöörieversti Juha Hakulinen, 
insinöörieverstiluutnantti Juha-Matti Ylitalo, toimitusjohtaja Pekka Karhumäki ja filosofian tohtori Pertti Korhonen.

n Juhani Ronumäki ja filosofian tohtori Pertti Korhonen.
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A
lkutalvesta Tutkamies-
killassa syntyi ajatus 
elävöittää killan ko-
kousta järjestämällä 
sen yhteyteen esitelmä-

tilaisuus, johon voivat osallistua myös 
killan ulkopuoliset henkilöt. Samalla 
aktivoidaan myös omaa killan jäse-
nistöä sekä tehdään kiltaa tunnetuk-
si. Tämän tyyppiselle tapahtumalle Il-
matorjuntamuseo on varsin sovelias 
paikka. Tapahtumaa oli mainostettu 
lennokkikerhoille, radiohistorian seu-
roille, radiokerhoille ja maanpuolus-
tuskilloille.

Ohjuspuolustus  
– robottien sota
Eversti (evp) Ahti Lappi muistut-
ti esitelmänsä alussa ilmapuolustuk-
sen tarkoituksesta, eli suojata sodassa 
strategisia kohteita ja omia joukkoja. 
Teknisenä vaatimuksena on kyky ha-
vaita ja torjua erilaiset ilmamaalit. Il-

Nykyisin ilmasota voidaan käydä 
ilman yhtään ilmassa olevaa miestä, 
eli ilmatorjunnalla ei ole enää pelo-
tevaikutusta. Helsingin pommitusten 
torjuntavoitto perustui ilmatorjun-
nan tulen pelotevaikutukseen, jolloin 
pommituslentäjät pudottivat pommit 
ennen kohdetta ja kaarsivat takaisin. 
Ohjukseen, miehittämättömään lento-
koneeseen tai lennokkiin ei pelotevai-
kutus toimi, vaan jokainen maali on 
tuhottava. 

Miehittämättömiä lentokoneita ja 
lennokkeja käytetään 3D-tehtäviin 
(dirty, dull, dangerous). Nämä kor-
vaavat tiedustelu- ja tulenjohtoko-
neet sekä osittain myös rynnäkköko-
neet. Miehittämättömiä lentokoneita 
ja lennokeja käytetään lähes joka päi-
vä. Skaala näillä miehittämättömillä 
laitteilla on laaja, isoimmat ovat mat-
kustajakoneen kokoisia ja pienimmät 
tavanomaisen harrastelennokin ko-
koisia. 

Sotilasmahdit kehittävät erilaisia 
miehittämättömiä lentokoneita ja len-
nokkeja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 
Esimerkiksi Israel on kehittänyt ”ka-
mikaze-UAV:n”, eli miehittämättömiä 

Lennokit ja 
ilmatorjunta 

esillä Tutkamieskillan kokouksessa

matorjunnan tehtävä ei ole puolus-
taa tyhjää ilmatilaa, vaan kohteita ja 
joukkoja.

Esitelmässä tuli esiin ilmasodan 
muuttunut kuva vuosien 1991-2015 
aikana, jolloin pommikoneet on kor-
vattu risteily- ja ballistisilla ohjuk-
silla sekä rynnäkkölentokoneet ja 
taisteluhelikopterit raketeilla ja tykis-
töohjuksilla tai taistelulennokeilla. 
Lisäksi tiedustelu- ja tulenjohtolen-
tokoneiden tehtävät hoidetaan satel-
liiteilla ja lennokeilla. Ahti Lappi toi 
esiin, sen että ilmasodan doktriini on 
muuttunut, sitä ei vain ole Suomessa 
huomattu. Tällä hän viittasi käynnis-
sä olevaan hävittäjien uusintahank-
keeseen.

Ilmatorjunnan tehokkuudesta ja 
tarpeellisuudesta kertovat tilastot. 
Vuosina 1965-2015 käytyjen sotien 
pudotustilastoja perusteella ilmator-
junnan osuus kaikista vastapuolel-
le aiheutetuista taistelutappioista on 
87 %, alivoimaisella puolella 97 %.

n Israel on kehit-
tänyt ”kamikaze-
UAV:n”, eli mie-
hittämättömiä 
pieniä ja isoja 
lennokkeja, jois-
sa on taistelula-
taus.

Helmikuun viimeisenä lau-

antaina oli Ilmatorjunta-

museolle saapunut seitse-

mänkymmentä henkilöä 

Tutkamieskillan ja Ilmator-

juntamuseon järjestämään 

lennokkipainotteiseen ti-

laisuuteen. Tilaisuus koos-

tui kolmesta esitelmästä 

ja Matti Kulmalan opasta-

masta kierroksesta Hel-

sinki-hallissa. Kierroksen 

aikana Tutkamieskillan jä-

senet jäivät Tuusula-halliin 

pitämään sääntömääräistä 

tilikokousta.

n TEKSTI: HEIKKI MART TILA

P
U

O
L

U
S

T
U

S
V

O
IM

A
T



MAANPUOLUSTAJA 2•2016 1716 MAANPUOLUSTAJA 2•2016

pieniä ja isoja lennokkeja, joissa on 
taistelulataus. Lennokit voivat maassa 
olevan operaattorin avulla etsiä maa-
lin. Sen löytyessä operaattori lukitsee 
lennokin maaliin, johon tämä hyök-
kää. Jos maalia ei löydy, lennokit pa-
laavat takaisin.

Ilmamaalien torjunnassa tarvitaan 
erilaisia aseratkaisuja erityyppisiin 
maaleihin, maalien luonteesta johtu-
en voidaan puhua myös ammusten-
torjunta-aseista. Pieniin maaleihin 
(liitopommit, lennokit, tykistörake-
tit yms.) soveltuvat tutkaohjatut ty-
kit, risteilyohjuksien torjunnassa tar-
vitaan ohjuksia ja korkealla lentävien 
miehittämättömien koneiden torjun-
taan tarvitaan korkeatorjuntakykyisiä 
ohjuksia. 

Lennokkien torjuntaan on kehitteil-
lä ja kehitetty erilaisia aseita, kuten 
elektromagneettinen pulssiase ja lase-
rase. Tutkaan liitetty elektromagneet-
tinen pulssiase lähettää häiriöpulssin, 
joka sotkee lennokin ohjausjärjestel-
män. Tämän aseen torjuntaetäisyys 
on 2-8 kilometriä. Laseria on kehitet-
ty jo liki 50 vuotta, ja se saattaa olla 

tulevaisuuden ase. Kehitteillä on lase-
raseita. joiden torjuntaetäisyys on 2-7 
kilometriä pienten kohteiden torjun-
nassa. Tykkiaseisiin on amerikkalai-
silla suunnitteilla ammuksia, jotka oh-
jautuvat maalia kohden. ”Ekologisena 
aseena” tuli esiin koulutettu haukka, 
joka voi siepata pienen lennokin.

Esitelmässä tuli esiin mahdollises-
ti Suomen yli aliääninopeudella len-
tävät risteilyohjukset. 1970/80-luvun 
vaihteessa asiaa ruvettiin Suomessa 
tutkimaan ja todettiin, että teknises-
ti risteilyohjus voidaan torjua melkein 
millä tahansa ilmatorjunta-aseella, jos 
ohjuksen reitti aseen kohdalle sattuu. 
Nykyisillä it-ohjuksillamme, ITO90M 
ja ITO12, nämä maalit voidaan torjua, 
mutta ohjuksia tarvittaisiin enem-
män. Tulevaisuudessa yliääninopeu-
della lentävät risteilyohjukset voidaan 
myös torjua, torjunta-aika vaan on vä-
häisempi. 

Lennokit soveltuvat lähitieduste-
luun ja kenttätykistön tulenjohtoon, 
Suomessa näihin tehtäviin on tulossa 
Orbiter. Tämän kokoluokan lennokit 
pystytään torjumaan useimmilla ilma-
torjunnan aseilla, mutta eteen voi tul-
la kustannustehokkuus. Pienikin oh-
jus maksaa huomattavasti enemmän 
kuin lennokki. 

Ahti Lappi otti kantaa Iltasano-
missa olleeseen kenraali (evp) Matti 
Aholan artikkeliin, jossa sanottiin ve-
näläisten pitkän kantaman (400 km) 

ilmatorjunta-ohjusten olevan uhka 
Suomen ilmapuolustukselle. Lappi 
korjasi artikkelin viestin sanoen oh-
justen olevan uhka vain hävittäjille, 
ei ilmatorjunnalle. Nykyiset hävittä-
jät uusillakin asejärjestelmillä varus-
tettuna joutuvat lentämään ohjusten 
kantaman alueella ennen kuin voivat 
käyttää aseitaan. Aholan lausunto to-
disti, että pitkän kantaman ilmator-
juntaohjusten tärkeys ilmapuolustuk-
sessa on havaittu. 

Ahti Lappi toi esiin näkemyksen-
sä ilmatorjunnan ohjusten tarpees-
ta ja ilmatorjunnan tilasta Suomes-
sa. Strategiset kohteet, joihin kuuluu 
myös pääkaupunki, voidaan suojata 
pitkän kantaman ohjuksilla, joilla on 
korkeatorjuntakyky ja taktisten ballis-
tisten maalien torjuntakyky. Sotilas-
kohteiden ja joukkojen suojaukseen 
tarvitaan myös lyhyen/keskipitkän 
matkan ohjuksia, joilla on erilaisten 
ilmamaalien torjuntakyky. 

Suomessa ilmatorjunnan rauhan 
ajan organisaatiota on supistettu niin 
paljon, että tilanne on huonompi kuin 
talvisodan alkaessa. Nykyiset ilma-
torjunnan henkilöresurssit eivät sal-
li uusien järjestelmien käyttöönottoa. 
Ilmavoimilla on kymmenen kertaa 
suuremmat henkilöresurssit kuin il-
matorjunnalla ja päävastuu strategi-
sesta ilmapuolustuksesta. Loogista 
olisikin, että Ilmavoimille hankitaan 
pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuk-

sia, joilla voidaan suojata pääkaupun-
kia ja torjua myös taktillisia ballisti-
sia ohjuksia. 

Lennokkipojan 
sotakokemuksia
Lentokapteenin arvonimellä palkittu 
Olavi Lumes kertoi kokemuksistaan 
talvi- ja jatkosodan ajalta. Ennen tal-
visotaa Olavi Lumes rakensi eri len-
tokoneiden malleja Vallilan Lennok-
kikerhossa. Mallien rakentaminen 
opetti tunnistamaan tulevan viholli-
sen ja omien lentokoneet toisistaan. 
Talvisodan aikana 15-vuotias Olavi 
Lumes komennettiin alkusammutus-
mieheksi pommitusten varalta varus-
teena hiekkaa ja lapio. 

Välirauhan aikana Messuhallissa 
pidettiin sotasaalisnäyttely, jonka yh-
teydessä lennokkipojat lennättivät ku-
mimoottorilennokkeja. Nämä lenno-
kit oli varustettu pienillä pommeilla, 
laskuvarjohyppääjillä ja pienillä len-
tolehtisillä, jotka tippuivat alas len-
non aikana.

IT-koululla oli vänrikkinä Aimo 
Siro, lennokkiharrastaja hänkin. Hän 

värväsi 16-vuotiaan Olavi Lumeksen 
lennättämään vapaasti lentävää lii-
dokkia, johon ilmatorjuntakonekivää-
reillä tehtiin tähtäysharjoittelua. Len-
nokki oli saksalaisten piirustusten 
mukaan rakennettu Baby. Liidokin 
kopio alkuperäisissä väreissä on Ilma-

torjuntamuseon Tuusula-hallissa mui-
den maalilennokkien seurassa.

Jatkosota Olavi Lumeksella alkoi 
Stadionin tornissa, jossa hän oli ilma-
valvonnassa. Lentokoneiden puumal-
lien teosta saatu konetuntemus auttoi 
tunnistamaan vihollisen konetyypit. 
Kun Malmin kentälle tuli Brewster-
laivue, niin 17-vuotias Olavi Lumesta 
tarvittiin torjuntahävittäjien viestipo-
jaksi. Hän vei puhelimella saadut vi-
holliskoneiden tiedot kentällä odotta-
ville torjuntaan lähteville hävittäjissä 
istuville lentäjille.

Lennokkipojan palvelus jatkui esi-
kuntatyössä, jossa 19-vuotiaana tuli 
kahden vuoden palvelus täyteen. Sil-
tä matka jatkui ilmatorjunnan Käpy-
patteriin ja vuonna 1943 Ilmavoimien 
sähkötyskurssille. Sodan loppupuo-
leen Olavi Lumeksella sisältyi Malsi-
tulenjohtotason käyttö, viestitoimin-
ta Porkkalan tyhjennyksessä ja lyhyt 
käynti Lapin sodassa.

Maalilennokkeja oman 
toimen ohella
Yliluutnantti (evp) Keijo Kari tuli Hel-

…pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusten tärkeys 
ilmapuolustuksessa on havaittu. 

n Eturivissä oikealta tutkaveteraanit Lasse Kalervo ja Jaakko Nuoramo. Heidän vieressä eversti Ahti Lappi. Toisessa rivissä 
oikealla Keijo Kari ja hänen vieressään Kaarlo von Freymann.

n Venäläinen S-400.

n Lentokapteeni Olavi Lumeksella 
on kädessään Baby-liidokki, jollaisel-
la hän lennätti maalilentoja välirau-
han aikana.
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singin Ilmatorjuntarykmenttiin vuon-
na 1958. Ennen eläkkeelle lähtöä tu-
lenjohtoon liittyvät järjestelmät ja 
olkapäältä ammuttavat ohjukset tuli-
vat tutuksi ja maalilennokit olivat mu-
kana 12 vuotta kulloisenkin päätoi-
men ohella. Keijo kertoi, että hänestä 
tuli lennokkipoika 35 vuoden iässä, eli 
hiukan vanhempana kuin edellä pu-
hunut Olavi Lumes.

Ilmatorjunnan käyttöön tarkoitet-
tujen maalilennokkien hankinta aloi-
tettiin vuonna 1967, jolloin tehtiin 
ensimmäinen tarjouspyyntö. Saadut 
tarjoukset eivät kuitenkaan johtaneet 
hankintoihin. Vuonna 1969 ilmator-
junnan tarkastaja eversti Unto Kaa-
sinen antoi tehtävän aloittaa lennok-
kien hankinta uudelleen. 1970-luvun 
alussa Avaruustekniikka Ky:n Kaar-
lo von Freymann teki tarjouksen il-
matorjunnalle sopivista lennokeis-
ta ja hankinnat aloitettiin. Haluttu 
maalilennokki poikkesi monessa suh-
teessa tavanomaisesta harrastuskäy-
tössä olevasta lennokista, mm. las-
kutelineet puuttuivat ja lennokit oli 
varustettu laskuvarjolla. Laskuvarjo-
jen käytöstä luovuttiin myöhemmin. 
Lennokeilla laskeuduttiin avoimille 
pelloille, kalliolle tai tiheisiin puihin. 
Veteen laskua lennokkien laitteet ei-
vät kestäneet, mutta siihenkin joskus 
jouduttiin.

taamaan määrätty henkilö oli töissä 
esikunnassa. Vuonna 1972 Keijo Karin 
silloinen päällikkö kysyi, että eikö ole 
ketään, joka voisi ottaa lennokit hoi-
taakseen, jolloin Keijo ottikin tehtä-
vän vastuulleen. Hän oli silloin tulen-
johtopatterissa ja hänen vastuullaan 
oli tutka- ja johtokeskuskalustoa. Kei-
jolla itsellään ei ollut lennätystaitoa, 
mutta Porin Prikaatista löytyi varus-
miespalvelusta suorittamassa lennok-
kiharrastaja Rauno Aavasalo. Hänet 
komennettiin Helsingin Ilmatorjunta-
rykmenttiin aliupseerikouluun ja len-
nokkeja lennättämään. Vuonna 1973 
oli Lohtajalla Kaarlo von Freymannin 
johdolla lennätysopetustilaisuus, jol-
loin kipinä tarttui, kuten Keijo asian 
ilmaisi. Tämän jälkeen Rauno Aava-
salo opetti Keijoa lennättämään Hyry-
län varuskunnan läheisellä peltoalu-
eella.

Pulaa lennättäjistä
Lennättäjistä oli pulaa, joten Keijo 
Kari etsi lennokkikerhojen kautta len-
nokkiharrastajia, jotka eivät vielä ol-
leet suorittaneet varusmiespalvelua. 
Heitä houkuteltiin hakeutumaan va-
rusmiespalvelukseen Helsingin Ilma-
torjuntarykmenttiin. Ja jos ei saatu 
lennokkiharrastajia, niin otettiin ra-
diolla ohjattavien autojen harrastajia. 
Nämä pystyivät korjaamaan lennok-
keja ja niiden tekniikkaa, koska ma-
teriaalit ja laitteet olivat osin samoja.

Aluksi maalilennokkeja käytettiin 
etäisyysmittaus- ja it-aseiden suun-
tausharjoituksiin. Myöhemmin len-
nokit toimivat myös maaleina, jol-
loin ilmatorjuntatykkiin oli kiinnitetty 
apuaseeksi rynnäkkökivääri. Maali-
lennokkeja ammuttiin myös 23 ja 40 
mm:n tykeillä. Vaikka maalilennokki 
lentää hitaammin kuin lentokone, on 
se kuitenkin maalina vaikea. Lennok-
ki lentää ampuvaa asetta lähempänä 
kuin mitä lentokone lentäisi, jolloin 
lennokin kulmanopeus vastaa liki ää-
nen nopeudella kauempana lentävää 
lentokonetta.

