
50 VUOTTA VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ

Maanpuolustuskiltojen jäsenlehti  •  1/2018



MAANPUOLUSTAJA 1•2018 3

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN liiton  
puheenjohtaja on vaihtunut. Pauli  
Mikkola päätti pitkän uransa liiton 
hallituksessa, ja otin puheenjohtajan 
tehtävät vastaan vuoden alussa. Olen 
Lahdesta kotoisin ja juureni kiltatyös-
sä olen tehnyt Sotilaspoliisi Eskadroo-
na Lahden Kilta ry:ssä. Olen toiminut 
liiton luottamustehtävissä 10 vuoden  
ajan, joista viimeiset kuusi vuotta 
olen toiminut 1. varapuheenjohtajana. 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
parissa olen toiminut lähes 30 vuotta. 
Kiltatyö ja vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö on tullut tutuksi näiden vuo-
sien aikana. Vapaaehtoisessa maan-
puolustuskoulutuksessa olen toiminut 
vuodesta 1995, ja työ jatkuu edelleen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
hallituksessa.

LIITTO ALOITTAA strategiatyön tänä keväänä, ja tar-
koitus on saada toiminnan painopistealueet seuraavalle 
kolmelle vuodelle. Tärkeitä asioita ovat viestintä, talous, 
näkyvyys sekä tietysti nuoret. Nuoret ovat tulevaisuut-
ta, ja heihin tulee panostaa. Liiton tärkeimpiä tehtäviä 
on toimia edunvalvojana asioissa, jotka koskettavat kilto-
ja ja vapaaehtoista maanpuolustusta. Olemme olleet to-
della aktiivisia viime vuonna kaikissa tärkeissä asioissa, 
esimerkiksi MPK:n roolin muotoutumisessa tulevaisuu-
dessa ja asedirektiivissä. Tätä tärkeää edunvalvontaa pi-
tää lisätä ja olla aktiivisesti mukana eri foorumeilla. Olen 
menossa 27.4. tapaamaan uutta sisäministeriä yhdessä 
Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton edustajien kans-
sa asedirektiivin valmistelun takia. Tämä on tärkeimpiä 
edunvalvonta-asioita pitkään aikaan, ja sillä on suuria 
vaikutuksia reservin harjoitteluun. Olen myös ymmärtä-
nyt, että lakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ol-
laan avaamassa ja siihen olisi tulossa joitakin muutoksia. 
Tässäkin asiassa liiton pitää olla aktiivinen ja antaa omia 
lausuntojaan, kun niitä meiltä kysytään.

LIITON TALOUS on tällä hetkellä hy-
vällä mallilla, ja näin ollen on hyvä 
jatkaa uutena puheenjohtajana. On 
syytä kuitenkin tiedostaa se tosiasia, 
että vapaaehtoisen maanpuolustuk-
sen rahoitus vain laskee ja eri liittojen 
tulee miettiä tarkasti, mistä puuttu-
va tuki saadaan. Suureen rooliin nou-
see Maanpuolustuksen Tuki ry, johon 
MPKL myös kuuluu. Liittojen yhteis-
työtä täytyy lisätä vielä siitä, mitä se 
nyt on.

LIITON TEEMANA on tänä vuonna 
kokonaisturvallisuus ja sen tunnetta-
vuus. Allekirjoitin 28.3.2018 kolmen 
muun liiton kanssa hankesuunnitel-
man, joka koskee alueellisia koko-
naisturvallisuuteen liittyviä asioita. 
Tänä vuonna on Lahdessa 7.–8.9.2018 
 Kokonaisturvallisuus 2018 -messut, 

 johon myös liitto osallistuu. Liiton yksi tärkeimpiä ja 
keskeisempiä tapahtumia oli Santahaminassa 3.2.2018 
pidetty Turpo 2018 -seminaari, joka käsitteli ajankohtai-
sia asioita, kuten kokonaisuusturvallisuutta, kybertur-
vallisuutta sekä tiedustelulakia. Tänä vuonna Puolustus-
voimat viettää 100-vuotisjuhlaa, ja liitto ja sen jäsenkillat 
ovat aktiivisesti siinä mukana. Parhaimmat onnitteluni 
Puolustusvoimille näistä sadasta vuodesta, joina se on 
tehnyt ansiokasta työtä Suomen hyväksi.

TOIVON, että tapaan kiltalaisia liiton ja kiltojen tapahtu-
missa tänä vuonna ja että pääsemme keskustelemaan eri 
kiltojen kehittämisestä vapaaehtoisessa maanpuolustuk-
sessa. Tulen mielelläni tapaamaan teitä maakuntiin ja ti-
laisuuksiinne. Liitto on kiltoja varten.

Maanpuolustuskiltojen liiton puheenjohtaja
Marko Patrakka

Tilaa 
Suomen Sotilas

Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Posti- 
maksu 

maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

00003  HELSINKI

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

 KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan       /      2018 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@
jaicom.com

Hyvät Maanpuolustaja-
lehden lukijat

Liitto on kiltoja 
varten.



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

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

Jäsenmaksu- ja 
jäsenrekisteriasiat
Päivi Ruusuvuori
p. (09) 4056 2012
jasenasiat@mpkl.fi

Vastaava päätoimittaja
Nina Sneitz 

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

Kannen kuva
Puolustusvoimat

Paino
Punamusta

sisällys

s. 7

s. 80
s. 6

Ilmavoimat 100 vuotta

n Puolustusministeri Jussi Niinistö

 6 Asedirektiivin kansalliset säädökset lopppusuoralla

n Ilmavoimien kiltojen liitto

 7 Ilmavoimat 100 vuotta 
n Lentovarikon Kilta ry

 9 Heleniuksen muistolaatan paljastustilaisuus 
 11 Lentotekniikkaseminaari III pidettiin Hämeenlinnassa 
 17 Kiltatoimintaa ja 27 vuotta

n MPK

 20 Case Kempele

n Kaakkois-Suomen Viestikilta ry

 22 Salaisia yhteyksiä ja radioasemia

n Pohjan Viestikilta ry

 26 Radioasema O18VK kutsuu!

n Päijät-Hämeen Viestikilta ry

 30 Kiltatoiminta herätettiin henkiin Päijät-Hämeessä

n Karjalan Poikien Kilta ry

 32 Karjalan Poikien Kilta Vaasan Marssilla

n Karjalan Prikaatin Kilta ry

 34 Kilta täytti pyöreitä vuosia

n Pohjan Pioneerikilta ry

 36 Korpi 2017 -pioneeritoimintaharjoitus 
 69 Pohjan Pioneerikilta kouluttaa 
 72 Kilta rakensi kesän aikana kaksi siltaa 
 74 Killan rakentama hirsikorsu avattiin käyttöön

n Os. Lauri Törni Perinnekilta ry

 40 Lauri Törnille nimikkoviina

n Mannisen taistelu

 42 Mannisen taistelun 100-vuotispäivä

n Nuku rauhassa

 44 Itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Oulussa

n Rakuunakilta ry

 49 Salpalinjalla kaikui kavioiden kopina 
 51 Kiltamatka Kannakselle, saaristoon ja Tali-Ihantalaan 
 55 Smoolannin Husaarit 90 vuotta 
 56 Ratsaille – nouse! 
 58 Amerikan rakuunat Suomessa

n Ratsumieskilta ry

 60 Ratsuväen perinnettä juhlittiin Joensuussa 
 63 Kotiinpaluu

n Porin Prikaatin Kilta ry

 65 Porilaisilla maan vanhin kiltalippu

n Pioneeriaselajin liitto

 66 Pioneerikoulutusohjelman jalkauttaminen

n Pohjanmaan Maanpuolustuskilta ry

 77 Vaasan Kasarmitorin perinnetykit juhlakuntoon

n Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry

 80 Suomenlinna Rannikkotykistökilta

n Varmistin ry

 84 Varmistin tukee suorituskykyä ja valmiutta

n Reserviupseeriliitto

 86 Kolmannen sektorin rooli varautumisessa korostuu

n Sääkilta ry

 87 Sääkillalle tunnustusta

n Iitin Asehistoriallinen Kilta ry

 89 Hennala Herää!

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
n Toiminnassa tullaan kuluvan vuoden aikana panostamaan eri 
kohteiden, kuten Kajanuksen saunan ja Kuivasaaren, yleisö- ja 
yritysviikonloppujen markkinointiin ja esittelyyn eri kohderyhmille.

Amerikan rakuunat 
Suomessa
n Dragons – US ARMY 2nd Cavalry 
Regiment 2nd Squadron osallistui 
Panssariprikaatin johtamaan 
ARROW 2017 -harjoitukseen 
Niinisalossa.

s. 58

n Suomen Ilmavoimat täytti kuudes päivä maaliskuuta 100 vuotta 
ja on yksi maailman vanhimmista ilmavoimista. 

Pohjan Pioneerikilta 
rakensi kesän aikana 
kaksi siltaa
n Tämän vuoden  ohjelmassa 
Pohjan  Pioneerikilta rakensi 
puurakenteisen kenttäsillan 
Kuusamoon Kainuun Raja-
vartiostolle ja puurakenteisen 
sillan Tyrnävälle Markkuun 
luontopolulle. 

Asedirektiivin 
kansalliset 
säädökset 
loppusuoralla.

s. 72
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V irkamiesvalmistelu EU:n asedirektiivin saatta-
miseksi osaksi suomalaista lainsäädäntöä ete-
nee. Seuraavana vuorossa on järjestöjen kuu-
leminen. Sisäministeriön lakiesitys uudeksi 

ampuma-aselaiksi on valmistumassa hyvää vauhtia.
Puolustusministeriö on määrätietoisesti pitänyt suoma-

laisten reserviläisten puolta Brysselissä, kun asedirektiivis-
tä neuvoteltiin, ja myös nyt, kun 
sen kansallista toimeenpanoa val-
mistellaan. Direktiivin soveltami-
seen liittyy paljon väärinkäsityksiä, 
huhuja ja erilaisia mielipiteitä. Sen 
vuoksi muutama selvennys nykyti-
lanteeseen on paikallaan.

Suurin muutos direktiivissä re-
serviläisten omaehtoisen ampu-
maharjoittelun kannalta on tietty-
jen aseen ja lippaan yhdistelmien 
(pitkä ase + yli 10 patruunan lipas ja lyhyt ase + yli 20 
patruunan lipas) muuttuminen kielletyiksi. On huomatta-
va, että max. 10(/20) patruunan lippaalla varustetut aseet 
eivät ole kiellettyjä ja että direktiivin tuomat muutokset 
koskevat ainoastaan sen voimaantulon jälkeen hankittu-
ja aseita.

Kiellettyihin aseisiinkin on direktiivissä poikkeuksia, 
joista merkittävin myös reserviläisten ampumaharjoittelun 
osalta on niin sanottu urheilupoikkeus. Sen nojalla lupa 

kiellettyyn ase/lipas-yhdistelmään on mahdollista saada 
muun muassa reserviläisten paljon harrastamissa toimin-
nallisissa ampumaurheilulajeissa.

Asedirektiivin urheilupoikkeusta suppeampi (= sisältää 
enemmän voimaan saattamista koskevia rajoituksia) kan-
sallisen puolustuksen poikkeus, eli niin sanottu reservi-
läispoikkeus, mahdollistaa lupien myöntämisen kiellettyi-

hin aseisiin. Tällöin perusteluna on 
kansallisesta puolustuksesta joh-
tuva syy myöntää lupa poikkeuk-
sellisesti ja perustellulla taval-
la yksittäistapauksissa, jos yleinen 
turvallisuus ja järjestys eivät vaa-
rannu.

Kun kaikki toiminnalliset ampu-
maurheilulajit näyttävät tällä het-
kellä menevän urheilupoikkeuksen 
soveltamisalaan, jää kansalliseen 

puolustukseen perustuvan poikkeuksen soveltamiselle tar-
ve käytännössä ainoastaan Maanpuolustuskoulutus ry:n 
(MPK) kautta järjestettävän ampumatoiminnan osalta. 
Näin siksi, että MPK ei ole ampumaurheilujärjestö/-seura 
eivätkä sen toiminnassa kehitetyt ammunnat myöskään ole 
urheiluammuntaa.

Suomeksi sanottuna reserviläisten ei tarvitse olla huo-
lissaan maanpuolustukseen liittyvien vapaaehtoisten am-
muntojen jatkumisesta.

Asedirektiivin 
kansalliset säädökset loppusuoralla

...reserviläisten ei 
tarvitse olla huolissaan 

maanpuolustukseen 
liittyvien vapaaehtoisten 

ammuntojen 
jatkumisesta.

n TEKSTI: JUSSI NIINISTÖ, PUOLUSTUSMINISTERI 
KUVAT: PASI LINDROOS

I lmavoimien Kiltaliitto on ilmapuolustuksen perin-
teitä vaalivien maanpuolustusjärjestöjen yhteistoi-
mintaelin ja vaalii osaltaan maanpuolustusaatetta 
ja ilmailuhenkeä. Liittoon kuuluu 10 ilmakiltaa, ja 
niiden lisäksi perinteitämme vaalii kahdeksan il-

masiltaa ja seitsemän muuta yhteisöä, esimerkkeinä Pil-
venveikot ja Fuengirolan Aurinkolaivue. Siis varsin suuri ja 
merkittävä vapaaehtoisen maanpuolustajien toimijajoukko.

Olemme vuosien saatossa tehneet merkittävää työtä 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen saralla. On tuotettu lu-
kuisa määrä Ilmavoimien historiakirjoja, rakennettu kym-
meniä ilmailuhistorian muistomerkkejä, entisöity lentoko-
neita, järjestetty seminaareja ja tutustumismatkoja, tuettu 
Ilmavoimien koulutustoimintaa, palkittu varusmiehiä ja 
maanpuolustustyötä tekeviä henkilöitä sekä ylläpidetty 
museoita. Ilmavoimien Kiltaliitto julkaisi juhlan kunniak-
si Pilven Veikon 100-sivuisen juhlanumeron yhteistyössä Il-
mavoimien ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Juhlavuoden merkittävimpänä tapahtumana on Ilma-
voimat 100 vuotta -lentonäytös 16.–17.6.2018 Jyväskyläs-

sä. Se on vuosisadan lentonäytös ja tulee olemaan aivan 
poikkeuksellisen upea. Teemana on Tunne historia – Koe 
nykyisyys – Näe tulevaisuus. Ilmavoimat esittelee histori-
aansa, nykypäiväänsä ja kurkistaa tulevaisuuteen. Massii-
visessa lentonäytöksessä esiintyy aluksi konetyyppejä Il-
mavoimien eri vuosikymmeniltä, sitten esitellään nykyiset 
konetyypit, ja viimeinen osa on varattu Hornetien lisäksi 
kansainvälisille lento-osastoille ja HX-kandidaateille. 

Myös maanäyttely on mahtava ja ainutlaatuinen Suo-
messa. Siihen tulee osallistumaan laajasti koko Ilmavoi-
mien nykyinen lentokalusto. Odotettavissa on niiden li-
säksi muun muassa Draken-, Blenheim-, Gnat-, Vampire-, 
Messerschmitt-, Viima-, Safir- ja Fouga-koneita. Myös kaik-
ki HX-ehdokkaat – Rafale, Typhoon, F-35, Gripen ja Super 
Hornet – ovat näytillä.

Maailman parhaimmista taitolento-osastoista on paikal-
le kutsuttu ainakin Patrouille de France sekä Red Arrows, 
ja totta kai taivaalla nähdään myös Midnight Hawks upeis-
sa uusissa sini-valkoisissa väreissään. Ja paljon muuta.

Lentäminen on aina kiehtonut ihmismieltä. Päästä irti 

n Suomen armeijan ensimmäinen lentokone, 
Morane-Saulnier Parasolin muunnos Thulin Typ 
D kuvattuna 6. maaliskuuta 1918. Potkurin edes-
sä on koneen lentäjä, luutnantti Nils Kindberg.

Suomen Ilmavoimat täytti kuudes päivä maaliskuuta 100 vuotta ja on yksi maailman 

vanhimmista ilmavoimista. Suomen sisällissodan aikana keväällä 1918 perustettiin 

Valkoisten lentojoukot ja marsalkka Mannerheim määräsi maaliskuun kuudennen 

päivän vuosipäiväksemme, koska kyseisenä päivänä ruotsalaisen kreivi Eric von Rosénin 

lahjoittama Thulin Typ D -kone laskeutui Vaasaan. Se liitettiin Suomen valkoisen armeijan 

Ilmailutarhaan sen ensimmäisenä lentokoneena.

Ilmavoimat 100 vuotta

n TEKSTI: ILMAVOIMIEN KILTALIITON 
PUHEENJOHTA JA JUHA SUONPERÄ
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maan kahleista ja maisista murheista 
taivaan suureen äärettömyyteen, surf-
failemaan häikäisevän kauniiden cu-
muluspilvien keskelle vapaana kuin 
taivaan lintu on ollut ihmisen ainai-
nen unelma. Lentäminen ei ole help-
poa, se on haastavaa. Sitä ei koskaan 
opi täysin, ja siihen on suhtaudutta-
va nöyrästi. Vaikean teknisen laitteen 
hallitseminen kolmiulotteisessa maa-
ilmassa on upea tunne, siitä kerta 
kaikkiaan nauttii. Kone ei vie miestä, 
vaan mies vie konetta, ne sulautuvat 
yhdeksi kokonaisuudeksi.

Onnittelen lämpimästi koko Il-
mavoimien kiltakentän puolesta Il-
mavoimia sen satavuotiaasta taipa-
leesta. Suomen Ilmavoimat on tänä 
päivänä yksi maailman parhaimmis-
ta ilmavoimista. Se on sadan vuoden 
aikaansaannos ja vaatinut paljon ver-
ta, hikeä ja kyyneleitä. Samalla se on 
osoitus suomalaisten sisusta, periksi-
antamattomuudesta, tahdosta, isän-
maallisuudesta, yhteistyöstä ja luot-
tamuksesta toisiimme. Juhlitaan sitä 
yhdessä. Ilmavoimat on juhlansa an-
sainnut!

Suomen Ilmavoimat 
on tänä päivänä 
yksi maailman 
parhaimmista 
ilmavoimista.

VALTAKUNNALLINEN  
PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS

Marski 2018
Pohjan Pioneerikilta ry järjestää perinteisen, vuosittain järjestettävän 
valtakunnallisen Pioneeriaselajin Liitto ry:n pääkoulutustapahtuman, 
Pioneeri- ja suojelujotoksen. Tänä vuonna jotos järjestetään yhteis-
työssä Iisalmen reserviläisten ja Iisalmen reserviupseereiden Sandels-
jotoksen organisaation kanssa. Jotos on kilpailumuodossa toteutet-
tava koulutustilaisuus. Jotos järjestetään 21.–22.7.2018 Iisalmessa, 
Kainuun Prikaatin tukemana.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki reservin pioneerit, suojelumiehet ja muut reser-
viläiset kamppailemaan MARSKI 2018 -jotoksen voitosta. Luvassa on haasteita, joi-
den avulla kerrataan jo opittua ja opitaan jotain uutta niin aselajiosaamisen kuin 
yleissotilaallisten tehtävien muodossa.

Partioiden (3-5 henkilöä) on ilmoittauduttava kirjallisesti 31.5.2018 mennessä kil-
pailuorganisaatiolle: heikki.e.jyrinki(at)gmail.com
Ilmoittautumistiedoissa on oltava:
1. Joukkueen nimi, yhdistävä tekijä, taustayhteisö, kurssi (vast), joukkueen  
 yhteyshenkilö
2. Kaikkien osalta täydellinen nimi: sukunimi, etunimet
3. Syntymäaika
4. Osoite
5. Sotilasarvo ja aselaji
6. Mahdolliset ruoka-aineyliherkkyydet
7. Matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite
8. Majoitus-/ruokailutarve 20.7.2018 saapuville kilpailijoille

Toimitsijoiksi kutsutaan tehtäviin halukkaita henkilöitä edellisvuosien tapaan. Toi-
mitsijoiksi haluavien on ilmoittauduttava 31.5.2018 kuluessa kirjallisesti em. osoit-
teeseen ilmoittamalla kohtien 2-7 mukaiset tiedot sekä oman erityisosaamisensa.

Tapahtuma järjestetään puolustusvoimien vapaaehtoisena harjoituksena.
POHPIONP Kainuun Prikaatista tukee jotoksen järjestelyjä. 

Toimitsijoiden tulee saapua paikalle 20.7.2018 klo 10.00 mennessä ja kilpailijoiden 
21.7.2018 klo 09.00 mennessä. Kilpailijat ja toimitsijat varustetaan tarpeen mukaan.
Vierailijoilla on mahdollisuus tulla tutustumaan jotoksen kulkuun myöhemmin il-
moitettavan aikataulun mukaan. Halukkaat voivat ilmoittautua samaan sähköpos-
tiosoitteeseen, otsikolla ”vieraaksi”.

Jotokseen liittyviä lisätietoja saatte osoitteesta www.pioneerijotos.fi tai 
sähköpostitse allekirjoituksen osoitteesta. 

Pohjan Pioneerikilta ry    

Heikki Jyrinki
Puhelin 040 657 8483
heikki.e.jyrinki(at)gmail.com 

S iikaisten pelastuslaitos sai hälytyksen metsäpa-
losta Leväsjoelle. Ensimmäisenä paikalle tulleen 
yksikön johtaja Matti Tervakangas kertoi, että 
kaikkialla leijui hyvin voimakas kerosiinin haju. 

Siitä hän arvasi heti, ettei ole kyse normaalista metsäpalos-
ta. Pian hän huomasi lentokoneen osia ja teki asiaankuulu-
van ilmoituksen ja eristi alueen.

Muistolaatta
Tasan 13 vuotta myöhemmin turmapaikalla paljastettiin len-
täjä, yliluutnantti Mikko Heleniuksen muistoa kunnioittava 
laatta. Aloitteen muistolaatasta teki leväsjokelainen Jouko 
Luoma. Hankkeen toteutti yhdessä Siikaisten kunnan ja Le-
väsjoen kyläyhdistyksen kanssa Lentovarikon Kilta.

Tuolloin onnettomuuspaikalla Järvikulmantie 190:n koh-
dalla oli pelkkää metsää. Ensin siihen tallautui turmapai-
kalle vievä polku, joka on nyttemmin leventynyt metsäau-
totieksi. Tälle tielle oli kauniina pilvipoutaisena syyskuun 
1. päivänä kerääntynyt lähes satahenkinen hiljainen jouk-
ko kunnioittamaan Mikko Heleniuksen muistoa ja osoitta-
maan tukea ja myötätuntoa paikalle saapuneille omaisille.

n TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

Ilmavoimien Hawk HW-325:lle oli tehty F-huolto Hallissa. Siirtolento Kauhavalle 

lennettiin meneillään olleen Ruska 04 -sotaharjoituksen takia matalalla Porin kautta, sillä 

harjoitusalue piti kiertää. Lentäjä, yliluutnantti Mikko Helenius teki Porissa läpilaskun 

ja jatkoi kohti Kauhavaa. Sää huononi. Sumu nousi, alkoi sataa ja pilvet olivat matalalla. 

Kaartaessaan Leväsjoen kohdalla kone osui puihin, putosi ja tuhoutui 1. päivänä syyskuuta 

2004 klo 12.38. Lentäjä menehtyi välittömästi.

Heleniuksen 
muistolaatan paljastustilaisuus

n Turmakone 
kuvattuna Kau-
havalla 1994.

Aloitteen muistolaatasta 
teki leväsjokelainen Jouko 
Luoma.

JY
R

K
I 

L
A

U
K

K
A

N
E

N

P
U

O
L

U
S

T
U

S
V

O
IM

A
T



10 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 11MAANPUOLUSTAJA 1•2018

Tilaisuus alkoi Ilmasotakoulun 
kahden Hawkin komealla ylilennol-
la. Tervehdyssanat lausui Lentova-
rikon Killan pj Matti Käkelä. Suomi 
100 vuotta -juhlatervehdyksen toi Sii-
kaisen kunnanhallituksen pj Jukka 
Vanhatalo, majuri evp, joka on pal-
vellut Porissa Satakunnan Lennoston 
Hävittäjälentolaivue 21:n Hawk-len-
tueen päällikkönä. Luonnonkiveen 
kiinnitetyn kauniin pronssilaatan pal-
jastivat Jukka Vanhatalo ja insinööri-
everstiluutnantti Riku Lahtinen. Ha-
vuseppeleen laskivat majuri Mikko 
Ruonala, Jukka Vanhatalo ja Riku 
Lahtinen. 

n Yleisöä. Kuvassa oikealla Siikaisten kunnanjohtaja Viveka Lanne vieressään strategiapäällikkö Leila Kaleva.

n Ilmasotakoulun Hawkien ylilento.

Muistojuhla Päivölässä
Muistomerkiltä siirryimme Leväsjo-
en kylätalo Päivölään. Kyläyhdistys 
tarjosi kauniisti koristellussa juhlasa-
lissa hyvät kahvit runsaan tarjoilun 
kera. Matti Käkelä avasi tilaisuuden, 
ja Jouko Luoma näytti Leväsjokeen 
ja ilmailuun liittyviä videoita. Lento-
varikon Kilta kiitti hankkeessa aktiivi-
sesti mukana olleita pienillä muisto-
esineillä. Leväsjoen kyläyhdistyksen 
pj Jaakko Karhi piti oikein hyvän pu-
heen. Mikon leski Soili kiitti siitä, että 
hänen miehensä muistoa kunnioite-
taan näin kauniilla ja koskettavalla ta-
valla.

n Tilaisuuden avaus. Tervehdyssanat 
esitti Lentovarikon Killan pj Matti  
Käkelä.

n Lentovarikon Kilta kiitti hankkeessa aktiivisesti mukana olleita. Kuvassa 
 vasemmalta pj Matti Käkelä, teknikkokapteenit Antero Ahonen ja Juhani Ronu-
mäki,  Kyläyhdistyksen pj Jaakko Kahri, aloitteen muistolaatasta tehnyt Jouko 
Luoma ja Siikaisten kunnanhallituksen pj Jukka Vanhatalo.

H yvistä järjestelyistä vastasi teknikkokap-
teeni Juhani Ronumäki Lentovarikon Kil-
lasta. Hän oli kutsunut maamme parhaat 
asiantuntijat luennoimaan. Jo ensimmäisel-

lä kerralla huomattiin, että näin montaa aihetta ja laa-
jaa asiakokonaisuutta ei saa mahtuman yhteen päivään. 
Ensimmäisen seminaarin jälkeen tilaisuus on järjestetty 
kaksipäiväisenä. Se on ollut järkevä päätös.

Tilaisuus alkoi hyvällä buffet-lounaalla. Lentovarikon 
Killan puheenjohtaja Matti Käkelä toivotti luennoitsijat 
ja osallistujat tervetulleiksi. 

Suomesta...
Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja, insinööriprikaatiken-
raali Kari Renko avasi tilaisuuden. Avauksessaan hän 
esitteli vuoden alusta aloittaneen Ilmajärjestelmäosaston 
uuden päällikön insinöörieverstiluutnantti Kim Juhalan. 
Avauspuheenvuorossaan Renko mainitsi, että Hornetien 

korvaaminen (HX-hanke) ja Merivoimien uusien laivojen 
hankinta aiheuttavat noin 30 vuoden välein ison inves-
tointipiikin. Olisiko oikein harkita rahastointia? Hän to-
tesi myös, että miehittämättömillä ilma-aluksilla ei voida 
käydä ilmataisteluja. Uusien hävittäjien hankinnassa on 
tärkeää, että saavutetaan itsenäinen toimintakyky.

Ilmavoimien esikunnan tervehdyksen tilaisuuteen toi 
operaatiopäällikkö, eversti Juha-Pekka Keränen, joka 
on HX-hankejohtaja. Hankkeessa on pidettävä huoli, että 
vaadittava suorituskyky saavutetaan. Ilmapuolustus on 
meille tärkeää.

Puolustusvoimien tämän hetken lentokalustoa esit-
teli Ilmajärjestelmäkeskuksen päällikkö, HX- materiaa-
liprojektin johtaja, insinöörieversti Juha-Matti Ylitalo. 
Hänen erittäin hyvä ja selkeä esityksensä sisälsi kattavas-
ti kaikkien koneiden esittelyt, niiden nykyisen tilanteen 
ja tulevaisuuden suunnitelmat: Hornet on elinkaarensa 
parhaassa vaiheessa, mutta elinkaaren loppuvaiheessa 
työmäärä lisääntyy, joten tarvitaan optimointia. Hawk-

Syksyn harmaus väistyi taustalle, kun kautta Suomen kokoonnuimme 

Lentotekniikkaseminaariin. Suuren suosion saavuttanut seminaari järjestettiin nyt kolmannen 

kerran, tällä kertaa Hämeenlinnassa hotelli Vaakunan kabinetissa 17.–18.11.2017. Edellisillä 

kerroilla eivät kaikki halukkaat ole mahtuneet tilarajoitusten vuoksi mukaan, ja niin kävi 

nytkin. Osanottajia on joka kerta ollut toista sataa. Lentotekniikasta kiinnostuneitta kuulijoita 

tuli kautta maan aina Helsingistä ja Rovaniemeltä asti. Osanottajamääräkin jo kertoo 

tämän tilaisuuden tarpeellisuuden. Suosio perustuu mielenkiintoisiin ja ajankohtaisiin 

asiantuntijaluentoihin.

Lentotekniikkaseminaari III 
pidettiin Hämeenlinnassa

n Grob G115EA 
-harjoituskone.

n TEKSTI: JORMA HAUTALA
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kalusto on hyvin hallussa. Tämän 
moottorityypin viimeinen käyttä-
jä on Hawk. Grob G115EA -koneil-
le tehdään ohjaamomuutoksia. Pila-
tus-tehtaan kanssa on hyvä yhteistyö 
koskien Pilatus PC-12 -koneita. NH-
90-kuljetushelikopterin lentotunti on 
kalliimpi kuin Hornetin. Hän kertoi 
myös pääpiirteet Hornetin seuraajan 
hankeprojektista. Tietopyyntöjä tar-
kennetaan toimittajien kanssa viikoit-
tain. Tarjouspyyntöjen kirjoittamien 
on menossa, ja ne valmistuvat huhti-
kuussa 2018. Hankkeessa tullaan nou-
dattamaan kaksivaiheista neuvottele-
vaa hankintamenettelyä. Lopullinen 
tarjouspyyntö tullaan tekemään vuon-
na 2019.

...Eurooppaan
Eversti evp Janne Paunin luennon 
aiheena oli Euroopan ilmavoimat. 
Hän on Pilven Veikkojen jäsen. Pau-

ni aloitti luomalla lyhyen katsauksen 
koko maailman tilanteeseen tarken-
taen siitä Eurooppaan. Hän esitti ha-
vainnollisen neliön, jonka sisällä jo-
kaisen Euroopan maan suorakaiteen 
koko kuvasti kyseisen maan ilma-
voimien painoarvoa. Monitahoisis-
sa kaaviokuvissa hän esitti Euroopan 
ja USA:n ilmailuteollisuuden yhtiöt ja 
niiden keskinäiset toiminnot ja riip-
puvuudet. Hän nimesi Airbusin eu-
rooppalaiseksi ilmailujätiksi. Laajassa 
esitelmässään Pauni toi selkeästi esil-
le jokaisen Euroopan maan ilmavoi-
mien tämän hetkisten koneiden tyy-
pit ja lukumäärät sekä sen, mitkä ovat 
kunkin maan lähitulevaisuuden suun-
nitelmat. Pauni selosti kaaviokuvana 
myös NATOn komentorakenteen. Hän 
listasi Euroopan taistelukoneet, käsit-
teli eri maiden koulutustasoja ja otti 
esille myös kriisinhallintaoperaatiot ja 
Euroopan jokaisen maan ilmasodan-
käyntipotentiaalin.

Aiheesta ”Kuulo ja kommunikaatio 
sotilasilmailussa inhimillisen tekijän 
näkökulmasta” luennoi lääketieteen 
tohtori, lääkintäkapteeni Taija Lahti-
nen. Hän kertasi kuulemisen ja ym-
märtämisen perusteet. Tuli selkeäs-
ti esille, miten tärkeässä osassa kuulo 
on meille jokaiselle mutta etenkin 

lentäjille. Se on nopein tapa varottaa 
vaarasta. Altistuminen melulle vauri-
oittaa sisäkorvan karvasoluja. Vaurio 
ei palaudu, se on lopullinen, eikä sii-
hen ole parannuskeinoa. Meluvam-
man ja ikäkuulon myötä ei enää erota 
korkeita konsonantteja K, T, P eikä S, 
H toisistaan. Puheen ymmärtäminen 
vaikeutuu. Hän muistutti reikäjuusto-
teoriasta, joka ulottuu kaikille organi-
saation tasolle. Lahtisen hyvin valmis-
teltu luento monine kaavioineen oli 
selkeä ja erittäin opettavainen.