Maalilennokkeja pystyttiin lennät-
tämään sellaisissa sääolosuhteissa, 

joissa lentokone ei pystynyt vetämään 
maalipussia. Keijo Kari kertoi tapauk-
sesta, jossa kertausharjoitusjoukko 
oli jo viikon ollut Lohtajalla ja sään 
vuoksi maalilentoja lentokoneella ei 
voitu lentää. Hyrylään saapui käsky 
ottaa kaksi lennokkia mukaan ja saa-
pua heti Lohtajalle. Keijolla ei silloin 
ollut vielä lennätystaitoa, joten mu-
kaan lähti Kaarlo von Freymann, ja 
harjoitukset saatiin käyntiin. Keijo 
mainitsi, että yhteistyö tarviketoimi-
tuksissa ja muussa avussa sujui hyvin 
Avaruustekniikan Kaarlo von Frey-
mannin kanssa.

Maalilennokit olivat aluksi vain 
Hyrylässä Helsingin Ilmatorjuntaryk-
mentissä, ja toimittiin yhdellä tai kah-
della lennokilla. Ilmatorjunnan tar-
kastaja eversti Kalervo Kankaanpää 
päätti, että muutkin ilmatorjuntapat-
teristot varustetaan lennokeilla. Tila-
us käsitti seitsemän lennokkia ja nii-
den maakaluston. Lennokit sijoitettiin 
Turun, Tampereen ja Salpausselän Il-
matorjuntapattereihin. Lisäksi Rova-
niemeä varten varattiin kalusto.

Niinisalossa ollut tiedustelupuo-
likin oli kiinnostunut lennokista ja 
halusi siihen kameran. Lennokin 
moottorissa voiteluaineena käytetty 

n Keijo Kari 
lennättämäs-
sä vuonna 
1997.
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n MALE 67 -lennokin prototyyppiä esitellään Puolustusvoimien edustajille  Laut-
tasaaressa helmikuussa 1968. Radiolähetin kädessä Avaruustekniikka Ky:n toimi-
tusjohtaja Kaarlo von Freymann. Esittelylento onnistui ja Puolustusvoimat tilasi 
käyttöönsä kolme MALE 67:n prototyyppiä.Lennokit oli tarkoitus varustaa mate-

riaalilla, joka heijastaisi tutkasignaaleita. 
Käytäntö kuitenkin osoitti, että lennok-
kiin suunnatun tutkan signaali häiritsi 
lennokin vastaanotinta ja lennokki saat-
toi tippua alas.

Hankintojen jälkeen lennokit olivat 
käyttämättä pari vuotta, koska niitä vas-

risiiniöljy kuitenkin esti kameran käy-
tön. Moottori puhaltaa pakoaukosta 
voiteluöljyn ulos, jolloin se olisi peit-
tänyt kameran optiikan. Merivoimat 
halusi myös maalilennokin, ja hei-
tä varten kehitettiin isompikokoinen 
lennokki. 

Keijo Kari oli maalilennokkijaoksen 
jaosjohtaja, kun Helsingin Ilmatorjun-
tarykmenttiin tulivat isot maalilenno-
kit, MALE 82, jotka ovat oikeammin 
miehittämättömiä lentokoneita. Kei-
jolla työtehtävät vaihtuivat tutka- ja 
tulenjohtojärjestelmistä olkapääoh-
juksiin ja esikuntatyöhön, mutta koko 
ajan hän hoiti maalilennokeita oman 
toimensa ohella, 12 vuotta. Maalilen-
nokit olivat aina mukana erilaisissa 
tilaisuuksissa, mm. olkapääohjusten 
esittelytilaisuuksissa. 

Ennen eläkkeelle lähtöä Keijo oli 
tutustunut Hyvinkään lentokentällä 
nuoreen lennokkiharrastajaan Mikko 
Mäkiseen ja Keijo houkutteli hänet 
Hyrylään varusmieheksi. Kun Keijo 
jäi eläkkeelle vuonna 1984, otti Mik-
ko lennokit hoitaakseen. Mikko hoi-
ti tointa yli 30 vuotta ja jäi eläkkeelle 
noin vuosi sitten.

n Viimeinen lento: 
 ilmatorjuntatykki “Ser-
gein” täysosuma koitui 
tämän MALE 67:n kohta-
loksi Lohtajan leirillä ke-
sällä 1974.
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K
arjalan Prikaatin Kilta ry 
ja Vapaussodan ja Itsenäi-
syyden Kymenlaakson Pe-
rinneyhdistys ry saivat 
liikkeelle linja-autollisen 

jäseniään tutustumismatkalle Lappeen-
rantaan torstaina 25. elokuuta. Matkal-
le lähdettiin aamuvarhaisella, jotta ehdit-
tiin Maasotakoululle, jota esitteli koulun 
apulaisjohtaja eversti Petteri Rokka. 
Asiantuntevasti ja mielenkiintoisesti teh-
ty esittely havaintokuvineen kesti hie-
man alle tunnin, ja saimme tietää, että 
Maasotakoulu toimii viidellä paikkakun-
nalla eri puolilla Suomea. Esityksestä sel-
visi, että Rakuunamäki tyhjenee ainakin 

osittain jo vuonna 2017. Toiminta siir-
tyy Rakuunamäeltä Lappeenrannan len-
tokentän viereen Opistonmäelle ”Leiri”-
alueelle.

Myös JP27:n Perinneyhdistys ry:n 
kiertävä Jääkärinäyttely oli varsin monen 
matkalaisen mielenkiinnon kohteena. 
Varuskunnan komendantti, yliluutnant-
ti Antti-Pekka Kaarna selvitti kiertoaje-
lun aikana Lappeenrannan Rakuunamä-
en ja Opistonmäen historiaa ja nykyistä 
toimintaa. 

Rakuunaruokalassa nautitun lounaan 
jälkeen kierrettiin Lappeenrannan lähi-
seutuja tutustuen mm. yliopiston laa-
jahkoon rakennuskompleksiin sekä Lap-

Nuorekas vanha sotilaskaupunki

Lappeenranta n TEKSTI JA KUVAT:  
PAAVO MIKKONEN

peenrannan vanhaan linnoitukseen. 
Ajelun lomassa pysähdyttiin Lotta-pat-
saalle, jolle puheenjohtaja Matti Mikko-
nen laski kukkalaitteen saatesanoineen. 

Lähtökahvit nautittiin Lappeenrannan 
125-vuotisella Upseerikerholla, jota esit-
teli Upseerikerhon puheenjohtaja majuri 
Ilkka Kemppi. Varsin vaiheikas on ker-
horakennuksen historia komeine muoto-
kuvineen ja varusteineen. Mikä on tämän 
ja monen muun kerhorakennuksen koh-
talo tämän vuoden jälkeen… Tuntiviisari 
kellossa ehti melkein kiertää koko ympy-
rän, mutta aika ei tuntunut pitkästyttäväl-
tä. Ne, jotka eivät olleet mukana, voivat 
vain kadehtia…

H yvä kiltalainen, tiedät-
hän, että kiltalaisilla on 
oma säätiö, joka myöntää 
apurahoja vain killoille ja 

kiltapiireille. Säätiön jakamien apura-
hojen kasvattamisen edellytyksenä on 
varainhankinta. Säätiön hallitus pi-
tää tärkeänä, että kiltalaiset osallistu-
vat myös varainhankintaan esimerkik-
si oman killan hyväksi. 

Maanpuolustuskiltojen liitto perus-
ti säätiön vuonna 2000 ja asetti sil-
le 25 000 euron säädepääoman. Sää-
tiön taseen loppusumma on nyt lähes 
400 000 euroa. Säätiö on viime vuosi-
na jakanut apurahoja 5 000 euroa vuo-
dessa. Lisäksi säätiö on jakanut 1 000 
euron tunnustusstipendin killalle, jol-
la on kestävää pitkäjänteistä kehitystä. 
Tänä vuonna tuon stipendin sai Saa-
ristomeren merivartiokilta ry. Ensi vuonna tämä stipen-
di tulee olemaan 1 500-2 000 euroa. Hallituksen periaate-
päätöksen mukaan myös ensi vuonna jaetaan 5 000 euroa 
apurahoina killoille tai kiltapiireille. Säätiön hallitus päät-
tää apurahojen jaosta liiton apurahatoimikunnan esitysten 
perusteella. 

Maanpuolustuskiltojen liiton 50-vuotisjuhlavuonna 
2013 perustettiin kolme nimikkorahastoryhmää: organi-
saatioiden, yksityishenkilöiden ja kiltalaisten nimikko-

rahastot. Organisaatioiden ryhmässä 
pienin lahjoitus on 2 000 euroa ja yk-
sityishenkilöiden rahastossa 1 000 eu-
roa. Kiltalaisten rahastossa ei ole lah-
joituksille alarajaa. Nimikkorahastoja 
on viime vuosina pääomitettu viiden 
prosentin vuotuisella tuotolla, joten 
rahastojen reaaliarvot ovat kasvaneet. 
Rahastojen tuotot voidaan vastaavas-
ti kohdentaa esimerkiksi oman kil-
lan hyväksi, jolloin säätiö tilittää kil-
lalle tuotto-osuuden. Rahasto voidaan 
perustamisvaiheessa ”korvamerkitä” 
oman killan hyväksi. 

Porin prikaatin kilta ry on varain-
hankinnassa ja rahastojen perustami-
sessa edelläkävijä ja suunnannäyttäjä. 
Killan avainhenkilöt ovat hankkineet 
ja perustaneet nimikkorahastoja kil-
tansa hyväksi yhteensä 20 000 euron 

arvosta. Säätiö tilittää tuottoina killalle 1 000 euroa. Muut 
killat ja kiltalaiset eivät ole vielä heränneet, mutta vielä eh-
tii mukaan. Koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä mukaan 
varainhankintaan. 

Lisätietoja antaa säätiön asiamies Arto Arvonen, puhelin 
0500 783244, sähköposti: arto@arvonen.name

n Kiltalaisilla on oma säätiö:

n Lotta-patsas Lappeenran-
nassa.

n Saapa nähdä, säilyvätkö yksiköiden tunnukset vielä vuoden 2017 jälkeen 
 Rakuunamäellä.

n Puheenjohtaja 
Matti Mikkonen 
valmiina laske-
maan kukkalait-
teen Lotta-pat-
saalle.

Maanpuolustuskiltojen säätiö

n Kauppaneuvos Arto Arvonen on 
Maanpuolustuskiltojen säätiön 
asiamies.
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A urinkoisen, joskin hiu-
kan tuulisen, juhlapäi-
vän avaus alkoi lipun 
nostolla ja seppeleen 

laskulla sodissamme kaatuneitten 
suomenhevosten muistomerkillä.

Seuraavaksi siirryimme suoritta-
maan seppeleenlaskun Myllykosken 
sankarihaudoilla.

Juhlatilaisuuden avaussanat Mika 
ja Taina Lehtisen kotitilalla lausui 
puheenjohtaja Mika Lehtinen. Kilta-
veli Harri Lappalaisen muistoa kun-
nioitettiin hiljaisella hetkellä. 

Kouvolan kaupungin tervehdyk-
sen esitti kaupunginhallituksen 2. pu-
heenjohtaja Anssi Tähtinen, ja juh-
lapuheen piti kapteeni evp. Kalevi 
Sirén.

Tervehdysten ja huomionosoitus-
ten jälkeen sana oli vapaa. Tilaisuutta 
käytettiin runsaasti hyväksi.

Rovasti Heikki Heinonen piti lo-
puksi kenttähartauden, ja tämän jäl-
keen oli ohjelmassa museon ja pe-
rinnehuoneen avaus perinteisellä 
sinivalkoisen nauhan leikkauksella. 

Juhlaväen tutustuttua molempiin 
kohteisiin, perinne-esineisiin, valo-
kuviin ja Seppo Saarisen lyhyteloku-
vaesitykseen Reserviratsastajat ry:n 
monipuolisesta toiminnasta olemas-
saolonsa ajalta olikin jo aika siirtyä 
nauttimaan yhteinen kenttälounas. 
Maukkaan lohikeiton ja täytekakun 

Reserviratsastajat 
juhlatunnelmissa
Reserviratsastajat ry:n 35-vuotisjuhla ja museon 

ja perinnehuoneen avajaiset  pidettiin 27.8.2016 

Myllykoskella killan puheenjohtajan Mika 

Lehtisen kotitilalla. 

n TEKSTI: PAAVO VAARELA  n KUVAT: SEPPO SAARINEN

oli juhlaväelle loihtinut Taina Lehti-
nen. Kiitokset vielä kerran Tainalle.

Juhlatilaisuuden juonsi Päivi Mä-
kinen ja musiikista vastasi Veli-Matti 
Friman. Illalla siirryimme vielä naa-
purikylään ja saimme nauttia Päivi 
Mäkisen loistavasta Edith Piaf -tul-

n Mika Lehtinen 
ja Reijo Hieta-
mäki laskemassa 
seppelettä sanka-
rihaudalle.

n Suomenhevonen Aarteen Metsästäjä 
seurasi juhlan kulkua omasta aitiostaan.

kinnasta Veli-Matti Frimanin taidok-
kaan säestyksen myötä. Kiitos Päivi ja 
Veli-Matti!

n Puheen-
johtaja Mika 
Lehtinen ja 
sotaveteraa-
nien edusta-
ja rouva Eila 
Forsström.

Tervehdysten ja huomionosoitusten jälkeen 
sana oli vapaa. Tilaisuutta käytettiin runsaasti 
hyväksi.

n Ylh. Kapteeni evp Kalevi 
Sirén piti juhlapuheen.

n Oik. Jaakko Valve vas-
taanotti Reserviratsastajien 
killan pienoislipun.
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Historia
Saaristomeren merivartios ton Kilta ry. 
on perustettu vuonna 1990. Tilaus kil-
lan perustamiselle virisi jo 1980-lu-
vulla killan perustamista edeltäneissä 
Merivartioston kertausharjoituksis-
sa. Killan perustamiskokous pidettiin 
31. heinäkuuta 1990 14 reserviläisen 
sekä kolmen merivartioston henkilö-
kuntaan kuuluvan henkilön toimesta, 
silloisen Saaristomeren vartioston ko-
mentajan kommodori Raimo Tiilikai-
sen johdolla.

Jäsenistö
Jäseniä killassa on noin 270. Pian kil-
lan perustamisen jälkeen kiltajäse-
neksi hyväksyttiin myös perheenjäse-
net. Toimintaan saatiin näin mukaan 
naisjäseniä, mikä rohkaisi lisää aktii-
visia naisia liittymään kiltaan. Killan 
toimintahenki on hyvin ennakkoluu-
lotonta, ajanmukaista ja tasa-arvoista. 
Kilta pyrkii myös ylläpitämään nuori-
sotoimintaa, jonka aktivointi on yhte-
nä killan haasteena. 

Koulutus ja kurssit
Kilta järjestää esimerkiksi käytännön 
veneilykoulutusta ja saaristotaidot 
naisille -kursseja.

Lisäksi kiltajäsenet osallistuvat 
MPK:n järjestämille kursseille niin op-
pilaina kuin myös kouluttajina.

Kilta osallistuu tarvittaessa yhteis-
toimintaharjoituksiin viranomaisten 
kanssa. Uutta viranomaistoimintaa on 
osallistuminen öljyntorjunnan huolto-
viirikköön niin perustamiskeskukses-
sa kuin huoltoveneelläkin.

Kilta pyrkii osallistumaan aina 
PV:n järjestämiin kertausharjoituk-
siin, tästä esimerkkinä mm. Tall Ship 
Race -regatta.

Veneilytoiminta
Veneilyturvallisuuden edistäminen 
on tärkeä osa kiltatoimintaamme. Kil-
ta omistaa kaksi kiltavenettä: Norppa 
(Turku) ja Nalle (Rauma). Veneiden 
ympärille on kumpaankin kaupunkiin 
muodostettu veneryhmät, jotka ylläpi-
tävät veneitä. Veneitä käytetään muun 
muassa käytännön veneilykoulutuk-
siin, joita kilta järjestää (Trafin hyväk-
symä). Lisäksi veneillä osallistutaan 
maanpuolustus- tai viranomaisharjoi-
tuksiin. Jäsenet voivat myös vuokrata 
kiltaveneitä tietyin edellytyksin virkis-
tyskäyttöön.

Killalla on oma pursiseura, johon 
jäsenet voivat liittyä. Pursiseuraan liit-
tyen killalla on omat katsastajat pursi-
seuraan rekisteröidyille veneille.

Muuta toimintaa 
Killan yleiseen toimintaan kuuluvat 
myös retket, Puheenjohtajan kesäpäi-
vä, messut sekä tutustuminen Raja-
vartiolaitokseen ja yrityksiin aina ti-
lanteen mukaan. 

SMMV-killalla on myös käytössä 
yhteinen Kiltamaja Selkämeren ran-
nikkokillan kanssa. Kiltamaja sijaitsee 
Rauman Kuuskajaskarissa, vanhalla 
linnakesaarella. Kiltamajaa ylläpide-
tään talkoilla yhdessä Selkämeren ran-
nikkokillan kanssa. Kiltamajaa käyte-
tään yhtenä toiminnan tukikohtana, ja 
maja on myös jäsenistön käytettävissä. 

Saaristomeren 
merivartioston Kilta edistää 

veneilyturvallisuutta

Toiminta-ajatuksena on toimia vapaaehtoisessa 

maanpuolustustyössä Merivartiostoon tukeutuen. Se tarkoittaa 

sitä, että kilta toimii Merivartioston hengen ja toiminnan 

mukaisena merellisenä kiltana, jonka tunnusomaisia piirteitä 

ovat maanpuolustuksellisen hengen ylläpidon lisäksi 

veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen sekä saaristotaitojen 

edistäminen. Lisäksi kilta osallistuu yhteiskunnalliseen 

toimintaan, öljytorjunta- ja VaPePa-toimintaan jne. 

Killan aktiivinen toiminta-alue sijoittuu Turun alueelta 

Saaristomereltä Selkämeren puolelle Raumalle ja Rauman 

ympäristöön.

Killalla on oma pursiseura, johon 
jäsenet voivat liittyä.

n TEKSTI: ISMO SUOMI, JARI PI ILI  JA MARITA HEINÄ

n Lisätietoja killasta 
ja sen toiminnasta saa 
www.smmvk.fi osittees-
ta tai laittamalla sähkö-
postia allekirjoittaneel-
le sähköpostiosoitteeseen 
pj.smmvk@gmail.com

n Käytännön veneilykurssin maa-
päivän solmujen opettelua.

n Vasen sivu: Kiltavene Norppa käy-
tännön veneilykurssilla rantautumis-
harjoituksessa.
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K
illan tarkoituksena on 
rannikkopuolustuksen 
piiriin kuuluvien his-
toriallisten perinteiden 
vaaliminen. Erityisenä 

tavoitteena oli ja on edelleen entisen 
Kuuskajaskarin koulutus- ja valmius-
linnakkeen kunniakkaiden perintei-
den vaaliminen kuuluisaksi tulleessa 
”Kuuskajaskari-hengessä”. Erityises-
ti tämä ilmenee nykyisin matkailu-
käytössä olevan Kuuskajaskarin pe-
rinnelinnakkeella olevien raskaiden 
tykkien (4 kpl) ja ihan erikseen vie-
lä ampumakuntoisen 2. tykin ja sen 
linnoitteen kunnosta huolehtimise-
na, mikä alkoi jo vuonna 2000 linna-
kesaaren siirtyessä Puolustusvoimilta 
takaisin kaupungin omistukseen.

Retkikohteena Örön 
linnakesaari
Kiltamme on perustamisestaan lähti-
en pyrkinyt vierailemaan myös muilla 
rannikkotykistön linnakkeilla ja otta-
maan oppia ja virikkeitä muiden ran-
nikkotykistöaselajin piirissä toimivi-
en kiltojen toiminnoista saadakseen 
omaan toimintaansa lisää virikkeitä ja 
erilaisia ajatuksia.

Sata vuotta suljettuna sotilasalu-
eena ollut Örön linnakesaari avautui 
yleisölle vuonna 2015 osana Saaristo-
meren kansallispuistoa. Järeat Obu-
hov-tykit, historialliset kasarmialueet 
ja erilaiset puolustusasemat kerto-
vat rannikkopuolustuksesta eri aikoi-
na. Örö on myös arvokas luontokoh-
de, yksi Etelä-Suomen tärkeimmistä 
uhanalaisten lajien ja luontotyyppi-
en keskittymistä. Ei siis ihme, että kil-

pilaana ampumaleirillä sai kunnian 
osallistua järeiden 12” tykkien am-
muntoihin. Myöhemmin kantahenki-
lökuntaan kuuluvana Örö tuli tutuksi 
lukuisilla ampumaleireillä ja kertaus-
harjoituksissa.

Kiltaamme kiinnosti nyt erikoisesti 
se, mitä saaren nykyinen haltija Met-
sähallitus ja saarella toimivat yrittäjät 
ovat saaneet aikaan suhteellisen lyhy-
essä ajassa Puolustusvoimien väisty-
essä saarelta vuonna 2014. Tarkoitus 
oli yöpyä saaressa, koska joukossam-
me oli myös varusmiespalveluksensa 
Örössä suorittaneita. Täytyy tunnus-
taa, että vierailu kokonaisuudessaan 
oli hyvin myönteinen yllätys, ja voin 
vilpittömästi suositella linnakesaarta 
kaikille historiasta ja luonnosta kiin-
nostuneille. Kasnäsistä pääsee useal-
la yhteysaluksella päivän mittaan saa-
relle ja takaisin. Örön venesatama on 
kunnostettu, ja siellä on runsaasti ti-
laa erilaisille veneille, minkä vuok-
si mm. turkulaiset veneilijät ovat ot-
taneet Örön ”omakseen”. Saarella voi 
luonnollisesti yöpyä erilaisissa ma-
joituskohteissa, jotka on kunnostet-
tu rakennusten historiaa kunnioittaen 
matkailijoita varten. Kiltamme jäsenet 
yöpyivät entisessä 12” kasarmissa, 
joka on kunnostettu sisältä päin ul-
koasua muuttamatta Kadet-hotelliksi, 
jossa voi majoittua 2 hengen huonei-
siin aivan upeiksi tehtyihin tiloihin. 
Entinen ruokala palvelee nyt kun-
nostettuna tilausravintolana, joka on 
myös remontoitu vanha ruokalamil-
jöö säilyttäen. Lauantaipäivä oli va-
rattu kiltalaisille vapaaseen tutustu-
miseen ilman opastusta kunnioittaen 
kuitenkin saarelle merkittyjä opastet-
tuja reittejä kunkin omien mieltymys-
ten ja varusmiesaikaisten muistojen 
mukaisesti. 

Opastettu kierros saarella
Sunnuntaipäivälle oli tilattu opas-
tettu kierros saarella. Kierros aloitet-
tiin kunnostetulta 12” Obuhov-tykil-
tä, joka todella on tykkiasemineen 
näkemisen arvoinen samoin kuin ti-
loihin sijoitettu laskinkeskiö laittei-

neen. Tässä yhteydessä on annettava 
tunnustus kaikille niille vapaaehtoi-
sille tahoille, jotka ovat tehneet kor-
vaamattoman arvokasta työtä kun-
nostaessaan tykin ja koko linnoitteen 
todella hienoon kuntoon. Tunnustus 
on annettava myös oppaalle, joka hy-
vin asiantuntevasti selvitti tykkiä ja 
sillä tapahtuvaa toimintaa sekä sen 
historiaa unohtamatta tykin osallistu-
mista Bengtskärin taisteluun, jolloin 
sillä ammuttiin tarkasti neljä laukaus-
ta majakkasaarelle. Tykiltä kierros jat-

Selkämeren Rannikkokilta ry on aselaji- ja joukko-osastokilta, joka on perustettu 

Raumalla 17.3.1992 Turun Rannikkotykistökillan alaosastona. Kilta itsenäistyi 24.8.1995, 

ja sen perinnejoukko-osasto on Turun Rannikkotykistörykmentti sittemmin Turun 

Rannikkopatteristo. Killan kotipaikka on Rauma ja jäsenistön määrä vuonna 2016 on  

65 maksanutta jäsentä.

Selkämeren Rannikkokilta 
vieraili Örön linnakesaarella

n TEKSTI: TAUNO SETÄLÄ tamme päätti ottaa kesän 2016 retki-
kohteeksi Örön linnakesaaren, joka 
tarjoaa mielenkiintoisen läpileikkauk-
sen rannikkopuolustuksen historias-
ta tsaarin ajoilta nykypäivään. Venä-
jä linnoitti saaren 1915-1017 Suomen 
vielä ollessa Venäjän autonominen 
osa. Örö kuului Pietari Suuren Meri-
linnoitukseen, joka muodostui ran-
nikkolinnakkkeista Saaristomerellä 
sekä Suomenlahden etelä- ja pohjois-
rannoilla. Suomen itsenäistymisestä 
lähtien Örö toimi rannikkolinnakkee-
na vuoden 2014 loppuun saakka, tu-
hannet varusmiehet ovat saaneet pal-
vella Örössä hienolla linnakesaarelle 
hienon aselajin parissa kokien var-
masti unohtumattomia hetkiä varus-
miespalvelunsa aikana. Allekirjoitta-
nut kuuluu varusmiesjoukkoon, joka 
1957 keväällä aliupseerikoulun op-

kui pitkin opastettua reittiä, joita saa-
relta löytyy useampiakin. Oppaamme 
kertoi hyvin tyhjentävästi ja asiantun-
tevasti saaren luonnosta ja matkan 
varrella olleiden rakennusten histori-
asta.      

Lopuksi lainaan kenraali Asko Kil-
pisen keväällä Rannikkotykistön Pe-
rinneyhdistyksen vuosikokouksessa 
Forum Marinumissa lausumia sanoja: 
”Tänään on todettava, että maailman 
paras rannikkopuolustus on valitetta-
vasti ajettu alas.”

n 12“ tykki sisältä pohjakerroksesta.

n Ruokala-ravintolan terassi.

n 12” tykki päältä.
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uomenlinnan Rannikko-
tykistökilta järjesti ke-
sän päätteeksi kiltaret-
ken Rysäkarille kahdella 
kilta-aluksella. Retkelle 

osallistui kolmekymmentä kiltalaista. 
M/S Kuivasaaren päällikkönä toimi 

Jari Kanervo ja kansimiehenä Aino 
Auvinen. Ahven-aluksen päällikkönä 
toimi Sami Kettunen ja kansimiehe-
nä Timo Siitonen.

Tom Kaisla yhtiöineen on tehnyt 
suuren työn kunnostaessaan päälli-
kön talon, sotilaskotirakennuksen, 
jossa on baaritiski ja ravintolakeittiön 
sekä puolittain romahtaneen sairaala-
rakennuksen, lasaretin, johon on tu-
lossa majoitushuoneita. Rantaan ra-
kennetun terassin ympäristössä on 
pieni alle 10 m2 sauna ja erillinen sa-
mankokoinen pukuhuonerakennus, 
grillikatos ja aitta. Saaren kehittä-
miseksi tilausmatkojen kohteena on 
suuri määrä erilaisia ideoita. Suuren 
yleisön vapaaseen käyttöön saarta ei 
kuitenkaan ole tarkoitus avata.

Venematka Palacen rannasta Rysä-
karille kesti noin tunnin. Kaisla opas-
ti mielenkiintoisen saariretken ja esit-
teli saarta entisessä miinavarastossa 
kuvin ja sanoin. Opastetulla saarikier-
roksella tutustuttiin mm. edellä mai-
nittuihin rakennuksiin. Halukkailla oli 
mahdollisuus käydä vielä tulenjohto-
tornissa sekä kierrellä opastuksen jäl-
keen omin päin saaressa. 

n TEKSTI: KRISTIINA SLOT TE JA SIRPA HOLMA
n KUVAT: RT-KILLAN ARKISTO

Kesäinen kiltaretki 
Rysäkarille

Venematka Palacen rannasta 
Rysäkarille kesti noin tunnin.

H ämeenlinnassa, Suomen 
kasarmilla oleva muisto-
merkki koostuu Jääkäri-
patteriston kolmesta ty-

kistä. Reunoilla olevat tykit ovat mallia 
122 H 09 Krupp ja keskimmäinen tykki 
on 122 H 10 Schneider. Tykkien alle on 
valettu betonista jalustat. Tykkien alus-
ta on tehty maa-aineesta ja reunustettu 
muurilla, jonka vanhat graniittilohka-
reet ovat peräisin kasarmilta. Muisto-
merkkiin sijoitetut tykit olivat ensim-
mäisiä, jotka tulivat jääkärien mukana 

Saksasta Suomeen. 1970-luvun puoli-
välissä Suomessa elettiin idänpolitii-
kan herkkää aikaa. Kaupunginarkki-
tehti Aitola oli alkujaan suunnitellut 
tykit osoittamaan itään, kohti kaupun-
kia. Ajan hengestä johtuen muisto-
merkkiä pystytettäessä suuntaus muu-
tettiin kuitenkin luoteeseen.

Muistomerkki  
purku-uhan alla
Aika kuitenkin kului, ja koska muis-

n Muistomerkin muurissa on 
metallilaatta, jossa on lueteltu  
Suomen kasarmilla toimineet 
kenttätykistöjoukot. 

Kiltalaiset tekivät arvokkaan kulttuuriteon 

Tykistömuistomerkki pelastettiin 
jälkipolville

Jääkäritykistörykmentin suun-

nitellessa muuttoa Linnanka-

sarmille 1970-luvulla tehtiin 

aloite pysyvästä muistomer-

kistä Suomen kasarmin alueel-

le. Olihan rykmentti sijainnut 

siellä jo vuodesta 1921 alkaen. 

Viimein maaliskuussa vuonna  

1976 Jääkäripatteriston viettä-

essä 60-vuotisjuhlaansa pal-

jastettiin kaupunginarkkitehti 

Heikki Aitolan suunnittelema 

muistomerkki. 

n TEKSTI JA KUVAT: SIRKKA OJALA
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tomerkkitykit ovat sään armoilla päi-
västä toiseen, niiden kunto rapistui 
vuosikymmenten saatossa tehdyistä 
huoltotoimenpiteistä huolimatta. 

Vuoden 2015 alkupuoliskolla Län-
si-Suomen sotilasläänin toiminnan 
loppuessa ja suunniteltaessa muisto-
merkkiä ympäröivien kasarmiraken-
nusten uudenlaista käyttöä todettiin 
muistomerkin kunto Senaatti-kiinteis-
töjen taholta niin huonoksi, että se 
uhattiin jopa purkaa. Niinpä toimeen 
tartuttiin Jääkäritykistön Killan puo-
lelta. Killan puheenjohtaja, kapteeni 
evp Ilkka Vahtokari alkoi selvittää 
mahdollisuuksia muistomerkin pe-
lastamiseksi, ja monien vaiheiden ja 
puhelinsoittojen jälkeen tehtiin muis-
tomerkin pelastussuunnitelma, joka 
toteutettiin keväällä 2016.

Osavastuun muistomerkin pelasta-
misesta ottivat myös Hämeenlinnan 
kaupunki ja Jääkäritykistörykmentti. 
Ennen kiltalaisten tykkitalkoopäivää 
kaupunki pesi pahoin sammaloitu-
neen tykkien alustan ja muurin. Jää-
käritykistörykmentti antoi osuutensa 
kustantamalla tykkien puhdistami-
seen ja maalaukseen tarvittavat väli-
neet sekä aineet.

Tykkitalkoot  
Suomen kasarmilla
Lauantaina 28. toukokuuta Kerhora-
vintola Seiskalle saapui killan puheen-
johtajan kutsusta joukko puuhakkaita 
ja osaavia kiltalaisia. Tehtävät jaettiin 
aamukahvin ohessa ja suuri urakka 
aloitettiin. Useiden tuntien skrapaa-
misen ja irronneen ruosteen ja pölyn 
laskeuduttua päästiin heiluttamaan 
pensseleitä, ja niin alkoikin syntyä sil-
min todettavaa tulosta. Työasennot 
olivat välillä haastavia, mutta yhteis-
työllä ja hyvällä huumorilla työ eteni 
sutjakkaasti ohikulkevien kaupunki-
laisten ihmetellessä ahkeraa toimin-
taa. 

Isoin työ oli tykkien maalaaminen 
ruiskulla siten, että valumia ei syn-
tyisi. Tähän työhön olikin erityises-
ti panostettu pestaamalla tehtävään 

tykkien maalaamisesta kokemus-
ta omaava ammattilainen, Museo 
Militarian vahtimestari Kai Venho. 
Kun sääkin pysyi poutaisena ja tal-
koolaisia oli paikalla peräti kymme-
nen, saatiin talkoopäivä jo varsin 
pitkälle ennen Kerhoravintola Seis-
kan tarjoamaa maittavaa lounasta. 
Seuraaviksi päiviksi jäi vielä loppu-
viimeistely, joka tehtiin Ilkka Vahto-
karin ja Kai Venhon toimesta.

Jääkäritykistön Killan kiltalais-
ten tekemän talkootyön ansiosta on 
muistomerkki nyt myös tulevaisuu-
dessa kertomassa jälkipolville kent-
tätykistöjoukkojen yli puolivuosi-
sataa kestäneestä elosta Suomen 
kasarmilla. 

Killan toimintaan voit tutustua  
www.jaakaritykistonkilta.fi -sivus-
tolla ja killan Facebook-sivuilla.

n Tykkien pyörät maalattiin pensselillä. Välillä työasennot olivat haastavia.

n Killan tykkitalkooväki ryhmäkuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Seppo Kuusela, Timo Kautto, Heimo Saukkola ja Kai 
Venho. Alarivi: Jani Kontio, Kauko Kontio, Risto Saarinen, Ilkka Vahtokari, Pekka Ahonen, Juhani Suni, Timo Knuutila.

n Ilmassa leijuivat vuosikymmenten pöly ja ruoste, mutta lopulta muistomer-
kin alkuperäinen loisto saatiin esiin.

Isoin työ oli tykkien maalaaminen ruiskulla 
siten, että valumia ei syntyisi. 
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K unnioitetut sotiemme ve-
teraanit ja kotirintamanai-
set, hyvä juhlayleisö, nai-
set ja herrat.

Suomessa ei katsottu hyväl-
lä sortokausien aikana toteutettu-
ja venäläistämistoimenpiteitä. Osa 
suomalaisista, niin sanotun myönty-
väisyyssuuntauksen edustajat, katsoi-
vat, että taipumalla venäläisten vaa-
timuksiin suomalainen kansallisuus 
olisi mahdollista säilyttää.

Toiset vannoivat passiivisen vas-
tarinnan nimiin. Kaikkia laittomia 
sortotoimenpiteitä piti vastustaa ja 
niiden toteutusta vaikeuttaa kaikin lu-
vallisin keinoin.

Lisäksi oli kolmas ryhmä, aktiivi-
sen vastarinnan kannattajat, joiden 
tavoitteeksi muotoutui Suomen itse-

näistyminen, tarvittaessa asevoimaa 
käyttäen.

Tähän ryhmään kuuluivat ne Hel-
singin Ostrobotnian kassahuoneeseen 
marraskuussa 1914 kokoontuneet yli-
oppilasaktivistit, jotka päättivät ryh-
tyä toimenpiteisiin kansanarmeijan 
luomiseksi ja Suomen irrottamiseksi 
Venäjästä.

Syntyi jääkäriliike, sankaritarina, 
jota me suomalaiset olemme syystä-
kin hellineet.

Tarinan sankareita ovat kaikki ne 
jääkärit, jotka olivat maanpetostuo-
miota uhmaten valmiita lähtemään 
Saksaan saamaan sotilaskoulutusta 
ja palatakseen taistelemaan Suomen 
vapauden puolesta. Sankareita olivat 
myös ne Suomessa toimineet värvärit 
ja etappien ylläpidosta vastanneet ak-

lillä liikkuneet opiskelijat, kuten Paa-
vo Sivén eli myöhempi Susitaival, 
jonka elämästä olen aikoinaan väitös-
kirjani tehnyt.