Harrikalla maalla  
ja ilmassa
Tauon jälkeen toimitusjohtaja Pekka 
Karhumäki kertoi mielenkiintoisen 
tarinan Harrikasta ja sen moottorista. 
Se liittyi kiinteästi maamme ilmailun 
alkuaikoihin. Kahdeksan jääkäriä oli 
valittu viemään aselasti Suomeen. S/S 
Equity lähti 27.10.1917 Danzigista las-
tinaan sotasaalisaseita ja ammuksia 
150 tonnia. Mukana oli myös kahdek-
san Harley Davidson model 11 F vm. 
1915 -moottoripyöriä. Monien mutki-
en kautta yksi pyörä päätyi Niilo ja 
Valto Karhumäelle. Kun pieni perä-
moottori ei riittänyt nostamaan Karhu 
1:tä lentoon, otettiin siihen Harrikan 

arkiston valokuvista sekä kuvat, jois-
ta näkyi se, millaisia nuo paikat ovat 
nyt. Myös kirjan luvussa kolme ku-
vatulla Havuvaaran taistelulla ja sii-
tä etenemisellä on vastaavuus todel-
lisuudessa. Turunen nosti esiin myös 

Tulemajoen sillan rä-
jäytyksen ja syöksy-
veneillä maihinnou-
sun Lunkulansaaresta 
Mantsinsaareen. Näil-
lä tapahtumilla on viit-
teenomainen vastaa-
vuus. Mikko Turusen 
mielenkiintoista, selke-

ää ja johdonmukaisesti etenevää esi-
tystä oli helppo kuunnella.

Esitelmien jälkeen perjantai-ilta 
kului hyvän päivällisen, tuttujen ta-
paamisten ja kuulumisten vaihtamis-
ten sekä leppoisan seurustelun mer-
keissä.

Miehittämätön 
sotilasilmailu
Lauantaina heti aamiaisen jälkeen 
esitelmät jatkuivat. Insinöörimajuri 
Eero Latukka esitteli miehittämättö-
mät ilma-alukset ja niiden monipuoli-
set käyttömahdollisuudet. Tämä alue 
ilmailussa on hyvää vauhtia laajene-
massa niin sotilas- kuin siviili-ilmai-
lussakin. Varsinkin siviilipuolelle tar-
vitaan nykyistä parempaa ohjausta 
ja selkeitä sääntöjä. Hyvässä ja mie-
lenkiintoisessa luennossaan hän esit-
teli tämän laajenevan ilmailualueen. 
Miehittämätön sotilasilmailu jaetaan 
luokkiin, jotka ovat I, IIA, IIB, III ja 
IV. Luokilla on selkeät kriteerit. Esi-
merkiksi luokassa I saa aluksen mas-
sa olla enintään 25 kiloa ja alukseen 
pitää olla jatkuva näköyhteys. Luo-
kan IV miehittämätöntä ilma-alusta 
voidaan käyttää ilmatilassa, jossa on 
muutakin ilmaliikennettä ja sillä on 

n Harley Davidson model 11 F vm. 1915.

n Vuoteen 2013 mennessä kaikki 
Hawk Mk66-ohjaamot oli modifioitu 
Mk51/Mk51A:n kaltaisiksi.

Talvet Harrikan 
moottorilla 

lennettiin, ja 
kesät ajettiin 

moottoripyörällä.

NH-90-kuljetushelikopterin 
lentotunti on kalliimpi kuin 
Hornetin.

moottori. Talvet Harrikan moottoril-
la lennettiin, ja kesät ajettiin mootto-
ripyörällä. Harrikan vaiheet olivat ih-
meelliset: USA – Venäjän tsaari (1915) 
– Saksa – Suomi (1917) – myyjiä – os-
tajia – katoaminen – löytyminen – en-
tisöinti. Nyt tämä pit-
kän kierroksen tehnyt 
Harley Davidson model 
11 F vm. 1915 oli Juha-
ni Huhtasen hienos-
ti entisöimänä kaikkien 
ihailtavana Vaakunan 
aulassa. Sarjanume-
rosta on varmistettu, 
että se oli juuri se, jota käytettiin Kar-
hu 1:ssä. Tämän kuuluisan Harrikan 
erikoisista vaiheista on ollut artik-
kelit sekä Suomen että USA:n Har-
ley Davidson -kerhojen lehdissä. Esi-
telmässään Pekka Karhumäki sijoitti 
Harrikan tarinan hienosti maamme 
historian tapahtumiin, joihin se kiin-
teästi kuuluukin.

Miljoonalinnakkeesta 
Mantsinsaareen
Perjantain viimeisen esitelmän piti fi-
losofian tohtori Mikko Turunen. Hän 
on tutkinut kirjassa Tuntematon soti-
las esiintyviä taistelupaikkoja ja ver-
rannut niitä Jalkaväkirykmentti 8:n 
sotapäiväkirjan merkintöihin. Turu-
nen on tullut siihen tulokseen, että 
todellisuusvastaavuus on kiistaton, 
mutta henkilöissä ja tapahtumissa 
vastaavuus on viitteellisempää. Hän 
luki kirjasta kohdan, jossa puhutaan 
Miljoonalinnakkeesta, Pikku miljoo-
nasta, Pirunkukkulasta ja paikasta, 
jossa Rokka ottaa vangin. Hän näyt-
ti vastaavat kohdat arkistokartasta ja 

n Hornet on 
elinkaarensa 
parhaassa 
vaiheessa.
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samat vaatimukset kuin saman luo-
kan miehitetyllä ilma-aluksella. Mää-
rittelemättömän miehittämättömän 
ilma-aluksen enimmäispaino on seit-
semän kiloa, lennätyskorkeus enin-
tään 150 metriä, ja siihen pitää olla 
suora näköyhteys. Hyvin valmistellus-
sa esitelmässä oli seuraavaksi vuoros-
sa Ilmamaalijärjestelmät. Niistä luok-
kaan I kuuluvat MALE-97 ja AT-04, 
joista MALE-97 on poistuvaa kalus-
toa. Nykyään käytetään englantilaisen 
QinetiQ:n valmistamia Snipe- ja Ban-
shee-ilmamaalijärjestelmiä ja lentotie-
dusteluun Ranger- ja Orbiter-järjes-
telmiä. Uusi alue miehittämättömien 
ilma-alusten alueella ovat herhiläis-
parvet. Lähetään tehtävää suoritta-
maan esimerkiksi sata nyrkin kokois-
ta ilma-alusta, joissa on räjähteitä ja 
hahmon tunnistus. Ihan sama, vaikka 
vihollinen ehtisi niistä parikymmentä 

tuhota, niin silti loput suorittavat an-
netun tehtävän.

Hawkista Hornetiin
Diplomi-insinööri Eero Kovamäki 
Patrialta esitteli luennossaan HW:n 
järjestelmäkehityksen eri vaiheet. 
Hawkien modifioinnilla haluttiin pie-
nentää koulutuksellista kuilua siir-
ryttäessä Hawkista Hornetiin. Ohjaa-
mopäivitys on tehty simulaattoriin ja 
15:een Hawk Mk51/Mk51A -konee-
seen. Hornetin kanssa on yhtenäistet-
ty myös tehtävän valmistelu- ja pur-
kujärjestelmät. Hawkin simulaattori 
SW002 on päivitetty niin, että ohjaa-

jakoulutus voitiin aloittaa syyskuus-
sa 2011. Kun Sveitsistä hankittiin 18 
Hawk Mk66 -konetta, muuttui ohjel-
ma niin, että aluksi modifioitiin vain 
kahdeksan Hawk Mk51/Mk51A -ko-
netta ja kaikki 18 Hawk Mk66 -ko-
netta. Vuoteen 2013 mennessä kaikki 
Mk66-ohjaamot oli modifioitu Mk51/
Mk51A:n kaltaisiksi. Myös Mk66:n 
ase- ja moottorivalvontajärjestelmä 
modifioitiin. Hawk-linkin myötä ko-
neisiin saatiin tilannekuvaa parantava 
tietovuo. Tämä tehtiin hyödyntämäl-
lä Hornetin MLU2:n ylijäämäradiot. 
Samalla saatiin muutakin lisäarvoa, 
muun muassa puhe- ja äänivarotuk-
set. Parhaillaan on menossa seitse-
män Hawk Mk51:n modifikaatio, joka 
valmistuu 2019. Silloin on modifioitu 
yhteensä 31 Hawkia. Laitteiden ohjel-
mat tunnistavat sen, mihin alustaan 
ne on kytketty, ja toimivat sen mu-
kaan. Näiden toimenpiteiden avul-
la on saavutettu huomattavia säästö-
jä. Osa Hornet-koulutuksesta on voitu 
siirtää Hawk-tasolle. Näiden toimen-
piteiden ansiosta Hawkin käyttöikä 
on kasvanut vuoteen 2035 saakka.

Finnairin strategiapäällikkö, reser-
vin luutnantti, diplomi-insinööri Lei-
la Kalevan hyvän esitelmän aiheena 
oli IPP:n lentoteknillinen koulutus. 
MPK, Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys, on Puolustusvoimien strateginen 
kumppani, joka järjestää vapaaehtois-
ta sotilaallista koulutusta, josta 1/3 
on Puolustusvoimien tilaamaa. IPP, 
Ilmapuolustuspiiri, on MPK:n valta-
kunnallinen puolustushaara, joka on 
jaettu neljään alueeseen. Ne ovat poh-

joinen, itäinen, keskinen ja läntinen 
piiri. IPP järjestää vapaaehtoista so-
tilaallista lentoteknillistä koulutusta, 
muun muassa Ilmavoimien tilaamia 
kursseja, sotilaallisia valmiuksia pal-
velevia kursseja ja kouluttaja- ja joh-
tamiskoulutusta. Menestyksen taus-
talla on erinomainen yhteistyö, oikeat 
henkilöt ja molemminpuolinen luotta-
mus. Kouluttajien pääsyvaatimuksena 
on Lnttenk-AUK ja hyvä siviiliosaami-
nen. IPP on Ilmavoimien strateginen 
kumppani tuottaen sijoitetun reservin 
vapaaehtoista koulutusta viikonlop-
puharjoituksin. Luennoitsija on vuo-
desta 2004 lähtien MPK:n IPP:n len-
totekniikan kouluttaja. Hänet valittiin 
MPK:n vuoden 2014 kouluttajaksi ja 
hänellä on yli 80 kertausharjoitusvuo-
rokautta.

Diplomi-insinööri Sami Hakola 
Instasta otsikoi luentonsa ”Hypoksia 

sotilasilmailussa ja hypoksian tilan-
netietoisuuden parantaminen”. Insta 
ILS on johtava ilmailujärjestelmien 
kunnossapidon, kehityksen ja elin-
kaaripalvelujen tuottaja. Hypoksia 
tarkoittaa kehon vähentynyttä hapen 
saantia ja siitä johtuvaa keskusher-
moston hapenpuutetta. Se vaikuttaa 
näkökykyyn, hermostoon, henkiseen 
toimintaan sekä psykomotoriseen ja 
motoriseen toimintaan. Ensimmäiset 
raportit hypoksiaan viittaavista oireis-
ta ovat vuodelta 2004. F-18:n hengitys-
ilman ja ohjaamo-olosuhteiden moni-
torointi oli puutteellista. Tarvittiin 
OBOGS:n (On-Board Oxygen Genera-
tion Systems) huoltojakson muutosta, 
huollon parantamista ja modifikaa-
tioita. Sen lisäksi tutkittiin häkäkaa-
sun käyttäytymistä OBOGS:ssa ja teh-
tiin OBOGS:n suorituskykymittauksia. 
Hengitysilmamonitorin idea keksittiin 

tutkimusten yhteydessä. Sen perus-
teella voidaan antaa ennakkovaroi-
tus uhkaavasta hypoksiasta lentäjäl-
le. Näin hänelle jää aikaan reagoida 
ennen tajunnan tason laskua. Koska 
kuulokkeiden kautta tulee jo paljon 
informaatioita, niin päädyttiin anta-
maan varoitus tärinänä. Tehdyt modi-
fikaatiot mahdollistavat datan keruun 
ja parametrien purun PC:llä. Mielen-
kiintoista esitelmää täydensivät ha-
vainnolliset käyrästöt.

Matalalentoa ja 
korkeakoulutusta
Diplomi-insinööri Heikki Järvenpää 
piti hyvän esitelmän otsikolla ”Mata-
lalentoa ja korkeakoulutusta”. Hänel-
lä oli mukanaan Teknillisen aikakaus-
lehden numero 11 vuodelta 1943. Se 
on STS:n Ilmailuinsinöörien kerhon 

n Orbiter 2 MUAS (Mini Unmanned Aerial System) eli 
suomeksi kansankielellä minilennokki.

n Ryhmäkuvassa perjantain esiintyjät vasemmalta: teknikkokapteeni Juhani  
 Ronumäki, insinööriprikaatikenraali Kari Renko, eversti Juha-Pekka Keränen, 
 insinöörieverstiluutnantti Juha-Matti Ylitalo, eversti evp Janne Pauni ja Lentova-
rikon Killan puheenjohtaja kapteeni Matti Käkelä.

n Kevyt harrastekone Viri 
 valmistui 1936.

n Ryhmäkuvassa lauantain esiintyjät vasemmalta: teknikkokapteeni Juhani Ronumäki, Finnairin strategiapäällikkö, reser-
vin luutnantti, diplomi-insinööri Leila Kaleva, diplomi-insinööri Eero Kovamäki, toimitusjohtaja Pekka Karhumäki, eversti 
evp Janne Pauni, Lentovarikon Killan puheenjohtaja kapteeni Matti Käkelä, diplomi-insinööri Sami Hakola.
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10-vuotisjuhlajulkaisu. Kerho on 
perustettu 3.12.1933. Perustaja-
jäseniä oli 12. Kerho hyväksyt-
tiin saman tien STS:n (Suomalai-
nen Teknikkojen Seura) ja SIPL:n 
(Suomen Ilmapuolustusliitto, 
myöhemmin SIL) jäseneksi. Ke-
vyt harrastekone Viri valmistui 
1936. Ensimmäisen koelennon 
Virillä lensi lentomestari Urho 
Heiskala 29.9.1936. Virillä len-
nettiin runsaasti muun muassa 
lentonäytöksissä. Useimmat len-
not lensi insinööri Aaretti Nie-
minen. Hän suhautti Virillä sa-
laa Tampereella Hämeensillan 
ali. Kone tuhoutui onnettomuu-
dessa 1938. Kerho esitti lentotek-
nisen korkeakoulutuksen aloit-
tamisesta Suomessa 1938, ja se 
alkoikin Teknillisessä korkeakou-
lussa 1940. Kerhon jäsenet jul-
kaisivat lehdessään paljon alan 
korkeatasoisia tieteellisiä artikke-
leita, joilla oli erittäin suuri mer-
kitys maamme lentokoneteknii-
kan kehityksessä. Oppia haettiin 
myös ulkomailta muun muassa 
puukoneiden uuteen valmistus-
tapaan. Lieriökuoren elastisen 
keskipisteen laskentaa oli esitet-
ty hyvin tarkasti matemaattisin 
kaavoin usealla sivulla. Lehdessä 
oli myös yksityiskohtainen moni-
sivuinen artikkeli seikoista, jotka 
tuli ottaa huomioon naisten pi-
kakoulutuksessa metalli- ja len-
tokoneteollisuuden tarpeisiin so-
dan aikana.

Lopuksi Juhani Ronumäki 
kiitti luennoitsijoita ja seminaa-
riin osallistuneita toivottaen hy-
vää kotimatkaa. Lentovarikon 
Killan puheenjohtaja Matti Käke-
lä kertoi vielä lyhyesti kiltamme 
monipuolisesta toiminnasta ja 
toivoi uusien jäsenten liittyvän 
hyvään kiltaamme.

Perustaminen
Vuonna 1991 vietettiin juhlavaa Ilmavoimien Varikon 58. 
vuosipäivää Pirkkahallin vanhassa lentokonehallissa tors-
taina 4. huhtikuuta. Samassa tilaisuudessa pidettiin Len-
tovarikon Kilta ry:n perustava kokous. Kokoonkutsujana 
toimi silloinen Varikon päällikkö insinöörieverstiluutnant-
ti Markku Ihantola. Aloite oli tullut vanhoilta koelentäjil-
tä Aapo Mattelmäen ehdotuksesta. Perustavaa kokousta 
edelsi sitä valmistellut toimikunta insinöörieversti Veik-
ko Juurikkaan johdolla. Toimikuntaan kuuluivat ev Matti 
Antikainen, evl Sebastian Sjöblad, johtaja Pertti Korho-
nen ja Allan Silvennoinen.

Hallitus
Lentovarikon Kilta ry:n starttikiitoa ohjasi sen ensimmäi-
nen hallitus: Puheenjohtaja Matti Antikainen, varapuheen-
johtajat Veikko Juurikas ja Mirja Rantala, jäsenet Tapio 
Eränen, Sebastian Sjöblad, Pertti Korhonen, Pekka Kujala, 
Esko Penttilä, Allan Silvennoinen ja Heikki Viita.

Nykyinen hallitus: Puheenjohtaja Matti Käkelä, vara-
puheenjohtajat: Juhani Ronumäki ja Veikko Parviainen, 
jäsenet: Aija Alanen, Heikki Hautala (Insta), Pirjo Perä-
mäki, Antti Salmela (Patria), Harri Terrinen, Kari-Pekka 
Vesanen ja Juha-Matti Ylitalo.

Tarkoitus
Lentovarikon Kilta ry:n tarkoituksena on yhdistää kaikki 
turvallisen lentokaluston tekijät ilmassa, maassa, varikol-
la ja ilmailuteollisuudessa niin aktiivipalveluksessa ja työ-
elämässä olevat kuin eläkeläisetkin. Yksi perustavoitteis-
ta on perinteiden vaaliminen ja siihen liittyvien tärkeiden 
kohteiden merkitseminen muistolaatoin. Kilta järjestää 
juhlalliset kunniakäynnit muistomerkeillä tapahtumien 
täysinä kymmenvuotispäivinä. Kaikki toiminta perustuu 
taitaviin talkoolaisiin. Toiminta on perhekeskeistä. Monet 
tilaisuudet järjestetään niin, että puolisot ja lapset voivat 
olla mukana. Jokavuotinen tavirieha on nimenomaan las-
ten juhla.

Puheenjohtajat Jäsenistön kehitys

Matti Antikainen 1991–1995 vuonna 1991: 274 jäsentä

Pekka Kujala 1996–1997 vuonna 1996: 311 jäsentä

Pertti Korhonen 1998–2003 vuonna 2006: 396 jäsentä

Aarno Saramäki 2004–2011 vuonna 2011: 426 jäsentä

Aarno Torikka 2012–2015 vuonna 2015: 410 jäsentä

Matti Käkelä 2015– vuonna 2016: 399 jäsentä

Lentovarikon Kilta ry
Aktiivista ja määrätietoista kiltatoimintaa jo 27 vuotta

n Leonardo – Ilmailun muisto-
merkki – Lentovarikon Kilta ry:n 
tilaustyö kuvanveistäjä Kimmo 
Kaivannolta.

n TEKSTI: JORMA HAUTALA

Liittohallitukseen  
uusi jäsen

Maanpuolustuskiltojen liiton liittovaltuusto 

valitsi syyskokouksessaan 18.11. liittohallituksen 

erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.

Valituiksi tulivat uudelleen:
Eräkorpi Heli, Turvakurssin Kilta ry
Kesäjärvi Sami, Helsingin Sotilaspoliisikilta ry
Lakela Tapio, Karjalan Prikaatin Kilta ry
Suonperä Juha, Ilmavoimien Kiltaliitto ry

Liittohallituksen jäsen Arno Hakka-
rainen valittiin keväällä 2017 liitto-
hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi 
1.1.2018 lukien. Hänen tilalleen yh-
deksi vuodeksi valittiin Markus Aar-
nio.

Markus Aarnio on kommodori evp 
ja valmistunut Kadettikoulusta vuon-
na 1983. 

Hän on palvellut muun muassa 
Helsingin Laivastoasemalla Upinnie-
messä, käynyt siellä sukeltajakurssin 
ja palvellut sen jälkeen Rannikkolai-
vastossa Turussa eri alusluokilla, Upin-
niemessä sukeltajakurssin kouluttajana ja johtajana useita vuosia sekä Pää-
esikunnan tiedusteluosastolla ja apulaissotilasasiamiehenä Yhdysvalloissa ja 
Kanadassa.

Ulkomailta palattuaan Aarnio toimi Suomenlahden Meripuolustusalueel-
la 7. Ohjuslaivueen komentajana vuosina 2001–2003, jonka jälkeen yhden 
vuoden Suomenlahden Meripuolustusalueen operaatiopäällikkönä. Vuonna 
2004 hän sai siirron Merivoimien Esikuntaan valmiuspäällikön tehtävään ja 
sieltä edelleen Pääesikuntaan ensin operatiiviselle osastolle ja sitten suunnit-
teluosastolle. Pääesikunnasta hän siirtyi vuonna 2010 Suomenlahden meri-
puolustusalueelle, jonka komentajana Aarnio palveli aina vuoden 2014 lop-
puun.

Palvelusvuosien tultua täyteen ja siirryttyään reserviin hän aloitti Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen Etelä-Suomen piiripäällikkönä. Tästä tehtä-
västä Aarnio siirtyi runsaan vuoden jälkeen jäänmurtajayritys Arctia Oy:n 
turvallisuusjohtajaksi ja sieltä edelleen nykyiseen virkaansa liikenne- ja 
viestintäministeriön Liikenneviraston ylitarkastajan tehtävään vastuualuee-
naan turvallisuus-, varautumis- ja valmiusasiat.

Aarnion harrastuksiin kuuluu purjehdus, melonta, luontoretkeily sekä 
kaikki maanpuolustukseen liittyvät toiminnot.

Markus Aarnio on Suomenlinnan Rannikkotykistökillan varapuheenjoh-
taja ja Uudenmaan Maanpuolustusyhdistyksen hallituksen jäsen ja osallis-
tuu jäsenenä useisiin eri järjestöihin ja yhdistyksiin.

n Markus Aarnio.
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Julkaisutoiminta 
ja perinteiden 
säilyttäminen
Lentovarikon Kilta ry:n yhtenä mer-
kittävänä toimintamuotona on ilmai-
lutekniikan historian- ja perinneai-
neiston kerääminen, tallentaminen ja 
julkaiseminen. Tämä tärkeä ja arvo-
kas työ on tehty monien vuosien aika-
na pyyteettömänä talkootyönä aktii-
visten kiltalaisten toimesta. Tuloksena 
siitä on esineistöltään runsas perinne-
huone, joka on hyvin hoidettu pieni-
muotoinen museo. Se avattiin 1998. 
Varsin merkittävää on kirjojen julkai-
sutoiminta. Korkeatasoisia kirjoja on 
tähän mennessä julkaistu kymme-
nen. Niistä mittavin on kolmen vuo-
den uurastuksen tuloksena syntynyt 
448-sivuinen kirja Lentovarikon His-
toria 1918–2000. Suuren suosion saa-
vutti Aarno Saramäen ja Asko Nie-
misen kirja Suomen ilmailuhistorian 
muistomerkit. Viimeisin on 422 sivua 
ja 426 valokuvaa sisältävä Heikki Ni-
kusen kirja Lentotekniikkaa Hansas-
ta Hornetiin 1918–2008. Seuraava kir-
jakin on jo aika pitkällä. Tärkeä osa 
perinteiden säilyttämistä on aktiivis-
ten kiltalaisten tekemät näköismallit: 
Lentävä lavitsa ja Toivo Kaarion pin-
taliitäjä museotalo Vapriikissa.

Muistomerkit ja -laatat
Lentovarikon Kilta ry:n merkittävin 
voimainponnistus oli Lenardo-muis-
tomerkin pystyttäminen Pirkkahallin 
eteen 1999. Hankkeen suojelijana toi-
mi presidentti Martti Ahtisaari. Mui-
ta killan pystyttämiä muistomerkkejä 
ovat Suomen ensimmäisten ilmailu-
uhrien muistomerkki Tampereella ja 
Ilmailutoiminnan muistomerkki Ori-
vedellä. Varsin mittava työrupeama 
on ollut tärkeiden kohteiden merkit-

Ammattiopiston lentokone-elektronii-
kan oppilaalle ja toinen Ilmavoimien 
koelentokurssin oppilaalle.

Palkitsemiset
Ilmavoimien Kiltaliiton kunniamerk-
kien lisäksi killallamme on myös oma 
palkitsemisjärjestelmä. Näillä kiitäm-
me ahkeria kiltalaisia yhteisen hyvän 
eteen tehdystä työstä. Arvokkain niis-
tä on Wladimir Nikoskijn ja Esko 
Päivisen 2003 suunnittelema erikoi-
sen hieno ja kaunis Falcon-patsas, 
joka luovutetaan vuodeksi kerrallaan 
hallituksen valitsemalle ansioituneim-
malle killan jäsenelle. Muita palkit-
semisia ovat: killan standaari, killan 
plaketti, killan 1.lk:n plaketti ja Fal-
con-pienoispatsas.

Tiedottaminen ja 
dokumentointi
Toiminnasta ja tapahtumista tiedote-
taan kiltakirjeillä sähköpostin ja ta-
vallisen postin kautta. Lisäksi killal-
lamme on Erno Määtän ylläpitämät 
hyvät ja erittäin kattavasti kaiken si-

sältämät kotisivut http://www.lento-
varikonkilta.fi. Meillä on myös oma 
facebook-ryhmä. 

Viime vuoden toiminta
Tässä esimerkkinä vuoden 2017 toi-
mintaa:

• Lasten odottama talvirieha 
25.2.2017

• Perinnepäivän juhlallinen 
cocktail-tilaisuus 31.3.2017

• Lentotekniikan Kilta 50 v. 
8.4.2017

• Kevätkokous 25.4.2017  
• Kesäretki Etelä-Ruotsiin 

Göteborgiin ja Kalmariin  
5.–10.6.2017

• Lentovarikon Päällystökerho 70 
vuotta 15.6.2017

• Matka Ähtärin eläinpuistoon 
5.8.2017

• Lentäjä yliluutnantti Mikko 
Heleniuksen muistolaatan 
paljastustilaisuus Leväsjoella 
1.9.2017 

• Suomi 100 tilaisuus Leonardo 
muistomerkillä Ilmavoimien 
vainajien päivänä 7.9.2017 

seminen muistolaatoin. Kilta on suun-
nitellut ja asentanut seitsemän omaa 
muistolaattaa ja avustanut kymmen-
tä eri yhteisöä laattojen hankinnas-
sa. Kilta on saanut lahjoituksena Vii-
ma 1 -koneen vitriinin ja huolehtii 
arvokkaan museokoneen säilyttämi-
sestä. Aktiivinen kiltalainen Raimo 
Ilvonen rakensi Kasper Wreden ko-
neen komean näköismallin. Työ kesti 
neljä vuotta. Näköismalli on sijoitettu 
vitriiniin Keltakankaan ABC-liikenne-
asemalle. Erittäin merkittävä on myös 
Suomen ensimmäisen moottorilennon 
100-vuotismuistomerkki Myllykosken 
vesistökeskuksessa Kymijoen rannal-
la. Se oli Lentovarikon Killan ja Um-
meljoen kyläyhdistyksen yhteishanke 
ja suuri voimainponnistus.

n Talviriehassa sarjan pojat 5v voitti 
Aatu Marttila 25.2.2017

Matkat
Puheenjohtaja-aikanaan Pekka Kujala 
totesi, että Killalla tulee olla muuta-
kin toimintaa kuin vuosikokous. Niin-
pä järjestettiin ensimmäinen matka, 
Viron kartanokierros 1996. Siitä sai-
vat alkunsa mukavat ja hyvin järjes-
tetyt matkat mielenkiintoisiin kohtei-
siin niin koti- kuin ulkomaillekin. Ne 
ovat olleet jäsenistöä palveleva ja yh-
distävä tärkeä osa toimintaa, ja nii-
hin on sisältynyt ilmailuun ja perin-
teisiin liittyviä kiinnostavia kohteita. 
Matkat on järjestetty niin, että vuo-
sittain löytyy kohteita, jotka soveltu-
vat koko perheelle lapsiakaan unohta-
matta. Toiminnan laajuutta kuvaa se, 
että näiden 27 vuoden aikana on tehty 
kaikkiaan 71 hyvin onnistunutta kil-
tamatkaa.

Seminaarit
Lentovarikon Kilta on järjestänyt erit-
täin suositut Lentotekniikkaseminaa-
rit. Hyvin onnistuneista järjestelyistä 
jo kolmen seminaarin ajan on vastan-
nut Juhani Ronumäki. Suosiosta ker-
too se, että jokaiseen seminaarin on 
tullut toistasataa osanottajaa eri puolil-
ta Suomea. Kaikki halukkaat eivät ole 
mahtuneet mukaan. On sattunut niin-
kin, että he, joille on jouduttu ilmoit-
tamaan, etteivät he mahdu mukaan, 
ovat vastanneet tulevansa kuitenkin.

Stipendit
Lentovarikon Kilta jakaa vuosittain 
kaksi stipendiä ilmailualan opinnoissa 
menestyneille. Toinen on Tampereen 

• Lentotekniikkaseminaari 
III Hämeenlinnassa 17. ja 
18.11.2017. 

• Syyskokous 24.10.2017
• Pikkujoulu 1.12.2017

Tulevaisuus
Lentovarikon Kilta jatkaa aktiivisena 
erittäin monipuolista ja vilkasta toi-
mintaa totuttuun tapaan. Periaattee-
na on se, että jokaiselle löytyy mielui-
sia tapahtumia niin, että kokonaiset 
perheet voivat niihin osallistua lapset 
mukaan lukien. Perinnetyötä ja jul-
kaisutoimintaa tullaan jatkamaan sa-
moin kuin muistomerkkien pystystä 
ja muistolaattoja. Yksi muistomerk-
kihanke on vireillä, samoin kirja. Jat-
kamme myös kunniakäyntejä muis-
tomerkeillä. Vapaaehtoinen talkootyö 
muodostaa kiltamme taloudellisen ja 
vakaan toimintaperustan. Siitä huo-
limatta, että joukko-osastomme on 
Puolustusvoimien uudelleenjärjeste-
lyissä yhdistetty muihin osastoihin, 
haluamme jatkaa itsenäisenä kiltana 
ja pitää hyvät yhteydet muodostunei-
siin uusiin organisaatioihin.

n Lentovarikon Killan ensimmäinen hallitus vuonna 1991. Vasemmalta Pekka Kujala, Esko Penttilä, Sebastian Sjöblad, 
Veikko  Juurikas, Matti Antikainen, Mirja Rantala, Allan Silvennoinen ja Heikki Viita. Kuvasta puuttuvat Pertti Korhonen ja 
Tapio Eränen.
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Suomen Reserviupsee-
riliitto nimesi varau-
tumistoimikunnan 
vuonna 2014, jolloin 
yhdeksi hankkeek-

si otettiin pilottiprojekti Kempele 
2016. Maanpuolustuskoulutusyh-
distys päätti laatia vuoden 2017 
aikana varautumiskoulutuksen 
koulutusohjelman, jossa yhtenä 
projektina oli Kempeleen pilotti-
malli. Työstetylle mallille annettiin 
nimi: Case Kempele – esimerkki 
vapaaehtoistoimijoiden mahdolli-
suuksista kunnan varautumisessa.

Tarkoitus ja työvaiheet
Pilottiohjelman yhtenä lähtökohta-
na on rekrytoida ja kouluttaa kun-
nan vapaaehtoisia reservin johtajia 
sekä vapaaehtoisia henkilöitä täy-
dentämään poikkeusoloissa johta-
ja- ja käytännön osaajien vaje kun-
nan evakuointimuodostelmassa. 
Toisaalta jatkossa voidaan myös 
selvittää vapaaehtoisten henkilöi-
den käyttöä vakavissa normaali-
ajan häiriötilanteissa. 

Peruslähtökohta pilotin ja Case 
Kempeleen rakentamiselle oli se, 
että Kempeleen kunnanhallitus 
hyväksyi vuonna 2014 projektin 
ja sitoutui sen valmisteluun ja to-
teutukseen. Samalla Kempeleen 
kunnanjohtaja nimesi suunnittelua 
varten pääasiassa reserviläisistä 
koostuvan kunnan varautumisen 
yhteistyöryhmän. Pohjois-Pohjan-
maalla toimiva maanpuolustusjär-
jestöjen sekä viranomaisten yhteis-
työvaliokunta päätti koordinoida 
hanketta aluetasolla. Reserviupsee-
riliiton varautumistoimikunnassa 
pilotin valmistelu aloitettiin sama-
na vuonna 2014. 

MPK:n Pohjois-Suomen maan-
puolustuspiiri järjesti vuonna 2017 
yhdessä Kempeleen kunnan kans-
sa rekrytointitilaisuuden ja pyy-
si Puolustusvoimien Pohjois-Poh-
janmaan ja Kainuun aluetoimistoa 
lähettämään kutsun Kempeleen 
kunnassa asuville sopiviksi katso-
milleen reservin päällystöön kuu-
luville henkilöille. Tilaisuuteen 
kutsuttiin myös muilla toimen-
piteillä kokonaisturvallisuudes-

ta kiinnostuneita henkilöitä. Heille kerrottiin voimassa 
olevat evakuointia koskevat määräykset ja oman väes-
tön evakuoinnin ja muualta tulevien evakuoitujen vas-
taanoton järjestelyt. Rekrytointitilaisuudessa koottiin 
evakuointiorganisaatioon ilmoittautuneet ja tiedustel-
tiin heidän halukkuuttaan sitoutua jatkokoulutukseen ja 
suunniteltavaan tulevaan tehtävään. Myönteisessä tapa-
uksessa heille päätettiin hakea VAP-määräys. 

Koulutusta jatketaan siten, että MPK:n kurssilla anne-
taan syventävää väestönsuojelukoulutusta. Jatkokoulu-
tus eriytetään siten, että esimerkiksi kokoontumispaikko-
jen johtajiksi/varajohtajiksi sijoitetuille pidetään kurssi 
kokoontumispaikan toimintasuunnitelman laatimisesta 
käyttäen mallina laadittua kokoontumispaikan esimerk-
kisuunnitelmaa. Päämääränä on saada eri toimipisteil-
le esimerkkisuunnitelman hallit-
sevat johtajat/varajohtajat, jotka 
pystyvät lyhyessä ajassa tilanne-
koulutuksen avulla saamaan toimi-
pisteensä olosuhteiden vaatimaan 
valmiuteen. 

Evakuointikoulutusta toteute-
taan tulevina vuosina käytännön 
harjoitteluna joko oman kunnan 
elimien välillä tai yhdessä naapu-
rikunnan kanssa. ”Maaliosastona” 
voidaan käyttää evakuointiorga-
nisaatioon sijoitettua henkilöstöä. 
Koulutus tapahtuu MPK:n kurs-
seina, ja koulutettavina ovat vapaaehtoiset reserviläiset 
sekä kolmannen ja neljännen sektorin aktiivit. Koulute-
tut sijoittuvat kunnan poikkeusolojen organisaation eri-
laisiin johto- ja vastuutehtäviin. 

Suunnitelmat ja niiden edellyttämät toimenpiteet hen-
kilöineen päivitetään määräajoin. Kunnan virka- ja työ-
suhteessa olevat henkilöt muodostavat evakuointiorgani-
saation virallisen rungon. Kouluttajina toimivat osaajat 
eri yhteisöistä. Vapaaehtoisten sitoutumisella tuodaan 
evakuointityöhön merkittävä osaamislisä. Koulutukseen 
osallistuneille reserviläisille sekä virka- ja työsuhteessa 
oleville esitetään korvaavia kertausharjoitusvuorokausia, 
mikäli koulutustilaisuus täyttää vaadittavat edellytykset.  

Kehityspolku
Kempeleen kunnan johtoryhmä osallistui vuonna 2002 
viiden päivän ajan Puolustusvoimien järjestämään Sala-
ma 2002 -sotaharjoitukseen. Harjoituksessa sotilaat jou-
tuivat operoimaan Kempeleen kunnan taajaman alueella. 
Raportissa Oulun sotilasläänin komentajalle kerrottiin ne 
toimenpiteet, mihin kunnan on valmistauduttava, mikäli 

kunnan taajaman alueella tapahtuu sotilaallista toimin-
taa tai kunnan väestöä uhkaa sotilaalliseen toimintaan 
liittyviä vaaroja. Johtopäätös oli se, että on valmistaudut-
tava evakuoimaan taajaman ja mahdollisesti koko kun-
nan väestö. 

Sotaharjoituksesta saamani kokemuksen perusteel-
la laadin RUL:n koulutustoimikunnassa vuonna 2003 
raportin vapaaehtoisten mahdollisuuksista toimia kun-
nan poikkeusolojen organisaatiossa evakuoinnin aikana. 
Seuraavat toimenpiteet tehtiin koulutustoimikunnan va-
rautumisjohtamisen työryhmässä, ja suunnitelmaa täy-
dennettiin vuosina 2005–2007 varautumisjohtajan pe-
rus- ja jatkokurssilla.

MPK nimesi vuonna 2008 varautumissuunnittelua 
varten Vartu-jaoston, ja minulla oli mahdollisuus olla 

mukana valmistelemassa Vartu-
koulutusohjelmaa kahden vuo-
den aikana. Koulutusohjelmassa 
saatiin valmiiksi 1) varautumisen 
perustaso: turvallisuustietoinen 
kansalainen, 2) jatkotaso: toimin-
tataitoinen kansalainen arjen häiri-
ötilanteissa ja 3) erikoistaso: poik-
keusolojen tuntemus kansalaisena. 
Aikaisemmin valmistellusta varau-
tumisaineistosta ja koulutuskoke-
muksesta oli merkittävästi hyötyä 
jaoston koulutusohjelmaa laaditta-
essa.

Seuraavassa vaiheessa RUL nimesi vuonna 2013 va-
rautumisen työryhmän, jossa valmisteltiin uusi moduloi-
tu varautumisjohtajan jatkokurssi sekä diaesitys nimel-
tään Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta kunnassa. 
Esitys painottui kuntien varautumiseen yhteiskunnan 
erilaisiin häiriötilanteisiin sekä valotti vapaaehtoisten 
toimijoiden mahdollisuuksia. Kuten jo aikaisemmin toin 
esille, RUL perusti vuonna 2014 varautumistoimikunnan 
ja MPK vuonna 2017 varautumisen työryhmän. Varau-
tumisen työryhmässä valmisteltiin vuoden 2017 aikana 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen varautumiskoulu-
tuksen koulutusohjelma. 

Case Kempele on koulutusohjelman yksi pilotti mallin-
nettavaksi eri kuntiin. Esimerkkiä voidaan soveltaa kun-
nissa myös vakavissa häiriötilanteissa. (MPK asiakirja 
178/1.02.03/19.12.2017.) Koko raportti Case Kempelees-
tä on saatavissa myös RUL:n sivuilta. Reserviupseeriliit-
to, Naisten Valmiusliitto, Reserviläisliitto, Maanpuolus-
tusnaisten Liitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto ovat 
vahvistaneet tukensa MPK:n varautumisen koulutusoh-
jelman toimeenpanolle.

CASE 
KEMPELE

Kempeleen kunnassa 

on toteutettu yli 20 vuo-

den ajan erilaisia varau-

tumisen kursseja yhteis-

kunnan häiriötilanteiden 

ja poikkeusolojen varal-

le yhteistyössä MPK:n ja 

Puolustusvoimien kans-

sa. Kurssit on suunniteltu 

ja moduloitu aina kunnan 

omista lähtökohdista otta-

en huomioon alueellinen 

toimintaympäristö.

n TEKSTI: KARI AHOKAS
RUL:N VARAUTUMISTOIMIKUNNAN VPJ
POHJAN JÄÄKÄRIKILLAN PJ

Evakuointikoulutusta 
toteutetaan tulevina 
vuosina käytännön 
harjoitteluna joko 

oman kunnan elimien 
välillä tai yhdessä 

naapurikunnan kanssa. 
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H ermoja repivä räminä rik-
koi sukellusvene UC57:n 
hiljaisuuden, kun miinojen 
ankkurivaijerit raapivat sen 
kylkiä Suomenlahden sy-

vyyksissä. Vene oli pyrkimässä sukellusve-
ne-esteverkon ja miinakentän läpi Hamns-
kärin saareen. Tehtävänä oli toimittaa 
kahdeksan jääkäriä, kolme tonnia räjähdys-
aineita, pistooleja patruunoineen ja erityis-
valmisteinen radioasema Etelä-Suomessa 
tapahtuvaa toimintaa varten. Monien vaa-
rallisten vaiheiden jälkeen radioasema pii-
lotettiin Kulosaareen tohtori E. E. Kailan 
omistamaan huvilaan. Radioasemaa ope-
roi jääkäri Leo Ekberg (myöhemmin jääkä-
rikenraalimajuri). Hänen tehtävänään oli ot-
taa vastaan Saksasta tulleita tietoja.  

Vasta itsenäistynyt Suomi oli tietoliiken-
teellisesti poikki. Etelä-Suomen varsin run-
sas lennätin- ja puhelinverkko oli jäänyt 
punaisten haltuun. Harvoja radioasemia 
hallinnoivat venäläiset sotilaat. Molemmat 
osapuolet olivat katkoneet lennätin- ja pu-
helinlinjat rintamalinjan kohdalta.

Helsingissä kaivattiin tietoja hallituksen 
joukkojen toimista, ja toisaalta myös Vaa-
sassa oli tarve tietää pääkaupungin tilan-
teesta. Tämän vuoksi monet isänmaalli-
set lennätinvirkailijat, teknikot ja insinöörit 
tukivat salaisten yhteyksien rakentamista, 
jopa henkensä kaupalla.

Sähköttäjä Ivan Monthen toimi venä-
läisen armeijakunnan esikunnassa Uu-
denmaan upseerikasarmilla Marian- ja 
Liisankatujen kulmassa. Helsingin lennätin-

TAMMIKUUN 29. PÄIVÄNÄ 1918

insinööri Bertil Osolin yhdessä helsinkiläisten lennätinvirkailijoiden 
Ivan Monthenin ja Yrjö Tanskasen kanssa alkoivat käyttää Lennätin-
laitoksen kaapeleita tietojen välittämiseen Helsingistä päämajaan. 
Samaten Itäinen Kaivopuisto 9:ssä olleen talon erään huoneiston 
vaatekomeroon kätkettiin salainen lennätinasema, jolla saatiin 7. 
maaliskuuta käyttöön Helsingin-Tallinnan välinen kaapeli nr 259. 
 Yhteys päämajan ja Helsingin välillä toimi kiertoteitse reittiä Vaasa-
Libau- Tallinna-Helsinki. Kuvassa Ivan Monthen sodan jälkeen ote-
tussa kuvassa.

Kukkalaitteen san-
karihautojen muis-
tomerkille laskivat 
Viestikiltojen liiton 
puheenjohtaja,  eversti-
luutnantti Jukka -Pekka 
Virtanen, Kaakkois-
Suomen Viestikillan 
puheenjohtaja Tapio 
Teittinen ja Puolustus-
voimien johtamisjär-
jestelmäpäällikkö, pri-
kaatikenraali Mikko 
Heiskanen.

n TEKSTI: TAPIO TEIT TINEN, KUVAT: PEKKO HEIMOLA

Itsenäisen Suomen viestijoukkojen syntymästä sata vuotta

Salaisia yhteyksiä ja radioasemia
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konttorissa toimiva Monthenin kump-
pani sähköttäjä Y. Tanskanen kytki 
salaisen yhteyden venäläisen armei-
jakunnan esikunnasta Pohjanmaal-
le menevään linjaan. Toimiessaan 
yövuorossa oli Monthen salaa yhtey-
dessä Poriin ja siitä edelleen Vaasaan.

Alkuvaikeuksia ja 
pikakoulutusta
Ennen jääkäreiden tuloa olivat viesti-
asiat rintaman viestitoiminnan osalta 
olemattomat.  Viestikoulutettua hen-
kilöstöä ei ollut eikä niin muodoin 
viestivälineitäkään. Vähän ennen jää-
käreiden tuloa aloitettiin Pietarsaares-
sa viestimiesten pikakoulutus tykis-
tön tulenjohtotarpeita varten. Jääkärit 
toivat tullessaan muutaman radioase-
man, 40 kenttäpuhelinta ja kenttäjoh-
dinta. Tarvikkeita saatiin hankituksi 
myös ostamalla Ruotsista. Saksassa 
viestikoulutuksen saaneet 64 jääkä-
riä, 21 upseeria ja 23 aliupseeria oli-
vat todella tarpeen.

Päämajan ensimmäiset sotilaskäs-
kyt läksivät ylihärmäläisen Erkki Vii-

tasalon maalaiskaupan konttorin pu-
helimesta 28.1.1918, ja ne koskivat 
venäläisten sotilaiden aseistariisu-
mista. 

Päämajalta puutuivat alussa vies-
tiyhteydet ulkomaille muun muassa 
Saksaan ja Ruotsiin. Jo paljon ennen 
varsinaista jääkäreiden pääosaston tu-
loa oli jääkäri Arthur Reinhold Sten-
holm (myöhemmin jääkärieversti A. 
R. Saarmaa) tuonut Suomeen radio-
vastaanottimen, jonka hän pystytti 
hovioikeudenneuvos Grönroosin hu-
vilaan Vaskiluodossa. Koska laite pys-
tyi vain sanomien vastaanottoon, jää-
käri Stenholm teki 29.1. uhkarohkean 
rynnäkön venäläisten radioasemalle 
Sandvikissa. Vain pistooli aseistukse-
naan hän valtasi aseman, jolla oli yh-
teensä seitsemän sotilasta. Venäläiset 
marssivat pistoolilla uhattuna siivosti 
ulos radioasemalta. Jo samana päivä-
nä jääkäri Stenholm sai radioaseman 
toimintaan ja yhteydet ulkomaille 
avautuivat.

Päämajassa oli huomattu, että pu-
helinyhteyksiä oli helppo kuunnella, 
kytki vain puhelimen lankoihin kiin-

ni ja seurasi puheluita. Tämän vuoksi 
Päämaja käski, että kaikki tärkeät asi-
at piti hoitaa Hughes-kaukokirjoitti-
mella. Laite oli varsin suurikokoinen, 
kosketinsoittimen näköinen ja vaati 
käyttäjältään erikoiskoulutusta. Man-
nerheimin Päämaja oli sijoitettu ju-
naan, johon kuului myös viestivaunu. 
Viestivaunu oli varustettu vähintään 
kahdella Hughes-kaukokirjoittimel-
la, joilla pidettiin yllä pääosa yhteyk-
sistä. Lisäksi junassa oli 40 linjan pu-
helinkeskus. Nämä laitteet kytkettiin 
sekä lennätin- että puhelinverkkoon. 
Ilmeisesti junassa oli myös radioase-
ma, mutta sen käytöstä ei ole tietoa.

5.3.1918 perustettiin Mikkelin tuol-
loisella työväentalolla, nykyisellä 
Kulttuuritalo Tempolla, ensimmäinen 
itsenäisen Suomen viestijoukko-osas-
to Kenttälennätinpataljoona.

Samana päivänä 5.3. toivat jääkä-
rit Saksasta mukanaan tuomansa 1,5 
kilowatin tehoisen kipinälennättimen 
eli radioaseman Mikkeliin. Asema 
pystytettiin Mikkelin laidalle Liukko-
sen torppaan ja piha-alueelle. Kipi-
nälennätinkoulu siirrettiin sodan lo-

puttua Helsinkiin ja toimi 
alkuna koko Puolustus-
voimien radiokoulutuk-

selle.
Edellä on kuvattu useita 

viestiaselajin kannalta merkit-
täviä tapahtumia, kuitenkin maalis-
kuun viides päivä on muodostunut 
Suomen viestiaselajin vuosipäiväksi.

Viestijoukot 100 vuotta
Tää harjanne silloin itki verta,
kun sankarin maa poveensa peitti.
Kyynelehti rinne jokainen kerta,
kun jäähyväisensä ystävät heitti.

Hiljaisena käyn luo isänmaan uhrin.
Nöyränä kiitän tekoja sun.
Sä kaikkesi annoit maallemme tälle,
et`hyvä ois täällä asua mun.

Kirjoittamansa Sankarihaudoilla-ru-

non sanoilla Pellervo Pekkola vei 
kuulijat perimmäisten aatosten äärel-
le, kun Viestijoukot sata vuotta -ta-
pahtumapäivä käynnistyi Mikkelin Pi-
täjänkirkon sankarihaudoilla.

Tapahtumapäivä oli koonnut yh-
teen Mikkeliin Puolustusvoimien 
ylimmän viestijohdon sekä runsaas-
ti viestikiltalaisia ympäri valtakuntaa. 
Tapahtuman käytännön järjestelyistä 
vastasi Kaakkois-Suomen Viestikilta.

Viestikeskus Lokin tiloissa avattiin 
vuoden 1918 viestijärjestelyjä esitte-
levä näyttely. Esillä on eri museois-
ta hankittuja harvinaisia laitteita sekä 
tarinoita. Kaakkois-Suomen Viestikil-
lan toteuttaman näyttelyn avasi Maa-
voimien esikuntapäällikkö, kenraali-
majuri Markku Myllykangas. 

Urpolan kartanolla toimineen Pää-
majan radiokeskuksen muistolaatan 
paljasti Puolustusvoimien johtamis-
järjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali 
Mikko Heiskanen. Paljastuspuheen 
piti DI Martti Susitaival.

n Näkymä avattuun näyttelyyn, keskellä Hughes-kaukokirjoitin.

Pääjuhlassa, jota vietettiin Kent-
tälennätinpataljoonan perustamis-
paikalla, Kulttuurikeskus Tempossa, 
musiikista vastasi Hämeen Reservi-
läissoittokunta. Tilaisuuden avaussa-
noissa Viestikiltojen liiton puheenjoh-
taja, everstiluutnantti Jukka-Pekka 
Virtanen totesi yhteistoiminnan li-
sääntyneen eri maanpuolustusjärjes-
töjen ja Puolustusvoimien kesken niin 
valtakunnallisella kuin alueellisella 
tasollakin erityisesti paikallispuolus-
tuksen sektorilla. Hän kertoi Viestikil-
tojen liiton olevan aktiivisesti mukana 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
johtamisjärjestelmä- ja viestikoulu-
tuksen kehittämisessä. Hän totesi 
myös, että killat käyvät jokahetkistä 
taistelua ihmisten vapaa-ajasta, jossa 
vain toiminnan kiinnostavuus on rat-
kaisevaa.

Viestijoukot sata vuotta -tapahtu-
mapäivä päättyi herkullisen ruuan ja 
seurustelun merkeissä Kulttuurikes-
kus Tempossa.

n Radiokeskuksen muistolaatan Urpolan kartanolla paljasti prikaatikenraali Mikko Heiskanen, kunniavartiossa killan halli-
tuksen jäsenet Juha Ruuskanen ja Vesa Kauppinen. Vain pistooli aseistuksenaan hän 

valtasi aseman, jolla oli yhteensä 
seitsemän sotilasta.
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n TEKSTI: JUHANI PELTOLUOMA, KUVAT: ARI OKKONEN

Tässä artikkelissa käsittelen Poh-
jan Viestikilta ry:n radistikou-
lutuksen syntyä ja kiltamme 
tavoitteita radiomiesten am-
mattitaidon säilyttämiseksi. Tä-
män työn jatkajiksi kutsumme 

kaikkia toiminta-alueemme radiokoulutuksen 
saaneita miehiä ja naisia. Kiltamme yhteyshen-
kilönä toimii Timo Toratti, jolle toivomme teidän 
ilmoittautuvan sähköpostitse timo.toratti@luuk-
ku.com. Ilmoittautumistenne perusteella teihin 
pidetään yhteyttä ja kutsutaan eri harjoituksiin ja 
tapahtumiin, joissa voitte kehittää ammattitaito-
anne hienon harrastuksen ja hyvien ystävien pa-
rissa.

Pohjan Viestikilta ry aloitti vuonna 1997 ra-
disteille tarkoitetut viestikurssit, johon Juha 
Peltoluoma kutsui oman ikä-
luokkansa 1996 P-SVP:n saa-
pumiserän radistit. Muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamat-
ta kutsutut saapuivat MPK:n 
kurssitarjonnassa toteutetulle 
kurssille. Kurssin pääkoulutta-
jana toimi luutnantti Aki Par-
tanen ja johtajana parivaljak-
ko Juha ja Juhani Peltoluoma. 
Juha Peltoluoma oli itse kutsu-
tun joukon ryhmänjohtajia.  

Koulutusohjelman tavoittee-
na oli perustutkimus siitä, mi-
ten hyvin yhdessä koulutettu 
joukko organisoituu vapaaeh-
toiseen harjoitukseen ja saavuttaa koulutukselle 
asetetut tavoitteet. Tavoitteena oli myös rekrytoi-
da tämä joukko suunnitteilla olevan Kaukopar-
tioharjoituksen radisteiksi. Harjoitus onnistui 
erinomaisesti, ja oli ilo katsoa intoa, jolla jouk-
ko työskenteli perjantai-illasta sunnuntai iltapäi-
vään. Kaikki tavoitteet saavutettiin erinomaisin 
työsuorituksin. 

Vielä tuolloin meidän käytössämme oli P-
SVP:n kasarmit Oulussa ja alueen muut palvelut, 
jolloin tällaisen kurssin järjestäminen oli kohta-
laisen helppoa majoituksen, muonituksen ja mui-
den perusasioiden osalta. Jo 1998 kurssin radistit 
muodostivat Kaukopartioharjoituksen viestillisen 
rungon kalustonaan sähkötysradio LV 665 ja PSL 

(partiosanomalaite). Harjoituksen esikunnassa 
toimi kuuntelu- ja johtoasema, joka johti partioi-
den toimintaa radioteitse sodanaikaisen tilanteen 
mukaisesti. Viestitoiminnan johtajana toimi Pek-
ka Reentilä ja pääkouluttajina Vesa Valkeasuo 
ja Kalle Hyvönen. Juha Peltoluoma vastasi ra-
dioaseman toiminnasta ja huolehti radistien ma-
teriaali- ja huoltotarpeiden suunnittelusta. Hänen 
tehtäviinsä kuului myös seurata radiotoiminnan 
kautta partioiden etenemistä. Hyvän maastotun-
temuksensa vuoksi hän ohjeisti harhautuneita ja 
nouti myös eksyneet maastosta. Työn tarkoituk-
sena oli kehittää radiotoimintaa tuleviin harjoi-
tuksiin ja kartoittaa radistien käyttöä siviilipuolen 
etsintätilanteita silmällä pitäen.

Myöhemmin näitä kursseja on toteutettu eri 
kokoonpanoilla niin Oulussa kuin myös Kajaa-

nissa P-SVP:n tiloissa, muun 
muassa Olavi Suvannon joh-
tamana.

Kaukopartioharjoitus jat-
koi menestystä, mutta jo tuol-
loin alettiin herätellä ajatusta 
killan sotilasradioasemien pe-
rustamiseksi niin sotilas- kuin 
myös siviiliviestinnän tarpei-
siin. Alkuperäisenä ajatuksena 
oli sotilasradioasemien verkko 
niille Pohjois-Suomen paikka-
kunnille, joissa koulutettiin va-
rusmiehiä radisteiksi. Kilta oli 
hankkinut aikoinaan 1 ErVk:n 
radion ja moottoriohjatun an-

tennin, jotka olivatkin kovassa käytössä Oulus-
sa. Kun pataljoona siirtyi sitten Kajaaniin KaiPr:n 
joukkoyksiköksi, ei asemalle löytynyt tiloja, joten 
se jäi varastoon lojumaan. 

MPK:n tilojen vakiinnuttua Oulun Hiukkavaa-
ran ampumaradan alueelle pyrimme aktiivisesti 
saamaan radioasemaa sijoitetuksi MPK:n ampu-
maradan paviljongin toimitiloihin. Kartoitimme 
tilannetta kiltaveli Pekka Pussisen opastama-
na. Tällöin radioasema olisi palvellut toimintaa 
kaikkien sotilaallisten harjoitusten viestiliiken-
teen johto- ja tukiasemana. Kiltamme radiomie-
hille asema olisi tarjonnut oivan harjoitteluym-
päristön ja hyvät mahdollisuudet vapaaehtoisen 
viestillisen varajärjestelmän ylläpitoon ja kehit-

Pohjan Viestikilta ja
radioasema OI8VK kutsuu!
Viestiaselajin perinteeseen kuuluu olennaisena osana radiomiehet ja 

radistien koulutus. Radisteja on pidetty aina erikoisolosuhteisiin hyvin 

koulutettuina huippumiehinä ja -naisina, todellisina viestimiehinä. Tänä 

päivänä viestiliikenne ja sen kehitys on vallannut maailman ja maailma 

pyörii erilaisten viestijärjestelmien mukaan. Uuden teknologian ja kehityksen 

pyörteissä perinteinen radisti on säilyttänyt asemansa erikoisolosuhteiden 

viestiliikenteen ”kunkkuna”, jonka ammattitaitoa tarvitaan yhä edelleen 

olosuhteissa, joissa kaikki muut järjestelmät pettävät. 

Pohjan Viestikilta ry 
aloitti vuonna 1997 
radisteille tarkoitetut 

viestikurssit...
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tämiseen. Samalla asema olisi palvellut PV:n koulutustar-
peita varusmiesten koulutuksen tukiasemana, jolloin myös 
reserviläiset olisivat voineet toimia yhtenä varusmiesten 
harjoituksen tukijoukkona. Tätä kaut-
ta olisimme saaneet koko ajan uut-
ta joukkoa kiltatoimintaan ja PV olisi 
saanut huippuradisteja sijoitettuihin 
joukkoihinsa.

Asia ei onnistunut silloin, eikä 
MPK:n tilojen ahtauden vuoksi ase-
maa voitu myöhemminkään sijoittaa 
kyseisiin tiloihin, mutta jokaisen soti-
laallisen harjoituksen ongelmana oli-
vat viestilliset ongelmat ja tarvittavan 
henkilöstön puute. Vasta viime vuosina radistien ylläpitä-
miin varajärjestelmiin on alettu taas kiinnittää huomiota. 
Huomion myötä käynnistyi puuhamiestemme keskuudes-
sa uudelleen mietintä siitä, miten killalle saataisiin radio-
asema, joka pystyisi palvelemaan nuorten ja reserviläisten 
koulutustarpeita sekä sotilaallisten harjoitusten viestilii-
kennettä.

Pohjan Viestikillan radiomiehet Timo Toratti ja Jaakko 
Kiuttu näkivät PV:n ilmoituksen varikolta myytäväksi tu-
levista viestiperävaunuista, joita moni radisti oli käyttänyt 
oman koulutuksensa ja harjoitustensa aikana. Pantiin toi-
meksi ja lähdettiin viestiperävaunukaupoille! Hinnat koho-

sivat kuitenkin tuhansiin euroihin, joten killan näpit eivät 
riittäneet hankintaan. Lisärasitteena olisi ollut myös vau-
nun sijoitus ja huoltotoimet. Kaluston hankintasuunni-

telma oli jo tehty, ja olimme saaneet 
siihen MPKL:n hankintatukea 1 500 
euroa. Killan hallitus päätti kaluston 
hankinnasta ja lupasi hankkia puuttu-
van osan tarvittavista varoista.

Perävaunukysymys jäi kytemään, 
minkä johdosta lähetimme viestitar-
kastajalle kirjelmän, jossa toivoimme 
viestiaselajin tukevan toimintaamme 
viestiperävaunulahjoituksella. Samal-
la esitimme, että sen sijoituspaikka oli-

si PV:n varastoalue, josta sen käyttö ja huolto olisi hallittua.

Viestiperävaunu koulutuksen 
peruskäyttöön!
Uutena haasteenamme on viestillisten koulutusmahdol-
lisuuksien parantaminen ja PV:n käytöstään poistaman 
1 500 kilon siirrettävän viestiperävaunun saaminen Ou-
luun. MPK:n paikalliset tilat eivät ole mahdollistaneet 
viestin koulutustavoitteiden mukaisia tiloja viestiasemal-
le, minkä johdosta olemme kääntyneet viestiaselajin joh-
don puoleen viestiperävaunukysymyksessä. Viestiperävau-

nun sijoittaminen Ouluun avaisi hyvät 
mahdollisuudet nuorten ja reserviläis-
ten koulutus- ja harrastustoiminnalle 
koko Pohjois-Suomen alueella. Toivom-
me asian etenemistä pikaiseen tahtiin! 
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö on 
tekoja isänmaan parhaaksi!

Viestiperävaunukysymyksen ratkai-
sua odotellessa pojat panivat tuule-
maan ja hankkivat vuodenvaihteessa 
viestiasemakaluston. Radion saim-
me palautuksena P-SVP:ltä Kajaanista, 
koska sille ei ollut siellä käyttöä. Juha 
Lindfors ohjelmoi kaluston, koepon-
nistimme sen 28.12.17 harjoituksessa 
ja pakkasimme kaluston isoihin iskun 
kestäviin kapsäkkeihin. Ensimmäisen 
”kuson” heitti taivaalle kiltamme kun-
niapuheenjohtaja Esko Kokkonen. Nyt 
meillä on siirrettävä radioasema, joka on kutsunut mui-
ta radioasemia jo useissa tapahtumissa ja harjoituksissa. 
Tulevista toimintapäivistä, harjoituksista ja koulutustapah-
tumista ilmoitamme kiltamme nettisivuilla www.pohjan-
viestikilta.fi. Toimintaan mukaan ilmoittautuneille luom-
me erillisen yhteysjärjestelmän.

Perinteen mukaan toimitamme jokaiselle yhteydenpitä-
jällemme killan uuden QSL-kortin, joka on jo valloittamas-
sa maailman radistien kokoelmia!

Kiltamme radioaseman vastaavana toimii Timo Toratti, 
tukenaan Jaakko Kiuttu. Aseman ylläpidosta vastaavat vuo-
roillaan ja yhdessä Sakari Sumén, Ari Okkonen ja Pentti 
Ervelius. Asiantuntijatehtävissä toimii Juha Lindfors.

Jaakko Kiuttu vastaa innolla perin-
neradiotapahtumista viime sotien ai-
kaisella kalustolla.

Radioasema OI8VK kutsuu kaikkia 
kiltamme radisteja ja asiasta kiinnos-
tuneita radioamatöörejä ilmoittautu-
maan Timo Toratille. Tarkoituksenam-
me on yhdessä suunnitella kiltamme 
radiotoiminnasta teitä kaikkia palvele-
va ja entistä mielenkiintoisempi harras-
tus. Sotilasradiotoiminnalla on mittavat 
mahdollisuudet reserviläiskoulutukses-
sa ja myös toimimisesta viestiliikenteen 
varajärjestelmänä poikkeusoloissa.

Lopuksi haluan vielä kiittää Maan-
puolustuskiltojen liittoa radioasemam-
me peruspääoman lahjoittamisesta. 
Toivomme, että radioasemamme omal-
ta osaltaan voisi tuottaa hienoja palve-

luja nuorten ja reserviläisten viestilliseen koulutukseen ja 
pystyviä radisteja PV:n ja Rajan sijoitettuihin joukkoihin!

Kiltamme täyttää 50 vuotta 2019, ja juhlavuoden suun-
nittelukunta haluaa kehittää Pohjan Viestikilta ry:n ja jäse-
nistömme välistä yhteydenpitoa. Toivomme jäsenistömme 
tai jäsenyydestämme kiinnostuneiden henkilöiden ilmoit-
tavan sähköpostiosoitteensa Timo Toratille mahdollisim-
man pikaisesti osoitteeseen timo.toratti@luukku.com. Hän 
on kehittämässä sähköistä yhteydenpitojärjestelmäämme 
jäsenistöämme palvelevaksi ja juhlavuoden suunnittelun 
helpottamiseksi.

n Killan siirrettävä radioasema toiminnassa! Ari Okkonen vasemmalla ja Pentti Ervelius päivystysvuorossa.

Nyt meillä on siirrettävä 
radioasema, joka 

on kutsunut muita 
radioasemia jo useissa 

tapahtumissa ja 
harjoituksissa.

n Esko Kokkonen oikealla ja Sakari  
Sumén suunnittelevat siirrettävän 
aseman pakkauskapsäkkien peh-
musteita.

PERINTEINEN LIPPUJUHLAPÄIVÄN 
BUFFETTILAISUUS 4.6.2018

Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Etelä-Suomen Kiltapiiri ry järjestävät perinteisen 
lippujuhlapäivän buffettilaisuuden maanantaina 4.6.2018 klo 17.30-19.30 Ritarihuoneella, 

Ritarikatu 1, 00170 HELSINKI.

Tumma puku tai paraatipuku m/58 (vast.) 
Kunniamerkit

Ilmoittautuminen tapahtuu Maanpuolustuskiltojen liiton internetsivujen kautta  
(välilehti Ajankohtaista) viimeistään keskiviikkona 23.5.2018.

Lisätiedot: liiton toimisto puh. 044 239 4021 tai mpkltoimisto@mpkl.fi

Tervetuloa viettämään kanssamme puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuotta!
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Päijät-Hämeeseen perustettiin Viesti-
kilta Lahden Radiomäellä 4.3.2017. 
Ajatus koko maakunnan kattavan 
viesti- ja johtamisjärjestelmäalan alu-

eellisen yhteistyön toimielimen perustamisek-
si oli kypsynyt päijäthämäläisten viestimiesten 
keskuudessa jo pitkään. Lahdessa oli toiminut 
paikallinen vastaavanlainen yhdistys vuoteen 
1986 asti, jolloin löytyy asiakirja Lahden vies-
tisilta -nimisen yhdistyksen lakkauttamisesta.