Jääkäriksi värvättyjen tie Saksaan 
kulki Ruotsin kautta, minne siirryttiin 
yleensä joko Tornion kautta tai Etelä-
Pohjanmaalta Pohjanlahden yli hiih-
täen.

Toiminnan laajentuessa viranomai-
set pääsivät kuitenkin aktivistien jäl-
jille. Seurasi pidätyksiä, ja moni etap-
pi jouduttiin sulkemaan.

Huhtikuun lopulle 1916 tultaessa 
oli värväys melkeinpä tyrehtynyt ja 
aktivistien toiminta lamassa.

Uusia etappeja perustettiin vai-
keakulkuisemmille seuduille muiden, 
helppokulkuisempien ja nopeampien 
reittien mentyä tukkoon. Keskeiseen 
asemaan nousi itäinen jääkäri Friedel 
Jacobsonin johtama reitti, joka vuo-

Jääkäriliikkeen itäisen 
reitin 100-vuotisjuhlassa 
Hyrynsalmella 28.8.2016

n Pohjalaisten talo, Ostrobotnia, eli ”Botta” viime vuosisadan alussa kuvattuna. Kansallismuseon takana, osoitteessa Töölön-
katu 3 sijaitsevan pohjalaisten osakuntien talon kassahuoneessa pidettiin 20. marraskuuta 1914 Suomen itsenäisyysliikkeen 
järjestymiskokous. Kolme päivää aikaisemmin venäläisten antama julistus suuriruhtinaskunnan autonomian lopullisesta 
alasajosta, syttyneen sodan varjolla, ajoi yhteen osin toisistaan tietämättä toimineet aktivistiryhmät. 
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Puolustusministeri Niinistön juhlapuhe

tivistit, jotka tekivät jääkäreiden Sak-
saan lähdön mahdolliseksi.

Yksi sellainen oli täällä Hyrynsal-
mella suuresti vaikuttanut talonisän-
tä ja kansanedustaja J. A. Heikkinen, 
joka paremmin Hallan Ukkona tunne-
taan.

Aluksi Saksaan, niin sanotulle 
Pfadfinder-kurssille, lähti vajaat 200 
vapaaehtoista, joiden koulutuksen oli 
määrä kestää vain neljä viikkoa. Kou-
lutusaikaa kuitenkin jatkettiin use-
aan otteeseen, ja puoli vuotta myö-
hemmin, elokuussa 1915, Saksa päätti 
laajentaa koulutusjoukon 2 000 mie-
hen vahvuiseksi jääkäripataljoonaksi. 
Suomessa alkoi suuri värväys.

Värväreinä toimivat usein paikal-
lisesti tunnetut ja arvostetut henkilöt 
sekä pääkaupungin ja maaseudun vä-

den 1916 lopulla oli ainoa suhteellisen 
varmasti toiminut etappi. Sen tärkeä 
solmukohta oli täällä Hyrynsalmella 
sijainnut maatila, Hallan talo, jonne 
päätyi myös jääkärivärvärinä toimi-
nut Paavo Susitaival.

Heikkisen isännöimä Hallan talo ja 
sen ympäristössä olevat piilopirtit tar-
josivat jääkäriliikkeelle oivan tukikoh-
dan. Talo sijaitsi vanhan kauppareitin 
varrella, eikä satunnaisiin kulkijoihin 
liiemmälti kiinnitetty huomiota. Kul-
kukauppiaiden sekä uitto- ja savotta-

miesten sekaan mahtui muutama ak-
tivistikin.

Jääkäreiden oleilua Hallassa 
edesauttoi myös kainuulainen isän-
maallisuus. Jääkärien katsottiin ole-
van oikealla asialla, tai ainakaan heitä 
ei ollut syytä vastustaa.

Pääsy Hallasta eteenpäin oli kui-
tenkin epävarmaa. Niinpä Hyrynsal-
melle alkoi kerääntyä kasvava joukko 
jääkäreitä, jääkäritarjokkaita ja muita 
aktivisteja.

Vuoden 1916 joulukuussa jääkä-
riliikkeen Aktiivinen komitea päätti, 
että vaikean tilanteen takia jääkäri-
tarjokkaita ei enää lähetettäisi eteen-
päin suunniteltua toista pataljoonaa 
varten. Viestin Hallaan toi Helsingistä 
tohtori V. O. Sivén, Paavo Susitaipa-
leen isä ja Aktiivisen komitean jäsen.

Näin päättyi yksi vaihe itäisen rei-
tin ja Hallan etapin historiassa. Noin 

Syntyi jääkäriliike, 
sankaritarina, jota me 
suomalaiset olemme 
syystäkin hellineet.
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400 jääkäritarjokasta ehti kuitenkin 
aloittaa matkansa kohti Saksaa itäis-
tä reittiä pitkin. Kyse oli huomattavas-
ta määrästä.

Uusien, Aktiiviselta komiteal-
ta tammikuussa 1917 saatujen oh-
jeiden mukaan etapin toimintaa oli 
kuitenkin jatkettava, nyt lähinnä ku-
riiritienä ja odotettavissa olevien sak-
salaisten sotavankipakolaisten avus-
tamisen varalta. Myös vielä silloin 
tällöin saapuvia jääkäritarjokkaita oli 
autettava.

Hallan Ukko ja Susitaival ryhtyivät 
jälleen toimeen. Yhdessä he järjes-
tivät rajanylitysreitit uudelleen kun-
toon. Etappihommat hoituivat, vaikka 
Hyrynsalmen nimismies ja santarmi-
urkkijat heitä ajoittain hätyyttelivät-
kin.

Helmikuun vallankumouksen ja 
tsaarin kruunusta luopumisen jälkeen 
Hallan Ukko, Susitaival ja muutama 
muu aktivisti uskoivat, että Saksassa 
koulutuksensa saanut jääkäripataljoo-
na oli jo matkalla Suomeen. Usko va-
pauden koittoon oli vahva. Niinpä he 
päättivät ryhtyä aktiiviseen toimeen 
ja ottaa perustamiensa kansalaisko-
miteoiden avulla vallan Hyrynsalmel-
la ja sen lähiympäristössä sekä Suo-
mussalmella.

Aika ei kuitenkaan ollut vielä kyp-
sä. Niinpä kansalaiskomiteoiden valta 
jäi lyhytaikaiseksi, eikä niillä ollut sen 
suurempaa merkitystä Suomen itse-
näisyyskehitykselle. Niiden työsken-
tely saattoi kuitenkin osaltaan vah-
vistaa Kainuun kansassa herännyttä 
itsenäisyystahtoa. Ainakin ajatus Suo-
men itsenäiseksi julistamisesta us-

kallettiin syrjäisessä Kainuussa lau-
sua ääneen aikana, jolloin sitä ei juuri 
muualla tehty.

HYVÄ JUHLAYLEISÖ. Itäisen reitin, 
aivan kuten koko jääkäriliikkeen his-
toria on täynnä kiehtovia henkilöitä, 
tapahtumia ja tarinoita. Yhdessä ne 
muodostavat klassisen draaman kaa-
ren, jossa protagonistin roolissa eli 
pääroolissa olevat aktivistit, jääkärit 
ja etappihenkilöstö, tavoittelevat pää-
määristä jalointa, Suomen itsenäisyyt-
tä. Päämäärän saavuttaakseen he ovat 
valmiita ottamaan riskejä ja tekemään 
uhrauksia.

Vastavoimana tässä draamassa toi-
mii Suomen kansan selkärangan ja 
suomalaisuuden nujertamaan pyrkivä 
tsaarin Venäjä.

Ratkaiseva konflikti ja draaman 
käännekohta ajoittuu loppuvuoteen 
1917, jolloin Suomen senaatti antoi 
itsenäisyysjulistuksen, ja tarinan lo-
pussa koittaa katarsis, valtiollinen va-
paus.

Vaikka ensimmäinen maailman-
sota ja Venäjän vallankumoukset 
edesauttoivat itsenäisyyspyrkimyksis-
sä, ei vapaus tullut vaivatta. Vapau-
den eteen oli tehtävä työtä ja vapau-
den eteen oli taisteltava.

Etappiteitä Saksaan kulkeneet jää-
kärit olivat se maamme valtiollisen 
vapauden etujoukko, joka nousi tais-
teluun itsenäisen Suomen luomisek-
si ennen muita ja muita rohkeammin.

Vapaussodassa, josta muotou-
tui myös sisällissota, jääkärit lunasti-
vat ne odotukset, joita heihin oli koh-

distettu. Johtajina ja kouluttajina he 
muodostivat hallituksen joukkojen 
kovan ytimen.

Lopulta Hallan Ukon, itäisen reitin 
tuuheapartaisen merkkimiehen unel-
ma kävi toteen. Hän sai viettää elä-
mänsä viimeiset vuodet itsenäisessä 
Suomessa täällä Hyrynsalmella. Ukko 
kuitenkin kuoli vuonna 1938 eikä 
enää nähnyt, miten tärkeä osa jääkä-
reillä oli vielä talvi- ja jatkosodissakin.

HYVÄT KUULIJAT. Yksi luku jääkä-
rihistoriassa päättyi, kun viimeinen 
jääkäri, jääkärikenraali Väinö Valve 
kuoli maaliskuussa 1995. Se, että hä-
net saatettiin haudan lepoon valtiol-
lisin kunnianosoituksin, oli valtioval-
lalta kunnianosoitus niin viimeisen 
jääkärin kuin myös koko jääkäriliik-
keen elämäntyölle.

Siunauspäivänä Helsingin Sano-
mat kirjoitti osuvasti pääkirjoitukses-
saan:

”Kun Jääkäripataljoona 27:n vii-
meinen jääkäri on kuollut, kansa-
kunta on valmis myöntämään, että 
jääkärit muodostivat kansallisen it-
senäisyystaistelumme ytimen sisäl-
lissodassa ja toisen maailmansodan 
aikana ja heidän saavutuksiaan voi 
verrata mihin tahansa menestyneen 
vapautusarmeijan työhön. Jääkäriliik-
keen perintö on selväsanainen:

Luottamus Suomen tulevaisuuteen 
itsenäisenä ja vapaana valtiona, hor-
jumaton usko tämän asian oikeutuk-
seen silloinkin, kun kaikki näyttää 
toivottamalta, sekä tahto ja uskallus 
taistella näiden päämäärien puoles-

ta. Tämä on kestävä kivijalka tä-
näänkin!”

ARVOISA YLEISÖ. Vaikka jääkä-
reitä ei enää ole, heidän sankarita-
rinansa elää. Se elää Puolustusvoi-
missa, jossa useat joukkoyksiköt 
vaalivat Jääkäripataljoona 27:n 
perinteitä. Se elää perinneyhdis-
tyksissä ja se elää vahvana myös 
täällä Kainuussa, niin Kainuun 

prikaatissa kuin siviiliväestönkin 
keskuudessa.

Esitän parhaan kiitokseni Hy-
rynsalmen kunnalle tämän juhlan 
ja juhlaseminaarin järjestämises-
tä sekä kaikille juhlan järjestelyyn 
osallistuneille.

On hienoa, että Suomen itse-
näisyyden 100-vuotisjuhlan aatto-
na muistamme myös niitä, jotka 
vapauden meille aikoinaan lunas-
tivat.

Vaikka jääkäreitä 
ei enää ole, heidän 
sankaritarinansa elää. 
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luotamme, sillä Satakunnan Tykistö-
rykmentin komentaja everstiluutnant-
ti Jarmo Kiikka on kutsunut killan 
edustajan osallistumaan ensi vuoden 
tapahtumien suunnitteluun. Porin 
prikaatin ja kiltamme yhteinen tavoi-
te on laajentaa tapahtuma myös Säky-
lässä toteutettavaksi mutta tällöin Po-
rin prikaatin Kilta ry:n toteuttamana. 

Pohjankankaan Tykistökiltaa ei 
olisi ilman kilta-aktiiveja, jotka reip-
paassa tykkimieshengessä osallis-
tuvat eri toimintamuotoihin. Käy-
tännössä suuri osa kiltatoiminnasta 
tapahtuu paikallisosastoissa, joita 
ovat Porin Seudun Tykistökilta, Tu-
run Seudun Tykistökilta ja Vammalan 
Seudun Tykistökilta, sekä jäsenyhdis-
tyksissä, joita ovat Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry, Kankaanpään Seu-
dun Tykistökilta ry, Tampereen Seu-
dun Tykistökilta ry sekä Mittamies- 
ja Topografikilta ry. Pohjankankaan 
Tykistökilta on siis eräänlainen suuri 
sateenvarjo, joka kokoaa alleen tykki-
miehiä ja -naisia laajalta alueelta sekä 
järjestää erilaisia yhteisiä toimintoja. 
Näiksi yhteisiksi toimintamuodoik-

si ovat vakiintuneet kevätkokoukset, 
kilta- ja omaistenpäivä, sotahistorial-
linen matka ja vuosijuhla. Välillä on 
myös kisailtu enemmän tai vähem-
män tosissaan Museo Militarian tyk-
kien kunnostustalkoissa ja käyty Ro-
vajärven ampumaleirillä. Suurelle 
yleisölle näkyvintä toimintaa on ollut 
ehkä hevosvetoisen perinnejaoksen 
näytökset, joista käytännössä on vas-
tannut Kankaanpään Seudun Tykistö-
kilta ry. Mukana on usein tosin ollut 
kiltalaisia muualtakin Pohjankankaan 
Tykistökillan piiristä. 

Uskomme tykkimieshengen kan-
tavan tulevaisuudessakin ja Pohjan-
kankaan Tykistökilta ry:n onnistuvan 
tehtävässään maanpuolustushengen 
kasvattajana ja tykkimiesperinteiden 

vaalijana. Tätä työtä pyrimme teke-
mään paitsi jo mainituin muodoin, 
niin ennen kaikkea tukemalla varus-
miehiä ja sotiemme veteraaneja. Se 
on velvollisuuteemme ja kunniateh-
tävämme. 

Toimintaamme ovat tervetulleita 
kaikki, joita tykistöllisten perinteiden 
ja tykkimieshengen vaaliminen kiin-
nostaa. Kannattaa vierailla kotisivuil-
lamme (www.pohjankankaantykisto-
kilta.fi) ja tykätä meistä Facebookissa. 
Näin saat aina kaikkein ajankohtai-
simman tiedon siitä, mitä Pohjankan-
kaan Tykistökilta ry:n piirissä tapah-
tuu. Myös Tulikomentoja – kaikkien 
tykkimiesten oma lehti – tarjoaa tie-
toa killan toiminnasta.

K yse ei kuitenkaan ole sii-
tä, vaan Tykistöprikaatin 
Kilta ry:n eräänlaisesta 
päivityksestä. Tykistöpri-

kaatin Killan piirissä oli jo jonkin ai-
kaa keskusteltu killan uudistamisesta 
ja nimen muuttamisesta. Tämä koet-
tiin tarpeelliseksi, kun Tykistöprikaa-
ti lopetti toimintansa ja sulautui osak-
si Porin prikaatia. Uudesta nimestä 
keskusteltaessa Pohjankangas nou-
si vaihtoehtona selkeästi yli kaikki-
en muiden. Se on nimi, jonka kaik-

Tarkkaavainen maanpuolustusväki (erityisesti tykkimiehet) on varmasti 

huomannut, että maanpuolustuskiltojen joukkoon on ilmestynyt 

Pohjankankaan Tykistökilta -niminen toimija. Monikin lienee kysynyt, 

onko maahamme perustettu uusi tykistökilta. 

ki suomalaiset tykkimiehet tuntevat 
– ja onhan Pohjankangas myös kan-
sainvälisesti tunnettu tykkimiesten 
keskuudessa. Vaikka killan nimi on 
muuttunut, niin jatkaa se toimintaan-
sa niillä tutuilla perinteillä ja periaat-
teilla, jotka saivat alkunsa jo silloin, 
kun kilta vuonna 1963 perustettiin. 
Tuolloin 1960-luvun alussa nimi muu-
ten oli Satakunnan Kenttätykistökilta.

Samassa yhteydessä, kun killan 
nimi muuttui, virtaviivaistettiin kil-
lan sääntöjä nykyiseen toimintaympä-

ristöön sopiviksi. Niinisalon siirryttyä 
Porin prikaatin alle toiminnassa on ol-
lut omat haasteensa, mutta uskom-
me selviämme niistä. Tavoitteemme 
on ensi vuonna, Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuonna, palaut-
taa killan toiminta entiselle tasolleen 
kilta- ja omaistenpäivineen ja mui-
ne Porin prikaatin Niinisalon toimi-
pisteessä (entinen Niinisalon varus-
kunta) toteutettavine tapahtumineen. 
Näihin kuuluvat muun muassa killan 
ampumamestaruuskilpailut.  Tähän 

Mikä ihmeen  
Pohjankankaan Tykistökilta?

n Tykistöprikaatin Kilta muuttui Pohjankankaan Tykistökillaksi Niinisalossa 9.7.2016 pidetyssä kokouksessa.

n TEKSTI: TUOMAS RANTALA, KILLAN SIHTEERI   n KUVAT: SIRKKA OJALA

Toimintaamme ovat tervetulleita 
kaikki, joita tykistöllisten perinteiden ja 
tykkimieshengen vaaliminen kiinnostaa.

n Tykistöllisten perinteiden 
vaalimista parhaimmillaan: 
perinnejaos esiintyy Jääkäri-
tykistön 100-vuotisjuhlissa 
 Hämeenlinnassa maaliskuus-
sa 2016.
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N äyttelyn tuottami-
seen tarvitaan tut-
kimustyötä, mate-
riaalin keräystä ja 
näyttelysuunnitel-

ma siitä, miten keskeiset asiat tuo-
daan esiin valokuvien, piirrosten, 
karttojen ja tekstien avulla. Teks-
tit on syytä pitää lyhyinä ja myös 
muiden kielten, ainakin englannin, 
käyttö on turistien kannalta tarpeel-
lista. Erilaisia laitteita sisältävissä 
näyttelyissä olisi hyvä tuoda esiin 

laitteiden ominaisuudet ja käyttöym-
päristö muun materiaalin avulla. Va-
rastomainen hyllyesittely ei ole paras 
mahdollinen tapa tuoda sotahistoriaa 
esiin.