Uuden viestikillan perustaminen tuli ajankohtaiseksi 
lahtelaisten viestimiesten ja radioamatöörien yhteistyön 
alkaessa syksyllä 2015. Vuoden 2016 kuluessa todettiin yh-
teistuumin, että uuden yhdistyksen perustamiseen ryhdy-
tään. Saman vuoden syksyllä koottiin allekirjoittaneen toi-
mesta kiltayhdistyksen perustamisen ohjaustyöryhmä, ja 
näin Päijät-Hämeen Viestikillan synty alkoi viimein konk-
retisoitua.

Perustamisen ohjaustyöryhmän rungon 
muodostivat MPK:n silloisen Päijät-Hämeen 
yksikön päällikkö Aarne Kumpulainen sekä 
johtamisjärjestelmäalan aselajivastaava Esko 
Sutela ja Viestikiltojen Liiton varapuheen-
johtaja Pekka Wallenstjerna. Ohjaustyöryh-
mä piti ensimmäisen suunnittelukokouksen-
sa nykyisessä MPK:n Lahden koulutuspaikassa 
10.10.2016. Päivämäärää voidaan pitää Päijät-
Hämeen Viestikillan alkuna.

Päijät-Hämeen Viestikilta perustettiin 
Lahden Radiomäellä
Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous pidettiin Lah-
den Radio- ja TV-museo Mastolassa lauantaina 4.3.2017. 
Perustavaan kokoukseen Mastolan auditoriossa osallis-
tui erilaisissa rooleissa yhteensä lähes 50 ihmistä kaut-

ta Etelä-Suomen. Puolustusvoimien 
johtamisjärjestelmäkeskuksen esi-
kuntapäällikkö ja Viestikiltojen liiton 
puheenjohtaja everstiluutnantti Juk-
ka-Pekka Virtanen oli paikalla toi-
vottamassa uuden yhdistyksen ter-
vetulleeksi viestikiltojen perheeseen. 
Lahden kaupungin tervehdyksen ta-
pahtumaan toi kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, eduskunnan puolus-
tusvaliokunnan varapuheenjohtaja, 
kansanedustaja Mika Kari.

Perustava kokous valitsi Päijät-Hä-
meen Viestikillan puheenjohtajaksi 
MPK:n Lahden koulutuspaikan vies-
ti- ja johtamisjärjestelmäalan aselaji-
vastaavana 2013–17 toimineen Esko 
Sutelan. Uuden killan hallitukseen 
valittiin Aarne Kumpulainen, Pekka 
Wallenstjerna, Martti Rusi, Jari Jus-
sila, Marko Niskanen, Jaakko Karis-
to, Kai Merenlahti ja Jarno Metso.

Yhdistyksen hallitus järjestäytyi 
25.4.2017. Päijät-Hämeen Viestikilta 
ry merkittiin Patentti- ja rekisterihal-
lituksen yhdistysrekisteriin 13.7.2017. 
Yhdistyksen hallituksen ensimmäis-
ten toimintakausien tärkeimmiksi teh-
täviksi muodostuivat toimivan organi-
saation luominen ja verkostoituminen 
osaksi valtakunnallista vapaaehtois-
ta maanpuolustussektoria. Päijät-Hä-
meen Viestikilta on Viestikiltojen lii-
ton ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
jäsenyhdistys.

Viestikilta on 
maakunnallinen 
johtamisjärjestelmäalan 
yhdistäjä
Sääntöjensä mukaisesti Päijät-Hä-
meen Viestikillan tarkoituksena on 
yhdistää viestialan toimijoita, lisätä jä-
sentensä ja kansalaisten maanpuolus-
tustahtoa, tukea ja edistää jäsentensä 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin varau-
tumiseen liittyvää ja maanpuolustus-
työtä tukevaa toimintaa sekä vaalia 
viestiaselajin perinteitä. Yhdistyksen 
visio on kehittyä aktiivisena, ammat-
titaitoisena ja kiinnostavana viestia-
lan perinteiden vaalijana, radio- ja 
johtamisjärjestelmäalan kouluttajana n Päijät-Hämeen Viestikillan perustavan kokouksen väkeä 4.3.2017 Lahden Radio- ja TV-museo Mastolan auditoriossa.

Kiltaperinne on osa sukupolvien yhteistä historiaa ja muistoja, joiden 

vaaliminen on jälkipolvien aktiivisuuden varassa. Myös Päijät-Häme on 

liittynyt osaksi viestiaselajin kestävää ketjua.

Viestiaselajin kiltatoiminta 
herätettiin henkiin Päijät-Hämeessä

n TEKSTI: ESKO SUTELA, PUHEENJOHTA JA

Esko Sutela, puheenjohtaja
040 501 9393
esko.sutela@gmail.com

Päijät-Hämeen Viestikilta ry
c/o MPK Lahden koulutuspaikka
Seponkatu 7, Maanpuolustustalo
15140 Lahti
phviestikilta@gmail.com
+358 405 019 393
Rekisterinumero: 219.887
Yhteisötunnus: 2844116-6

Kiltaan on tervetullut jokainen 
Suomen kansalainen, joka tuntee 
kiinnostusta viestiaselajin perintei-
siin, nykypäivään ja tulevaisuuteen. 
Jos haluat tutustua Päijät-Hämeen 
Viestikillan tarjoamiin mahdolli-
suuksiin, ota yhteyttä allekirjoit-
taneeseen. Killan jäsenenä pääset 
mukaan monipuoliseen ja merkityk-
selliseen toimintaan myös vapaaeh-
toisen maanpuolustusharrastuksen 
parissa ja erityisesti sen viesti- ja 
johtamisjärjestelmäalan tehtävissä.

n Radioaseman antennijärjestelmän 
asennus elokuussa 2017 Seponkatu 7 
Maanpuolustustalon katolla.

sekä alueellisena poikkeusolojen val-
miuden kehittäjänä. Päijät-Hämeen 
Viestikilta pyrkii toiminnallaan tuke-
maan vapaaehtoista maanpuolustus-
työtä yhteistyössä Puolustusvoimien, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
ja reserviläisjärjestöjen kanssa. 

Viestikilta kehittää alueellista yh-
teistyötä ja järjestää esitelmiä, koulu-
tusta ja yhteisiä tilaisuuksia. Merkittä-
vä osa viestikillan toiminnasta liittyy 
myös vapaaehtoiseen maanpuolus-
tukseen.

Viestikillan toiminta on kaikil-
le kansalaisille avointa vapaaehtoista 
harrastustoimintaa asemaan, ikään, 
sukupuoleen tai sotilasarvoon katso-
matta. Toimintaan osallistuu runsaas-
ti henkilöitä eri järjestöistä sekä yh-
teistyö- ja asiantuntijaryhmistä. 

Kiltaan on tervetullut 
jokainen Suomen 
kansalainen, joka tuntee 
kiinnostusta viestiaselajin 
perinteisiin, nykypäivään 
ja tulevaisuuteen. 

n Päijät-Hämeen Viestikillan 
puheenjohtaja, MPK:n Lahden 
koulutuspaikan kokonaistur-
vallisuuskoulutusvastaava Esko 
Sutela.



32 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 33

Oma kestävyys ja sitkeys kasvavat kävelyn 
myötä, ja samalla näkee upeita maisemia ja 
tutustuu uusiin ihmisiin eri puolilta maail-
maa. Suurin marssitapahtuma on nelipäiväi-

nen Vierdaagse Nijmegenissä. Suomessa järjestettävä IML-
marssi pidetään vuosittain Vaasassa.

Nos iungat ambulare!  
Kävely meidät yhdistäköön
Vuoden 2018 elokuussa järjesti Vaasan Kävelyklubi ry jo 
21. kolmipäiväisen Vaasan Marssi -tapahtuman. Perjan-
taina oli tarjolla 10 km:n ja 21 km kaupunkireittien lisäk-
si myös UNESCOn luonnonperintöalueella kulkeva reitti. 
Lauantaina ja sunnuntaina oli valittavana 10, 21, 30 ja 42 
km:n matkat. Reitit lähtivät Vaasan torilta ja päättyivät me-

ren rannassa olevaan ravintola Strampeniin, jossa oli päi-
vittäin tarjoilua ja ohjelmaa.

Päätös lähteä Vaasaan
Alkutalvella 2017 järjestimme kansainvälisten marssikon-
kareiden marssitapahtuman Joensuussa. Tässä tapahtu-
massa päätettiin osallistua tämän vuoden Vaasan Mars-
sille Karjalan Poikien Killan Marching Team -joukkueella. 
Karjalan Poikien Kilta on pohjoiskarjalaisten maanpuolus-
tusjärjestöjen kattojärjestö, johon kuuluvat muun maus-
sa maakuntamme eri killat, reserviläisjärjestöt sekä rau-
hanturvaajat. Marssille sitoutuivat Harri Norismaa, Jyrki 
Huusko, Jussi Seppä sekä Altti Lindgrén. Karjalan Poi-
kien Killan jäsenjärjestöistä oli siten edustettuna Pohjois-
Karjalan Prikaatin Perinnekilta, Pohjois-Karjalan Reser-

viupseeripiiri sekä Pohjois-Karjalan 
Rauhaturvaajat. Marssijoilta löytyi 
kokemusta IML:n sotilasmarsseista 
Hollannista, Saksasta sekä Sveitsistä. 
Suurimmalta osalta puuttui kuitenkin 
kokemus oman maamme marssista. 

Marssimassa Vaasassa
Marssimatka ja -majoitus järjestyivät 
kivuttomasti, sillä saimme käyttööm-
me Joensuun kaupungin matkailu-
auton. Pitkä matka halki Suomen su-
jui marssijoukkueellamme rattoisasti 
marssin yksityiskohtia suunnitelles-
sa. Viime hetkellä ehdimme kohtee-
seen, parkkeerasimme automme ma-
joituskoulun pihaan, hyppäsimme 
autosta ja liityimme avajaismarssil-
le Suomen osastoon. Avajaismarssi 
kiemurteli Vaasan kaduilla ja päättyi 
Vaasan Kauppatorille avajaistapahtu-
maan. Avajaisten jälkeen asensimme 
matkailuautomme majoitusparkkiin 
ja aloitimme huollon seuraavan päi-
vän marssia varten.

Ensimmäisenä päivänä marssi start-
tasi liikkeelle klo 12.00, mutta meidät 
Karjalan Pojat oli kutsuttu jo aamupäi-
vällä Vaasan kaupungin järjestämään 
lottien ja sotiemme veteraanien tapaa-
miseen. Veteraanikuoron kuuleminen 
sekä kunniakansalaistemme tapaa-
minen oli sykähdyttävä aloitus mars-
siurakalle. Veteraanitapahtumasta kii-
rehdimme pikimmiten lähtöalueelle ja 
taipaleelle. Ensimmäinen aurinkoinen 
marssireitti käväisi Strömsössä. Olipa 
tarkistuspiste osutettu Bockin pani-
mollekin. Marssin jälkeen oli vuorossa 
tutut marssipäivän jälkeiset huoltotoi-
menpiteet ja valmistautuminen seu-
raavaan päivään.

Toisen marssipäivän reitti kierrät-
ti meidät ylös alas Öfbergetin kukku-
loita ja merenrannan kautta Stram-
peniin. Lämmin auringonpaiste helli 
meitä koko päivän, ja marssijat viipyi-
livätkin rasituksesta voipuneina mie-
lellään maalialueella. Nälkä ajoi mei-
dät lopulta huoltamaan itseämme ja 
nauttimaan energiaa viimeistä mars-
sipäivää varten.

Viimeinen päivä valkeni sateisena, 
ja sade jatkui koko päivän ajan. Sa-

Kansainvälinen kävelyliitto IML (www.imlwaking.org) järjestää vuosittain 

29 maratonmarssitapahtumaa eri puolilla maailmaa. IML:n tapahtumissa 

ei kilpailla, vaan vaatimus kasvaa koko ajan matkan pituuden ja päivien 

lukumäärän lisääntyessä. 

Karjalan Poikien Kilta  
Vaasan Marssilla

teessa marssiessa jokainen vaipui hiu-
kan omiin ajatuksiinsa ja päiväetap-
pi vaikutti pitemmältä. Reitti kierrätti 
meidät Vanhan Vaasan kautta, ja bon-
gasimme Vaasan palosta selvinneitä 
upeita rakennuksia. Viimeiset viisi ki-
lometriä meren rantaa noudatteleval-
la reitillä menivät nopeasti, sillä märät 
vaatteet ja melko navakka merituuli 
jouduttivat askeleitamme kohti maa-
lialuetta. Maalissa joukkuettamme 
odotti marssin suorittamisesta palkin-
tona sertifikaatit ja odotetut marssimi-
talit.

Lämpimän suihkun kautta menim-
me hyvästelemään tapahtuman järjes-
täjät, jotka toivoivat meiltä ensi vuo-
den Vaasan Marssin mainostamiseen 
apua Suomen toiselle puolelle. Sitten 
pitkä kotimatka alkoi killan puheen-
johtajan ohjaillessa matkailuautoam-
me kohti Joensuuta. Saavutimme ko-
tikaupunkimme puolen yön aikaan ja 
tunnin verran käytimme vielä aikaa 
laina-automme imurointiin ja pesemi-
seen aamun luovuttamista varten.

Marssiviikonloppu oli virkistävä, ja 
olemme vieläkin hyvillä mielillä siitä, 
että nyt olemme suorittaneet Kansain-
välisen kävelyliiton Vaasan Marssin.

n TEKSTI: HARRI NORISMAA JA JYRKI HUUSKO, KAR JALAN POIKIEN KILTA MARCHING TEAM

n KPK:n puheenjohtajalla ja emeri-
tus puheenjohtajalla on Vaasan mars-
si suoritettu.

n Joensuun kaupungin matkailuauton myötä matkustus- ja majoituspulmat 
 ratkesivat.

Marssijoilta löytyi 
kokemusta IML:n 
sotilasmarsseista 
Hollannista, Saksasta 
sekä Sveitsistä. 
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n Karjalan Poikien Killan joukkue Vaasan marssilla.
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uhlaa edelsi seppeleen lasku 
Itsenäisyyspatsaalle Kymen 
Lukon edustalla. Laskijoi-
na olivat MPKL:n puheen-
johtaja Pauli Mikkola ja 

killan puheenjohtaja Matti Mik-
konen. Kunniavartiossa seisoi-
vat killan jäsenet Harri Danska ja 
Jari Liukkonen. Tapausta oli seu-
raamassa pienehkö yleisöjoukko. 
Seppeleen laskusta siirryttiin kah-
vittelemaan Kouvolan kaupungin-
talon Siniselle matolle, mutta sitä 
ennen vieraat otti kätellen vastaan 
killan puheenjohtaja Matti Mik-
konen ja helsinkiläisen osasto Pa-
pulan puheenjohtaja Alpo Sep-
pälä. Kuohuviinilasillisen jälkeen 
vieraiden kielenkannat olivat sen 
verran irtoilleet, että mielipiteitä 
ja ajatuksia vaihdeltiin varsin vilk-
kaasti. Juhlivaa kiltaa oli onnitte-
lemassa noin kaksisataa henkilöä.

Juhlapuheen esitti puolus-
tusministeri Jussi Niinistö. Ter-
vehdyksiä juhlivalle killalle toi-
vat Karjalan prikaatin komentaja, 
prikaatikenraali Pasi Välimäki, 
Maanpuolustuskiltojen liiton pu-

n TEKSTI JA KUVAT PAAVO MIKKONEN

n Puheenjohtaja Matti Mikkonen luovutti Karjalan Prikaatin Kilta ry:n ansioristin 
Karpr:n komentaja, prkenr Pasi Välimäelle, MPK:n Kaakkois-Suomen piiripäällik-
kö, ev evp Hannu Hyppöselle ja MPKL:n puheenjohtaja Pauli Mikkolalle.

Karjalan Prikaatin Kilta 
täytti pyöreitä vuosia

Suomen vanhimpiin joukko-osastokiltoihin kuuluva Karjalan 

Prikaatin Kilta ry juhli 60-vuotista taivaltaan 25. marraskuuta 2017 

Kouvolan kaupungintalon tiloissa.

n Karjalan Prikaatin Kilta ry:n pienoislipun saivat puolustusministeri Jussi Niinistö 
ja Kouvolan kaupunki, jota edusti kaupunginjohtaja Marita Toikka

heenjohtaja Pauli Mikkola ja Kou-
volan kaupungin puolesta kau-
punginjohtaja Marita Toikka. 
Rakuunasoittokunta vastasi musii-
kista johtajanaan musiikkiyliluut-
nantti Aino Koskela.

Killan pienoislipun saivat puo-
lustusministeri Jussi Niinistö ja 
Kouvolan kaupunki, jonka puo-
lesta lipun otti vastaan kaupun-
ginjohtaja Marita Toikka. Karjalan 
Prikaatin Kilta ry:n ansioristi luovu-
tettiin Karjalan prikaatin komenta-
ja, prikaatikenraali Pasi Välimäelle, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen Kaakkois-Suomen piiripäällik-
kö, eversti evp Hannu Hyppöselle 
ja Maanpuolustuskiltojen liiton pu-
heenjohtaja Pauli Mikkolalle.

n MPKL:n johto onnittelemassa. Oikealta puheenjohtaja Pauli Mikkola, toiminnanjohtaja Henry Siikander ja I varapuheen-
johtaja Marko Patrakka. Vasemmalla Alpo Seppälä ja puheenjohtaja Matti Mikkonen.
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H
arjoituksen johto ja kou-
luttajat aloittivat työn-
sä 25.8. perjantaiaamuna 
heti klo 9.00 ilmoittautu-
misen jälkeen. 

Pioneeritoimintakurssin johtajana toi-
mi ylik. (res.) Kari Paakkola, kouluttaja-
na kers. (res.) Auvo Huovinen, molemmat 
Pohjan Pioneerikillasta.

Miehistö ilmoittautui harjoitukseen ilta-
päivään klo 16.00 mennessä, ja osallistujia 
oli 19 henkilöä. Harjoituksen ajaksi heis-
tä muodostettiin joukkue, johon tuli kak-
si ryhmää. Muutoin kokoonpano vastasi 
normaalia joukkueen kokoonpanoa johta-
jineen.

Pioneerikurssin tavoitteena oli koulut-
taa uusi suluttamistapa, dokumentointia 
sekä pioneerijoukkueen toimintaa puolus-
tuksessa. 

Kurssi alkoi kurssilaisten varustamisella 
ja päivällisellä. Illan ohjelmassa oli aloitus-
puhutteluja ja oppitunteja. Kurssilla oppi-

tuntien toteutus oli reserviläiskouluttajien 
vastuulla, ja aluksi kävimmekin läpi oppi-
tunnin aiheet ja tavoitteet. Tämän jälkeen 
oli aika käydä läpi harjoituksen tavoitteet 
ja perehtyä harjoituksen turvallisuussuun-
nitelmaan, minkä jälkeen oli lyhyt esitte-
lykierros.

Harjoituksen osallistujat olivat hyvin eri 
ikäluokista. Toisille uusi suluttamistapa oli 
aivan uusi asia ja osalle hyvinkin tuttua. 
Kurssin johtaja jakoi kurssilaiset siten, että 
ryhmissä voitiin hyödyntää uuden sulutta-
mistavan osaajien tietoa ja taitoa ryhmien 
sisällä. Tällä tavoin saatiin hyvin koulutet-
tua uuteen suluttamistapaan myös ne, joil-
le asia oli uusi.  

Oppituntien loppuosa koostui sitten uu-
den suluttamistavan pääkohtien kertaa-
misesta, jossa painotettiin erikseen yhtey-
denpidon tärkeyttä aluevastuussa oleviin 
joukkoihin. Kertasimme sulutteenlajit sa-
moin kuin miinoitteiden jaottelun ja niiden 
sisältämien miinojen määrät. Samalla ker-

Pohjan Pioneerikilta kouluttaa

KORPI 2017 
-pioneeritoimintaharjoitus

Pioneeri- ja jalkaväen joukot kokoontuivat 25.–27.8.2017 viidettä 

kertaa Kainuun prikaatiin yhteiseen Korpi-harjoitukseen. 

Aikaisempien vuosien tapaan Korpi 2017 -pioneeritoimintakurssi 

oli Puolustusvoimien MPK ry:ltä tilaama vapaaehtoinen harjoitus. 

Harjoituksessa oli mukana myös Maanpuolustuskoulutus ry:n 

sotilaallisia valmiuksia palvelevia kursseja. Harjoitukseen oli 

kutsuttu kaikkiaan 270 henkilöä.

Harjoituksen 
osallistujat 
olivat 
hyvin eri 
ikäluokista.

n Lauantaiaamuna  
pioneerijoukkue 
 valmiina siirtymään 
maastoharjoituk-
seen. 

n TEKSTI JA KUVAT: AUVO HUOVINEN
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rattiin myös dokumentointia, jota 
on syytä korostaa.

Päivän päätteeksi tarkastimme 
harjoituksessa tarvittavan materiaa-
lin ja lastasimme sen valmiiksi ajo-
neuvoihin.

Perjantaipäivän vaihtuessa illak-
si siirtyi joukkue kasarmimajoituk-
seen. 

Lauantai
Lauantaiaamu valkeni sateisen har-
maana, olihan viikonlopuksi luvat-
tu sadetta lähes koko harjoituksen 
ajaksi. Se ei haitannut motivoitu-
neen joukkueen toimintaa. Vaikka 
sadetta tuli aika-ajoin, se pysyi pää-
asiassa pelkkänä tihkusateena, joka 
kasteli kyllä muttei häirinnyt harjoi-
tuksen läpivientiä. 

Herätyksen ja aamupalan jälkeen 
joukkue siirtyi maastoon ryhmitty-
misalueelle, jossa sitten kertasim-
me puolustukseen ryhmittymisen. 
Aluksi kersantti Auvo Huovinen an-
toi komppanian päällikön käskyn 
joukkueenjohtajalle. Joukkueenjoh-
taja antoi ryhmänjohtajille ryhmit-
tymiskäskyn, minkä jälkeen ryh-
mänjohtaja käski vartiopaikat ja 

lähipuolustusasemat. Jokaisen ryh-
män kohdalla harjoiteltiin erikseen 
asemien miehittämistä ja varamii-
noitteen rakentamista oman ryhmi-
tysalueen suojaamiseksi.  

Aamupäivän ohjelma oli tässä 
vaiheessa saatu käytyä läpi, ja mie-
histö pääsi Puolustusvoimien kou-
luttajan johdolla jatkamaan ohjel-
maa ammunnalla, jota aikaisempien 
vuosien tapaan kaikki odottivat. Täl-
lä välin harjoituksen kouluttajat jäi-
vät rakentamaan iltapäivän rastikou-
lutukseen liittyvät rastit valmiiksi. 

Ammunnan jälkeen pidimme 
lounastauon. Onhan ollut jo kauan 
tiedossa, ettei sotilas pysy taistelu-
kelpoisena ilman muonitusta.

Iltapäivän rastikoulutuksissa ker-
tasimme miinoitteen dokumentoin-
tia ja yksittäisten miinojen kiin-
nittämistä sekä tutustuimme eri 
miinojen ominaisuuksiin ja niiden 
asentamiseen. Samalla kertasimme, 
miten miinoja voi hyödyntää erilai-
sissa miinoitteissa. 

Sulutteen rakentaminen aloi-
tettiin joukkueenjohtajan yhtey-
denotolla alueella toimivaan jal-
kaväkeen. Näin taistelutilanteen 
kokonaiskuva oli niin pioneerijouk-

kueella kuin aluevastuussa oleval-
la jalkaväellä samalla tavalla tiedos-
sa. Kun sulutteen paikasta oli sovittu, 
aloittivat ryhmänjohtajat sulutteen ra-
kentamisen. Sulute muodostui kah-
desta miinoitteesta, jotka toteutimme 
kahtena keskiraskaana miinaesteenä. 
Samalla ryhmänjohtajat harjoittelivat 
sulutteen dokumentointia.  

Vaikka harjoitukseen osallistujissa 
oli niitä, joille uusi suluttamistapa oli 
uusi, ei se maastoharjoituksessa juu-
ri näkynyt.  Motivaatio tekemiseen oli 
kaikilla sellainen, että tehdään ohjei-
den mukaan, mitä on käsketty. Illan jo 
hämärtyessä totesivat kouluttajat kai-
ken olevan valmista aivan suunnitel-
lun aikataulun mukaisesti. 

Oli aika siirtyä tukikohtaan, jos-
sa majoittuminen ja tukikohtapalve-
lus olivat joukkueenjohtajan ohjeiden 
mukaisia. Yö tukikohdassa oli rauhal-
linen ja hiljainen.

Sunnuntai
Sunnuntaiaamun palvelus alkoi kel-
lo 6.00. Herätys ja aamupala sujuivat 
totuttuun tapaan ripeästi. Aamupalan 
jälkeen olikin aika aloittaa sulutteen 
toimeenpano. Toimeenpanoharjoituk-
sessa kiinnitimme huomiota miino-
jen asentamisen ja merkintöjen pois-
tamisen yhteistyöhön, ettei toimintaa 
tarvitsisi välillä keskeyttää eikä siihen 
tulisi pitkiä pysähdyksiä.

Miinoitteiden purkamisen yhtey-
dessä harjoittelimme raivaamista do-
kumentoinnin avulla. Jokainen, joka 
on harjoitellut raivaamista ilman ko-
neiden apua, tietää, ettei siinä auta 
kiirehtiä ja että se vie aikaa – etenkin 
silloin, kun raivataan vihollisen teke-
mää miinoitetta. 

Iltapäivän alkaessa oli vielä edes-
sä tukikohdan purkaminen ja mate-
riaalin tarkastus takaisinluovutusta 
varten. Nämä toimet sujuivat jo ru-
tiininomaisesti, ja näin miehistö pää-
si omien varusteidensa luovutukseen 
hyvissä ajoin. Varusteiden luovutuk-

n Sunnuntaiaamun sulutteen toi-
meenpano ja merkintöjen poisto.

n Toimeen-
panon jälkeen 
raivauksen 
 harjoittelu.

Miinoitteiden purkamisen 
yhteydessä harjoittelimme 
raivaamista 
dokumentoinnin avulla.

sen jälkeen kouluttajat pitivät vielä 
kotiutustilaisuuden ja ammuntojen 
parhaille jaettiin mitalit. Ammunnan 
mitalistit olivat: kers. Mikko Haapa-
niemi kultaa, hopeaa alik. Sami Pol-
lari ja pronssia vänr. Jani Kosunen.

Pioneerikurssi sai toteutettua pio-
neeritoimintaharjoituksen suunni-
telman mukaisesti loppuun saakka. 
Kiitos kaikille kurssilaisille ja koulut-
tajille. Erityiskiitos Puolustusvoimain 
kouluttaja Jukalle sekä Pohjan Pio-
neerikillan ylik. (res.) Kari Paakko-
lalle kurssin sisällön luomisesta.

n Sunnuntai-iltapäivällä materiaalin takaisinluovutustarkastus.

n Ammunnan mitalikolmikko palkittiin kotiutuksen yhteydessä.
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”Jatkosodassa Osasto Törni laitettiin sinne, minne 
tarvittiin kovimmat miehet. Kovimmat taistelut vaativat 
myös raskaat huvit. Siitä syntyi legenda, joka elää. Kirkas 
Törni-viina on valmistettu kunnioittamaan suomalaisen 
sotilaan muistoa.”

T
ämä oli alkuperäinen Os. Lauri Törni -pe-
rinnekillan teksti Törni-viinan taustaeti-
kettiin, joka myöhemmin valmistajan ta-
holta muokattiin aavistuksen paremmaksi. 
Olipa kyseessä Ritarin ryyppy, Marskin 
ryyppy, Mannerheim-viina, Törni-viina tai 

ehkä tulevaisuudessa jopa Rokka-viina, niin näiden viino-
jen teettäjillä on yleensä jokin muu motiivi kuin voiton te-
keminen. 

Mannerheim-ristin ritari Lauri Törni ei tässä lukija-
kunnassa esittelyä kaipaa. Hänen osastostaan ja miehis-
tään todettakoon kuitenkin sen verran, että vaikka osasto 
oli olemassa hyvin lyhyen ajan (10 kk), ominaista Os. Tör-
nin miehille oli se, että he vaikenivat omasta taustastaan 
enemmän kuin keskivertoaseveljet, erityisesti Valpon uhan 
takia. Yksi hauskempi episodi oli, kun rouva Tellervo Koi-
visto vuonna 2001 soitti asevelitapaamiseen, jossa hänen 
miehensä Mauno oli muitten ”törniläisten” kanssa viettä-
mässä iltaa. Rouva Koivisto kysyi, milloin hän voi odottaa 
saavansa miehensä takaisin kotiin. Aseveli oli vastannut 
lakonisesti mutta samalla pilke silmäkulmassa: ”Ei Törnin 
miehet koskaan ole kertoneet, minne mennään ja milloin, 
eli en voi vastata kysymykseen.” Tarina ei kerro, ymmärsi-
kö rouva Koivisto asian oikein vai ei.

Törniläiset olivat myös hyvässä ja pahassa tunnettuja 
siitä, että he asevelitapaamisissa juhlivat vähän muita ran-
kemmin. Ensimmäisessä asevelitapaamisessa Lapin sodan 
jälkeen vuonna 1946 miehet kokoontuivat Tammerhotelliin 
juhlimaan ja saivat ikuisen porttikiellon sen illan jälkeen. 
Joku voi olla sitä mieltä, että tämän tapaisia tapahtumia 
tai tällaista käytöstä ei kannata liikaa korostaa, mutta kil-
lan mielipide on se, että tässä vaiheessa voidaan jo katsoa 
tapahtumia historiallisin silmin, ehkä aavistuksen verran 
enemmän ymmärtävällä kuin syyttelevällä sävyllä. 

Törnin aseveljien toiveesta vuonna 1997 perustettu Os. 
Lauri Törni Perinnekilta sai 29.5.2017 vihdoin toteutettua 
yhden pitkäaikaisen haaveensa, Törni-viinan. Sodan käy-
neistä Törnin aseveljistä lähes kaikki on jo kutsuttu viimei-
seen iltahuutoon. Miehet olivat maineikkaita sotilaita, jotka 
joutuivat taistelemaan ankarissa olosuhteissa ja vihollisen 
selustassa, yleensä vihollisen suurta ylivoimaa vastaan. 

Alkoholi ja tupakka toimivat sodassa 
henkisinä relaksantteina
”Törnin aseveljien mukaan onnistuneiden taisteluiden pää-
tyttyä joko Törni tai Holger ”Hoge” Pitkänen tokaisi, että 
eiköhän pojat nyt ryypätä. Uskon, että samaa tapaa käytet-
tiin monissa muissakin yksiköissä, jotka joutuivat taiste-
lemaan etulinjassa vihollisen kanssa. Todennäköisesti vii-
na oli tupakan ohella käytetyin kemiallinen aine nopeaan 
rentoutumiseen kovilla rintamalohkoilla”, muistelee pe-
rinnekillan puheenjohtaja Pasi Niittymäki, joka on ollut 
miesten matkassa jo vuodesta 1991 ja haastatellut monia 
aseveljiä 1990-luvulla.

Kirkas juoma kuului osana miesten arkeen niin kuin 
näkkileipä eli vanikka, hernerokka, tupakka tai lihasäilyk-
keet ja puhdetöinä valmistuneet puutyöt. Ne auttoivat mie-
hiä ylläpitämään mielialaa ja palautumaan ankarista ko-
kemuksista. Niillä tehtiin myös rintamalla miesten välillä 
kauppaa. Alkoholin hankkiminen ei ollut helppoa. Sitä saa-
tiin lomilta palaavilta sotilailta tuliaisina tai upseerien va-
rastoista ”lainaamalla”. Hyvät viinavarastot oli myös saksa-
laisilla sotilailla, joilta saattoi ostaa konjakkia tai kirkkaita. 
Asemasodan aikana miehillä oli rintamalla aikaa myös itse 
valmistaa kiljua tai jopa keittää pontikkaa, tietenkin tiuk-
kamielisiltä upseereilta salassa. Vaatimattomia valmistus-
aineita saatiin keittiömiesten suosiollisella avustuksella. 
Toki alkoholin käytöllä oli varjopuolensa. Jopa Manner-
heimin tiedetään paheksuneen törkeää juopottelua ja lä-
hettäneen kenraalikunnalle käskykirjeen asiasta. 

Yhtä kaikki, kirkas Törni-viina on valmistettu kunnioit-
tamaan suomalaisen sotilaan muistoa. Viinan valmistaja 
on suomalainen Pramia Oy.

Lauri Törnille 
nimikkoviina

”Jatkosodassa Osasto Törni 
laitettiin sinne, minne tarvittiin 
kovimmat miehet. Kovimmat 
taistelut vaativat myös raskaat 
huvit.”

legenda jo eläessään

n TEKSTI: OS. LAURI TÖRNI 
 PERINNEKILTA RY:N SIHTEERI 
 JOEL SJÖGREN
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K
auniin aurinkoisena ja 
lumisena pakkaspäivä-
nä vietimme Ruoveden 
Väärinmajalla Manni-
sen taistelun 100-vuo-

tispäivää. Tilaisuus alkoi juhlallisella 
kunnianosoituksella taistelun muisto-
merkillä torstaina 15.3.2018. Ylihär-
mäläiset pystyttivät jyhkeän muisto-
merkin vuonna 1934. Tilaisuuteen 
tuli runsaasti yleisöä kunnioittamaan 
taisteluun osallistuneita ja siinä kaa-
tuneita vapaussotureita. Oli kulunut 
tasan 100 vuotta tästä ankarasta tais-
telusta.

Pastori Kimmo Huilla piti kauniin 
hartaushetken kuoron avustamana. 
Koskettavassa puheessaan hän kertoi, 
mitä taisteluun osallistuneet olivat ta-
pahtumista päiväkirjoihinsa merkin-
neet. Yhdet muistiinpanot olivat 15 

vuoden ikäisen ylihärmäläisen lähet-
tipojan, joka kaatui tässä taistelussa.

Niin kuin joka vuosi, niin nytkin 
tulivat ylihämäläisten reserviläisjär-
jestöjen edustajat kapteeni Jarmo 

Anni Keskisen kaunista sellonsoittoa 
ja vääriläissyntyisen opettaja Hilkka 
Törmälän koskettava kertomus kotin-
sa Hyyrylän kohtalosta taistelun mels-
keessä. Hän lausui myös kauniin ru-
non. Ruoveden kunnan tervehdyksen 
toi valtuuston pj. Antti Moisio. 

Hyvän juhlapuheen piti myös 
everstiluutnantti evp. Leo Laine. 
Hän totesi jääkäreitten tärkeän mer-
kityksen vapaussodassamme ja mai-
nitsi myös, että monesti Väärinma-
jan ja Mannisen taistelut mielletään 
osaksi Vilppulan taisteluja. Lausun-
taa esitti Raimo Salminen. Ruoveden 
reserviupseerien tervehdyksen toi pj. 
Juhani Sillanpää. Varsin seikkaperäi-
sen ja yksityiskohtaisen puheenvuo-
ron käytti Ruoveden reserviläisten pj. 
Timo Lohipuro kertoen lentotoimin-
nasta Vilppulan rintamalla. Hän mai-
nitsi, että vapaussodan päätyttyä oli 
hallituksen joukoilla noin 40 lentoko-
netta, joista puolet hankittuja ja puo-
let sotasaalista. Päätössanoissaan Rai-
mo Salminen kiitti runsasta yleisöä ja 
kaikkia ohjelman esittäjiä.

Hyvin onnistuneen juhlan päät-
teeksi lauloimme kaikki yhdessä 
Maamme-laulun.

n  TEKSTI JA KUVAT: 
 JORMA HAUTALA

Mannisen taistelun 
100-vuotispäivä

Väärinmajan maa- ja kotitalous-
seura oli kattanut komean herkkupöy-
dän hyvillä voileivillä ja täytekakuilla. 
Tilaisuus jatkui vapaamuotoisen seu-
rustelun merkeissä ja hyvien kahvi-
kupposten ääressä jutellen. Todettiin 
Mannisen taistelulla olleen erittäin 
tärkeä osuus vapaussodassa.

Kivimäen johdolla kunniakäynnil-
le. Tällä kerralla muistomerkille ker-
tyi komea yhdeksän lipun lippulinna, 
jota Kivimäki komensi. Taistelussa 
kaatui yhdeksän ylihärmäläistä. Kau-
niit seppeleet muistomerkille laskivat 
ylihämäläisten ja ruovetisten reservi-
läisjärjestöjen edustajat. Muistomer-
killä kunniavartiossa olivat ruovetiset 
Erkki Lammi ja Timo Lohipuro.

Tilaisuutta jatkettiin Väärinmajan 
kylätalo Tapiolassa, joka oli koristel-
tu kauniiseen juhla-asuun. Tilaisuu-
den aloitti komea mieskuoro Väärin 
laulajat. Runsaslukuisen juhlayleisön 
toivotti tervetulleeksi muistomerk-
ki- ja juhlatoimikunnan pj. Sauli Lat-
vala. Puheessaan hän totesi Manni-
sen taistelulla olleen varsin ratkaiseva 
merkitys vapaussodassamme. Korkea-
tasoiseen ohjelmaan sisältyi opiskelija 

n Tervehdyspuhe muistomerkki- ja 
juhlatoimikunnan pj. Sauli Latvala

n Hartaushetki Mannisen taistelun muistomerkillä. Sen sivuilla ovat lippurivistöt ja keskellä seppeleen laskijat selin va-
semmalta Risto Järvi ja Mika Mäki Ylihärmästä sekä Sauli Latvala ja Juhani Sillanpää Ruovedeltä. Kuvan keskellä pastori 
Kimmo Huilla.

n Mieskuoro Väärin laulajat.

n Sellomusiikkia esitti opiskelija 
Anni Keskinen.

n Seppeleet 
muistomerkillä. 
Kunniavartiossa  
vasemmalta 
Erkki Lammi ja 
Timo Lohipuro 
Ruovedeltä.
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K
uluvana vuonna Ou-
lussa järjestettiin run-
saasti erilaisia ta-
pahtumia Suomen 
itse näisyyden 100-vuo-

tisjuhlavuoden kunniaksi. Ensimmäi-
senä oli 25.4.2017 juhlavuoden 2017 
historiaseminaari Tiedekeskus Tieto-
maan auditoriossa. Toisena isona ja 
näyttävänä juhlavuoden tapahtumana 
oli 25.–26.8.2017 torinrannassa järjes-
tetty Nuku rauhassa -kokonaisturvalli-
suustapahtuma. Lisäksi on järjestetty 
erilaisia tapahtumia pitkin juhlavuot-
ta, esimerkiksi useita sotilasmusiikki-
tapahtumia, kuten Puolustusvoimien 
Suomi 100 Kesäkiertue 2017 Oulun to-

Seminaarin esitelmät olivat mielen-
kiintoisia ja esitelmöitsijät alansa am-
mattilaisia. Erityisesti mieleen jäi Tom 
Tallbergin esitys SPR:stä ja turvapai-
kanhakijoista 2015–2016, lähinnä hän 
käsitteli yksityiskohtaisemmin Torni-
on järjestely- ja vastaanottokeskuk-
sen toimintaa tuona aikana. Hän oli 
toiminut Tornion järjestelykeskuksen 
johtajana, joten hänen esityksensä si-
sälsi paljon toteutukseen pohjautuvaa 
tietoa järjestely- ja vastaanottokes-
kuksen toiminnasta ja sen valtavasta 
työmäärästä. 

Nuku rauhassa 
-kokonaisturvallisuus-
tapahtuma Oulussa
Oulussa 25.–26.8.2017 toteutettu ko-
konaisturvallisuustapahtuma oli vii-
meinen kymmenestä eri puolilla maa-
ta järjestetystä isosta tapahtumasta, 
jonka taustaorganisaatioina oli puo-
lustusministeriö, sisäministeriö, Tur-
vallisuuskomitea, Hätäkeskuslaitos ja 
Opetushallitus. Tapahtuman rahoitti 
Maanpuolustuksen Tuki ry, ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistys toimi käy-
tännön organisoijana. Tapahtumassa 

olivat mukana turvallisuu-
teen liittyvät viranomaiset, 
kuten Puolustusvoimat, Ra-
javartiolaitos, poliisi, Tulli ja 
Suomen Pelastusalan Kes-
kusjärjestö sekä alueelli-
nen palo- ja pelastuslaitos. 
Mukana olivat myös kaik-
ki maanpuolustusjärjestöt, 
SPR, VAPEPA, veteraanijär-
jestöt ja Oulun kaupunki.

Oulussa torinrannassa tapahtu-
maa varten oli varattu tapahtumatori 
1:n alueeksi noin 70 % Hotelli Radis-
son Bluen edessä olevasta pysäköin-
tialueesta, tapahtumatori 2:n alueena 
oli kirjaston pysäköintialue. Lisäk-
si tapahtuman käyttöön oli varattu 
kirjaston ja teatterin välinen alue, ja 

Nuku rauhassa  
– Suomen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumat Oulussa

rilla 18.8.2017 ja Muistojen ilta Oulun 
Madetoja-salissa 21.10.2017. 

Historiaseminaari
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 
2017 historiaseminaari järjestettiin 
Oulussa Tiedekeskus Tietomaan au-
ditoriossa 25.4.2017. Oulun seminaa-
ri oli yksi neljästä juhlavuoden pää-
seminaarista. Tilaisuuden juonsi 
Sampo Puoskari. Seminaariin kuului 
neljä asiantuntijaesitelmää. Seminaa-
rin otsikkona oli Vapaaehtoisuus tur-
vallisuuden takeena. Oulun yliopiston 
professori Tiina Kinnusen esitelmä-
nä oli Sukupolvi ja sukupuoli, nai-

set ja lapset vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä 1920–40-lukujen 
Suomessa. Professori Kari Alenius 
Oulun yliopistosta käsitteli esitelmäs-
sään aihetta Baltian maiden vapaaeh-
toinen maanpuolustustyö maailman-
sotien välisenä aikana ja nykyään. 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja Tapio Pel-
tomäki piti esitelmän aiheesta Va-
paaehtoinen maanpuolustustoimin-
ta 40-luvulta MPK:hon. Seminaarin 
lopuksi kuulimme Pohjois-Suomen 
aluehallintoviraston pelastusylitarkas-
tajan Tom Tallbergin esitelmän SPR 
ja turvapaikanhakijat 2015, suurin 
operaatio sodan jälkeen. 

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

n Yllä: MPK:n toiminnan-
johtaja Pertti Laatikainen 
esittää MPK:n tervehdyk-
sen tapahtuman avajai-
sissa, taustalla Lapin Soti-
lassoittokunta.

n Oik.: Allu Alatalo ”tori-
polliisina”, kuvassa myös 
”toripolliisin puoliso”.

Perinteisiin kuuluva 
Poliisin päivän 
ohjelmanumero oli 
toripolliisin kukitus...

n KAIPR:n va-
rusmiehiä Puo-
lustusvoimien 
osastolla ”sota-
maalauksessa”.
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toimintanäytökset järjestettiin pysä-
köintialueen ja kirjaston välisellä nur-
mikkoalueella. Torilla samanaikaisesti 
järjestettiin kansainväliset ruokames-
sut, jossa oli näytteilleasettajia ja 
myyntikojuja eri puolilta maailmaa. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen Pohjois-Suomen maanpuolustus-
piirin Oulun koulutuspaikka toimi 
tapahtuman koordinoijana sekä to-
teuttajana, johtajana toimi piiripääl-
likkö Pasi Virta ja tapahtumakoor-
dinaattorina ja projektipäällikkönä 
koulutuspäällikkö Harri Pekkala. Ta-
pahtuman toteutuksen osalta pidettiin 
useita suunnittelupalavereita ja suun-
nittelutyö käynnistyi noin vuotta ai-
kaisemmin. Koulutuspäällikkö Harri 
Pekkala kokosi MPK:n sitoutuneista 
reserviläisistä järjestelyorganisaation, 
joka jakaantui seuraavasti: johto-, ra-
kentaminen ja purku-, näyttelyesit-
tely-, esterata-, Eko-Aims-ammun-

ta-, huolto-, tiedotus-, turvallisuus- ja 
Backstage-osasto. Kullekin osastol-
le nimettiin vastuuhenkilöt ja alettiin 
koota osastoihin vapaaehtoisia toimi-
joita. Kaiken kaikkiaan saatiin kokoon 
hiukan yli 100 reserviläistä eri tehtä-
viin, pääsääntöisesti MPK:hon sitou-
tuneista. Vuoden mittaan pidettiin 
myös pari suunnittelupalaveria kaik-
kien tapahtumaan osallistuvien or-
ganisaatioiden kanssa. Näin tapah-
tuman ohjelma- ja toteutuskonsepti 
muotoutui.

Tapahtumaan varatut alueet oli so-
vittu saatavaksi tapahtuman käyttöön 
torstaina 24.8.2017 klo 15 alkaen.  
Kuitenkin pysäköintipaikan osalta oli 
pieniä käynnistysvaikeuksia, kun yk-
sittäiset autoilijat eivät noudattaneet 
alueella olevia pysäköintikieltoilmoi-
tuksia. Alueen rakentaminen pääsi 
käyntiin lähes kaksi tuntia suunnitel-
tua myöhemmin. Rakentamisosasto 
pystytti toimintatorien ympärille aidat 
ja turvallisuuteen liittyvät ajoesteet 
sekä portit. Tapahtumatoreille pysty-
tettiin 16 Puolustusvoimien korjaa-
mosuojaa (6 m x 5 m) sekä yhdeksän 
pienempää näyttelytelttaa ja -katosta 
laaditun suunnitelman mukaisesti. Li-
säksi tapahtumaan osallistuvat orga-
nisaatiot pystyttivät omat esittelytelt-
tansa ja -katoksensa niille varatuille 
paikoille. Rakentamisosaston voimin 

koottiin LapSet Oy:n temppurata. Ra-
kentamistyössä rakentamisosaston 
apuna oli KAIPR:n varusmiesosas-
to, noin 10 reipasta ja rotevaa varus-
miestä ja -naista. Rakentamistyöt saa-
tiin valmiiksi torstaina noin klo 23. 
Perjantaiaamuna homma jatkui vie-
lä näyttelyosastojen viimeistelyllä. 
Näin olimme valmiina perjantaina 
25.8.2017 klo 10 porttien auettua. 

Tapahtuman aikana sää ei oikein 
suosinut perjantaina, kun sadekuurot 
piiskasivat järjestäjiä ja yleisöä. Lau-
antai oli sääolosuhteiden osalta huo-
mattavasti parempi, ja se näkyi myös 
runsaana yleisömääränä. Tapahtuma 
oli avoinna perjantaina ja lauantaina 
klo 10–20. Juontajana toimi oululaisil-
le tuttu Allu Alatalo. 

Avajaisia vietettiin perjantaina 
puolilta päivin. Järjestäjien terveh-
dyksen esitti Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Pertti Laatikainen. Oulun kaupun-
gin tervehdyksen esitti kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja Juha Hän-
ninen, ja piispa Samuel Salmi piti 
kenttähartauden. Lapin sotilassoitto-
kunta vastasi avajaisten musiikista. 

Perjantaina ohjelmaan kuului usei-
ta SA-INT-muotinäytöksiä ja nykyajan 
rauhanturvaajan varuste-esittelyitä, 
viranomaisten koiranäytöksiä, Puo-
lustusvoimien sotilaspoliisin toimin-

tanäytöksiä sekä lukuisia musiikki-
esityksiä, muun muassa Vihannin ja 
Raahen maanpuolustuskuoro esiintyi.

Lauantaina ohjelma jatkui saman-
laisten toimintanäytösten merkeissä 
kuin perjantaina. Lisäksi ohjelmassa 
oli tapahtumaan liittyen Piispansau-
vakävelyn avaus. Piispansauvakäve-
lyn juontajana toimi diakoniajohtaja 
Pekka Asikainen (Pohjan Pioneerikil-
lasta). Vuoden vierailijan tervehdyk-
sen esitti MPK:n piiripäällikkö Pasi 
Virta. Piispa Samuel Salmi esitti myös 
oman tervehdyksensä. Piispansauva-
kävely oli 11. vuosittain järjestettävä 
massaliikuntatapahtuma Oulussa. Kä-
velytapahtuman avauksessa oli mu-
siikkiesityksiä ja kävelijöiden alkuver-
ryttelyn jälkeen piispa Samuel Salmi 
lähetti kävelijät matkaan. MPK:n jär-
jestyksenvalvojat ohjasivat kävelijät 
tapahtumatorilta kirjaston ja teatte-
rin välistä kävelyreitille. Kävelytapah-
tumaan osallistui noin 400 henkilöä. 
Maali oli reitin päätteeksi teatterin 
edessä, jossa kävelyyn osallistujille 
oli tarjolla nokipannukahvit. 

n SA-INT-muotinäytös 
esiintymislavalla.

Kaiken kaikkiaan 
saatiin kokoon 
hiukan yli 100 
reserviläistä eri 
tehtäviin...

Lauantaina oli ohjelmassa myös 
Poliisin päivä, jonka avauksen suorit-
ti poliisiylijohtaja Seppo Kolehmai-
nen. Perinteisiin kuuluva Poliisin päi-
vän ohjelmanumero oli toripolliisin 
kukitus ja toripolliisin historiasta ker-
tova esitys, missä ”aitona” toripolliisi-
na toimi Allu Alatalo. Poliisin päivään 
kuului polkupyöräarvonta. 

Lauantain musiikkiesityksissä oli 
muun muassa Oulun sotaveteraani-
kuoro, Utajärven puhallinorkesteri ja 
rautalankamusiikkia esitti The Night-
run. 

Tapahtumatori 1:ssä oli maanpuo-
lustusjärjestöjen osasto, jossa MPK, 
Pohjois-Suomen Kiltapiiri, Pohjois-
Pohjanmaan Reserviupseeripiiri, P-P 
Reserviläispiiri, P-P Maanpuolustus-
naisten Piiri ja Naisten Valmiusliit-
to esittelivät toimintaansa. Lisäksi 
Oulun Seudun Rauhanturvaajat esit-
teli toimintaansa. Rauhanturvaaji-
en varuste-esittelyn juontajana toimi 
OSRT:n puheenjohtaja Timo Heikki-
nen. Tapahtumatorilla oli veteraani-
järjestöillä oma osastonsa, jossa oli 

laaja valokuvanäyttely. Oulun Sotilas-
kotiyhdistys oli mukana tarjoten kä-
vijöille perinteisiä ja suussa sulavia 
munkkeja sekä kahvia tai teetä. Kuten 
aiemmin mainittiin, alueella oli palo- 
ja pelastuslaitos, poliisi, Tulli, Raja-
vartiolaitos, SPR, VAPEPA, SPEK ja 
Hätäkeskus. Alueella oli LapSET Oy:n 
temppurata ja Eko-Aims-ammunta-
piste, joka olikin hyvin suosittu. Eko-
Aims-ammuntaan oli jatkuva jonotus. 
Temppuradan käyttöä häiritsivät osit-
tain sadekuurot, jotka ajoittain estivät 
sen käytön. Tapahtumatorilla oli in-
fopiste, josta pienet kävijät saivat mu-
kaansa ilmapalloja. Samoin tällä alu-
eella sijaitsi ensiapupiste. 

Nuku rauhassa 
-kokonaisturvallisuus-
tapahtumassa kävi 
arvion mukaan yli 
30 000 henkilöä.

n Yleisön kiinnos-
tuksen kohde tais-
telupanssarivaunu 
Leopard 2A4.
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Tapahtumatori 2:ssa oli Puolus-
tusvoimien näyttelyosasto. Mukana 
olivat KAIPR, JPR ja Lapin Lennos-
to monipuolisine ase- ja kalustoesit-
telyineen. Yksi yleisön kiinnostuk-
sen kohde oli JPR:stä tuotu jyhkeä 
taistelupanssarivaunu, Leopard 2A4. 
Kalustoesittelijöinä oli Puolustusvoi-
mien henkilökuntaa ja varusmiehiä. 
Puolustusvoimien osasto kiinnosti 
perinteisesti yleisöä. Samoin SA-INT-
muotinäytökset keräsivät aina run-
saasti yleisöä paikalle. Esittelijöinä 
toimineet varusmiehet ja -naiset to-
teuttivat esittelytyön reippaasti ja am-
mattitaidolla. Tämä ilahdutti vanhaa 
reserviläistä ja sai hänessä tunteen 
olla ylpeä näistä nuorista maanpuo-
lustushenkisistä naisista ja miehistä. 
Tapahtumatori 2:ssa oli myös Oulun 
Sotilaskotiyhdistyksen kahvio ja toi-
nen infopiste. 

Tapahtuman tiedotusryhmä piti kii-
tettävästi huolta näkyvyydestä sosi-
aalisessa mediassa ja tiedotti myös 
muulle medialle tapahtuman kulus-
ta. Turvallisuudesta huolehdittiin 
erittäin ammattitaitoisesti. Turvalli-
suusasiaa oli pohdittu huolellisesti yh-
dessä viranomaisten kanssa, ja sitä 
varten oli tehty seikkaperäinen turval-
lisuussuunnitelma, joka piti sisällään 
runsaasti erilaisia varotoimenpiteitä 
liikenteen rajoittamisineen ja ajoestei-
neen. Liikenteen ohjauksesta ja tapah-
tuma-alueen vartioinnista yöaikaan 

vastasi Puolustusvoimien sotilaspo-
liisiosasto. Varsinaisesta järjestyksen 
ja turvallisuuden valvonnasta vasta-
si MPK:n turvallisuusosasto, jossa oli 
tarpeellinen määrä reserviläisiä polii-
siviranomaisen hyväksyminä järjes-
tyksenvalvojina tapahtuman aikana. 

Tapahtuma päättyi lauantai-
na 26.8.2017 klo 20, ja sen jälkeen 
MPK:n rakennus- ja purkuosasto sekä 
KAIPR:n varusmiesosasto alkoivat 
purkaa osastoja, telttoja ja aitauksia. 
Purkutyöt etenivät ripeästi, ja alueet 
olivat luovutuskunnossa normaalia 
pysäköintiä varten, kun kaikki kalus-
to oli kuljetettu pois klo 22.15. 

Oulussa järjestetyssä Nuku rauhas-
sa -kokonaisturvallisuustapahtumas-
sa kävi arvion mukaan yli 30 000 hen-
kilöä. Kävijämäärä olisi ollut varmasti 
suurempi, jos perjantai olisi sääolo-
suhteiltaan ollut sateeton. Suurin ylei-
söryntäys tapahtumaan oli lauantaina 
iltapäivällä, kun säätila oli hyvä. MPK 
oli tiedottanut Oulun kaupungin kou-
lulaitokselle tapahtumasta ja esittänyt 
luokkien vierailua perjantaille. Mut-
ta jostakin syystä koululaisten vierai-
lut jäivät muutaman luokkaryhmän 
käyntiin. Koululaisille oli tehty loma-
ke, jossa oleviin kysymyksiin piti etsiä 
vastaukset tapahtumatoreilta. Tämä 
olisi ollut mitä parasta yhteiskuntatie-
toutta heille. 

Tapahtuma onnistui järjestäjien 
mielestä hyvin ja antoi varmasti sel-

keän kuvan yhteiskunnan turvallisuu-
desta. Olihan tapahtumassa mukana 
kaikki turvallisuudestamme huoleh-
tivat viranomaistahot ja turvallisuu-
den hyväksi toimivat järjestöt vapaa-
ehtoisine toimijoineen. Tapahtuman 
aikana MPK oli järjestänyt esittelijöil-
le ruokailut ja sotilaskoti piti huolta 
esittelijöiden kahvituksesta. Täytyy 
todeta, että huolto toimi moitteetto-
masti. Kiitokset kuuluvat huolto-osas-
tolle ja sotilaskodille. Esitämme kii-
tokset kaikille mukana olleille tahoille 
hyvästä yhteistyöstä tapahtuman ra-
kentamisen ja purkamisen yhteydes-
sä sekä tapahtuman aikana. Esitäm-
me erityiskiitoksen Puolustusvoimille 
kalustotuesta. Heidän toimittaman-
sa kalustomäärä näytteilleasettajille 
ja Puolustusvoimien omaan toiminta-
esittelyyn ei ollut suinkaan vähäinen, 
vaan muodostui useista kymmenis-
tä autokuormallisista tavaraa. Kiitok-
set kuuluvat myös Puolustusvoimi-
en henkilökunnalle ja mukana olleille 
varusmiehille ja -naisille hyvästä yh-
teistyöstä. Esitämme kiitokset MPK:lle 
järjestelyistä ja tietysti kaikille niil-
le yli sadalle vapaaehtoiselle reservi-
läiselle, jotka olivat rakentamassa ja 
purkamassa osastoja, huolehtimassa 
huollostamme ja turvallisuudesta, tie-
dottamassa tapahtumasta sekä esitte-
lemässä toimintaa.

n Piispa Samuel Salmi lähettää käve-
lytapahtumaan osallistujat matkaan, 
oikealla juontaja Pekka Asikainen.

Salpalinjalla 
kaikui kavioiden kopina

n  TEKSTI: KRISTIAN VÄRRI,   
 KUVAT: MIIA VÄRRI

Kaakonkulmalla vael-

lettiin jo 24. kerran 

perinteikäs Salpa-

vaellus. Vaellus on 

järjestetty  vuosittain 

yhtäjaksoisesti aina 

vuodesta 1994 alkaen.

n Rakuunakilta ry:n 
lippukolmikko saa-
puu juhlapaikalle  ke-
vennetyssä ravissa.

Tuolloin ensimmäinen Salpa-
vaellus järjestettiin Puolustus-
voimien aloitteesta Salpalin-
jan 50-vuotisjuhlallisuuksiin 

liittyen. Tästä alkoi Kaakonkulman re-
serviläisjärjestöjen yhteinen voimain-
ponnistus, mikä on kantanut vuosikym-
menten ajan. Vaellus päättyi 2.7.2017 
Virolahdelle Harjun hovissa järjestet-
tyyn maanpuolustusjuhlaan.  

Maanpuolustusjuhla 
Virolahden Harjussa
Salpavaelluksen päättävää isänmaallis-

ta maanpuolustusjuhlaa vietettiin en-
simmäisen kerran Virolahden Harjussa. 
Vaellus alkoi juhlavalla marssilla, jos-
sa vaeltajat saapuivat Sillanpäänmarssi-
laulun tahdittamana Harjun pääraken-
nuksen edessä olevalle puistoalueelle. 
Sisäänmarssin jälkeen Suomen lippu 
tuotiin Rakuunakilta ry:n lippukolmi-
kon voimin juhlapaikalle. Ratsukot saa-
puivat kevennetyssä ravissa Ratsuväen 
marssin kajahdellessa juhlavasti kesäi-
sessä kartanomiljöössä. Lipunnoston 
jälkeen varsinainen ohjelma alkoi.

Juhlassa puhui Valtiopäiväneuvos 
Mikko Pesälä. Hän korosti puhees-
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saan Salpa-aseman merkitystä Suo-
men puolustukselle erityisesti vuoden 
1944 kesällä. Salpalinja vaikutti rat-
kaisevasti siihen, että puna-armeijan 
hyökkäys tuolloin keskeytettiin.

Valtiopäiväneuvos Pesälä toimii 
Salpalinjan Perinneyhdistyksen val-
tuuskunnan puheenjohtajana. Hän on 
ajanut vuoden aikana aktiivisesti han-
ketta, jossa Salpalinja halutaan Suo-
men itsenäisyyden juhlamonumentiksi.

Rakuunoille oli suuri kunnia pääs-
tä mukaan maanpuolustusjuhlan jär-
jestelyihin, ja vieläpä näin näyttäväl-
lä tavalla. Ja sopivathan ratsukot mitä 
parhaimmalla tavalla Harjun karta-
nomiljööseen. Rakuunoiden käytössä 
olleet erinomaiset ja näyttävät ratsut 

olivat Harjun omasta ratsutallista lai-
nassa. 

Harjun hovilla on pitkät 
perinteet
Harjun erityisen kaunis kartanomil-
jöö on ehdottomasti tutustumisen ar-
voinen kohde. Hovin perinteet ulot-
tuvat aina 1700-luvun loppupuolelle 
saakka. Harjun lahjoitusmaahovi syn-
tyi vuonna 1791, kun Venäjän keisa-
rinna Katariina II lahjoitti sen eversti 
Jean Prevot de Lumianille. Kartanon 
uusklassinen päärakennus valmistui 
vuonna 1816.

Useiden tapahtumarikkaiden vai-
heiden ja lukuisten omistajavaihdok-

sien jälkeen Harjun hovi siirtyi yk-
sityisomistuksesta valtiolle vuonna 
1885. Maatalousalan koulutus oppi-
laitoksessa aloitettiin vuonna 1889. 
Tästä lukien Harju on toiminut ope-
tuslaitoksena nykypäiviin saakka. 

Hevoset liittyivät erottamattomana 
osana Harjun opetusmaatilan toimin-
taan. Hevostalouden opetus käynnis-
tyi koulussa jo vuonna 1936. Nykyisin 
Harjun Oppimiskeskuksessa voi opis-
kella muun muassa hevostalouden 
perustutkinnon perusteet sekä rat-
sastuksenopettajan ja kengityssepän 
ammattitutkinnon perusteet. Opiske-
lupaikkoja koulussa on yhteensä yli 
200.

Rakuunoiden käytössä olleet erinomaiset ja näyttävät ratsut 
olivat Harjun omasta ratsutallista lainassa.

n Ratsukot, vaeltajat 
ja juhlayleisö seuraa-
vat juhlallista lipun-
nostoa Harjun päära-
kennuksen edustalla. 

n  TEKSTI JA KUVAT: KARI QVIST

Keskiviikkoaamuna 14.6.17 taas kerran tavattiin 
Rakuunamäellä. Oli mukava nähdä monta tuttua ja 

jokunen uusi. 

Kiltamatka Kannakselle, 
saaristoon ja Tali-Ihantalaan 

14.–16.6.2017

R
akuunaruokala oli luo-
vutettu viime kesän jäl-
keen pois Puolustus-
voimien käytöstä, joten 
aamupalan nautimme 

Maasotakoulun Riitta Tikan salissa 
Leirillä. Sen jälkeen meillä oli tavan-
omainen nimenhuuto ja matka-asia-
kirjojen tarkistus sekä bussiin nousu. 
Oppaana toiminut everstiluutnantti 
Hannu Koskinen nousi kyytiin Lap-
peenrannan rautatieasemalta. Sitten 
oli kaikki paikalla ja voimme suunnis-
taa kohti Nuijamaata ja Viipuria.

Rajanylitys Nuijamaalla
Karuselli marketista jokainen hankki 
henkilökohtaisia retkieväitä.  Pyöre-
ässä tornissa syötiin lounas ja sitten 

n Kuvan m/s 
Charlottella 
kiersimme Vii-
purinlahtea.

jatkoimme kohti vanhaa valtakunnan 
rajaa ja edelleen Siiranmäkeä. Matkaa 
sinne on Viipurista 80 kilometriä. En-
sin ajetaan Pietarin päätietä ja sitten 
jatketaan kylmänsodan aikaista beto-
niväylää. Betoni väylät rakennettiin 
rakettien kuljetusta varten, jottei vi-
hollinen pystynyt tietämään missä ne 
kulloinkin olivat. Siiranmäki on nyky-
ään vaatimaton paikka keskellä lepik-
koa. Sen tunnistaa nykyisin läheisistä 
tankkiesteistä ja muistokivistä.  Sii-
ranmäki on Karjalan kannaksen yh-
tenä korkeimpana paikkana noin 172 
metriä merenpinnan yläpuolella. Kor-
keutta on nykyisin vaikea havaita pu-
sikon keskeltä.

Siiranmäki
Siiranmäki oli matkan ensimmäi-
nen taistelukuvauspaikka. Kuuluisak-
si paikan teki kovat taistelut ja suo-
malaisten peräänantamattomuus. 
Vihollinen heitettiin taistelussa monta 
kertaa takaisin. Kannaksella oli vihol-
lisella murskaava ylivoima, suoma-
laisilla 75.000 ja neuvostoliittolaisil-
la 260.000 miestä. Suomen pääjoukot 
oli sijoitettu Laatokan pohjoispuolel-
le. Myös aseistuksen suhteen (tykistö, 
panssarit ja lentokoneet) Neuvosto-
liiton ylivoima oli käsittämätön. Suo-
men sodan johto ei odottanut vihol-
lisen hyökkäyksen aloitusta 9.6.1944. 
Normandian maihinnousu alkoi 3 
vuorokautta aiemmin eli 6.6.1944.
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Suuret tykistökeskitykset ja len-
tokoneiden pommitukset jauhoivat 
Suomen ensimmäisen puolustuslin-
jan (Pääasema) yhdessä päivässä lä-
hes olemattomiin ja jo seuraavana 
päivänä Suomen joukot määrättiin 
perääntymään VT eli Vammelsuu – 
Taipale-linjalle. Se oli vain parikym-
mentä kilometriä taaempana Pää-
asemasta. VT-linjalla sijaitsivat myös 
Siiranmäki ja Kuuterselkä. Siiranmä-
en taistelut alkoivat 13.6.1944 ja jat-
kuivat aina 16.6.1944 saakka. Eversti-
luutnantti Adolf Ehrnroothin johdolla 
torjuttiin neuvostoliittolaisten monet 
hyökkäykset. Viereinen vaikeasti puo-
lustettava lohko Kuuterselkä petti ja 
vihollinen murtautui VT-linjan lävitse. 
Saarretuksi joutumisen välttämisek-
si oli Siiranmäestä pakko perääntyä 
Äyräpäähän Vuoksen varrelle odotta-
maan uutta tulikoetta.