Katsojat pitävät liikkuvista kuvista. 
Autenttiset TK-kuvaajien filmit tuovat 
hyvän lisän näyttelyyn. TK-kuvaajien 
tuotteita voi saada vuokralle Kansal-
lisesta audiovisuaalisesta instituutista 
(Kavi), ja näistä voi editoida näytte-
lyyn sopivat koosteet lisäämällä tar-
vittavat selitetekstit entisajan myk-
käfilmin tapaan videokippien väliin 
sekä suomeksi että englanniksi.

Pienessä mittakaavassa esityslait-
teistoksi kelpaa vanha käytetty tie-

tokone ja vähintään 22” tarjousnäyttö.
Mikäli on mahdollista lisätä vie-

lä tekniikkaa peliin, niin erilaiset in-
teraktiiviset näytöt, ohjelmat ja lait-
teiden demonstraatiokäytöt sekä 
multimediaesitykset antavat mieleen-
painuvan elämyksen. Mobiililaittei-
siin ladattavat näyttelyn esityssovel-
lukset voivat olla useilla kielillä, joten 
turistin oma matkapuhelin voi toimia 
näyttelyn ”oppaana”.

Rahakin ratkaisee
Näyttelyn pystyttämisen keskeinen 
reunaehto on käytettävissä oleva bud-
jetti. Vaikka näyttely on pääosin kil-
talaisten tekemää talkootyötä, niin 
rahaakin tarvitaan. Tässä museot voi-
vat auttaa varsin vähän, joten on syy-
tä hakea apurahoitusta eri järjestöiltä, 
säätiöiltä ja elinkeinoelämältä.

Näyttelyn pystyttäminen on yhteis-
työtä eri näyttelytilojen ja materiaali-
en omistajien kesken, kuten Suomen 
Sotamuseon ja muiden museoiden. 
Materiaalien hallinta edellyttää eri-
laisia kirjallisia lainaus- tai omistuk-
sensiirtosopimuksia. Näyttelytiloilla 
on oltava riittävät ominaisuudet mm. 

lämpötilan ja kosteuden sekä turvalli-
suuden ja vakuutusten osalta. Edellä 
mainitut asiat on hyvä selvittää ennen 
kuin aloittaa suurempia toimenpiteitä 
näyttelyn suhteen.

Kaakkois-Suomen Viestikilta on pa-
nostanut erilaisten näyttelyiden pys-
tyttämiseen. Ensimmäisenä oli usean 
vuoden projekti, Päämajan viestikes-
kus Lokki, joka avattiin vuonna 1995 
ja jonka näyttelyä kehitetään koko 
ajan. Seuraavaksi tuotettiin Päämajan 
radiokeskusta esittävä näyttely, joka 
avattiin vuonna 2015. Tämä näyttely 
siirretään Mikkelistä hieman laajen-
nettuna Hämeenlinnaan Museo Mili-
tariaan vaihtuvaksi näyttelyksi tänä 
syksynä killan toimesta. Tänä kesänä, 
Puolustusvoimain lippujuhlapäivä-
nä, avattiin Jalkaväkimuseossa killan 
ja paikallisten radioamatöörien kans-
sa yhdessä tuottama toimiva sotilasra-
dioamatööriasema ja kalustonäyttely 
Jalkaväkimuseolle. Kiltamme seuraa-
va uusi näyttelyprojekti on viestisotaa 
Rukajärvellä esittelevä näyttely Ruka-
järven suunnan historiayhdistyksen 
tiloihin Lieksaan kesälle 2017.

n Yläkuvassa toi-
miva sotilasradio-
amatööriasema 
 Jalkaväkimuseossa.

n Alempana Lokin 
yksi toimisto.

Monet killat ovat tehneet ja tekevät 
ansiokasta työtä tuottamalla ja ylläpitämällä 

sotiemme historiasta kertovia näyttelyitä.

Sotahistoriaa 
tutuksi

n TEKSTI: TAPIO TEIT TINEN,  
KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N PUHEENJOHTA JA

Tuotettuja näyttelyitä on myös 
huollettava ja kehitettävä edelleen. 
Myös kierrätys eri museoiden välillä 
antaa laajemmalle joukolle mahdolli-
suuden tutustua näyttelyyn.

Monipuolinen, havainnollistava ja 
dokumentteihin perustuva näyttely 
on erinomainen tapa välittää jälkipol-
ville sotiemme historiaa.
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S
odanaikainen Viesti-
pataljoona 24 oli läh-
töisin Tampereen seu-
dulta, joten vuonna 
1963 perustetun Vies-
tikilta ry:n taholta 

otettiin vuoden 1964 alussa yhteyttä 
VP24:n puuhamieheen Ragnar Sjö-
holmiin killan paikallisosaston pe-
rustamiseksi Tampereelle. Ragnar 
Sjöholmin aloitteesta kutsuttiin alu-
een viestimiehiä yhteiseen kokouk-
seen 2.11.1965 Tampereen Reserviup-
seerikerhon majalle keskustelemaan 
Viestikillan paikallisosaston tarpeelli-
suudesta ja mahdollisesta perustami-
sesta. Varsinainen perustamisehdotus 
päätettiin esittää VP24:n veljesillassa 
helmikuussa 1966. Tampereen Kaup-
paseurassa 5.2.1966 järjestettyyn tilai-
suuteen oli lehti-ilmoituksin kutsuttu 
mukaan myös muita Tampereella ja 
sen lähiympäristössä asuvia viesti-

miehiä. Kokous päätti yksimielisesti 
perustaa alaosaston, joka sai nimek-
seen Viestikillan Tampereen seudun 
paikallisosasto. Jo tämän perustamis-
tilaisuuden yhteydessä osastoon liittyi 
lähes sata jäsentä. Mainittakoon, että 
aiemmin Viestikillan paikallisosastot 
oli perustettu Helsinkiin ja Mikkeliin.

Jäsenille päätettiin järjestää Viesti-
mieskilpailu, joka toteutettiin yhteis-
työssä paikallisten Reserviupseeriker-
hon ja Reservialiupseeriyhdistyksen 
viestiosastojen kanssa. Kilpailusta 

Killan tunnukset
Taidegraafikko Kalle Lehtonen suun-
nitteli vuonna 1973 Pirkanmaan Vies-
tikillalle oman jäsenmerkin, jonka 
perusaihetta – Hämeen ilvestä vies-
tikentässä – voidaan käyttää myös 
muissa killan tunnuksissa. Jäsen-
merkistä taidegraafikko Lehtonen 
suunnitteli myös erillisen jäsenansio-
merkin, joista ensimmäiset jaettiin 
vuoden 1974 vuosikokouksessa. Jo tä-
män historiikin alussa mainitun Rag-
nar Sjöholmin kuoltua vuonna 1980 
lahjoitti hänen perikuntansa Pirkan-
maan Viestikillalle varat oman lipun 
hankkimista varten. Lipun valmis-
ti tunnettu lipuntekijä Annikki Neu-
vonen ja myös sen suunnittelussa oli 
mukana taidegraafikko Lehtonen. Kil-
lan lipun juhlallinen naulaustilaisuus 
ja vihkiminen suoritettiin 24.10.1982 
Tampereen seudun Osuuspankin juh-
lahuoneistossa arvovaltaisen kutsu-
vierasjoukon läsnäollessa. Lipun vih-
ki pastori Eero Kittilä. Palkitsemis- ja 
huomionosoitustarkoituksiin käytettä-
vän ansiolevykkeen tarve tuli esille jo 
1980-luvun alussa. Vuonna 1984 tai-
teilija Assi Madekivi suunnitteli kil-
lalle levykkeen, joka valettiin prons-
sista.

Toimintamuodot ja 
yhteistyö
Killan jäsenilleen koko toimintakau-
tensa aikana järjestämä toiminta voi-
daan jakaa kolmeen eri osa-aluee-
seen: aselajikehitystä seuraavaa ja 
sitä sivuavaa toimintaa, fyysisen kun-
non ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
tähtäävää toimintaa sekä vapaamuo-
toisempaa virkistystoimintaa. Näihin 
osa-alueisiin liittyen kilta on järjes-
tänyt retkeily- ja tutustumistilaisuuk-
sia sekä siviili- että sotilaskohteisiin, 
kurssi- ja koulutustoimintaa sekä ai-
heiltaan hyvin monipuolisia esitelmä-
tilaisuuksia.

Killan alkuvuosina olennainen yh-
teistyötaho oli Tampereen Ilmatorjun-
tapatteristo, jossa kilta aloitti jo vuon-
na 1970 viestikoulutuksen saaneiden 
varusmiesten palkitsemisen. Panssa-

riprikaatin Viestikomppanian kans-
sa aloitettiin yhteistyö vuonna 1973, 
ja yhteistyö jatkuu edelleen. Lylyssä 
sijainneeseen Viestivarikkoon, joka 
nykyään tunnetaan Millog Oy:n Ly-
lyn toimipisteenä, oli luotu yhteydet 
jo Tampereen Reservialiupseeriyhdis-
tyksen viestiosaston toimesta vuon-
na 1964. Varsinaisesti killan puitteissa 
Lyly-yhteistyö alkoi vuonna 1975, jol-
loin kiltaan liittyivät ensimmäiset jä-
senet Viestivarikolta. Vuodesta 1983 

lähtien varikolta ja sittemmin Millog 
Oy:stä on ollut edustaja killan johto-
kunnassa lähes koko ajan. 1990-lu-
vun jälkipuolelta alkaen olennaiseksi 
yhteistyötahoksi muodostui Tampe-
reelle siirtynyt silloisen Puolustusvoi-
mien Materiaalilaitoksen esikunnan 
elektroniikkaosasto, joka on sittem-
min organisaatiomuutosten kautta 
useampaan kertaan muuttanut nime-
ään, ja nykyään tämä yhteistyötaho 
on Järjestelmäkeskuksen Maajärjes-
telmäosaston TVJ-toimiala.

Pirkanmaan Viestikilta ry on kilto-
jen kattojärjestön Maanpuolustuskil-
tojen liitto ry:n ja Viestikiltojen liitto 
ry:n jäsen.

50-vuotisen toiminnan aikana suh-
teellisesti pienen jäsenmäärän omaa-
van killan toiminnan takana ovat 
olleet aktiivinen jäsenkunta, tarmok-
kaat toiminnan vetäjät, yhteistyö-
kumppanit ja hyvät ystävät. Tänä syk-
synä killalla on siis hyvä syy muistella 
hiukan menneitä ja sitten siirtää kat-
se eteenpäin.

muodostui jokavuotinen perinne, joka 
elää edelleen 

Yhdistyksen 
itsenäistyminen
Tampereen paikallisosaston johto-
kunnan 3.11.1969 vahvistetussa ko-
koonpanossa otettiin nyt ensimmäistä 
kertaa esille mahdollisuus erota pää-
killasta ja perustaa itsenäinen, pai-
kallisosaston korvaava alueellinen 
kilta. Asian tarkempaa pohdintaa jat-
kettiin 23.2.1972 pidetyssä paikallis-
osaston johtokunnan kokouksessa. 
Perusteellisen harkinnan jälkeen pää-
tettiin esittää keväällä 1972 kokoon-
tuvalle paikallisosaston vuosikokouk-
selle paikallisosaston työn jatkajaksi 
alueellisen, itsenäisen killan perusta-
mista, ja 29.3.1972 järjestetyssä pai-
kallisosaston vuosikokouksessa hy-
väksyttiin yksimielisesti esitys, jonka 
mukaan Viestikillan Tampereen seu-
dun paikallisosaston työn jatkajaksi 
perustettaisiin yhdistys nimeltä Pir-
kanmaan Viestikilta ry, johon kaikki 
paikallisosaston jäsenet voivat liittyä. 
14.9.1972 lähetettiin liittymisanomus 
Maanpuolustuskillat ry:lle, joka hy-
väksyi Pirkanmaan Viestikilta ry:n jä-
senekseen 54. kiltana.  

Todettakoon, että killan säännöt 
mahdollistivat myös naisten hyväksy-
misen jäseniksi tasavertaisesti mies-
ten kanssa. Tämä oli varsin harvinais-
ta vielä 1970-luvun alussa. Toisaalta 
tämä oli viestiaselajiin perustuvan kil-
lan osalta luonnollista, koska sota-
ajan viestitehtävissä toimi myös pal-
jon naisia.

Pirkanmaan 
Viestikilta ry  
50 vuottan TEKSTI: VEIKKO KUUMOLA, 

PUHEENJOHTA JA

…killan säännöt 
mahdollistivat myös 
naisten hyväksymisen 
jäseniksi tasavertai-
sesti miesten kanssa.

…kilta on järjestänyt retkeily- ja tutustumis-
tilaisuuksia sekä siviili- että sotilaskohteisiin…
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V iisikymmentä vuotta yhdistys-
toiminnassa on kunnioitetta-
va aika. Viidessäkymmenessä 
vuodessa voi myös maailmas-

sa tapahtua suuria muutoksia. Esimerkiksi 
Euroopan kartta valtioiden osalta on muut-
tunut radikaalisti siitä, mitä se oli killan pe-
rustamisen aikoihin 26.5.1966. Suomessa-
kin on tapahtunut huomattavia muutoksia. 
Olemme Euroopan unionin jäsen, meil-
lä ei ole omaa valuuttaa ja vallalle on tul-
lut ilmaisu – globalisaatio. Kukapa näitäkin 
muutoksia olisi osannut ennustaa.

Kiltamme keskeisimpiä tehtäviä ovat ol-
leet muun muassa Kymen jääkäripataljoo-
nan varusmiesten ja henkilökunnan tuke-
minen, sotiemme veteraanit, aatteellinen 
maanpuolustustyö ja jäsenistömme sekä 
yleisön viihdyttäminen. Vuosien saatossa 
toimintaa on ollut runsaasti ja kiltamme on 
saanut kiitosta ja kunniamainintoja valta-
kunnalliselta taholta useita kertoja. 

Olen muutaman kerran todennut, että 
aika entinen ei koskaan enää palaa! Mei-
dän kiltalaisten tulee pohtia rehellisesti ja 
realiteetit huomioiden erilaisia toiminta-
malleja ja olla valmiita tekemään tarvitta-
essa vaikeitakin päätöksiä. Realistinen ti-
lanne on se, että jäsenmäärämme vähenee 
ja ikääntyy. Killan hallitukseen ja muuhun 
aktiivisen toiminnan vetämiseen ei ole 
suurta halukkuutta.  Pääkohteemme, Ky-
men jääkäripataljoona, on Vekaranjärvellä. 
Uusien nuorien jäsenten rekrytointi ei ole 
kaikista ponnisteluista huolimatta tuonut 
merkittävästi uusia jäseniä. Tämä johtuu 
yksinkertaisesti siitä, että Kymen jääkäri-
pataljoonan varusmiehet tulevat pääosin 
pääkaupunkiseudulta. Heille Haminassa 
toimiva kilta ei ole valitettavasti mielekäs 
kohde.

Katson kuitenkin luottavaisesti killan 
toimintaan tulevaisuudessa uskoen, että 
toiminta jatkuu edelleen tavalla tai toisella.

K aikilla jääkäripataljoonilla, lukuun otta-
matta haminalaista Kymen Jääkäripatal-
joonaa, oli 1960-luvun puolivälin aikoi-
hin oma nimikkokiltansa. Miksi Kymen 

jääkärit puuttuivat joukosta? Olihan pataljoonan 
historia yhtä pitkä ja kunniakas kuin muidenkin jää-
käripataljoonien. Sitä ei käynyt kieltäminen, mutta 
historia antaa killattomuudelle jonkinlaisen selityk-
sen. 1920-luvun alussa kootun Polkupyöräpataljoo-
na n:o 3:n seuraaja, talvi-, jatko- ja Lapin sodan 
taistelut läpikäynyt Jääkäripataljoona 3 oli vuoden 
1952 uudelleenjärjestelyssä asetettu lakkautuslistal-
le. Lahden Hennalassa oli sotien jälkeen kaksi sa-
mankaltaista joukkoyksikköä, JP 3 ja jääkäripatal-
joonaksi muutettu Hämeen Ratsurykmentti. Koska 
JP 3:a ei sisällytetty enää uuteen divisioonakokoon-
panoon, sai se väistyä. Lippu ja perinneomaisuus 
oli tarkoitus viedä Sotamuseoon, kantahenkilökun-
ta hajautuisi muihin joukkoihin ja Jääkäripataljoo-
na 3 häviäisi olemasta. ”Käytännön syyt” ja peri-
neet estivät kuitenkin JP 3 -nimen katoamisen. 

Uusi alku oli versonut Virolahden Ravijoel-
la. Kylän laitamille sijoitettuna ollut Jalkaväkiryk-
mentti 9:n  jääkäripataljoona oli 1950-luvun alussa 

siirtymässä Ravijoen-Valkjärven parakkivaruskun-
nastaan Haminaan. Rykmenttiä oli jo karsittu, ja 
siitä oli jäljellä käytännössä vain Valkjärven jääkä-
ripataljoona – JP/JR 9. ”Kauttajääkäripataljoona” 
tunnettiinkin loppuvuodesta 1952 alkaen nimellä 
Jääkäripataljoona 3.

Haminan kasarmeille kotiutuneen JP 3:n maini-
taan kunnostautuneen 1950-luvun divisioonaharjoi-
tuksissa. Myös RUK oli saanut loppusotiinsa osaa-
van vastustajan. Pataljoonan arvostuksesta kertoo 
myös se, että kokeneemmista kouluttajista saatettiin 
käyttää kunnianimitystä ”vanha pumppu”. JP 3 tun-
nettiin vuodesta 1957 alkaen nimellä Kymen Jääkä-
ripataljoona. 

Killan perustamisen aikaa
1960-luvun alkupuoli oli joukko-osastokiltojen pe-
rustamisten aikaa. Ei ole tiedossa, oliko Kymen Jää-
käripataljoonassa tuolloin puhuttu sen nimissä toi-
mivan killan perustamisesta. Kiltatyötä pidettiin sitä 
paitsi muiden kuin vakinaisessa palveluksessa ole-
vien tehtävänä. Kymen jääkärien kiltatoiminnalle 
löytyi kuitenkin riittävästi pohjaa. Oli tuhansia Valk-

n TEKSTI MARKKU SEPPÄ, KYMJP:N KILLAN PUHEENJOHTA JA
n KUVAT JAANA PELTOLA

n Juhlayleisö keskittyneenä Kiltamarssin sanoihin. Eturivissä vasemmalta juhlapuhuja KymJP:n komentaja everstiluut-
nantti Jami Virta, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, RUK:n johtaja eversti Markku Hutka ja killan puheenjohtaja 
Markku Seppä. Lipun oikealla puolella mm. KymJP:n Killan kunniapuheenjohtajaksi nimitetty Risto Auvinen ja MPKL:n toi-
minnanjohtaja Henry Siikander.

Kymen Jääkäri-
pataljoonan Kilta  
– 50-vuotisjuhlaa

n ”Kymen Jääkäripatal-
joonan Kilta ry 50 vuotta” 
-historiikki on kiltave-
li Martti Relan käsialaa. 
Kirja on ostettavissa kil-
lan sihteeriltä (20,00 eur 
+ toimitus kulut), s.posti:  
juha.kytomaki@pp.inet.fi

n TEKSTI MART TI RELA, KUVAT KYMJP:N KILTA  

n Kymen Jääkäripa-
taljoona vuosipäivänä 
12.3.1961

Kymen Jääkäripataljoonan Kilta  
ja Kymen jääkäripataljoona: 

50 vuotta yhteisyyttä
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järvellä ja Haminassa varusmiespal-
veluksensa suorittaneita sekä entis-
ten PPP 3:n ja JP 3:n sekä jatkosodan 
aikaisen Punamustarykmentti JR 4:n 
veteraaneja. Kymen Jääkäripataljoona 
vaali PPP 3-JP 3:n lisäksi pataljoonal-
le vuonna 1959 annettujen Punamus-
tarykmentin perinteiden myötä mui-
denkin 8. Divisioonaan kuuluneiden 
joukkojen muistoa. Perinnelistalle lu-
keutui myös Haminan alueella vuosi-
na 1940-1941 ollut 4. Prikaati.

KymJP:n vuoden 1965 kertaushar-
joituspataljoonan pataljoonaupsee-
ri, reservin yliluutnantti Matti Kaup-
pila kertoi, että oli maaliskuinen yö, 
kun KymJP:n komentaja evl Kale-
vi Sarva astui leirin (Pahkajärvi) esi-
kuntarakennukseen. Sarva sanoi pa-
taljoonaupseerille: ”Te, yliluutnantti 
Kauppila perustatte Kymen Jääkäri-
pataljoonan Killan!” Vastasin: ”Kyllä, 
herra everstiluutnantti!” Matti Kaup-
pila täytti komentajan antaman käs-
kyn runsaan vuoden valmistelujan 
jälkeen Haminassa, pataljoonan soti-
laskodissa 26.5.1966 pidetyssä killan 
perustavassa kokouksessa. 

Pysyviä toimintatapoja 
Uusi kilta perusti toimintansa nimik-
kojoukossa palvelevien ja palvelleit-
ten keskinäiseen yhteydenpitoon. Tär-
keitä olivat yhteiset muistot, perinteet 
ja kiltaveljeys. Killan toimintatapavali-

kossa oli erilaisia keinoja. Heti alkuun 
käynnistyi vuosikymmeniä jatkuva 
perinne; Kymen Jääkäripataljoonan 
johto avusti kiltaa, ja kilta tuki patal-
joonaa. Jatkuvuutta edustivat myös 
killan pataljoonaa kohtaan harjoitta-
ma palkitsemismenettely sekä patal-
joonan tarjoamat tutustumiskäynnit. 
Varusmiehet muodostivat oman koh-
deryhmänsä. Varusmiesten viihtyvyy-
den edistäminen kuului killan sääntö-
määräisiin tehtäviin.

Murroskausi
Haminan varuskuntaa 1950-luvun 
alkupuolelta alkaen leimannut kas-
vun ja vakauden aika oli rikkoutu-
nut 1980-luvulla RUK:n lähiharjoi-
tusaluehankinnan ympärillä käytyyn, 

ajoittain kiivassävyiseen keskuste-
luun. Itse asia päätyi Haminan kan-
nalta myönteiseen ratkaisuun, mutta 
KymJP:n tilanne jäi avoimeksi. Kaak-
kois-Suomen sotilasläänissä olikin te-
keillä muutoksia. Julkistettuina ne tie-
sivät muun muassa sitä, että Kymen 
Jääkäripataljoona tulee vastaisuudes-
sa olemaan osa Valkealan Vekaranjär-
vellä olevaa Karjalan Prikaatia.

Jatkuvuus
Killan keväällä 1990 saama kutsu saa-
pua ensimmäisen Vekaran-perinne-
päivän viettoon vahvisti uudet yh-
teydet. Pataljoonan ja killan välinen 
vuorovaikutus muodostui sittem-
min välimatka huomioiden aktiivi-
seksi. Myös Vauhtipyörä oli saanut 
uuden alun Karjalan Prikaatin killan 
ja KymJP:n killan yhteisen kiltaleh-
ti Kaartilainen-Vauhtipyörä muodos-
sa. Tapahtumat, muun muassa yhtei-
set syysretket, perinnepäivien vietot, 
ampumaleirivierailut sekä pataljoo-
nan edustajien ja killan johdon käyn-
nit toistensa luona lujittivat killan ja 
pataljoonan kanssakäymistä. Uusi 
KymJP oli vuoden 1989 jälkeen nähty 
entisessä kotikaupungissaan kolmas-
ti: perinnepäivinä 1991, 1996 ja 2008.

Killan jäsenistö 
Vuoden 1967 jäsenluettelo kertoi, että 
puolet kiltaan kuuluvista oli veteraa-
nitaustaisia, sotiin osallistuneita tai 
perinnejoukoissa palvelleita. Toiseksi 
suurin ryhmä muodostui Kymen Jää-
käripataljoonan kantahenkilökuntaan 
kuuluvista. Myöhemmät sääntömuu-
tokset hämärsivät jäsenistön kolmi-
jakoa – kilta avautui jokaiselle, joka 
hyväksyi sen tarkoituksen ja toimin-
nan. Kiltatyö tavoitti näin entistä laa-
jempia kansalaispiirejä. Palvelukses-
sa olevan henkilökunnan osuus oli 
sen sijaan vähentynyt jo Haminan-
aikana, eikä Vekaranjärveltä jäsena-
nomuksia juurikaan saapunut. Vuo-
sikymmenien kestokysymys, miten 
saada varusmiehet kiinnostumaan 
kiltatyöstä, ei ole saanut koskaan pi-
tävää vastausta.n Killan keitinryhmä 1993. ”Marusja”-keitin on käytössä ja vuokrattavissa edelleen.

n Matti Kauppila.

P
orin prikaatin killan jä-
senmäärän melkoisen 
raju kasvu tuntuu jat-
kuvan edelleen vuonna 
2010 alkaneen nousun 

myötä. Vuotuinen lisäys on ollut pe-
räti viiden posentin luokkaa. Kun jä-
senmääräksi kirjattiin 1 061 jäsentä 
vuonna 2010, niin päivän jäsenluku 
syyskuun puolivälissä on 1 459 hen-
keä.

Tämän vuoden alkupuoliskolla 
uusien jäsenten määrä oli 141 hen-
keä. Suurin yksittäinen piikki koet-
tiin tälläkin kerralla joka toinen vuo-
si Oripään lentokentällä pidettävillä 
OKRA-messuilla, jotka vetivät neljän 
päivän aikana kaikkiaan 85 000 katso-
jaa. Näyttelyn pääteema on maatalo-

us, mutta sen ympärillä riittää erittäin 
paljon muutakin katsottavaa. 

OKRA-messut ovat Porin prikaatin 
killan Loimaan alueosaston ja killan 
omana alueosastonaan myös toimi-
valle Loimaan seutukunnan vääpeli-
kerholle hyvä ansaintamahdollisuus; 
alueosastoilla on aika iso määrä jä-
seniä, jotka osallistuvat järjestyksen-
valvontaan. Tästä työstä messujen 
järjestäjä, Oripään Lionsclub maksaa 
alueosastoille kunnon korvauksen.

Porin prikaatin killan kenttätyön 
tehokolmikko on killan Loimaan alue-
osaston kolmen jäsenen trio. Jäsen-
hankinnan erityisosaajina toimivat 
Markku Nummijoki. Trion kolmas 
jäsen Tauno Rohkimainen markkinoi 
kiltatuotteita. Uusia jäseniä keskuste-

n TEKSTI JA KUVA: KARI NUMMILA

levat ”ammattilaiset” Seppo Yli-Nis-
silä ja Markku Nummijoki hankkivat 
yhteensä 81 henkeä.

Jäsenhankintatyössä tarvitaan dip-
lomatiaa ja toista osapuolta kunni-
oittavaa käytöstä, jossa pakkoliittä-
misyritykset ovat täysin tuomittuja, 
tuloksettomia ja killan imagoa naker-
tavia toimia!

Porin prikaatin killankin jäsenkun-
nan keski-ikä on melko korkea. ”Ikä-
presidentti” on Tl:n Koskella asuva 
Tarmo Ahti, 101 vuotta! Hänen hen-
kinen ja fyysinen vireytensä on poik-
keuksellisen hyvä. Nyt on alettu saada 
kiltaan myös 2000-luvulla syntyneitä 
jäseniä ja siviiliin lähteviä varusmies-
palveluksesta siirtyviä nuoria.

n Porin prikaatin killan Loimaan alueosaston kova rekrytöintikolmikko Markku Nummijoki (vas. Tauno Rohkimainen ja oik. 
Seppo Yli-Nissilä) yhdessä upouuden kiltalaisen, mynämäkeläisen Heikki Yli-Sippolan (3. vas.) kanssa. Seppo ja Markku 
ovat jäsenhankinnan mestareita, jotka ovat asiallisella kiltainformaatiolla hankkineet vuosien varrella satoja jäseniä.

Porin prikaatin killalla 
jäsenmäärän raju kasvu
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36. Pohjoismaiset Kiltapäivät järjes-
tetään v. 2017 Ruotsissa Halmstadin 
kaupungissa 15.-18.6.2017 (viikkoa 
ennen juhannusta). Majoitus on Il-
matorjuntarykmentissä (Luftvärnsre-
gementet Lv 6).

Luftvärnsregementet – Lv 6
• Ammattiupseereita: 228
• Päällystö, sotilaat ja merisotilaat 

yhteensä: 254
• Siviilityöntekijöitä: 29
• Reservinupseereita: 244

n Edellisen kerran Pohjoismaisia Kiltapäiviä vietettiin Ruotsissa Karlskronassa v. 2009. Kuvassa kiltapäivien avajaiset.

36. Pohjoismaiset  
Kiltapäivät Ruotsissa

Lisää tietoa varuskunnasta löytyy 
nettisivulta:

http://www.forsvarsmakten.se/
sv/organisation/luftvarnsregementet-
lv-6/

Ilmoittautuminen
Pohjoismaisille kiltapäiville ilmoit-
tautuminen alkaa ensi vuoden puo-
lella. Ilmoittautumislomake laitetaan 
liiton internetsivulle (www.mpkl.fi). 
Osallistujamaksusta ei ole vielä tie-

toa. Liitto järjestää yhteiskuljetuk-
sen joko lentäen Helsinki-Göteborg 
tai sitten bussilla Helsinki-Tukholma-
Halmstad. Saamamme tiedon mukaan 
myös Turun suunnalta ollaan suunnit-
telemassa yhteiskuljetusta bussilla.

Tarkempia tietoja saamme loka-
kuussa Halmstadissa järjestettävässä 
pohjoismaisessa johtajatapaamisessa.

Karjalan Poikien Kilta on 

perustettu 12.9.1956. Kilta 

perustettiin pohjoiskarja-

laisten maanpuolustusjär-

jestöjen yhteistyöelimeksi. 

Killan perustamisen aikaan 

siihen liittyi 11 pohjoiskar-

jalaista maanpuolustusjär-

jestöä. 

T
änään, 60 vuotta myö-
hemmin, kiltaan kuu-
luu 28 maanpuolus-
tusjärjestöä. Niissä ja 
niiden 75  jäsenjärjes-

tössä  on henkilöjäseniä yhteensä 
noin 8 000.

Kilta vietti vuosijuhlaansa 
12.9.2016 Joensuun Taidemuseon  
juhlasalissa. Juhlan musiikista vas-
tasi Rakuunasoittokunta musiikki-
majuri Riku Huhtasalon johdolla. 
Soittokunnan solistina esiintyi oop-
peralaulaja Matti Turunen.

Juhlapuheen piti eversti Jari 
Kytölä. Hän luonnehti Karjalan 
Poikien Kiltaa mm. seuraavasti: 
”Karjalan Poikien Kilta on vuosi-
kymmenten saatossa muodostunut 
ainutlaatuiseksi maanpuolustusjär-
jestöksi koko Suomessa. Missään 
muussa maakunnassa kuin Poh-
jois-Karjalassa ei ole syntynyt sel-
laista halua ja tahtoa koota kaik-
ki maakunnalliset ja paikalliset 
maanpuolustustyön tekijät saman 
yhteisen katon alle tekemään yh-
teistoiminnassa, ja vieläpä yksissä 
tuumin, arvokasta ja pitkäjänteis-
tä maanpuolustustyötä. Historia on 
kovin kourin maakuntaa koetellut, 
sen on pitänyt aina seistä portinvar-
tijana, ehkä tässä on se perimmäi-
nen syy yhdessä tekemiselle.”

n TEKSTI: SEPPO HY T TINEN, KUVAT: KALE VI LOHIRANTO

n Kuvat ylhäältä alas:
Killan historiikin julkaisu. Viimei-
sen osan kirjoittajat Harri Noris-
maa ja Pekka Laakkonen.

n Juhlapuheenpitäjä eversti Jari 
 Kytölä.

n Yhdessä läpi vuosikymmenten 
-historiikin numeroituja kappaleita 
luovutettiin juhlassa kauppaneu-
vos Väinö H. Bromannille, MPKL:n 
puheenjohtaja Pauli Mikkolalle ja 
eversti Jari Kytölle.

Karjalan Poikien Kilta 
60 vuotta
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Karjalan Poikien Killan 44. jotos jär-
jestettiin Ilomantsissa elokuun  26.-27. 
päivinä ja oli nimeltään Taival-jotos. 
Jotoksen tukikohtana toimi Taivalma-
jan leirikeskus. Jotoksen teemana oli 
pala itää, pala länttä. Jotoksen suojeli-
jana toimi Kuopion hiippakunnan piis-
pa Jari Jolkkonen.

Jotos alkaa perinteisen juhlavasti li-
punnostolla ja lippulaululla. Killan pu-
heenjohtajan avaussanojen ja jotos-
johtajan puhuttelun jälkeen partiot 
siirtyvät maastoon rastitehtävien pa-
riin. Tehtävien aihepiiri käsitteli mm. 
sotiemme historiaa, karjalan kieltä ja 
idän sekä lännen uskontojen kohtaa-
mista. Monenlaista muutakin tietoa 
ja taitoa mitattiin. Jotostehtävänä jo-
kaisen partion piti valmistaa toimin-
takuntoinen pokasaha. Ensimmäinen 
päivä päättyy saunomisen jälkeen yh-
teiseen iltanuotioon.

Toisen päivän reitti on perinteises-
ti hieman pidempi. Ilomantsin maas-
tot ovat tavallista vaativampia, mut-
ta toisaalta harjuineen ja vesistöineen 
äärimmäisen kauniita. Toinen päivä 
päättyy juhlaillalliseen, jossa ohjel-
massa on puheita, musiikkia, yhteis-
lauluja. Ilta huipentuu aina jotoksen 
tulosten julkaisemiseen.

Tänä vuonna jotokselle osallistui 
vajaat 50 jotostelijaa ja jotoksen koko-
naisvahvuus on noin 65. Jotoksella ei 
tunneta arvoja eikä arvonimiä. Jotok-
sen henki on aina ollut ainutlaatuinen. 
Jotoksella menestyäkseen jotostelijalla 
täytyy olla kaksi ominaisuutta. On ol-
tava positiivinen asenne vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä kohtaan ja pilket-
tä silmäkulmassa.

Vuoden päästä killan jotos on Juu-
an Paalasmaalla, Pielisen saaristolais-
maisemissa.

Juhlassa julkistettiin killan 
historiikki, joka on nimeltään 
Yhdessä läpi vuosikymmenten. 
Kirjan ovat toimittaneet kiltavel-
jet Pekka Laakkonen ja Harri 
Norismaa. Kirjassa on kattava 
katsaus menneistä vuosikym-
menistä, mutta myös visioita 
vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn tulevaisuudesta.

Huomionosoituksissa luovu-
tettiin kilta-ansiomitalit killan 
pitkäaikaiselle sihteerille Seppo 
Hyttiselle ja Leena Salliselle. 
Lisäksi luovutettiin viisi hopeis-
ta ja yksi pronssinen kiltaristi.

Tervehdykset juhlaamme 
toivat maanpuolustuskilto-
jen liiton puheenjohtaja Pau-
li Mikkola, Pohjois-Karjalan 
aluetoimiston päällikkö eversti 
Asko Valta ja Pohjois-Karjalan 
rajavartioston apulaiskomenta-
ja everstiluutnantti Marko Tu-
runen.