Viipurin taistelu
Meidän matkapäivämme oli jo pit-
källä ja paluu Viipuriin odotti. Mat-
kalla meille kerrottiin joukkojen pe-
rääntymisestä. Lopuksi pysähdyimme 
Vimos-rautakaupan parkkipaikal-
le. Sieltä on hyvät näkymät Pietarin 
maantielle, paikkaan jossa Viipurin 
taistelut alkoivat. Hyökkäyksen alusta 
oli kulunut vain 10 päivää, kun neu-
vostoliittolaiset hyökkäsivät 20.6.1944 
Viipuriin. Eversti Armas Kempin ko-
mentama 20. prikaati oli juuri tuotu 
Laatokan Karjalasta kaupungin suo-
jaksi. Heillä ei ollut kaupunkitaistelu-
kokemusta. Neuvostoliittolaiset aloit-
tivat hyökkäyksen aamuyöstä ja kello 
13.00 ja 14.30 välillä kaupungin puo-
lustus murtui. Suomen lippu lasket-
tiin alas Viipurin linnan tornista kel-
lo 16.45. Se oli Viipurin yhdestoista 
hetki. Vihollisen etenemisen hidasta-
miseksi linnan länsisilta räjäytettiin. 
Osa joukoista poistui kaupungista pa-
kokauhun vallassa.

Neuvostoliitolle Viipurin valloitus  
oli suuri asia. Moskovassa ammut-
tiin kunnialaukaukset tapahtuman 
johdosta. Suomalaisille menetys oli 
karvas pettymys. Suomelle Viipurin 
menetys maksoi 19 kaatunutta, 101 
haavoittunutta ja 419 kadonnutta, toi-
sin sanoen mahdollisesti vangiksi jou-
tunutta. Kaupunki menetettiin kah-
dessa ja puolessa tunnissa. Vihollinen 
saatiin pysäytettyä kuitenkin Kivisal-
meen, sen raivokkaista ylitysyrityk-
sistä huolimatta. Viipurin taisteluku-
vauksen jälkeen majoituimme Hotelli 
Viipuriin ja söimme yhteisen illalli-
sen.

Viipurin lahdella
Torstaiaamu 15.6.2017 valkeni au-
ringon paisteen merkeissä. Se oli 
hyvä enne Viipurin lahden risteilylle. 
Ajoimme Johannekseen eli nykyiseen 
Sovetskiin. Ennen siellä oli Hackman-
nin sellutehdas, nykyään siellä tuote-

taan prikettejä. Huvivenesatamassa 
meitä odotteli suomalainen Klamilas-
ta tuotu huvialus m/s Charlotte, jol-
la kiersimme Viipurin lahden ulappaa 
sivuttaen Uuraan sekä Suonion ja Tei-
karin saaret.

Uuraan salmessa ja selän saarilla 
käytiin kovia taisteluita Viipurin val-
loituksen jälkeen alkaen 30.6. Viipu-
rin lahden ylitysyritys oli vihollisen 
viimeinen yritys päästä Kymijoki ta-
salle.  Ankarimmat taistelut käytiin 
Teikarsaaresta. Neuvostoliittolaiset 
hyökkäsivät moottoritorpedoveneil-
lä ja tukivat niitä lentokoneilla.  Ve-
sistön ylitys ei kuitenkaan onnistu-
nut. Suomalaisten joukot noin 17.000 
miestä maa- ja merivoimista sekä 
saksalaisen Greif divisioonan noin 
10.000 miestä yhdessä osasto Kuhl-
meyn lentokoneiden kanssa torjuivat 
ylimenon. Vihollisen torjunta Viipu-
rin lahdella oli eri aselajien yhteistyö-
tä parhaimmillaan.

Uuras oli aikanaan  
vilkas satama
Meidän huvipurtemme seilasi rauhal-
lisissa vesissä, vain muutama valta-
merilaiva oli lastaamassa, yksi öljyä 
tai kaasua ja toinen hiiltä Uuraassa. 
Yksi laiva seisoi redillä ankkurissa. 
Rannikkovartioston alus seurasi mat-
kaamme ja yksi helikopteri lensi lah-
den yli. 1930-luvulla lahdella saattoi 
olla parhaimmillaan satakunta alusta 
lastaamassa tai odottamassa lastia re-
dillä. Tavarat tulivat sinne Kannaksel-
ta tai Saimaan alueelta laivoilla tai ju-
nilla. Nykyään hiili kulkee junalla ja 
kaasu sekä öljy putkistoja pitkin. Lai-
valla joimme kahvia ja söimme voilei-
vät. Matkaopas kertoi sota-ajan tapah-
tumista. Seppo Kangas kertoi Viipurin 
lahden sotaisesta historiasta ja siellä 
Ruotsin vallan aikana käydyistä tais-
teluista. Ulla Loisa luki kirjasta Man-
nerheimin puheita kaksi rakuunoille 
osoitettua puhetta.

Moniottelussa otettiin  
mittaa
Purjehduksen jälkeen palasimme Ho-
telli Viipuriin ja kokoonnuimme ki-
satantereelle ravintola Espilän eteen. 
Siellä meillä oli perinteiset moniotte-
lut. Heitettiin tulitikkua, tikkaa, me-
tallirengasta ja frisbeetä. Päivän istu-
misen jälkeen moniottelu ja jaloittelu 
sopivat hyvin, eikä pieni kilpailukaan 
ollut pahasta. Jopa aivotkin puhdis-
tuvat.

Kisailun jälkeen valmistauduimme 
ravintola Espilän illalliselle. Uusi ra-
vintola rakennus oli Viipurin keskus-
tan puistossa vanhan Espilän paikalla. 
Tilavassa ja kauniissa ravintolasalis-
sa oli mukava istua joukolla ja viet-
tää iltaa, eikä ruoka ja palvelu ollut 
hassumpaa. Ruokailun jälkeen seu-
rasi ohjelmassa perinteinen tietokil-
pailu. Kysymykset oli laadittu pitkäl-
ti matka-aiheesta. Kilpailun voittajille 
matkanjohtaja Heikki Haimi ojensi 

n kuvassa koko porukka Ihanta-
lan muistokivellä.
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palkinnot. Veli-Matti Puolakka sai eri-
tyiskiitoksen, järjestettyään Rakuuna-
kilta ry:lle monet onnistuneet matkat. 
Iltaa istuttiin vielä omaan tahtiin, jon-
ka jälkeen unet jo maistuivat.

Tali-Ihantala
Perjantai 16.6.2017 oli matkaan kol-
mas ja samalla viimeinen päivä. Val-
mistauduimme Tali-Ihantalan tapah-
tumiin. Päämajan käsky oli kesällä 
1944 pitää VKT- eli Viipuri –Kupar-
saari –Taipale-linja ja pysäyttää vi-
hollisen eteneminen. Viipurin valloi-
tuksen jälkeen Neuvostoliitto keräsi 
joukkojaan ja valmistautui jatkamaan 
etenemistä. Viipurin lahden pohjukan 
Suomenveden ja Vuoksen (Kuparsaa-
ri) välillä on kannas, josta olisi voi-
nut päästä koko Suomen kimppuun. 
Me ajoimme bussimme Portinhoikan 
risteykseen lähelle neuvostoliittolais-
ten muistomerkkiä, jossa käytiin Poh-
joismaiden suurin taistelu. Suuren ja 
mahtavan Neuvostoliiton armeija oli 
asemissa käydäkseen pienen Suomen 
armeijan kimppuun. Vihollisella oli 
noin 150.000 miestä, suunnaton mää-
rä panssareita, tykistöä, raketinheitin 
rykmentti ja satoja lentokoneita. Suo-
mella oli noin 50.000 miestä, tykis-

töä, panssareita sekä lisäksi tukenaan 
saksalainen Kuhlmeyn lento-osasto 
ja saksalainen rynnäkkötykki prikaa-
ti. Suomi oli saanut kesäkuussa 1944 
11.000 panssarinyrkkiä Saksalta. Ne 
purivat läpi kaikkien neuvostopans-
sareiden.

Vihollisen tulitus alkoi 25.6.1944 
aamulla Talissa. Suomalaisten asemat 
saivat vastaansa 40 patteriston tulen 
ja lukuisten pommikoneiden hyökkä-
ykset. Sen jälkeen vyöryivät punatäh-
tiset panssarit. Vihollisen paineessa 
Suomalaiset joutuivat perääntymään 

muutaman kilometrin. Tunkeutujat 
saatiin sillä kertaa lyötyä takaisin ty-
kistön tulella ja suomalaisilla panssa-
reilla Juustilan suunnalta.

Taistelut jatkuivat armottomina ja 
vähitellen ne olivat siirtyneet Ihanta-
laan, jonne maahantunkeutuminen 
saatiin vihdoin pysäytetty. Suomen 
ylivoimainen vahvuus oli tykistön 
tulen keskittäminen. Kun 150 tykkiä 
ampui samalle maalialueelle, oli siel-
lä vihollisen mahdoton pysyä taiste-
lukunnossa tai edes elossa. Taistelun 
jyly kuului osittain evakuoituun Lap-
peenrantaan saakka, jossa oltiin ko-
vasti peloissaan tulevasta kohtalosta. 
Meidän matkan viimeinen taisteluku-
vauspaikka oli suomalaisella muisto-
kivellä lähellä entistä Ihantalan kirk-
komäkeä.

Viipurin kautta  
takaisin kotiin
Ihantalan pysähdyksen jälkeen pala-
simme Viipuriin ruokailemaan Pyö-
reässä tornissa ja shoppailemaan 
kaupungilla. Pienellä porukalla tutus-
timme Karjalan kannaksen sotamu-
seoon. Se oli mielenkiintoinen paik-
ka. Sinne on kerätty Venäjän puolelta 
löydettyä sotiin liittyvää aineistoa ot-
tamatta kantaa suuntaan tai toiseen. 
Museo sijaitsee Krepostnay kadulla 
Espilän kohdalla.

Matka oli taas siinä vaiheessa, että 
oli mukava palata takaisin kotiin. 
Matkalla opittiin monta ’uutta’ asiaa. 
Everstiluutnantti Hannu Koskinen oli 
pitänyt meille seikkaperäiset selostuk-
set sodan tapahtumista.

On yksi asia, jota ei unohda men-
neiltä Kiltamatkoilta, nimittäin nuo 
Markkasten veljesten ainutlaatuiset 
lauluesitykset. Ne olivat vähän niin 
kuin Kieku ja Kaiku. Kun yksi huik-
kasi laulua bussin perältä, niin toinen 
jatkoi juttua bussin etuosasta. Kalevi 
on vaiennut, häntä ei enää ole. Kai-
killa meillä on aikamme, rauha hänen 
muistolleen!

Kiitos kaikille matkasta ja matka-
seurasta!

Ensi vuonna taas tavataan. Kilta-
matkat jatkuvat, toivon niin.

n Ylinnä: näkymä Viipurin toriaukiolle.
Alakuvassa: Juha Hyyryläinen soitti fan-
faarin Espilän illassa. 

Rakuunakilta ry on ollut jo 

vuosia yhteistyössä sisarjär-

jestömme Smoolannin Hu-

saarien kanssa. Kun Smoolan-

nin Husaarit joukko-osastona 

90 vuotta sitten lakkautettiin, 

päätettiin yhdistyksen perin-

nettä jatkaa erillisen perin-

neyhdistyksen voimalla. 

V iime kesänkuun 10. ja 11. 
päivinä vietettiin Eksjön 
vanhassa ratsuväkikau-
pungissa lakkauttamisen 

90-vuotismuistojuhlaa. Rakuunakil-
taa oli paikalla edustamassa kaksi-
toista henkeä. Kiltamme lippu osal-
listui suureen paraatiin viiden miehen 
ratsuvartiossa.

Tilaisuuden ohjelmassa oli 50 he-
vosen näytös suurella nurmikentäl-
lä, hieno paraati kaupungin läpi, sekä 

Smoolannin Husaarit  
90 vuottan   TEKSTI JA KUVAT:  

 ERKKI WUOLIJOKI

upea juhlaillallinen puheineen. Ruot-
sin puolustusvoimien tervehdyksen 
toi prikaatikenraali Stefan Andersson 
Tukholmasta. Rakuunakiltaa edus-
tivat Timo Fager, Risto Jurva, Keijo 
Koski, Janne Kurkinen, Arto Kuusi-

n Rakuunakilta ry:n lippuvartio Eksjön kirkkotorilla. n Lopputervehdys husaaripatsaalla seppeleenlas-
kun jälkeen. Etualalla varuskunnan komentaja eversti 
Michael Ginér ja prikaatikenraali Stefan Andersson.

aho, Henrikki Salmi, Kalervo Välimaa, 
Janne Väänänen sekä Maria ja Erkki 
Wuolijoki.

Rakuunakilta ry onnittelee Smoo-
lannin Husaareja!

n Näytöksessä  
oli mukana 
myös soppa-
tykki.
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Ratsaille – nouse!
n  TEKSTI: HEIDI LANU JA HENRI TIELINEN, KUVAT: KARI QVIST

n Kuvassa vasem-
malla Henri Tieli-
nen hevosella Taika 
ja Pauli Peurala he-
vosella Miina suo-
rittavat puomiteh-
tävää Heidi Lanun 
ratsastusvalmen-
nuksessa. 

n Vasemmalla Henri Tielinen hevosella Taika, Heidi Lanu, Pauli Peurala hevosella Miina. 

R atsastus kuului linnoitusopin, ty-
kistöopin, kaunokirjallisuuden, 
moraalin, historian, maantieteen, 
ranskan-, saksan- ja venäjänkiel-

ten sekä miekkailun ohella ensimmäisiin ka-
deteille opetettaviin oppiaineisiin vuonna 
1779 perustetussa Haapaniemen sotakoulus-
sa. Kadettikoulussa koulutettiin ratsastusta 
kadettikursseille aina 1970-luvulle asti.  Kes-
kimäärin kadettikurssin opetusohjelmaan 
kuului ratsastuskoulutusta 35 tuntia. Ope-
tusohjelman mukainen tuntimäärä riitti pe-
rusteiden ja yleistaitojen opettamiseen. 
Tavoitteena oli oppia hevosen satulointi, val-
jastus, ajaminen ja ravi maastossa, hiukan 
laukkaopetusta, ojien ylitystä ja kiipeämistä. 
Mitään varsinaista kilparatsastuskoulutusta 
ei annettu, vaan vastuu kehittyä ratsastajana 

ja harjoitella monipuolisempia taitoja jäi va-
paa-ajan harrastamisen varaan. Esimerkiksi 
viimeisellä ratsastuskoulutusta saaneella ka-
dettikurssilla ensimmäisellä tunnilla harjoi-
teltiin muun muassa toimiminen tallissa, he-
vosen satuloiminen ja huoltaminen ja vasta 
toisella kerralla päästiin ratsaille.

MYÖHEMMILLÄ tunneilla opeteltiin ratsail-
le nousemista ja ratsailta nousemista, käyn-
tiä, keventämistä ja ryhdikästä istumista. 
Varsinaisen ratsastuskoulutuksen päättymi-
sen jälkeen hevoset säilyivät Kadettikoulul-
la kuitenkin aina vuoteen 1992 saakka. Niitä 
käytettiin liikuntakoulutuksen ja johtamis-
taidon ”apuvälineinä”. Tähän liittyen ratsas-
tuskoulutusta annettiin muutamia tunteja ja 
kadeteilla oli mahdollisuus vapaaehtoiseen 

ratsastukseen, mihin Santahamina 
tarjosi hyvät maastot. 

KADETTIKOULUN ratsastuskoulutus 
on aina liittynyt vahvasti Uudenmaan 
Rakuunarykmenttiin. Itsenäisen Suo-
men Kadettikoulun sijaitessa vuosien 
1919 - 1923 välisenä aikana Helsingis-
sä Arkadiankadulla oli sillä oma tal-
li Kampin alueella, jonne myös URR 
oli tuolloin sijoitettu. Lisäksi useat Ka-
dettikoulun ratsastuksenopettajat oli-
vat aiemmin palvelleet URR:ssä.

KADETTI Henri Tielinen opiskelee 
102. kadettikurssilla Maanpuolustus-
korkeakoulussa. Henrin sotilasura on 
alkanut varusmiespalveluksesta Maa-
sotakoulun Rakuunaeskadroonassa. 
Aikanaan päähän taottu ratsuväen 
henki ei karissut edes useamman vuo-
den palveluksessa ammattialiupseerin 
virassa Merivoimissa. Kadettikurssil-
la opiskelu toi takaisin kotikaupunki 
Lappeenrantaan ja tarjosi mahdolli-
suuden ottaa aktiivisemmin osaa Ra-
kuunakilta ry:n toimintaan.

HENRI ottikin yhteyttä Etelä-Karja-
lan Eskadroonaan ja tuli seuraavaan 
ratsastusvalmennukseen ennakkoluu-
lottomasti kokeilemaan millaista rat-
sastaminen on ja oppimaan uutta. 
Rakuunakilta ry:n Etelä-Karjalan Es-
kadroona on järjestänyt ratsastusval-
mennuksia pitkin vuotta, suurin osa 
ratsastustunneilla kävijöistä on samo-
ja ratsastajia, jotka osallistuvat perin-
neratsastuksen toteutukseen kesäisin 
Lappeenrannassa. Ratsastusvalmen-
tajana eskadroonan ratsastustunneilla 
toimii Heidi Lanu.
 
JA NIINHÄN SIINÄ kävi, että kiin-
nostus ja into oppia ratsastamaan vei 
mukanaan. Keväällä Henri osallistui 
parille ryhmätunnille ja kun perinne-
ratsastukseen tarkoitetut hevoset tu-
livat Rakuunamäelle, harjoittelua jat-
kettiin varsin perinteisellä paikalla, 
Adolf Ehrnroothin aukiolla. Huomi-
oitavaa koulutuksen tehokkuudessa 
verrattuna Kadettikoulun opetusoh-
jelman mukaisiin ratsastustuntien si-
sältöihin on se, että ensimmäisen tun-

nin jälkeen oli hevosen varustamisen 
lisäksi ensikosketus jo kaikkiin askel-
lajeihin. Hevosten ollessa Rakuuna-
mäellä tarjoutui myös mahdollisuus 
käydä uittamassa Saimaassa hevo-
sia ratsastuksen jälkeen. Heidi val-
mensi Henriä yksityistunneilla heinä-
kuun ajan ja perinneratsastuskauden 
päätteeksi Henri oli valmis tekemään 
muutaman kaupunkiratsastuskeikan 
kokeneella ja varmalla Rollo-hevosel-
la. Mikäs olisikaan kadetille parempaa 
kesäloma tekemistä kuin ratsastaa 
luurankotakissa ja hurmahousuissa 
Lappeenrannan historiallisessa linnoi-
tuksessa ja satamassa tuomassa kau-
punkikuvaan komean tuulahduksen 
ratsuväen ajoilta.

Lähteet:
Ev Laukkanen: Ratsastus upseerin 
harrastuksena 1960-luvun kadetin 
näkökulmasta 30.8.2009.

Timo Nissinen: Viimeinen ratsastava 
kadettikurssi.
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Amerikan 
rakuunat Suomessa

Rakuunakilta ry:n 
edustaminen pitää 
ottaa vakavissaan 
mutta suorittaa saa 
naurussakin suin ku-
ten tässä vaativassa 
edustustehtävässä.

Dragons – US ARMY 2nd 

Cavalry Regiment 2nd 

Squadron osallistui Pans-

sariprikaatin johtamaan 

ARROW 2017 -harjoituk-

seen Niinisalossa touko-

kuun alussa.

n TEKSTI: JANNE KURKINEN 
KUVAT: LAURI SAARNIO

K uten edellisenä vuotena, 
Rakuunakilta ry yhdes-
sä Tampereen seudun rat-
suväenkilta ry:n kanssa 

osoitti heille ratsuväen vieraanvarai-
suutta.

Kävimme ratsujen kanssa tervehti-
mässä amerikkalaisia harjoituksen al-
kupuolella Niinisalossa.

Kun joukot ja liput olivat terveh-
tineet toisiaan ja lahjoja oli puolin ja 
toisin luovutettu, alkoi vapaampi yh-
dessäolo.

Ratsastimme yhdessä jalustintun-
tumalla suomalaisen Sulkeisjärjestys 
ratsain -ohjesäännön mukaisesti ja 
saimme havaita, että amerikkalaisis-
ta yllättävän monet osasivat ratsastaa. 
Monilla oli kotonaan valloissa ratsuja 
ja saimmekin ratsastuskutsuja muun 
muassa Floridaan.

Pääsimme kokeilemaan heidän 
Styker-vaunujaan; nyt mukana oli 
myös tykistöä ja panssarintorjuntaka-
lustoa. Näiden välineiden käyttöko-
kemukset taistelukentiltä eri puolilta 
maailmaa olivat erittäin mielenkiin-
toista kuultavaa.

Lopuksi he tarjosivat meille Ame-
rikan malliin BBQ päivällisen, jonka 
lomassa tarinat ja ajatukset vaihtoi-
vat omistajaa. Hyvän tarjoilun ohes-
sa saimme hämmästyä siitä kuinka 
hyvin he tunsivat meidän sotahisto-
rian ja kuinka suuresti he arvostavat 
sitä, mitä olemme tehneet ja mitä täl-
lä hetkellä teemme Euroopan turvalli-
suuden eteen. Ei jäänyt epäselväksi: 
He eivät jätä meitä yksin. Lanseerat-

tiin uusi termi: United (FIN-US) Ca-
valry.

Seuraavan viikonloppuna isän-
nöimme veljesrakuunoillemme pe-
rinteisen suomalaisen saunaillan. 
Alkujaan meidän piti saada heitä vie-
raaksemme vain 10 henkilöä, mutta 
harjoitusvierailun aikana syntyneen 
yhteishengen johdosta joukko kasvoi 
täyteen bussilastiin.

Tämä aiheutti järjestelyihin mel-
koisen kriisin, josta meidät pelasti Sa-
takunnan Lennoston komentaja, joka 
luovutti edustussaunansa Pirkkalan 
tukikohdasta käyttöömme.

Vieraillemme sauna ja vasta jäänsä 
menettänyt järven kylmähkö vesi oli-
vat tietenkin elämys sinällään. Mutta 
olivat tarjoilutkin ja huolenpito aivan 
omaa luokkaansa. Ja niinhän kävi, 
että vieraiden lähtö siirtyi aina uudes-
taan seuraavaan aikamääreeseen.

Saunassa sovellettavat erityismää-
räykset olivat heille ensin selvästi vai-
keita ja jännittäviä. Puhuttelukielto ja 
sotilasarvojen pois jättäminen olivat 

heille haaste, jota lisäsi se, että isän-
nät pitivät huolen siitä, että saunaan 
meni aina kerrallaan ryhmä, joissa oli 
miehistön, alipäällystön ja päällys-
tön edustajia sekaisin. Seuraukset täs-
tä olivat sellaisia, joita me pidämme 
melko itsestään selvinä, mutta vieres-
tä nähtynä oli vaikea olla mykistymät-
tä. Tämä kokemus saattoi olla heidän 
yksikkönsä tärkein ja merkittävin tuli-
ainen Suomesta.

Kun eron hetki tuli, oli molemmin 
puoleinen lupaus yhteydenpidon jat-
kamisesta päivänselvä ja vahvistet-
tu. Heidän rykmenttinsä yhteisö ko-
timaassaan haluaa myös asettautua 
yhteistyöhön kanssamme. Me olem-
me ensimmäiset Yhdysvaltojen ulko-
puolella.

Menestyksestämme Rakuunakil-
ta ry kiitää yhteistyötahoja: Hämeen 
Eskadroona – Tampereen seudun rat-
suväenkilta ry, Pauli Mikkola / Conti-
nental-renkaat, Panssariprikaati ja Sa-
takunnan Lennosto

n Jotkut onnekkaat saivat vaihdettua 
kannukset. Vaikea arvioida kumpi täs-
sä kuvassa on enemmän tyytyväinen. 
Erilaiset tunnukset ja merkit olivat ha-
luttuja vaihdokkeja. Myös FB kave-
ruuksia syntyi erittäin runsaasti. L iittovaltuuston syysko-

kouksessa 2016 Lap-
peenrannassa kiltaveli, 
sotakamreeri Arto Pek-

kola luovutti liitolle kaksi tau-
lua, joihin hän oli koonnut poh-
joismaisilla kiltapäivillä saamiaan 
pohjoismaisten maanpuolustus-
järjestöjen ja pohjoismaisten ase-
lajien pinssejä ja muita merkkejä.

Kiltaveli Pekkola on ollut mu-
kana pohjoismaisilla kiltapävillä 
vuodesta 1969, ja hän on osallis-
tunut melkein jokaiselle kiltapäi-
välle. Arto Pekkola on ansiokkaas-
ti toiminut kiltapäivillä Suomen 
delegaation lipunkantajana aina 
vuoteen 2009 asti, jonka jälkeen 
oli nuorempien aika ottaa vastuu 
Suomen lipun kantamisesta. 

Arto Pekkola luovutti 
liitolle kaksi taulua



60 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 61

K arjalan Ratsurykment-
ti 100 vuotta -juhlalli-
suudet alkoivat seppe-
leenlaskulla Karjalan 

Ratsujääkärirykmentin muistomer-
killä evankelisluterilaisessa kirkko-
puistossa lauantaina 17.3.2018 klo 
13.00. Ratsurykmentti perustettiin 
6.4.1918 Joensuussa.

Ratsumieskilta ry Joensuun Es-
kadroona oli tehnyt vuonna 1975 
esityksen Joensuun kaupungin 
hallitukselle Karjalan Ratsujääkä-
rirykmentin muistolaatan sijoit-
tamisesta yhteiskoulun seinään. 
Yhteisessä neuvonpidossa kaupun-
gin edustajien ja Ratsumieskillan 
kanssa päästiin sopimukseen, että 
muistomerkki pystytetään lähellä 
olevaan kirkkopuistoon.

Kesäkuun 20. päivä 1976 kirkko-
puistossa järjestettyyn maanpuo-
lustusjuhlaan saapuivat muun mu-
assa Karjalan Ratsujääkärykmentin 

ainoat elossa olevat jäsenet, jääkä-
rieversti Heikki Rautiainen, jää-
kärieverstiluutnantti Harry Vihtol 
sekä jääkäriratsumestari Taito Nur-
minen. Ratsumieskillan kunniarat-
sumies kenraali Gustav Ehrnrooth 
oli myös paikalla kunnioittamassa 
tilaisuutta.

Joensuun Eskadroona 
ratsumiesperinteen 
jatkajana
Joensuun Eskadroonan 50-vuo-
tistaivalta juhlittiin lauantaina 
17.3.2018 evankelisluterilaisessa 
seurakuntakeskuksessa maanpuo-
lustusjärjestöjen kutsuvieraiden ja 
killan jäsenten seurassa.

Tilaisuus aloitettiin ilomantsi-
laisten Eero Lassilan ja Mervi So-
lehmaisen reippailla sota-ajan lau-
lumusiikkiesityksillä.

Puolustusvoimat  
tervehtii
Puolustusvoiman tervehdyksen juh-
laan toi Pohjois-Karjalan aluetomis-
ton päällikkö everstiluutnantti Janne 
Myller.

”Tämän päivän armeijoissa ’ratsu-
väen’ rooli on edelleen kiistaton. He-
vosten paikan vain ovat ottaneet pans-
sarivaunut ja helikopterit. Tarkoitus ja 
käyttöperiaate ovat edelleen samat. 
Mahdollistetaan hyvällä liikkuvuu-
della nopeat painopisteen muutokset 
ja ratkaistaan taistelu panssaroinnil-
la ja tulivoimalla. Myös Suomen puo-
lustusvoimat ja erityisesti Maavoimat 
pyrkivät edelleen pitämään yllä ratsu-
väen perinteitä suorituskyvyn muo-
dossa. Maavoimissa on korostettu eri-
tyisesti nopeaa toimeenpanokykyä, 
liikkuvuutta ja tarvittaessa myös tu-
livoimaa sekä joukkoja, joissa nämä 
kaikki yhdistyvät osaavan henkilös-
tön käsissä.

Onnea 50-vuotiaalle Joensuun Es-
kadroonalle!”

Ratsumieskillan 
tervehdys juhlaan
Ratsumieskillan sihteeri Jussi Sainio 
ja Matti Hilska toivat pääkillan ter-
vehdyksen juhlivalle eskadroonalle:

”Joensuun Eskadroona on osa Rat-
sumieskiltaa. Ratsumieskillan perintei-
siin kuuluu kaksi merkittävää tapahtu-
maa vuosittain: Ilomantsin taistelujen 
muistopäivä heinä-elokuun vaihtees-
sa ja Breitenfeldin päivä syyskuussa. 
Hämeen Ratsurykmentti (HRR) tais-
teli jatkosodan viimeisissä taisteluis-
sa Ilomantsin alueella heinä-elokuun 
vaihteessa 1944. Taistelujen muisto-
juhlaa vietetään Ratsumieskillan toi-
mesta Hattuvaaran Taistelijan talolla. 
Vastuullisena järjestäjänä on toiminut 
ansiokkaasti nyt 50 vuotta täyttävä Jo-
ensuun Eskadroona. Siitä lausumme 
kiitoksemme.

Tänään juhlimme Joensuun Eskad-
roonan 50-vuotistaivalta, joka alkoi 
siis vuonna 1968. Tervehdimme nuor-
ta, mutta kokenutta aktiivista eskad-
roonaa.”

Killan jäsenten 
palkitseminen
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n kil-
taristit luovutettiin seuraaville jäse-
nille: Petri Makkonen sai hopeisen 
kiltaristin ja pronssisen kiltaristin sai-
vat Sointu Pärepalo, Erkki Leppä-
nen, Olli Lavikainen ja Marko Virk-
kunen. Ratsumieskillan sihteeri Jussi 
Sainio ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
liittovaltuuston jäsen Harri Norismaa 
luovuttivat kiltaristit. Vuoden kiltalai-
sena palkittiin Pentti Lihavainen.

Joensuun Eskadroona  
50 vuotta
Eskadroonan sihteeri Raimo Virk-
kunen kertoi juhlayleisölle Joensuun 
Eskadroonan toiminnasta alkutaipa-
leesta tähän päivään. Yhdistyksen pe-
rustajat ja myöhemmin liittyneet jä-
senet olivat useimmat 1., 2., 3., 4. 
ja 5.HHR:n Ilomantsissa jatkosotaan 
osallistuneita ratsumiehiä. Heille oli 
tärkeää kokoontua ja tulla tapaamaan 
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 
aseveljiä vuosien jälkeen Ilomantsin 
taisteluiden muistopäiville Hattuvaa-
ran Taistelijan talolle.

Huomattavin tapahtuma killan toi-
minnassa vuonna 1969 oli Hämeen 
Ratsurykmentin Ilomantsin taistelu-
jen muistomerkin paljastus Hattuvaa-

n Seppleenlaskijoina Ratsu-
mieskilta ry:n Jussi Sainio 
keskellä, Joensuun Eskad-
roonasta Pentti Lihavainen 
ja Raimo Virkkunen.

n TEKSTI RAIMO VIRKKUNEN
KUVAT KALE VI LOHIRANTO

Ratsuväen perinnettä 
juhlittiin Joensuussa

n Karjalan Ratsujääkärirykmentti  pe-
rustettiin tällä paikalla 1918 Sven 
Wecströmin  johdolla.

n Eero Lassila ja Mervi Solehmainen.

n Evl. Janne Myller puhujakorokkeella.

n Jussi Sainio puhujakorokkeella.
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rassa 14.–15. kesäkuuta. Juhlassa oli 
mukana noin 400 ratsumiestä ympäri 
Suomea, muun muassa rykmentin ko-
mentaja kenraali Gustav Ehrnrooth, 
pääkillan puheenjohtaja everstiluut-
nantti Matti Santavuori sekä pääkil-
lan jäseniä.

Hämeen Ratsurykmentin (HRR) 
muistomerkkejä on paljastettu myö-
hemmin Hattuvaaran taistelupaikoil-
le muun muassa 1.HRR muistomerk-
ki Tiittasen talon kohdalla Taistelijan 
polun alkupäässä. 3.HRR Polvikoskel-
la. 4.HRR ja 5.HRR Palovaaran leväh-
dysalueella.