Juhla  alkoi juhlavasti Ra-
kuunasoittokunnan soittamal-
la Karjalan jääkärien marssil-
la. Yhtä juhlavasti se päätettiin 
paikallisen tavan mukaan yhtei-
sesti laulettuun Karjalaisten lau-
luun.

Historia on kovin 
kourin maakuntaa 
koetellut, sen on 
pitänyt aina seistä 
portinvartijana, 
ehkä tässä on 
se perimmäinen 
syy yhdessä 
tekemiselle.

Taival-jotos

n Jotostehtävänä olleen pokasahan koesahaus käynnissä.

n Kiertopalkin-
non saaja rat-
kaistiin ampu-
matuloksella.

o lapsesta asti olen toiminut seura-
kuntanuorten kerho-ohjaajana sekä 
aktiivisen urheilun parissa. Olen ol-
lut mukana Lapin vaelluksilla ja vetä-
nyt ryhmiä Norjan tuntureilla ja Lapin 
erämaissa. Varsinaisen kiinnostukseni 
sotilastaitoihin sain palveluksessani 

3/KR:ssä, joka oli nuorelle miehelle oiva paik-
ka tutustua itseensä ja todellisiin sotilaallisiin 
haasteisiin. Meidän koulutuksemmehan oli 
sissi- ja tiedustelukoulutusta, ja jokainen rajal-
le otettu oli huippukuntoinen urheilija tai erä-
mies, osa molempia. Vaikka olin huippukun-
toinen kaveri, totesin monesti ihaillen toisten 
erä- ja sotilastaidot, kun yritin pysyä ”sinnil-
lä” toisten mukana kevätsoseisissa erämais-
sa. Raskastekoisempana jouduin pitkissä har-
joituksissa kiskomaan ahkiota ja kahlaamaan 
vyötäisiä myöden soseessa. Vaimoni mielestä 
tämä oli romanttista, kun sai paistaa makka-
raa tulilla ja liikkua raittiissa ilmassa, kauniis-
sa Kainuun erämaassa. Näin jälkeenpäin se 
ehkä olikin näin, ainakin se antoi minulle jo-
tain pysyvää! Lähdin rajalta hankkimaan työ-

Hätähuuto nuorten ja isänmaan puolesta 
– vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
mahdollisuudet!

n TEKSTI JUHANI PELTOLUOMA

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön uranuurtajana jou-

dun hyvin usein vastaamaan kysymykseen siitä, olenko 

sotahullu, kun toimin vapaaehtoisen maanpuolustuk-

sen kentässä ja teen ilmaiseksi työtä Puolustusvoimille!  

Vastaukseni on aina sama, teen työtä isänmaalleni 

ja nuorten henkilöiden tukemiseksi ja motivoimisek-

si, työn ja hyvien harrasteiden pariin. Vapaaehtoisen 

maanpuolustustyön kenttään kuuluu järjestelmällinen 

käyttäytymismalli, vastuullisuus, liikunnalliset harras-

teet ja omien ominaisuuksien ymmärtäminen sekä so-

siaalinen käyttäytyminen isossa joukossa. Nämä tai-

dot ovat tänä päivänä monelta unohtuneet, ja siksi olen 

katsonut vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarpeen 

kasvaneen entisestään. Ongelmana on vain se, etteivät 

kaikki yhteiskunnassa ymmärrä vapaaehtoisen maan-

puolustustyön mahdollisuuksia. 
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kokemusta tulevia insinööriopintojani 
varten, joiden aikana loukkaannuin 
vakavasti työtapaturmassa. Vaikeasti 
vammautuneena koko elämä oli ope-
teltava uusiksi. Fyysisten harrastei-
den sijalle piti kehittää uusia. Uudel-
leen elämäni järjestelleenä olen itse 
työskennellyt ihmistutkimuksessa, 
koulutuksen parissa lehtorina ja osas-
tonjohtajana, opiskellut kasvatustie-
teitä ja aikuiskoulutusta sekä ihmisen 
käyttäytymistieteitä. Suurina haastei-
na ovat olleet tietoturva-asiat ja kou-
lutuksen organisointi sekä vammau-
tumiseeni liittyvä lääketiede. Päätyöni 
(sen mitä olen vammautuneena pys-
tynyt) olen tehnyt sähkötöiden johta-
jana, lehtorina, yritysjohtajana ja tut-
kijana.

LUE MPKL:n nettisivuilta Maan-
puolustajan nettilehden numerossa 
1/2016 sivuilla 34-37 oleva teksti, jos-
sa  esitän yhden kokeillun ja toimivan 
kokonaisuuden tehokkaasta vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön projek-
tista. Saavutukset olivat mittavat ja 

erittäin kustannustehokkaat. Pro-
jektikokonaisuus oli tarpeeksi suu-
ri, jolloin osallistujat saivat todellisen 
käsityksen vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön sekä yhteistyön mahdolli-
suuksista. 

OLEN ITSE sitä ikäluokkaa, jolloin lä-
hes jokainen mies kävi varusmiespal-
velun. Siellä kohtasi koko ikäluokka 
toisensa ja opittiin toimimaan yhdes-
sä, ja vaikka joskus kenkä hinkkasi ja 
mieli oli matala, niin mentiin yhdes-
sä ja jokaiselle oli paikkansa. Yhteis-
kunnallisesti tämä oli kaikkein tehok-
kainta koulutusta elämään ja henkistä 
hoitoa myös henkilöille, joiden taus-
tat olivat toisia huonommat. Tuo ym-
päristö oli silloisen yhteiskunnan ta-
sa-arvoisin paikka. Tietenkin joku 
koulun penkiltä tullut koki fyysisen 
ja henkisen rasituksen vaikeampana 
kuin takametsien kasvatti, mutta äk-
kiä siihen järjestelmään sopeuduttiin. 
Tärkeintä tässä järjestelmässä oli se, 
että jokainen henkilö sai kokea kuu-
luvansa joukkoon ja oli tärkeä lenk-

ki joukossa. Jokaista kunnioitettiin 
ja pahoissa paikoissa autettiin, kos-
ka tiedettiin, että itseä kohdeltaisiin 
heikkona hetkenä samoin.

SAMA ILMIÖ näkyy historian kirjois-
sa tarkasteltaessa sitä, miten toisen 
maailmansodan aikana miehet koki-
vat rintamalla olevan joukon omak-
seen todella vaikeissakin olosuh-
teissa. Luotettiin kavereihin, koska 
tiedettiin heidän lojaalisuutensa. Jo-
kainen oli toisensa takuumies!

TÄNÄ PÄIVÄNÄ elämme mielikuvi-
tuksen huumassa, missä ajatellaan, 
että jokainen on vastuussa itsestään 
ja heikkous on sairautta. Kuitenkaan 
meistä kukaan ei tiedä sitä, kuka 
meistä on se heikoin lenkki silloin, 
kun todellista vahvuutta tarvitaan. 
Olen nähnyt monesti sen, miten huip-
puasemasta pudotaan, kun työ lähtee 
alta. On kuviteltu itsensä maailman 
navaksi, mutta kuvittelut ovat haihtu-
neet työvoimatoimiston jonossa, hä-
peän poltellessa poskia. Vain harva 

on selvinnyt ilman pysyvää henkistä 
vammaa. Osan kunnia ei ole antanut 
myöten, ja heitä ei enää ole keskuu-
dessamme!

TÄNÄ PÄIVÄNÄ jokaisesta tuutista 
tulee asiantuntijoiden lausuntoja sii-
tä, kuinka juuri hänen edustamansa 
asia on maailman tärkein ja siihen on 
löydyttävä rahoitus yhteiskunnalta. Ei 
ajatella yhtään sitä, että tulokset näyt-
tävät asian tärkeyden ja tuovat rahoi-
tuksen tullessaan. 

KOULUTUS PUHUU tietoälystä, ro-
potisaatiosta ja siitä kuinka lapsia pi-
tää kouluttaa ohjelmoimaan tietoälyä. 
Näistä jauhavat henkilöt, jotka nä-
kevät asian kovin suppeasti. Jo pik-
kulapset ovat mestareita tietoteknii-
kassa, koska se on nykyajan lasten 
jokapäiväinen harrastus. Kukaan ei 
ole huolissaan siitä, osaako lapsemme 
lukea, kirjoittaa tai laskea. Aikuisilta 
nämä taidot ovat jo unohtuneet. Jopa 
kaupan kassalla istuvalla ylioppilas-
pohjaisella henkilöllä on vaikeuksia 
laskea tuotteen hintaa, jos se poikke-
aa pakkausmerkinnästä. Tiedon käy-
tännön soveltaminen puuttuu.

ELETÄÄN LÖÖPPIEN ja tuulesta 
temmattujen mielikuvien varassa. Oi-
kea ja väärä, tosi ja epätosi on men-
nyt sekaisin! Tärkeintä on vain itsek-
kyys: minulle, minulle, kaikki minulle 
ja heti! Jokainen pyrkii minimoimaan 
jopa lakisääteiset vastuunsa ja työn-
sä. Työt hoidetaan vasemmalla kädel-
lä, työaika menee sähköpostien sekä 
eri ”saittien laraamiseen” ja ihmiset 
ovat loppuun palaneet ja uupuneet. 
Puolet kansasta syö masennuslääkkei-
tä ja käy terapiassa. Elämänhallinta 
on tipotiessään, jopa aamulla herää-
mistä ja syömistä pitää koulutetuille 
henkilöille opettaa yhteiskunnan jär-

jestämillä kursseilla. Suurimpana on-
gelmana on tietenkin se, etteivät ihmi-
set tajua, miten eletään ”lompuukin” 
rahavarojen mukaan. Monella on tie-
tenkin ongelmana, ettei niitä rahava-
roja ole olemassakaan, eikä mitään 
toivoa parempaan ole nähtävissä.

YHTEISKUNNAN muutoksen myötä 
nuoria patistetaan opiskelemaan, jol-
loin ikäluokasta suuri osa hakeutuu 
yliopistoihin ja korkeakouluihin, jois-
ta on muodostunut suojapaikka, jol-
la nostetaan opintotukia ja käydään 
syömässä, mutta opinnot venyvät lo-
puttomiin. Kun opiskelu ei kiinnosta, 
niin tasoa on pakko pudottaa, koska 
rahat jaetaan valmistuneiden päälu-
vun mukaan.

OSA PÄÄTTÄJISTÄ näkee tilanteen 
haastavana, osa saarnaa ”lisää velkaa 
– jokaisella tulee olla oikeus ilmaiseen 
koulutukseen”, kesti se sitten kuinka 
kauan tahansa. Lisähaasteena on se, 
onko koulutus sellainen, jolla löytyy 
työtä ja pystyy elättämään itsensä!

MEILLÄ JULKINEN SANA ja päättä-
jät puhuvat sivistyksestä! Kun katsoo 
eduskunnan torstaisia istuntoja, saa 
käsityksen yhteiskunnan sivistykses-
tä. Joku viitsii vielä väittää, ettei va-
paaehtoisella maanpuolustustyöllä 
ole tehtävää. Käsittelemäni asiat ei-
vät hoidu terapialla, vaan määrätie-
toisella, elämän perusasioiden korja-
uksella/koulutuksella. Tässä piisaa 
haastetta pilalle kasvatettujen ja hem-
moteltujen ”kakaroiden” ojentami-
seksi. Tarvitaan myös sitä metristä 
koivuhalkoa!

OLEMME POHJAN Viestikilta ry:n 
toiminnassa järjestäneet erilaisia har-
joituksia ja seminaareja laajan yhteis-
työn merkeissä isoille joukoille, niin 

kansallisesti kuin myös kansainvä-
lisesti, vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön sateenvarjon alla. Laadukas 
toiminta on taannut hyvät koulutus-
tulokset ja vuosien jatkuman työl-
lemme. Tapahtumien isänmaallinen 
luonne on ymmärretty oikein, jolloin 
jokainen on pannut parastaan, tällöin 
yhteistyökyky ja oppimistulokset ovat 
olleet kaikilla tasoilla hyvät. 

OLEN ITSE valmis tukemaan yhteis-
kunnallista järjestelmää, jossa jokai-
nen varusmiespalvelusta suoritta-
maton Suomen nuori tai syrjäytynyt 
kutsutaan vähintään 2-3 kk:n kansa-
laispalveluun, jossa määrätietoisen 
koulutuksen kautta henkilöille opete-
taan elämän perusarvot. Oikein toteu-
tettuna pystyisimme auttamaan nuo-
ria vaikeissa valinnoissaan elämän 
haasteisiin ja tukemaan heidän onnis-
tumisiaan. Samalla pystyisimme koor-
dinoimaan jokaisen henkilön ominai-
suudet ja ohjaamaan heidät itselleen 
mielekkäille ja ominaisuuksiaan vas-
taaville opiskelu-urille. Yhteiskuntam-
me ei kestä nykymenoa ja kokonais-
ten ikäluokkien tuhoutumista. Lasku 
tulee olemaan valtava, kun tuho koh-
taa vielä tuhottujen perheitä ja heidän 
lapsiaan. Nykyisellä systeemillä mak-
samme syrjäytyneiden nuorten elämi-
sen, asumisen sekä mahdolliset hoi-
totoimet. Kun heistä ei välitä kukaan, 
lasku kasvaa koko ajan ja henkilöt 
voivat entistä huonommin.

YHTEISKUNTAMME todellinen uhka 
on sisäinen ja siihen on kokonais-
maanpuolustuksellisen ajattelun kes-
kityttävä ulkoisten ja sotilaallisten uh-
kien tapaan vakavasti! Isänmaamme 
on vaarassa, ja sitä ei haluta kaikkial-
la nähdä!

Yhteiskuntamme ei kestä nykymenoa ja kokonaisten 
ikäluokkien tuhoutumista.

Yhteiskuntamme todellinen uhka on sisäinen ja siihen on 
kokonaismaanpuolustuksellisen ajattelun keskityttävä ulkoisten ja 

sotilaallisten uhkien tapaan vakavasti!
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K eskussääasema on toiminut 
Viipurissa, Imatralla, Mik-
kelissä, Hämeenlinnassa, 
Helsingin Vallisaaressa ja 

Jyväskylän maalaiskunnan Tikkakos-
kella osana Luonetjärven varuskuntaa 
1965-1985.

Keskussääasema toimi kenttätykis-
tön alaisuudessa vuodesta 1940 ja pal-
veli tykistöjoukkoja vuoteen 1965 saak-
ka. Tila- ym. resurssien parannuttua 
se alkoi tuottaa palveluja myös muille 
puolustushaaroille Tikkakoskelta käsin. 
Suojelukoulu ja Keskussääasema yhdis-
tettiin Suojelu- ja Sääkouluksi 1.9.1985.

Sääkilta on aikaisemmin hankkinut 
muistolaatan Kotkan Rankkiin. Killan 
perinnejoukko-osastoja ovat:

• Sotilasmeteorologinen 
Keskusasema 1924-

• Keskussääasema -1985
• Suojelu- ja Sääkoulu 1.9.1985-

30.9.1992
• Tiedustelu- ja Sääkoulu 

(Tiedustelupatteristo) 1.10.1992-
31.12.2014

• Ilmavoimien Viestikoulu  
(nyk. Ilmasotakoulu) 1.10.1992-

• Satakunnan Tykistörykmentti / 
Porin Prikaati 1.1.2015-

Tilaisuuden avasi killan puheenjohtaja 
Matti Pöhö kertoen killan historiasta ja 
toiminnasta. Laatan paljastuksen johti 
killan varapuheenjohtaja Pasi Hölttä. 
Paljastuksen suorittivat killan puheen-
johtaja ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
toiminnanjohtaja Henry Siikander.

Vallisaari
Vallisaaressa käytiin Viaporin kapi-
nan yhteydessä v. 1906 tulitaistelu ja 
v. 1918 siitä tuli Helsingin asevarikon 
varasto. Vallisaaren Kuolemanlaaksos-
sa tapahtui 9.7.1937 tuhoisa räjähdeon-
nettomuus. Tuhansia kiloja räjähteitä 
sinkoili pitkin Vallisaarta aina Suomen-
linnaan saakka. Vaikka asukkaat pake-
nivat henkensä edestä, kahdeksan ih-
mistä kuoli heti ja neljä myöhemmin 
sairaalassa. Lisäksi puolustusministeri-
ön taisteluvälineosaston päällikkö, insi-

Sääkilta paljasti 
muistolaatan Vallisaaressa

nöörieversti Aleksanteri Huuri järkyttyi 
niin pahasti, että menehtyi noin viikkoa 
myöhemmin. Räjähdyksen syytä ei vielä-
kään tunneta. Sen on arveltu johtuneen 
räjähteiden huolimattomasta käsittelystä, 
eikä tihutöidenkään mahdollisuuttakaan 
ole poissuljettu. Kuolemanlaaksossa on 
räjähteitä vielä tänäkin päivänä, mikä tuo 
oman jännityksensä saaren seikkailuihin.

Saari otettiin 1950-luvulla asuinkäyt-
töön, ja sinne tuli asukkaiksi Merivoi-
mien kantahenkilökuntaa perheineen. 
Vuodesta 1996 saari ei enää ole ollut asut-
tu, ja Merivoimien vuokrasopimus päät-
tyi 2012. Saarelta on raivattu käytön jäl-
kiä vuodesta 2008 lähtien.

Keväällä 2016 Vallisaari ja vierei-
nen Kuninkaansaari avautuivat yleisöl-
le virkistystä ja luontomatkailua varten, 
ja sinne alkoi myös säännöllinen vuoro-
veneyhteys. Saaren toiminnasta vastaa 
Metsähallituksen luontopalvelut. Saari-
en käyttöä ja kehittämistä varten on tehty 
maankäytön yleissuunnitelma.

Sääkilta paljasti 10.9. 

 Helsingin edustalla sijait-

sevassa Vallisaaressa Kes-

kussääaseman muisto-

laatan. Keskussääasema 

perustettiin vuonna 1924 

nimellä Sotilasmeteorolo-

ginen Keskusasema, ja se 

toimi Vallisaaressa vuosi-

na 1949-65.

n KUVAT: HENRY SI IKANDER

Keväällä 2016 Vallisaari ja viereinen Kuninkaan-
saari avautuivat yleisölle virkistystä ja luonto-
matkailua varten, ja sinne alkoi myös säännöllinen 
vuoroveneyhteys.

M aamme vanhimpiin maanpuolustusjär-
jestöihin kuuluva Hakkapeliittayhdistys 
täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Yhdis-
tys vaalii ja ylläpitää suomalaisen rat-

suväen perinteitä, edistää ratsuväen historian tunte-
musta sekä herättää ja kehittää jäsenistönsä aselaji- ja 
maanpuolustushenkeä.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-aluee-
na on koko maa.  Se perustettiin 6.11.1926 Helsingissä. 
Yhdistyksen toiminta keskeytyi sotavuosien ajaksi ja 
käynnistettiin uudelleen 1949.

Hakkapeliittayhdistys on myös maan vanhin maan-
puolustuskilta. Yhdistys oli 1963 mukana perustamas-
sa Maanpuolustuskiltojen liittoa, jonka toimiva jäsen 
se edelleen on.

Hakkapeliittayhdistyksen tarkoituksena on sääntö-
jensä mukaisesti vaalia ja ylläpitää ratsuväen perin-
teitä, kerätä ja säilyttää ratsuväen historiaan liittyvää 
aineistoa sekä herättää ja kehittää jäsenistössään yh-
teenkuuluvuutta ja aselaji- sekä maanpuolustushen-
keä. 

Hakkapeliittayhdistyksen jäseneksi hyväksyttiin aluk-
si  vain ratsain ratsuväkijoukoissa palvelleita. Perin-
teisten ratsuväkijoukko-osastojen lakkauttamisen joh-
dosta ja veteraanisukupolven väistyessä yhdistyksen 
sääntöjä muutettiin vuonna 2001 siten, että jäseneksi 

voidaan ottaa myös henkilö, joka muuten vaalii ratsu-
väen tai ratsastuskulttuurin perinteitä ja historiaa.

Hakkapeliittayhdistys ry viettää toimintansa 90-vuo-
tisjuhlaa 9. marraskuuta 2016 kello 12.00 Helsingissä 
ravintola Ostrobotnian juhlatiloissa. Juhlapuheen pi-
tää puolustusministeri Jussi Niinistö ja musiikista vas-
taa Kaartin soittokunta. Juhlatilaisuuteen on kutsuttu 
kaikki yhdistyksen jäsenet seuralaisineen sekä useita 
kutsuvieraita muun muassa Ruotsista Smoolannin hu-
saareista.

Hakkapeliittojen jäsenmäärä on runsas 70 ja heidän 
joukossaan on vielä muutamia viime sodissamme rat-
sain palvelleita veteraaneja.  Heistä neljä – Jaakko Ha-
vanto 92v, Fredrik Ehrström 91v, Esko Kosunen 92v ja 
Karl Nordgren 91v – on kirjoittanut Hakkapeliittayh-
distyksen juhlajulkaisuun muisteluitaan asevelvolli-
suusajastaan ratsuväessä sodan aikana. Juhlajulkaisu 
”Hakkaa päälle”jaetaan 90-vuotisjuhlassa  kaikille juh-
laan osallistuville.

Hakkapeliittayhdistys ry uskoo viettäessään marras-
kuun 9. päivänä 90-vuotisjuhliaan, että toiminta jat-
kuu edelleen aktiivisena ja yhdistys viettää 100-vuotis-
juhliaan kymmenen vuoden päästä vuonna 2026.

Lisätietoja Hakkapeliittayhdistyksen toiminnasta saa 
puheenjohtaja Erkki Laukkaselta puhelin 0500 700 426 
ja sihteeri Henrik Degermanilta puhelin 050 64073. 

Suomalaisen ratsuväen perinteitä vaalittu 90 vuotta
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MITÄ TÄLLAISISTA haastatteluista 
sitten oppii? Olin odottanut traumo-
ja ja niiden purkautumista puheek-
si keskusteluissamme. Tragiik-
kaa toki on, isien menetystä, 
eroon joutumista perheestä. Ei 
ehkä olekaan ”poliittisesi kor-
rektia” silti todeta, että pojil-
la oli suorastaan hauskaa. Isät 
olivat enimmäkseen rintamilla 
poissa vitsan varresta, äidit eivät 
ehtineet aina olla heidän peräs-
sään, kaikkialta löytyi jännittä-
västi paukahtavia kapistuksia ja 
niin edelleen. Tytötkin leikkivät 
ajan tavan mukaan omia leikkejään 
ja auttelivat äitejä. Lapset eivät itse 
asiassa oikein muusta tienneet kuin 
sodan arjesta, elelivät sen ehdoilla 
ja ottivat sen sellaisena.

VARSINAISIKSI kotirintaman san-
kareiksi nousevatkin väkisinkin äidit 
– he hoitivat perheensä vähine rahoi-
neen, hankkivat peruselintarvikkeet 
mistä saivat, valmistivat ruoan puu-
hellalla, jotkut ansiotöiden ohessa, ja 
kaiken lisäksi ehkä vartioivat lottina il-
matilaa pommikoneiden varalta. Suo-
men naisten panosta maan säilymises-
sä itsenäisenä ei voida yliarvioida.

YKSI NÄISTÄ haastatteluista esiin 
nouseva ajatus on se, että meidän 
ikäluokkamme isät istuivat korsuis-
saan asemasodan pitkät vuodet, ja ir-
tautuivat tahtomattaankin lapsistaan. 
Isiä ikävöitiin, ja isät ikävöivät, mutta 
ero saattoi tehdä tehtävänsä – he ei-
vät ehkä harjaantuneet isän asemaan. 
Ovatko sotien jälkeiset perhe- ja muut 
vaikeudet olleet osaksi isien osaamat-

I sä oli halunnut ilahduttaa pikku poi-
kaansa jouluaattona 1944 peittämäl-
lä kasvonsa tuon ajan pukinnaamarilla, 
sairaalloisen oranssin värisellä pahvite-

keleellä, jonka tyhjät silmänaukot ja luonnoton 
pumpulinen parta tekivät kantajastaan todella 
pelottavan. Pikkupoika olin minä, ja joulupuk-
ki lomalle tullut isäni.

MUISTAN SELVÄSTI, kuinka isä astui odo-
tukseen virittyneeseen huoneeseen. Pahinta 
oli, että naamari peitti vain kasvot, ja loppui 
keskelle päätä. Näytti kuin tulijan pää olisi lyö-
ty kirveellä halki. 

TUNSIN ISÄN ASEPUVUN, 
mutta toisaalta tiesin, että 
tässä nyt saattoi olla myös se 
paljon puhuttu joulupukki. 
Ongelmana oli kuitenkin, että 
tällekin oli käynyt kuin naa-
purin sedälle, eli että hän oli 
”kaatunut”. Ja oli tämä liikku-
va ruumis sitten isä tai joulu-

pukki, lahjojen saamisen ennuste oli huono. 
Parahdin kovaan itkuun, josta rauhoittuminen 
kesti kauan.  

POHDIMME VUOSI SITTEN ikätoverieni 
kanssa sitä, mitä varmasti muistimme sotien 
ajasta. Esiin tulleista monenlaisista kokemuk-
sista syntyi ajatus tehdä kotirintaman lasten 
henkilökohtaisiin haastatteluihin perustuva 
kirja, jonka avulla jälkipolvet voisivat hahmot-
taa sen, millaisena viimeiset sodan kokeneet 
sukupolvet muistivat oma kokemuksensa. So-
vin asiasta Docendo-kustannusyhtiön kans-
sa, ja ryhdyin toimeen. Kirja ilmestyy vuon-
na 2017.

VAIKKA OLEN KIRJOITTANUT paljon sodis-
ta, tämä työ on pysäyttänyt ajattelemaan ja 
suoraan sanoen liikuttanut ennen kokematto-
malla tavalla. Jokaisella tämän hetken ikäih-
misellä on oma kiinnostava tarinansa. Yksi 
pystytti sisarensa kanssa leikin ääreen pahvi-
laatikon kannen korvaamaan kaatunutta isää, 
toinen joutui vartioimaan kotona töissä ole-
via sotavankeja puukiväärin kanssa, kolman-
nelle opetti isä kenttäpostikirjeiden avulla suo-
men kieltä oppikoulun pääsytutkintoja varten, 
neljäs joutui teurastamaan yksinään ison päs-
sin, ja viidennen, Petroskoissa maailmaan tul-
leen tytön syntymäpaikaksi henkilöpapereihin 
merkittiin ehkä hyvää tarkoittaen Peltosalmi. 
Kuudes yritti virittää ansan desanteille suklaa-
ta saadakseen. Ja niin edelleen: kaikilla on ol-
lut tarina, josta kirvonnut keskustelu ja saat-
taminen kirjalliseen asuun on ollut henkisesti 
hyvin palkitsevaa. 

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO on 
auttanut minua suuriarvoisella tavalla saa-
maan yhteyksiä ihmisiin, joka ovat halunneet 
tulla haastatelluiksi näissä merkeissä. Sain lä-
hettää kirjeen kiltojen ja niiden paikallisosas-
tojen puheenjohtajille, ja kiinnostuksen ilma-
uksia on tullut koko maasta täältä etelästä 
Kolariin saakka. Kun olen päättänyt tavata jo-
kaisen haastateltavan henkilökohtaisesti, olen 
jo tehnyt yhden kierroksen länsirannikolla Ou-
luun saakka, ja edessä on ainakin toinen pitkä 
matka itärajalle ja Keski-Suomeen. Haastatte-
lut ovat lyhyitä, ja niiden lukumäärällä ei ole 
ylärajaa, joten mukaan mahtuu vielä – maan-
puolustustyötä tämäkin perinteen välittämi-
nen on. Mitään dramaattisia muistoja ei haeta, 
kunhan kertoillaan, miten lapset noina aikoi-
na elelivät.

n Sotaorvon osa ei ollut helppo. Isänsä jat-
kosodan hyökkäysvaiheessa menettäneet 
satakuntalaiset pikkutytöt löysivät kotinsa 
ullakolta paitalaatikon, jonka kannessa  oli 
ystävällisen näköinen setä. He pystyttivät 
sen leikkiensä viereen, jotta heidänkin puu-
hiaan olisi isä seurailemassa.

n HEIKKI TI ILIKAINEN

tomuuden syytä juuri isinä? Yritän 
löytää kirjassa vastauksia tähänkin 
kysymykseen asiantuntijoiden avulla 
yhdessä monista fakta-artikkeleista.

MONET SODAN MUISTOT ovat ras-
kaita, niin kuin odotinkin, mutta se 
oli yllätys, että olen saanut kirjoittaa 
niin paljon myös hauskoista muistois-
ta. Lasten näkökulma ja asioiden ym-
märtäminen vain osittain on johtanut 
hupaisiin tilanteisiin, joita on muka-
va nyt vanhemmiten ja rauhan aika-
na naureskella. 

KIITÄN Maanpuolustuskiltojen liit-
toa ja sen toiminnanjohtajaa, pitkäai-

kaista työtoveriani Henry Siikande-
ria saamastani avusta ja toivon, että 
kirjani saa avatuksi uuden näkökul-
man sellaiselle rintamanosalle, jon-
ka urhoollisesta toiminnasta voimme 
suomalaisina olla ylpeitä: kotirinta-
malle.

Yhteystietoni ovat: 
Heikki Tiilikainen  
Kievarintie 40 A 11 
04300 Tuusula 
040 523 1021 
heikki.tiilikainen@gmail.com

Lapsen sota 
– surua ja iloa

…neljäs joutui 
teurastamaan 
yksinään ison 
pässin…
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N yt asialla ovat ensisi-
jaisesti sotaveteraa-
nien omaiset ja muut 
jälkeläiset. Aineistoa 

saadaan myös militarian harrastaji-
en toimesta.

Museoesineen kiinnostavuuden 
lähde on moninainen. Kyseessä voi 
olla esine, joka tyypillisyytensä ta-
kia täytyy erikoismuseossa olla. So-
taveteraanimuseossa tällaisia ovat 
esimerkiksi ”Pystykorva”-kivääri tai 
Suomi-konepistooli. Esine voi myös 
olla hyvin harvinainen tai suoras-
taan uniikki. Vaasan Sotaveteraani-

museossa eräs tällainen on kahden 
kaskislaisen neidin kaatuneen vapa-
ussoturin hautajaisia varten kevääl-
lä 1918 ompelema Suomen lippuna 
käytetty leijonalippu, siniristilippua 
ei ollut vielä vahvistettu Suomen li-
puksi. Kiinnostavuutta esineelle voi 
tulla myös sitä kautta, kenelle se on 
aikanaan kuulunut tai missä sitä on 
käytetty tai mikä tarina esineeseen 
yleensä liittyy.

Syksyllä 2015 museoon tuotiin 
puupilke (”klapi”), joka oli vielä 
halkaistu kahtia. Osat irrotettaessa 
pilkkeen sisältä paljastui ehyt kupa-

rivaippainen kiväärin luoti. Puu luo-
din ympärillä oli lähes ehyttä ja ter-
vettä. Kuvassa pilke on halkaistuna. 
Toisessa puolikkaassa on luodin kär-
kiosa näkyvissä ja toisessa sen syn-
nyttämä kolo puussa. Miten ihmees-
sä luoti oli voinut joutua puun sisään 
ja milloin? Pilkkeen museoon toimitta-
nut vaasalainen Jyrki Rapo kertoi luo-
din löytymisestä seuraavan tarinan.

Luodin tarina
Lähellä Vaasan ydinkeskustaa Onki-
lahden ja Vanhan hautausmaan väli-
sessä metsikössä suoritettiin v. 2003 
metsänomaisen puiston raivaustöi-
tä. Osana työtä kaadettiin suuri ke-
lottunut kuusi läheltä hautausmaan 
reunaa. Kuusi oli syytä kaataa, kos-
ka se sijaitsi varsin lähellä hautaus-
maasta ulos työntyvällä graniittiaidan 
ympäröimällä tasanteella sijaitsevaa 
vapaussodan muistomerkkiä ja vapa-
ussodassa kaatuneiden hautoja. Kaa-
tuessaan länsituulten mukana kuusi 
olisi todennäköisesti kaatunut muisto-
merkin päälle ja saattanut vaurioittaa 
sitä ja hautoja. Vapaussodan muisto-
merkkiä esittävässä kuvassa näkyy 
kuusi, jonka vierestä tuo kelottunut 
kuusi kaadettiin.

Österbottens Försvarsgille  
– Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta r.f.:n ylläpitämä 
Vaasan Sotaveteraanimu-
seo – Krigsveteranmuseet i 
Vasa on saanut kokoelmien-
sa perusrungon Vasa Krigs-
veterandistrikt – Vaasan So-
taveteraanipiiri r.f.:n alueen 
sotaveteraanien 1980-luvul-
la aloittaman systemaat-
tisen sotilas- ja sotamate-
riaalin keruun tuloksena. 
Veteraanien ikääntymises-
tä ja heidän lukumäärän-
sä vähenemisestä huolimat-
ta sotiemme materiaalia 
tarjotaan edelleen museon 
 kokoelmiin. 

Vanhan 
kiväärinluodin 
arvoitus

Rapo kertoi hankkineensa kaade-
tun kuusen saunapuikseen. Viimei-
siä pöllejä syksyllä 2015 pilkkoessaan 
hän havaitsi tuon luodin sisältävän 
pilkkeen. Tässä vaiheessa ei ollut 
enää yhtään kokonaista pölliä jäljel-
lä, mistä olisi voinut määrittää kuu-
sen iän. Myös kasvupaikalla jäljel-
lä oleva kanto (kuva!) on nyt jo niin 
laho, että iän määritys ei siitäkään on-
nistu. Kelottuneen kuusen koosta on 
kuitenkin pääteltävissä, että kuusi on 
saattanut olla lähemmäs 100 vuoden 
ikäinen sitä kaadettaessa. Pilkkeen 
lustoista nähdään, että luoti on jou-
tunut kuuseen sen ollessa varsin nuo-
ri, sillä luoti on ollut aivan rungon yti-
messä. Milloin ja kenen toimesta luoti 
on kuuseen joutunut?

Vapaussodan muistomerkki on 
pystytetty v. 1920. Tällöin hautaus-
maa on ainakin tuon uloketasanteen 
verran laajentunut Onkilahden suun-
taan. Ei tunnu todennäköiseltä, että 
hautausmaan laajennuksen ja muis-
tomerkin valmistumisen jälkeen ki-
vääreillä olisi ammuttu näin lähellä 
hautausmaata. Toisaalta viime vuo-
sisadan alkuvuosikymmeninä Vaasan 
varuskunta oli miehitetty venäläisil-
lä sotilailla ja vapaaehtoiset suojelus-
kunnat tekivät tuloaan. Ei ole lain-
kaan mahdotonta, että jompikumpi 
näistä aseellisista joukoista olisi har-
rastanut tarkkuusammuntaa alueella 
ja yksi luodeista olisi osunut nuoreen 
kuuseen ja koteloitunut kuusen kas-
vaessa sen sisään. Voi siis perustellus-
ti ajatella, kyseinen luoti on ollut puu-
kotelossaan noin 100 vuoden ajan.

n TEKSTI JA KUVAT: ILKKA VIRTANEN

n Luodin sisältäneen kuusen lahoava kanto. Takana oleva puu on muistomerkki-
kuvassa näkyvä kuusi.

n Luodin sisältävä pilke halkais-
tuna.

n Osasuurennos luodin kärkiosasta.

Voi siis perustellusti 
ajatella, kyseinen 
luoti on ollut 
puukotelossaan noin 
100 vuoden ajan.

n Vapaussoturei-
den sankarihau-
dat ja vapausso-
dan muistomerkki 
Vaasan Vanhalla  
hautausmaalla.  
Kaadettu kuusi  
kasvoi taustalla 
näkyvän kuusen 
vieressä.



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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Suomen  
sotilaat.
Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

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