Tapahtumasta muodostui perin-
ne, jota on vietetty Ratsumieskillan 
ja Hämeen Ratsujääkäripataljoonan 
joukko-osaston kanssa vuoteen 2014 
saakka. Vuodesta 2015 alkaen tapah-
tumaa on vietetty Hämeen aluetoimis-
ton kanssa.

Huhtikuun 6. päivänä 1968 pe-
rustavassa kokouksessa, joka pidet-
tiin Karjalan Talon kabinetissa, olivat 
paikalla seuraavat ratsumiehet Einari 
Rosendalh, A. Hirvonen, Yrjö Kuos-
manen, Erik P. Heikkinen, Erkki 
Piiroinen, Kaino Vatanen, Niilo Tei-
salo, Onni Leppänen ja Esa Sovelius.

Osaston tehtäväksi määriteltiin va-
paaehtoinen toiminta ratsumiesasian 
puolesta. Katsottiin tärkeäksi, että pää-
killan johdon ja eskadroonien yhteyden-
pito nopeutuu sekä pysyy ajan tasalla.

Joensuun Eskadroonalle saatiin 
omat säännöt vuoden 1968 lopul-
la. Jäsenmäärä kohosi 1970-luvun al-
kuun mennessä 160–170-vahvuiseksi 
osastoksi. Eskadroona palkittiin use-
ana vuotena parhaana jäsenhankkija-
na. Jäsenille tilattiin killan oma Ratsu-
mies-lehti, jota toimitettiin Lahdessa.

Sääntömuutos tuli ajankohtaisek-
si vuonna 2002 Pohjois-Karjalan lää-
nin sulautuessa Itä-Suomen lääniin. 
Myös jäsenvalintoja muutettiin, jotta 
osastoon voitiin ottaa myös naisjäse-

niä. Eskadroonan jäsenmäärä on vuo-
den 2018 alussa 22 jäsentä, joista kak-
si on veteraanijäsentä.

Pohjois-Karjalan 
reserviläispiiri ry:n 
tervehdys
Toiminnanjohtaja eversti evp Jouni 
Mattila toi tervehdyksen juhlivalle Jo-
ensuun Eskadroonalle.

Musiikkiesityksenä kuultiin Eero 
Lassilan hanurin säestyksellä ja Mer-
vi Solehmaisen esittämänä Äänisen 
aallot ja Veteraanin iltahuuto.

Lämminhenkinen tilaisuus päättyi 
yhteisesti laulettuun Karjalaisten lau-
luun.

n Kiltaristit saaneet henkilöt vasemmalta Petri Makkonen, Erkki Leppänen, Olli Lavikainen ja Marko Virkkunen.

n Raimo Virkkunen kertoo eskadroo-
nan historiikistä.

n Eversti evp Jouni Mattila. R
atsumieskilta sai elokuussa 2017 sähköpos-
tiviestin Venäjältä. Alex Borisov -niminen 
henkilö ilmoitti, että etsintäosasto Provod-
nik (ven. opas) oli löytänyt talon perustukset 
Mustamäen alueelta Karjalankannaksella. 

Kaivauksissa oli löytynyt suomalaisen Ratsuvä-
kiprikaatin esikunnan sinettileimasin, jossa oli 
teksti III Ratsuväkiprikaati Esikunta. Etsin-
täosasto halusi palauttaa sen Ratsuväkipri-
kaatin seuraajalle, ja Alex Borisov tieduste-
li, miten palautuksen voisi tehdä.

Lokakuussa tuli viesti Pietarin nuori-
sotalolta (Saint-Petersburg House of Youth). 
Viesti oli osoitettu ”kaikille, joita asia kos-
kee”. Viestissä oli kutsu kunniavieraaksi 
Memory Watch 2017 -tapahtumaan Pieta-
riin. Tilaisuuden yhtenä osana oli mainitun 
sinettileimasimen luovuttaminen suoma-
laisten edustajalle. Vastasin kirjeeseen ja il-
moitin edustavani Ratsumieskiltaa, joka vaalii suomalai-
sen ratsuväen perinteitä, ja pyysin saada lisätietoja sekä 
tarkan ohjelman. Tapahtuman pitopaikka ja -aika ehtivät 

vaihtua kirjeenvaihdon aikana pari kertaa. Kun viisumit ja 
matkaliput oli hoidettu, paikka ja aika olivat muuttuneet 
jälleen. Lopulta saimme sovittua yhteyshenkilöni Kristina 
Martynovan kanssa, että sinettileimasin tullaan luovut-

tamaan sunnuntaina 10.12.2017 Koshkinon Nuoriso-
keskuksessa Laatokan rannalla samaan aikaan, 

kun suomalaisen Sotavainajien muiston vaa-
limisyhdistyksen delegaatiolle luovutetaan 
viiden sotavainajan jäänteet.

Soitin Ratsumieskillan perinneupsee-
rille Juha Erolalle lähdöstäni paria viik-
koa ennen lähtöä ja lähetin Alex Borisovin 
lähettämän kuvan sinettileimasimesta. Pa-

rin tunnin kuluttua kilahti sähköposti. Juha 
lähetti otteen sotapäiväkirjasta, josta ilmeni, 
että esikuntana toiminut talo sytytettiin tu-
leen 14.6.1944 klo 18.30, kun Ratsuväkipri-
kaatille tuli kiire lähteä paikalta Vammeljär-
ven suuntaan. Hetken kuluttua Juha lähetti 

valokuvan rakennuksesta, jossa esikunta oli sijainnut. Li-
säksi sain vielä kartan, jossa Ratsuväkiprikaatin esikunta 
oli sijainnut. Sain parhaat mahdolliset eväät sinettileimasi-

Kotiinpaluu

n Alex Borisovin sähkö-
postilla lähettämä kuva 
leimasinsinetistä.

n Rakennus, josta 
Ratsuväkiprikaati 
poistui 14.6.1944 
ja jonka rauniois-
ta leimasinsinetti 
löytyi.

n TEKSTI: JUSSI SAINIO
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men noutoa varten. Perinneupseerim-
me on ajan tasalla.

Sattumalta tutustuin suomalaisen 
delegaation jäseniin Pentti Killströ-
miin ja Markku Kiikkaan televisi-
on välityksellä. Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistyksen ja näiden mies-
ten toiminnasta esitettiin itsenäisyys-
päivänä tunnin mittainen dokumentti. 
Miehet oli sen jälkeen helppo tunnis-
taa tavatessamme Pietarissa.

Sunnuntaina 10.12.2017 aamiai-
sen jälkeen tapasimme suomalaisten 
kanssa heidän hotellissaan. Matka 
Koshkinoon miesten autolla alkoi ko-
vassa räntäsateessa. Kun saavuimme 
Laatokan rannalle, tuli kohtuullisen 
nopeasti selväksi, että tilaisuudessa 
puhuttiin ainoastaan venäjää. Pentti 
Killströmillä oli kieli hallinnassa, jo-
ten tulkkaus onnistui. Vainajista sekä 
leimasinsinetistä allekirjoitettiin luo-
vutustodistukset, minkä jälkeen juo-
tiin makoisat tsajut.

Luovutustilaisuus pidettiin ulko-
kentällä. Ulkokentällä oli kaksi pöy-
tää, toisen päällä oli viininpunainen 
pieni arkku, jonka päällä oli kukkien 
lisäksi kehyksessä nappeja, kampa ja 
tuntolevy. Arkussa oli viiden suoma-

Sinettileimasimen löytäjä Alex Bo-
risov luovutti leimasinsinetin kehys-
tettynä laatikkoon, jossa sinettileima-
simen lisäksi oli kaksi vahasinettiä 
ja kannukset. Luovutuksen jälkeen 
pidin kiitospuheen Ratsumieskillan 
puolesta. Alex Borisov lupasi lähettää 
kartan sinettileimasimen tarkasta löy-
töpaikasta. Se tulikin muutaman päi-
vän kuluttua sähköpostilla. 

Pienten keskustelujen jälkeen suo-
malaisten vainajien jäänteet nostettiin 
autoon ja paluu räntäsateessa koh-
ti Pietaria alkoi. Myöhäisen lounaan 
jälkeen Markku ja Pentti jatkoivat 
matkaa kohti Viipuria, jonne vaina-
jat varastoidaan evankelis-luterilaisen 
kirkon ylisille myöhempää tutkimus-
ta ja kotimatkaa varten. Viipurista he 
jatkoivat matkaa Helsinkiin.

Sotavainajien muiston vaalimisyh-
distys hoitaa Venäjällä suomalaisten 
sotamuistomerkkejä ja noutaa löy-
detyt sotavainajat takaisin kotimaa-
han. Ratsumieskilta kiittää yhdistystä 
avusta ja hyvästä yhteistyöstä.

Ratsuväkiprikaatin leimasinsinet-
ti annetaan näytteille aluksi Hevosur-
heilumuseoon Ypäjälle.

N
ykyisellä Porin pri-
kaatin killalla (alun 
perin vuonna 1959 
perustetulla Porin 
rykmentin ja myö-

hemmin myös Porin rykmentin – 
Porin prikaatin killalla) on maan 
vanhin joukko-osastokillan lippu. 
Porilaiskilta on perustamisjärjestyk-
sessä maan toiseksi vanhin. Killan 
jäsenmäärä on 1 400.

Lipun suunnitteli kiltaveli, ma-
juri Eino Laitakari, joka tunsi po-
rilaishistorian hyvin: hän osal-
listui aikanaan myös rykmentin 
historiakirjoitukseen. Lipun sinikel-
taisella pohjalla ovat kuvattuina eri 
puolilla kahden maakunnan eli Var-
sinais-Suomen tunnusmerkki haar-
niskakypärä sekä toisella puolella 
Satakunnan karhu. Varsinais-Suo-
mesta on tullut enemmistö varus-
miehistä, nykyään jopa yli 70 %!

Loimaan ja Salon alueosasto sekä 
kiltaan liittynyt Loimaan seudun 
vääpelikerho ovat teettäneet pääkil-
lan lippua noudattelevat lippunsa 
omin lisätunnuksin. Turun alueosastolla on omanlaisensa 
lippu, joka poikkeaa niin kooltaan kuin tyyliltäänkin pää-
killan lipusta. Se on iältään vanhin alueosastojen lipuista.

Kiltalipun ensimmäinen naulaaja oli 14.2.1965 Porin 
rykmentin ensimmäinen komentaja, myöhempi jääkäri-
kenraaliluutnantti Hugo Österman. Kiltalippu ei ole tais-
telulippu, mutta se kokoaa symbolisesti kiltaveljet ja -sis-
kot. Historiallisesti lipun katsotaan velvoittavan kiltalaisia 
Porin rykmenttiin liittyvän kenraali von Döbelnin vaaku-
nakilpeen kirjoitetun sloganin sanoin: Kunnia – Velvolli-
suus – Tahto.

Kiltalippu uusittiin kutakuinkin 
alkuperäisessä muodossaan vuonna 
1993. Porin rykmentin komppania-
lippu tunnetaan muun muassa vuo-
delta 1749. Vapaussodan aikana Po-
rin rykmentillä oli oma lippu, joka 
uusittiin valtionhoitaja-ylipäällikkö 
Mannerheimin 15.3.1919 antamal-
la käskyllä. Lippu vihittiin 13.4.1919 
Porin kirkossa juhlavin menoin. 
Seremonian jälkeen Mannerheim 
luovutti lipun silloiselle rykmen-
tinkomentajalle, majuri Hugo Öster-
manille. 

Niin silloisen rykmentin kuin ny-
kyisen prikaatimmekin lipun tan-
gossa liehuu muistona ja näkyvänä 
tunnustuksena Vapaudenristin pu-
navalkoinen nauha. Siihen on kirjoi-
tettu sanat ”Satakunta” ja ”Pori”. Ne 
ovat merkkinä ja muistona siitä, että 
Porin rykmentti osallistui vapausso-
taan.

15.3.1919 Mannerheimin anta-
malla päiväkäskyllä muutettiin myös 
Turkuun sijoitetun, tekstin mukaan 
kovin vieraskaikuista nimeä kanta-

van Hämeen jalkaväkirykmentin nimi Porin rykmentiksi. 
Sen vaalittavaksi määrättiin paitsi Porin rykmentin vuosi-
en 1626–1810 ajanjakson myös vapaussodan taisteluiden 
perinteet.

Jo maaliskuussa 1919 oli rykmentin vuosijuhlapäiväksi 
vahvistettu 13. syyskuuta. Se oli vuosien 1808–1809 Suo-
men sodan Juuttaan taistelun päivä. Tätä noudatettiin aina 
vuoteen 1926 saakka, jolloin juhlapäiväksi määrättiin 16. 
helmikuuta: sinä päivänä vuonna 1626 oli annettu ryk-
mentin perustamiskäsky. Vuosijuhlaa vietetään edelleen-
kin tällä päivämäärällä.

laisen sotavainajan jäänteet. Arkun 
takana seisoi nuori mies suomalaises-
sa sotilasasussa ja kivääri olalla. Vie-
ressä oli punainen arkku, jonka päällä 
oli kukkien lisäksi valokuva miehes-
tä. Arkussa oli kuvan esittämän mie-
hen jäänteet. Arkun takana oli kaksi 
venäläiseen toisen maailmansodan ai-
kaiseen pukuun pukeutunutta nuorta 
miestä kiväärit olalla.

n Vasemmalta German Sax (vainajien luovutus), Alex Borisov (leimasinsinetin löytäjä), Jussi Sainio puhumassa ja Pentti 
Killström kääntämässä puhetta venäjäksi.

n Leimasinsinetti ja kannukset.

Porilaisilla maan vanhin 
kiltalippu

n TEKSTI JA KUVA: KARI NUMMILA

n Lippuvartiossa ovat Seppo Yli-Nissilä, 
Markku Nummijoki ja Tauno Rohkimai-
nen. Kuvassa on Satakunnan puoli, jon-
ka ylänurkassa näkyy Varsinais-Suomen 
tunnus, haarniskakypärä.
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Taustaa
Joulukuussa 2015 asetettu MPK:n 
pioneerikoulutusta kehittävä työryh-
mä aloitti työskentelynsä helmikuus-
sa 2016. Tavoitteena oli laatia MPK:lle 
nousujohteinen pioneeri- ja suojelu-
koulutuksen koulutusohjelma. Työ-
ryhmässä oli kahdeksan jäsentä, jotka 
edustivat kattavasti PAL:n jäsenkilto-
ja ja jotka toimivat MPK:ssa koulutta-
jina kattaen kaikki pioneeritoiminnan 
lajit (suluttaminen, liikkeenedistä-
minen, suojanedistäminen, suoje-
lu ja tukeutumisrakentaminen). Työ-
ryhmän kokoonpano oli seuraava: pj. 
Pekka Martikainen (Pohjois-Karjalan 
Pioneerikilta ry), muut jäsenet Kim-
mo Salo (MPK Savo-Karjalan Maan-
puolustuspiiri), Sami Hotakainen 
(Pioneeriosasto/HRUP), Arto Joki-
nen (Keski-Suomen Pioneerikilta ry), 
Janne Kalinainen (Pohjan Pionee-
rikilta ry), Ismo Pajarinen (Pääkau-
punkiseudun Pioneerikilta ry) ja Tuo-

Lokakuussa 2017 Tikkakoskella 
järjestetty pioneeritoimintakurssi toi-
mi pilottikurssina ja kouluttajakou-
lutuksena perustason moduuleille 
1-3. Kurssilla käytiin läpi suluttami-
sen moduulit 1-2 (miinat ja panokset, 
varamiinoite ja sen dokumentoin-
ti, pioneerien rakentaman sulutteen 
vastaanotto ja ylläpito) sekä moduu-
li 3 (liikkeen edistäminen). Kurssil-
le osallistui kokeneita pioneerikou-
luttajia eri puolilta Suomea. Kurssin 
jälkeen osallistujilla on hyvät valmi-
udet soveltaa oppimaansa ja järjestää 
vastaavia kursseja omalla alueellaan. 
Kurssin johtajana toimi Arto Jokinen. 
Kurssi järjestetään seuraavan kerran 
lokakuussa 2018 Tikkakoskella.

Helmikuussa 2018 pidetään Hami-
nassa (RUK) perustason moduulien 4 
ja 5 pilotti/kouluttajakurssi. Moduu-
lissa 4 opetetaan yksittäisen taisteli-
jan ja partion tuliaseman rakentami-
nen, maastouttaminen ja ilmasuoja. 
Moduulissa 5 käsitellään henkilökoh-
taisen suojavarustuksen käyttö sekä 
suojelu- ja puhdistustoiminnan pe-
rusteet. Kurssinjohtajana toimii Ari 
Halonen ja suojelukouluttajana Jan-
ne Kalinainen. 

Jatkotaso
Jatkotason kurssit on tarkoitettu 
PAIKP pioneerijoukkueen (joukko 
johtajineen) sekä muiden pioneeria-
selajin reserviläisten koulutuksen pe-
ruspaketiksi, jolla osaaminen saadaan 
päivitettyä ajan tasalle, vaikka varus-
miespalveluksesta ja/tai edellisestä 
harjoituksesta olisi kulunut pitempi-
kin aika. Lähtötasovaatimuksena on 
perustason kurssien suorittaminen 
tai vastaavat tiedot ja taidot. Jatkota-
so sisältää kuusi yhden viikonlopun 
mittaista kurssikokonaisuutta. Koska 
paikallispataljoonien tehtävät vaihte-
levat maan eri puolilla, voidaan jat-
kotason kursseista räätälöidä kunkin 
alueen tarpeisiin sopiva koulutusko-
konaisuus, joka toteutetaan 2-3 vuo-
den kuluessa.

Huhtikuussa 2016 ja 2017 Hami-
nassa järjestetyillä Salpa-harjoituk-
sen pioneerikursseilla koulutettiin 
joukkueen- ja ryhmänjohtajille su-
luttamista uuden suluttamiskonsep-
tin mukaisesti (jatkotason kurssi 1). 
Kursseilla harjoiteltiin sulutteen ja 
sen osien suunnittelua aluksi kart-
taharjoituksena ja sitten maastossa 
käytännössä tekemällä ja ottaen huo-
mioon tuettavan joukon taistelusuun-
nitelmat. Kurssinjohtajina toimivat 

Heikki Kalve ja Ossi Hietala. Kurssi 
toteutetaan myös huhtikuussa 2018.

Syyskuussa 2016 Vekaranjärvel-
lä Kymijoki-harjoituksen pioneeri-
kurssilla harjoiteltiin sulutteen raken-
tamista ja rakentamisen johtamista 
joukkueen mittakaavassa (kurssi 2). 
Sulute suunniteltiin samaan harjoi-
tukseen osallistuvan jalkaväkikomp-
panian tarpeiden mukaisesti, ja siitä 
rakennettiin yksi torjuntatasa. Kurs-
sin johtajana toimi Heikki Kalve.

Huhtikuussa 2016 Hälvälässä Ke-
vät Hälvä -harjoituksen pioneerikurs-
silla harjoiteltiin liikkeen edistämistä 
(kurssi 4). Kurssilla tutustuttiin vi-
hollisen suluttamiseen ja miinoihin. 
Maastokuorma-auton lavalle ja maas-
toon rakennettiin ampumasuojat 
hiekkasäkeistä ja suojapaneeleista. 
SIMI-raivaamista harjoiteltiin reser-
viläis- ja metsästyskivääreillä ampu-
malla. Kurssinjohtajana toimi Tuomo 
Pohjantuli.

Syyskuussa 2016 ja 2017 Hämeen 
Ilves -harjoituksen pioneerikursseil-
la Hattulassa harjoiteltiin sotilasrä-
jäytystöitä alkaen heittopanoksista, 
kivistä ja kannoista päättyen teräsp-
rofiilien räjäytyksiin (kurssi 6). Kurs-
seilla on harjoiteltu myös kaikkien 
tavallisimpien sytytysjärjestelmien 

n TEKSTI: TUOMO POHJANTULI, KUVAT: ILKKA JAAKKOLA

Kesään 2018 
mennessä 
suurin osa 
kursseista 
on toteutettu 
vähintään 
kerran, osa jo 
parikin kertaa.

mo Pohjantuli (Korian Pioneerikilta 
ry), sihteeri MPK:n koulutuspäällik-
kö Juha Niemi. Koulutusohjelman 
raportin luovuttamisen jälkeen jal-
kauttamisvaiheessa Janne Kalinainen 
Pohjan Pioneerikilta ry:stä toimii työ-
ryhmän puheen-johtajana.

MPK:lla on merkittävä rooli puo-
lustusvoimauudistuksen yhteydessä 
luotujen paikallisjoukkojen koulutuk-
sessa. Siksi koulutusohjelman ensi-
sijaiseksi kohderyhmäksi valikoitui 
luontevasti paikallispataljoonat ja nii-
den pioneeritoiminta kokonaisuudes-
saan, ei pelkästään pioneeritehtäviin 
sijoitettu henkilöstö. Koulutusohjelma 
ja kurssien sisältö on laadittu aselajin 
uusimpien ohjeiden ja menetelmien 
(muun muassa Suluttamisen käsikir-
ja 2017) mukaisesti, ja niissä korostuu 
Taistelutapa 2015 -mukainen eri jouk-
kojen ja aselajien yhteistoiminta. 

Kehittämistyöryhmä luovutti ra-
porttinsa kesäkuussa 2016 MPK:n toi-

minnanjohtaja kenraali Laatikaiselle. 
Lokakuussa 2016 perustettiin pysy-
vä valtakunnallinen pioneerikoulu-
tuksen kehittämisryhmä, jonka toimi-
kausi jatkuu vuoden 2019 loppuun. 
Ryhmän kaikki jäsenet osallistuivat 
koulutusohjelman laatimiseen, ja ryh-
män tehtävänä on koulutusohjelman 
jalkauttaminen. Tässä artikkelissa esi-
tellään lyhyesti vuosina 2016–2017 to-
teutettuja ja 2018 toteutettavia ohjel-
maan kuuluvia koulutusohjelmaan 
sisältyviä joukkojen koulutukseen liit-
tyviä kursseja.

Perustaso
Perustason kurssien otsikkona on 
Taistelijan pioneeritaidot. Tavoittee-
na on opettaa kaikkien taistelijoiden 
– tehtävästä riippumatta – tarvitsemia 
pioneeritoiminnan perustaitoja. Kou-
lutuspaketti sisältää viisi yhden päi-
vän mittaista moduulia.

Pioneerikoulutusohjelman 
jalkauttaminen 2016–2017

n Kuvat: Kevät Hälvä 
Pioneerikurssi 2016.



68 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 MAANPUOLUSTAJA 1•2018 69

(tulilanka, sähkö ja impulssiletku) 
käyttöä. Kurssit on toteutettu PV:n ti-
laamina VEH-harjoituksina, kurssin-
johtajana Tuomo Pohjantuli.

Huhtikuussa 2016 ja 2017 Outo-
kummussa järjestettiin vastaavat rä-
jäytyskurssit. Näissä kursseissa eri-
tyistä oli se, että ne toteutettiin ilman 
PV:n kalusto- ja kouluttajatukea sivii-
livälinein siviilialueella. Kurssinjohta-
jana toimi Pekka Martikainen.

Jatkotason kursseista ei vielä ole 
toteutettu suojan edistämisen (kurssi 
3) ja suojelun kursseja (kurssi 5). 

Syventävä taso
Syventävän tason kursseista toteutet-
tiin vuonna 2017 Hälvälässä kaksi-
vaiheinen EOD-raivaamiskurssi. Yk-
kösvaihe järjestettiin huhtikuussa 
Kevät Hälvä -harjoituksen yhteydessä 
MPK:n kurssina, mutta PV:n vahval-
la tuella. Kymen pioneeripataljoonan 
raivaajakomppanian kurssiosasto toi-
mitti kurssille tarvittavan päivitetyn 
kirjallisen materiaalin ja PowerPoint-
esitykset sekä tunnistamiskoulutuk-
sen havaintovälineet. Lisäksi kurssin-
johtaja pääsi pariksi päiväksi mukaan 
RAIVK:n järjestämälle EOD 2 -kurs-
sille. 

Huhtikuun kurssi perustui EOD 2 
-kurssin tiivistettyyn sisältöön. Kurs-
silla keskityttiin aluksi EOD-perus-
teisiin teoriassa ja sitten harjoiteltiin 
yleis- ja tyyppitunnistamista käytän-

nössä. Lisäksi kerrattiin myös taiste-
luensiapua räjähdysvammoihin kes-
kittyen. Kurssi toteutetaan seuraavan 
kerran huhtikuussa 2018 Hälvä-har-
joituksessa.

Lokakuun kurssi oli jatkoa kevään 
kurssille, ja suurin osa kurssilaisista 
olikin samoja kuin huhtikuun kurssil-
la. Kurssi oli PV:n tilaama ja johtama 
vapaaehtoinen harjoitus. Siellä ker-
rattiin teoria lyhyesti ja sitten pääs-
tiinkin asiaan: raivaamaan muutamia 
"kovia" kohteita räjäyttämällä. Jouk-
ko-osastojen pienistä materiaalikiinti-
öistä huolimatta on hienoa, että kurs-
sille saatiin oikeita raivaamiskohteita 
ja kurssilaiset saivat hiukan tuntumaa 
raivaamisesta ja tarvittavista suojaus-
toimenpiteistä. Kurssien johtajana toi-
mi Tuomo Pohjantuli.

Syventävän tason kurssia Pionee-
ritoiminta rakennetulla alueella ei ole 
vielä toteutettu.

Jotos
Vuosittain järjestettävä Pioneeri- ja 
suojelujotos halutaan nykyisen linja-
uksen mukaisesti nähdä ensisijaisesti 
koulutustapahtumana, jossa suorituk-
set arvostellaan. Tulosten perusteella 
selviää sitten myös partioiden osaa-
mistaso muihin verrattuna ja keski-
näinen paremmuusjärjestys. Vuoden 
2017 jotokselle oli luotu hyvä "har-
maan vaiheen" tilanne, jossa parti-
ot suorittivat erilaisia oman joukon ja 

muiden kouluttamiseen liittyviä teh-
täviä.

Yhteenveto 
Pioneerikoulutusohjelman jalkautta-
minen on alkanut hyvin. Kesään 2018 
mennessä suurin osa kursseista on to-
teutettu vähintään kerran, osa jo pa-
rikin kertaa. Kursseille on saatu asi-
asta kiinnostuneita ja oppimishaluisia 
kurssilaisia. Kursseilla on toteutunut 
periaate, että reserviläiset koulutta-
vat reserviläisiä. Kouluttajilla on ollut 
vahva halu kouluttaa oikeita asioita, 
oikealla ja ammattimaisella tavalla. 
Tämä on huomattu myös PV:n puo-
lella, ja yhteistyö on sujunut hyvin. 
Mahdolliset ongelmat on ratkaistu ja 
tukea sekä materiaalia on saatu, kun 
sitä on tarvittu. 

Monet "ensimmäisen kierroksen" 
kurssilaisista toimivat omilla MPK:n 
koulutuspaikoillaan (aselaji)koulut-
tajina tai ovat sijoitettuja PAIKP-/
MAAKK-tehtäviin. Tarkoitus on, että 
ensimmäisen vaiheen kurssilaiset al-
kaisivat järjestää vastaavia kursseja 
omilla paikkakunnillaan ja/tai omille 
joukoilleen. Pilottikurssien vetäjät ja 
koulutusryhmän jäsenet auttavat tar-
vittaessa kurssien suunnittelussa ja 
toteutuksessa.

Kursseilla on toteutunut periaate, että reserviläiset kouluttavat reserviläisiä.

P
ohjan Pioneerikillalla oli 
tämän vuoden aikana 
useita MPK:n toteutta-
mia sotilaallisia valmiuk-
sia palvelevia kursseja. 

Kilta oli mukana kouluttamassa Poh-
jois-Suomen Kiltapiirin Pohjanpartio-
koulutustapahtumassa. Toinen syk-
syn koulutustapahtuma oli siltakurssi 
Jääkäriprikaatissa Sodankylässä, jos-
sa rakennettiin puurakenteinen latus-
ilta prikaatin ulkoilureitille. Kesällä la-

tusilta palvelee kuntopolun osana ja 
talvella hiihtoladun osana. Kuntopol-
kua ja hiihtolatua käyttävien kuntoili-
joiden ei tarvitse varoa harjoitusalu-
eella liikkuvia ajoneuvoja. 

Pohjanpartio
Pohjanpartiossa koulutuksen teema-
na oli paikallispataljoonan jääkäriryh-
män toiminta erilaisissa tilanteissa. 
Jääkäriryhmä muodostui yhdeksän 
reserviläisen ryhmästä, jonka kokoon-
pano oli muodostettu uuden taistelu-
tavan mukaisesti. Koulutusrastin kes-
to oli 2,5 tuntia, jona aikana ryhmä 
sai koulutuksen rastin koulutusaihee-
seen, ja sen jälkeen ryhmä harjoitte-
li saamansa koulutuksen mukaisesti. 
Tehtävärastien aiheet olivat seuraa-
vat: rynnäkkökivääri- ja kk-ammunta, 
ryhmän väijytys ja väijytyksessä käy-

tettävät panokset, ryhmän taistelussa 
käytettävät miinat, kylki- ja viuhkapa-
nokset, ryhmän hyökkäys oman tulen 
turvin ja KVKRH:n tulen johtaminen. 
Tavoitteena oli myös pimeävaiheessa 
kouluttaa valonvahvistimen käyttöä 
(ase + tähystys). Tämä jäi pois, kos-
ka valonvahvistimet puuttuivat toimi-
tetusta harjoitusmateriaalista. 

Kurssin johtajana toimi Sami Mat-
tila. Huollosta vastasivat Esa Ylö-
nen ja Sakari Sumèn. Rastien kou-
lutusvastaavat olivat: ammunta Jyrki 
Mänttäri, väijytys Visa Björn, tulen-
johto Jarkko Vimpari, hyökkäys Ant-
ti Ylipekkala ja miinarasti Petri Vuo-
rijärvi. Kurssille ilmoittautui yhteensä 
36 reserviläistä, neljän jääkäriryhmän 
verran. Kouluttajia oli eri killoista yh-
teensä 15 reserviläistä. Pohjan Pio-
neerikillasta mukana olivat Sami Mat-
tila ja Sakari Sumèn sekä miinarastin 

Pohjanpartio 
ja siltakurssi 
Sodankylässä

Pohjan Pioneerikilta 
kouluttaa

n  TEKSTI JA VALOKUVAT: 
 SEPPO SUHONEN

n Ensimmäisen silta-
kurssin osanottajat 
ryhmäkuvassa pysty-
tettyjen tukielement-
tien juurella.
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kouluttajat Petri Vuorijärvi, Jouni Ti-
ainen ja Seppo Suhonen.  

Miinarastilla koulutettiin kevy-
en kylkipanoksen ja kevyen viuhka-
panoksen käyttö sekä varamiinoit-
teen rakentaminen. Varamiinoitteen 
rakentamista ehdittiin harjoitella, sa-
moin siihen liittyvien tehosteiden, ku-
ten kevyen kylki- ja viuhkapanoksen 
käyttöä varamiinoitteen tehosteena. 

Koulutustapahtuma oli uuden tais-
telutavan oppien mukaisesti monen 
aselajin yhteistyötä uuden kokoon-
panon mukaisessa paikallispataljoo-
nan jääkäriryhmässä. Kurssi pidettiin 
MPK:n sotilaallisia valmiuksia pal-
velevana kurssina. Kurssipalautteen 
mukaan koulutus oli onnistunut ja to-

teutettu hyvin. Kurssin toteutukses-
ta saatiin kehitysideoita ensi syksyn 
kurssia varten. Kiitokset hyvästä lop-
putuloksesta ammattitaitoisille ja asi-
aan hyvin perehtyneille kouluttajille! 
Laaditut koulutuskortit ovat käytettä-
vissä seuraavalla harjoituskerralla, ja 
niitä voidaan kokemusten perusteel-
la kehittää. 

Siltakurssi 
Jääkäriprikaatissa 
Sodankylässä. 
Pohjan Pioneerikilta ry jatkoi sillan-
rakennusperinteitään Sodankylässä, 
jossa rakennettiin puurakenteinen la-
tusilta Jääkäriprikaatille. Siltakurs-

si oli kolmas tämän vuoden aikana, 
ja latusilta on 23. killan historiassa. 
Kurssi pidettiin MPK:n Rovaniemen 
koulutuspaikalla. Sillan olivat suunni-
telleet DI Jouni Tiainen ja DI Raimo 
Karhumaa, molemmat Pohjan Pio-
neerikillasta. Jouni Tiainen ja Seppo 
Suhonen tekivät maastotiedustelun 
sillan toteutusta varten 30.8.2017. 

Varsinainen rakentamiskurssi oli 
15.–17.9.2017, ja siihen osallistui 17 
henkilöä. Näistä varsinaisia rakenta-
jia oli 13 reserviläistä ja loput olivat 
MPK:n ja huollon henkilöstöä. Ra-
kennuspaikalla oli kaivettu tukien 
peruskuopat, noin metrin syvyyteen 
maanpinnasta. Suunnitelmiin oli teh-
ty muutos, luovuttiin teräsbetonisista 
peruslaatoista niistä saadun korkean 
urakkahinnan vuoksi. Latusilta pää-
tettiin perustaa vanhan pioneerioh-
jeen mukaisesti: tukikehikot voitiin 
koota elementeiksi, jotka nostetaan 
kaivinkoneella paikoilleen ja tuetaan 
vinoreivoin. Kehikkojen mitoitukses-
sa huomioitiin vaadittavan silta-aukon 
mitoituksessa lumen vaatima lisäys 
aukon vapaassa korkeudessa. Päätet-
tiin vapaan aukon korkeudeksi vii-
si metriä lumivaroineen. Sillan nosto 
noin 0,8 metriä ylemmäksi aiheuttaa 
vinolappeiden jatkumisen. Päätettiin 
siis lisätä yksi tukikehikko puolelleen, 
eli molemmilla puolilla ajoaukkoa on 

neljä tukikehikkoa. Tämä aiheutti lisä-
työtä kehikkojen valmistuksessa ja ai-
kanaan myös kannen pitenemistä. Osa 
rakentajista ryhtyi valmistamaan tuki-
kehikkoja kahdessa ryhmässä ja loput 
mittasivat, vaaitsivat ja tasasivat tu-
kikehikkojen pohjia. Osa tehokkaasta 
työajasta valitettavasti meni kyllästet-
tyjen sähköpylväiden puhdistamiseen, 
koska ne olivat paikoitellen täynnä 
kaapeleita ja metallisia kiinnikkeitä. 
Niitä ei yksinkertaisesti pystytty sahaa-
maan sopivan mittaisiksi ennen osit-
taista puhdistusta. Lisäksi tarvittavien 
reikien poraamisessa käytössä oleva 
porakalusto oli varsin heikkotehois-
ta, ja myös sähkövirran tuotto pienel-
lä aggregaatilla oli hidasteena. Tämän 
viikonlopun aikana saimme tukikehi-
kot (4 + 4 kpl) valmiiksi ja asennettua 
reivattuna paikoilleen. Nostokalusto-
na oli Jääkäriprikaatin tela-alustainen 
kaivinkone, joka oli suhteellisen hidas 
ja kömpelö nostamaan. Kaivinkoneen 
kuljettajana toimi jääkäri Niko Tam-
mela (Sodankylästä), ja jääkäri Ville 
Satokangas (Jäälistä) ajoi kuorma-au-
tolla vinolappeiden päähän maapenk-
kaa varten maa-ainesta. Lisäksi ra-
kentamisosaston apuna oli osan aikaa 
jääkäriryhmä. Rakentamiseen osallis-
tui myös majuri Harri Pelkonen Jää-
käriprikaatista. 

Tässä vaiheessa päätettiin sillan-
rakentamista jatkaa kahden viikon 
päästä. Koottiin uusi rakentajaryhmä 
viikonlopulle 29.9.–1.10.2017, jolloin 
saatiin kokoon 10 reserviläistä, ryh-
mässä oli pari uuttakin rakentajaa. 
Nostokoneeksi saatiin kuorma-auto, 
jossa oli hydraulinen nosturi varus-
tettuna puutavaran nostoon tarkoite-
tulla nostokouralla. Tällä nostettiin 
kannatinpalkisto paikoilleen, ensiksi 
keskiaukkoon. Rakentajat nostettiin 
ylös kahdella pienellä sähkökäyttöi-
sellä korinostimella. Osa rakentajis-
ta ryhtyi pulttaamaan kannatinpalk-
keja tukikehikoihin. Pulttauksien 
jälkeen päästiin kiinnittämään poi-
kittaisorsia keskiaukkoon. Samanai-
kaisesti päästiin nostamaan paikoil-
leen vinolappeen kannatinpalkistoa ja 
pultattiin ne paikoilleen. Viikonlopun 
aikana saatiin asennettua keskiau-

kon kannatinpalkisto ja poikittaisor-
ret sekä oikeanpuoleisen vinolappeen 
kannatinpalkisto. Kannatinpalkiston 
pulttaaminen oli aikaa vievä työvai-
he johtuen vähäisestä ja suhteellisen 
heikkotehoisesta porauskalustosta. 
Viikonlopun aikana käytössä oli teho-
kas aggregaatti ja sähkövirran tuotto 
oli riittävää. Kuorma-autoa ja hydrau-
lista nosturia oli käyttämässä jääkä-
ri Väinö Alapuranen (Ylitorniolta), 
ja kaivinkonetta käytti jääkäri Valtte-
ri Matomäki (Tyrnävältä). Lisäksi yli-
luutnantti Janne Mäenpää ajoi pyö-
räkuormaajaa, jolla tuotiin pylväät 
rakentamispaikan viereen. Myös tänä 
viikonloppuna jääkäriryhmä oli osan 
aikaa avustamassa. 

Tälläkin kerralla aika loppui kes-
ken, jotta olisimme saaneet koko sil-
lan valmiiksi. Syynä rakentamisen 
keskeneräiseksi jäämiseen oli mie-
histöpula. Toiselle kurssille saatiin 
vain 10 reserviläistä, joista varsinai-
sia rakentajia oli kahdeksan. Toisek-
seen sillan rakentamisessa oli varsin 
runsaasti käsityötä, muun muassa 
suhteellisen paljon poraamisia pult-
tauksia varten. Sillan kannen leve-
ys kaiteiden välissä on viisi metriä ja 
puukannen pituus noin 32 metriä. Tu-
kirakenteissa käytettiin 107 kyllästet-
tyä puhelinpylvästä. Latusillan ajoau-
kossa leveyttä on noin kuusi metriä ja 
korkeutta noin viisi metriä. Tällaisen 
latusillan rakentamiseen kuluu mo-
ninkertainen määrä työaikaa verrat-
tuna Rajavartiostolle rakennettuihin 
puusiltoihin. 

Molempien siltakurssien aikana re-
serviläiset majoittuivat niin sanotussa 
kertausharjoituskasarmissa. Huolto 
pelasi hyvin, ruokahuollossa tukeu-
duimme varuskunnan ruokalaan. Va-
ruskunnan sauna oli käytettävissä 
molempien kurssien ajan. Ensimmäi-
sellä siltakurssilla kurssin johtajana oli 
Arto Pyhtinen ja kouluttajina Mark-
ku Liimatainen, Tero Svan ja Seppo 
Suhonen. Kaikki edellä mainitut re-
serviläiset ovat Pohjan Pioneerikilta 
ry:n jäseniä. Lisäksi kurssilla oli nel-
jä muuta killan jäsentä, Ville Karppi-
nen, Jaakko Siren, Marko Rasinkan-
gas ja Jaakko Uusioja. Toisen kurssin 
johtajana toimi Seppo Suhonen, kou-
luttajina Markku Liimatainen ja Mar-
ko Rasinkangas. Toisella siltakurssilla 
oli edellisten lisäksi kaksi muuta kil-
lan jäsentä, Pekka Välipirtti ja Pek-
ka Seppänen. Kurssien osalta Pohjan 
Pioneerikillan panos rakentajajoukos-
sa oli merkittävä, ja heistä muodostui 
avainosaajien ryhmä. Oli toki muuta-
ma siviilissä rakennusalalla toimiva 
reserviläinenkin mukana. Esitän kii-
tokset Puolustusvoimille kurssin tues-
ta, suunnittelijoille hyvistä suunnitel-
mista, MPK:lle kurssin järjestelyistä ja 
ennen kaikkea kurssilaisille ahkerasta 
työstä kurssin aikana.  

Jääkäriprikaati viimeisteli latusil-
lan käyttökuntoon lopputöiden osalta. 
Loppurakentamista veti yliluutnant-
ti Janne Mäenpää ja Jääkäriprikaa-
tin varusmiehet rakensivat sillan lop-
puun. 

n Yllä: Jääkä-
riprikaatin la-
tusillan toisen 
kurssin raken-
tajat yhteis-
kuvassa sillan 
juurella.

Vas.: Tukiele-
menttien val-
mistus käyn-
nissä.

n Pohjanpartiossa Pet-
ri Vuorijärvi koulutta-
massa kevyen viuh-
kapanoksen käyttöä 
jääkäriryhmälle.



MAANPUOLUSTAJA 1•2018 7372 MAANPUOLUSTAJA 1•2018

Molemmat projektit oli-
vat samalla MPK:n silta-
kursseja. Pohjan Pionee-
rikilta on rakentanut nyt 

22 siltaa MPK:n kursseina Pohjois-Suo-
men alueella. Rajavartiostolle on tehty 
kuusi siltaa, joista viisi Kainuun Raja-
vartiostolle ja yksi Lapin Rajavartios-
tolle. Tämän hetkisen tiedon mukaan 
siltojen rakentaminen jatkuu myös 
vuonna 2018 molemmille edellä maini-
tuille Rajavartiostoille, toinen silta ra-
kennetaan Suomussalmelle ja toinen 
Sallaan Kelloselän alueelle. Syksyllä 
killalla oli vielä ohjelmassa puuraken-
teisen latusillan rakentaminen Jääkä-
riprikaatille Sodankylään (katso MPK/
Rovaniemen koulutuspaikka). Tervetu-
loa siltakursseille!

Tyrnävän Markkuun 
kylän luontopolun silta
Tyrnävän puurakenteisen luontopolun 
sillan suunnittelivat DI Jouni Tiainen 

ja DI Raimo Karhumaa Pohjan Pio-
neerikillasta. Siltakurssi pidettiin 16.–
18.6.2017. Siltakurssin reserviläisjoh-
tajana ja kouluttajana toimi kokenut 
sillanrakentaja, kajaanilainen Jaakko 
Siren, kouluttajina Jouni Tiainen ja 
Raimo Karhumaa, kaikki edellä maini-
tut Pohjan Pioneerikillasta. Markkuun 
kyläyhdistystä edusti Mikko Rahkila, 
joka toimi myös kouluttajana. Kurs-
sille osallistui 16 reserviläistä, jois-
ta neljä oli Pohjan Pioneerikilta ry:n 
jäseniä. Toivon mukaan myös muut 
12 sillanrakentajaa liittyvät ylväisiin 
ja perinteisiin sillanrakentajiin Poh-
jan Pioneerikillassa. Kainuun prikaa-
ti tuki kurssia työkalujen, suojavaa-
tetuksen ja turvavarustuksen osalta. 
Markkuun kyläyhdistys hankki tarvit-
tavat sillanrakennusmateriaalit, puu-
tavaran ja kiinnitystarvikkeet. Pohjois-
Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimisto 
antoi pakettiauton kurssin käyttöön 
työkalujen ja suojavaatetuksen kuljet-
tamiseen. Markku Martikainen toi-

mi pakettiauton kuljettajana ja vastasi 
työkalujen kuljetuksista, varastoinnis-
ta ja huollosta.   

Rakennetun sillan kannen pituus 
oli noin 15 metriä. Ylitettävä vesistö-
osuus, Ängesleväjoki, oli pohjaltaan 
pehmeää mutaa, ja maatuet perus-
tettiin puupaalutuksen varaan. Nos-
to- ja paalutustyö tehtiin siltakurssilla 
mukana olleilla paikallisilla kaivinko-
neilla. Uusi silta rakennettiin entisen 
sillan paikalle, entinen silta oli kansi-
rakenteiltaan lahonnut. Uuden sillan 
kantta nostettiin noin 1,5 metriä, et-
tei tulvavesi keväällä pääse kastele-
maan siltaa.

Siltakurssin majoitus oli lähellä sil-
takohdetta olevalla Markkuun koulul-
la. Suurin osa kurssilaisista oli Tyr-
nävältä, ja he yöpyivät kotonaan. 
Ruokailut hoidettiin kurssin aika-
na Markkuun kyläyhdistyksen nais-
ten voimin, pääemäntänä oli Kaisu 
Manninen, ja häntä avusti kyläyhdis-
tyksen puheenjohtaja Riina Rahkila 
sekä kolme muuta henkilöä Tyrnäväl-
tä. Markkuun kyläyhdistys vihki sil-
lan käyttöön laatan kiinnityksellä ja 
nauhanleikkausseremonioin 4.7.2017. 
Laatassa lukee: Ängesleväjoen sil-
ta, Tyrnävä, Markkuun kyläyhdistys 
ry, Rakennettiin MPK:n siltakurssil-
la 16.–18.6.2017, Siltasuunnittelijat: 
DI Jouni Tiainen ja DI Raimo Karhu-
maa, Pohjan Pioneerikilta ry. Nauhan 
leikkauksen jälkeen paikalle tuli kak-
si maastopyöräilijää, jotka kiittelivät 
kyläyhdistystä hyvästä sillasta. Täy-
tyy tosiaan todeta, että silta on luon-
topolulla hyötykäytössä kaikille kylä-
läisille. 

Puurakenteinen 
kenttäsilta Kuusamoon 
Kainuun Rajavartiostolle
Rytinsalmen silta rakennettiin silta-
kurssilla Kuusamossa 4.–6.8.2017 Kai-
nuun Rajavartiostolle. Silta sijaitsee 
rajavartioiden partioreitillä. Kurssi pi-
dettiin MPK:n Kajaanin koulutuspai-
kan kurssina. Siltakurssia varten Kai-
nuun Rajavartioston ja POHPIONP:n 
henkilökunta oli tehnyt valmistelevan 

paalutustyön jo maaliskuussa jään 
päältä. Elokuiselle sillanrakennus-
kurssille osallistui kuusi reserviläis-
tä, neljä henkilöä Kainuun Rajavar-
tiostosta, yksi POHPIONP/KAIPR:n 
henkilökuntaan kuuluva, kaksi va-
rusmiestä TEKNK/POHPIONP:sta ja 
MPK:n Kajaanin koulutuspaikan kou-
lutuspäällikkö. Kurssille ilmoittau-
tuneista neljä jäi viime hetkillä pois 

n Rytinsalmen sillan-
rakentajien ryhmäkuva. 

Tämän vuoden 

 ohjelmassa Pohjan 

 Pioneerikilta raken-

si puurakenteisen 

kenttäsillan Kuusa-

moon Kainuun Raja-

vartiostolle ja puu-

rakenteisen sillan 

Tyrnävälle Mark-

kuun luontopolulle. 

Pohjan Pioneerikilta rakensi 
kesän aikana kaksi siltaa

sairastumisien ja työesteiden vuoksi. 
Kurssin reserviläisjohtajana toimi Jari 
Oikarainen ja kouluttajina Jouni Tiai-
nen ja Seppo Suhonen, kaikki edellä 
mainitut Pohjan Pioneerikillasta. 

Sillanrakennustyöt aloitettiin jo 
perjantai-iltana, jolloin viimeistelim-
me talvella asennettuja kannatuspalk-
keja. Lauantai-aamuna työt jatkuivat, 
pääsimme aloittamaan kannen nau-
lausta, ja kannatuspalkkien viimeis-
tely saatiin tehtyä. Tässä yhteydessä 
löimme käsijunttauksella kuusi sivut-
tais-lyöntipaalua sillan sivuttaisjäyk-
kyyden lisäämiseksi. Kaiteiden raken-
taminen aloitettiin iltapäivän puolella.  
Majoituimme lähellä sijaitsevalla par-
tiomajalla, ja osa majoittui partioma-
jan viereen pystytetyssä puolijouk-
kueteltassa. Majoituksen kruunasi 
molempina iltoina lämmitetty ranta-
sauna ja uinti järvessä. Ruokahuolto 
oli hoidettu sissimuonapakkauksin, 
jolloin pääsimme itse kokkaamaan 
omat ruoka-annoksemme. Kainuun 
Rajavartiosto tarjosi perjantaina ja 
sunnuntaina Kuusamossa lämpimän 
aterian kurssilaisille. Iltaisin paistoim-
me killan tarjoamat makkarat partio-
majan nuotiopaikalla. 

Silta kaiteineen saatiin valmiiksi 
lauantaina noin klo 22. Silta oli koko-
naispituudeltaan 40,5 metriä, ja va-

n TEKSTI: SEPPO SUHONEN
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n Valmiin sillan käyttöönotto nauhan leikkauksella, leikkaajat Markkuun kyläyh-
distyksen edustajia, vasemmalta Jorma Aho, Riina Rahkila ja Mikko Rahkila.

n Suunnittelupalaverissa vasemmalta 
Ilpo Kajava, Jari Oikarainen ja Jouni Ti-
ainen pohtivat, miten aloitetaan, selin 
etualalla vasemmassa reunassa Ville 
Karppinen.
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paa kannen leveys kaiteiden välissä 
oli 1,8 metriä. Sunnuntaina huolsim-
me käyttämämme kaluston ja varus-
teet. Kaiteeseen naulattiin laatta, jos-
sa luki: Rytinsalmen silta, Kuusamo, 
Kainuun Rajavartiosto, Rakennettiin 
MPK:n siltakurssilla 4.-6.8.2017, Silta-
suunnittelijat DI Jouni Tiainen ja DI 
Raimo Karhumaa, Pohjan Pioneerikil-
ta ry. Sillassa oli pituudesta ja raken-
teesta johtuen runsaasti tekemistä, 
vaikka talvella tehty paalutus helpot-
ti rakentamista oleellisesti. Sää suosi 
todella hyvin sillanrakentajia, oli vain 
pari pientä sadekuuroa, eikä hyttysiä-
kään ollut kovin paljon. 

Uusi silta testattiin mönkijäyliajol-
la. Vanhempi rajavartija Ilpo Kaja-
va ja yliluutnantti Veijo Karjalainen 

ajoivat mönkijällä työkalulastissa ole-
vaa peräkärryä vetäen sillan yli jarru-
tellen ja välillä kiihdyttäen ja totesi-
vat sillan kestävän hyvin. Silta otettiin 
käyttöön juhlallisella nauhan leik-
kauksella, jossa nauhan leikkasivat 
vanhempi rajavartija Ilpo Kajava Kai-
nuun Rajavartioston Kuusamon var-
tioasemalta, kurssin reserviläisjohtaja 
Jari Oikarainen Pohjan Pioneerikillas-
ta, siltasuunnittelija DI Jouni Tiainen 
Pohjan Pioneerikillasta, kurssia tuke-
neen Kainuun Prikaatin edustajana 
oli ylikersantti Hannu Heiskanen ja 
MPK:n Kajaanin koulutuspaikan kou-
lutuspäällikkö Timo Toivonen.  

Käytössä olleet työkalut ja koneet 
puhdistettiin ja huollettiin, eikä ka-
lustotappioita syntynyt. Lähdimme 

hyvillä mielin varusteiden luovutuk-
sen ja ruokailun jälkeen kotimatkalle 
Kuusamoon, Ouluun, Kolariin, Kajaa-
niin, Taivalkoskelle, mistä itse kukin 
oli tullut. Täytyy todeta, että tällainen 
harrastustoiminta palkitsee, siinä nä-
kee omien kättensä töiden jäljen. Nä-
kee, mitä konkreettista ja näkyvää on 
saanut aikaiseksi, puhumattakaan 
saamastamme runsaasta raitisilma-
annoksesta, hyötyliikunnasta ja mu-
kavasta yhdessäolosta hyvässä seu-
rassa. Kyllä kannatti lähteä! Tehtiin 
työtä, jolla on tarkoitus.

Ennen Rajavartioston henkilöstö 
rakensi itse puusillat partioreiteille. 
Nyt henkilöstömäärät on vedetty niin 
pieneksi, että sellainen ei ole mahdol-
lista. Tällaisesta työstä, jota MPK ja 
Pohjan Pioneerikilta tekevät, hyötyy 
koko yhteiskunta, ja lisäksi mukana 
olevat reserviläiset saavat koulutusta 
ja korvaavia kertausharjoituspäiviä. 

Esitän kiitokset Kainuun Rajavar-
tiostolle koulutusmahdollisuuden tar-
joamisesta ja kaikesta tuesta kurssin 
aikana, Kainuun prikaatille kaikesta 
tuesta kurssille, Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimistolle ajoneuvos-
ta ja MPK:n Kajaanin koulutuspaikal-
le kurssin järjestämisestä. Samoin esi-
tän kiitokset suunnittelijoille hyvistä 
ja toteutuskelpoisista suunnitelmis-
ta, Jari Oikaraiselle hyvin ja ammat-
titaitoisesti vedetystä kurssista sekä 
kaikille mukana olleille kouluttajille 
ja kurssilaisille uutterasta työstänne 
ja hyvästä hengestä porukan sisällä. 
Kiitokset kuuluvat myös siltakurssil-
le rakentamistyöhön osallistumisesta 
POHPIONP/KAIPR:n henkilökuntaan 
kuuluvalle ylikersantti Hannu Heis-
kaselle, mukana olleille varusmiehille 
pioneereille Niko Härköselle ja Ant-
ti Huuskolle (molemmat Ristijärvel-
tä), Kainuun Rajavartioston henkilö-
kuntaan kuuluville yliluutnantti Veijo 
Karjalaiselle, vanhemmille rajavarti-
oille Ilpo Kajavalle, Mika Määtälle ja 
Jyrki Tauriaiselle sekä MPK:n koulu-
tuspäällikkö Timo Toivoselle. 

n Yllä: Tyrnävän 
sillanrakentajat  
ryhmäkuvassa, 
Jaakko Siren va-
semmassa reu-
nassa. 

n Nauhanleikka-
us, vasemmalta  
Timo Toivonen, 
Jouni Tiainen, Ilpo 
Kajava, Jari Oika-
rainen ja Hannu 
Heiskanen.
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ohjan Pioneerikillan jä-
seniä on osallistunut ke-
vään aikana perinne-lin-
noitusharjoitukseen joko 
kurssilaisina tai koulut-

tajina. Tankavaaran linnoituskurssi 
pidettiin Metsähallituksen Tankavaa-
ran luontokeskuksen alueella 24.–
28.5.2017 MPK:n Rovaniemen koulu-
tuspaikan koulutuksena. Uusi korsu 
täydentää sotahistorian esittelyä Tan-
kavaarassa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen (MPK) Pohjois-Suomen maanpuo-
lustuspiirin Rovaniemen koulutuspaik-
ka yhteistoiminnassa Jääkäriprikaatin 
ja Pohjan Pioneerikillan kanssa mah-
dollistivat järjestämillään kursseil-
la reserviläisille tilaisuuden perehtyä 
perinnelinnoitteiden rakentamiseen 
ja samalla sotahistoriaan. Jääkäripri-

kaati tuki linnoituskurssia tarvittavalla 
kuljetuskalustolla, suojavaatetuksella, 
konekalustolla ja käsityökaluilla. Tan-
kavaaran linnoituskurssilla sisustet-
tiin ja viimeisteltiin parina edellisenä 
vuotena parkattu, salvettu ja pystytet-
ty hirsikorsu. Linnoituskurssille ja vih-
kiäistilaisuuden toteutukseen osallis-
tui 28 reserviläistä ja sotilaskotisisarta 
Pohjois- ja Keski-Suomesta. Korsun si-
sustus- ja viimeistelytöihin osallistui 
12 reserviläistä. Pohjan Pioneerikillan 
jäsenistä mukana oli kuusi reserviläis-
tä, Ville Karppinen, Kimmo Lumi-

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

järvi, Jaakko Siren, Arto Pyhtinen, 
Tero Svan ja Seppo Suhonen. Kurs-
sin johtajana toimi Seppo Suhonen ja 
muina kouluttajina Arto Pyhtinen ja 
Tero Svan. Huollosta vastasivat kiitet-
tävästi koulutuspäällikkö Jarkko Jun-
ni ja Laura Pirinen. MPK:n puolesta 
mukana oli Rovaniemen koulutuspai-
kan koulutuspäällikkö Pasi Ylitalo ja 
MPK:n Pohjois-Suomen maanpuolus-
tuspiirin apulaispiiripäällikkö Ant-
ti Tölli. Kuljetuksista vastasivat Timo 
Venäläinen ja Pentti Ala-Kihniä. Li-
säksi Metsähallitukselta mukana oli 
puistomestari Antero Aikio ja pari 
muuta henkilöä. Kurssilla viimeistelty 
hirsikorsu ja rakennettavat pesäkkeet 
sijaitsevat lähellä Metsähallituksen 
Tankavaaran luontokeskusta alueella, 
jossa sodan aikana on sijainnut saksa-
laisten tukikohta.

Pohjan Pioneerikillan rakentama 
hirsikorsu avattiin käyttöön

Uusi korsu täydentää 
sotahistorian esittelyä 
Tankavaarassa.

n Rakentajat 
ryhmäkuvassa 
korsun vierellä.
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Rakennetun korsun avajaisia vie-
tettiin lauantaina 27.5.2017. Korsun 
avausta juhlisti lähes 80 henkilöä. 
Paikalla oli myös kaksi kunnioitettua 
sotaveteraania. Avajaisjuhlan aloitti 
luontokeskuksen auditoriossa pidet-
ty seminaari. Seminaarin juontajana 
ja esiintyvänä taiteilijana toimi Tan-
kavaaran luontokeskuksen suunnitte-
lija Kristiina Aikio. Seminaarin avasi 
Metsähallituksen Urho Kekkosen kan-
sallispuiston johtaja Pirjo Seurujär-
vi. Erikoissuunnittelija Siiri Tolonen 
käsitteli omassa esityksessään aihet-
ta ”Metsähallitus kulttuurihistorian 
vaalijana ja sotahistoriallisten kohtei-
den merkitys osana historiaa”. Kap-
teeni evp. Markku Ylivaara esitelmöi 
omassa esityksessään aiheesta ”Toi-
sen maailmansodan aikaiset tapahtu-
mat Tankavaaran alueella”. Kristiina 
Aikio esitti mieliin painuvia herkkiä 
runoja ja lauluja seminaarin yhtey-
dessä.

Seminaarin jälkeen siirryimme so-
tahistorialliselle polulle avaamaan 
korsun. Se avattiin symbolisesti kau-
niin lappilaisvärisen paulanauhan sol-
mun aukaisulla. Kansallispuiston joh-
taja Pirjo Seurujärvi avasi solmun. 
Paulanauhaa pitivät Metsähallituksen 
puistomestari Antero Aikio ja Pohjan 
Pioneerikillan Seppo Suhonen. Mo-
lemmat ovat olleet mukana korsun ra-
kentamistyössä kahden vuoden ajan. 
Nauhan avauksen jälkeen seurasi kor-

sun ulkopinnan lopputervaus, kan-
sallispuiston johtaja Pirjo Seurujärvi, 
puistomestari Antero Aikio ja Sep-
po Suhonen tekivät viimeistelyterva-
uksen. Pohjois-Suomen maanpuolus-
tuspiirin apulaispiiripäällikkö Antti 
Tölli kertoi sotahistoriallisesta polus-
ta ja tämän korsun rakentamishistori-
asta. Vapaan sanan yhteydessä Jääkä-
riprikaatin apulaiskomentaja eversti 
Timo Mäki-Rautila esitti Jääkärip-
rikaatin tervehdyksen, onnittelut ja 
kiitokset Metsähallitukselle sotahis-
toriallisesta perinnetyöstä. Paikalla ol-
leista sotaveteraaneista yksi oli osal-
listunut Lapin sotaan ja Tankavaaran 
valtaukseen saksalaisilta, ja hän ker-
toi tapahtumien kulusta. Kutsuvieraat 
ja paikalla ollut yleisö saivat tutustua 

korsuun. Tilaisuuden päätteeksi Tan-
kavaaran luontokeskuksella oli tarjol-
la Rajan Sotilaskotiyhdistyksen tarjo-
amat munkkikahvit ja mahdollisuus 
makkaranpaistoon kodassa.

Korsu rakennettiin yhteistyössä  
Met sä hallituksen luontopalvelujen 
kans sa. Tankavaarassa Sodankylän 
pohjoisosassa on erittäin runsaasti 
saksalaisjoukkojen jatkosodan aikai-
sen Schutz wall-puolustuslinjan raken-
teita. Linjan tarkoituksena oli suojata 
Petsamon nikkelikaivosten ja Jääme-
rentien käyttöä, mikäli Neuvostoliit-
to olisi miehittänyt Suomen. Linnoi-
tuskokonaisuus on säilynyt  erityisen 
hyvin Urho Kekkosen kansallispuis-
tossa. Ainoa ”kauneusvirhe” nyt käyt-
töön vihityllä korsulla on, että se on 
rakennettu kokonaan maan päälle. 
Sitä ei upotettu maahan, kuten alku-
peräiset korsut tarkoituksenmukaises-
ti olivat. Syynä tähän on, että alue on 
luonnonsuojelualuetta, ja sen perus-
teella alueella ei voitu tehdä kaivuu-
töitä. Tankavaaran korsuun tutustumi-
sen jälkeen voi suunnata tutustumaan 
sotahistoriapolun opasteisiin ja alku-
peräisiin puolustuslinjan rakenteisiin.

Tulevana vuonna suunnitelmissa 
on vielä täydentää kokonaisuutta ko-
nekivääri- ja panssarintorjuntakanuu-
na-pesäkkeellä. Uuteen korsuun ja 
sotahistoriapolkuun voi käydä tutus-
tumassa vapaasti. Sotahistoriasta ker-
tova polku lähtee Tankavaaran luon-
tokeskuksen pihalta.

Tankavaaran linnoituskurssin osal-
ta olimme majoittuneet luontokes-
kuksen tiloihin, jossa oli hyvät pesey-
tymis- ja saunomismahdollisuudet. 
Muonittajat huolsivat linnoituskurssi-
laisia kiitettävästi.

Esitän lämpimät kiitokseni Jääkä-
riprikaatille, Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun aluetoimistolle ja MPK:n Ro-
vaniemen koulutuspaikalle kurssin 
tukemisesta, huollosta ja järjestelyis-
tä. Esitän kiitokset myös aktiivisille 
ja ahkerille kurssilaisille. Tankavaa-
ran linnoituskurssi jatkuu ensi vuon-
na toukokuussa.

n Hirsikorsu valmiina Tankavaarassa.

n Sammakkokamiina.

K asarmintorin Perinnemuuriin 
ovat saaneet laattansa kaikki 
aina 1550-luvulta lähtien Vaa-
saan sijoitettuina olleet sekä vii-

me sotien aikana Vaasassa perustetut joukko-
osastot. Laattoja on kolmessa osamuurissa 
yhteensä 25 kappaletta. Perinnemuuri muo-
dostaa samalla laajemman taustan kolmelle 
maamme itsenäistymiseen liittyvälle muis-
tomerkille, joilla on valtakunnallinen status: 
Suomen Vapaudenpatsas torilla, Jääkäripat-
sas Hovioikeudenpuistossa sekä Suomen il-
mailun ja Ilmavoimien muistomerkki (Meri-
kotka-patsas) Vaskiluodon sillan kupeessa. 
Päämuurissa keskeiselle paikalle sijoitetut 
Päämaja 1918:n ja Jääkäripataljoona 27:n 

muistolaatat täydentävät vuoden 1918 muis-
tomerkkikokonaisuutta. Perinnemuurin tun-
tumassa sijaitsee vielä muun muassa Lotta-
patsas.

Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan 
Maanpuolustuskilta rf on ollut aktiivinen muu-
ria kehitettäessä, se on hankkinut suurimman 
osan muistolaatoista. Perinnemuuri on hyväs-
sä kunnossa, kaupungin Viheryksikkö pitää 
siitä huolen. Lukuisat yhteisöt laskevat Perin-
nemuurille vuosittain havuseppeleitä, muun 
muassa Pohjanmaan Maanpuolustuskilta aina 
vuosipäivänään Tammisunnuntaina. Turiste-
ja vierailee muurilla runsaasti, ja vaasalaiset 
kaupunkioppaat ovat sisällyttäneet muurilla 
käynnin kaupunkikierrokseensa.  

n TEKSTI: ILKKA 
VIRTANEN, ÖFG-PMK

Vaasan keskustassa, 

1880-luvulta peräisin 

olevalla kasarmialueella 

sijaitseva Perinnemuuri 

on valtakunnallisestikin 

ainutlaatuinen maamme 

sotilashistoriaan liittyvä 

muistomerkki. 

Vaasan Kasarmintorin 
perinnetykit juhlakuntoon

n Yllä: Timo Karhu  
suunnittelemassa 
suhteellisen vähän 
vaurioituneen pyörän 
korjausta.

n Alla: Perinnemuu-
rin alue kunnostet-
tujen tykkien ”ase-
maan ajon” jälkeen. 
Taustalla Vaasan or-
todoksinen kirkko, 
 rakennettu alun pe-
rin sotilaskirkoksi.
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Muurin molemmille sivustoille on 
sijoitettu kaksi venäläisvalmisteis-
ta kanuunaa vuodelta 1878. Ne sym-
boloivat tykkejä, jotka suojeluskun-
tajoukot valtasivat kaupungissa vielä 
olevilta 2 000 venäläiseltä sotilaalta 
vapaussodan ensimmäisenä päivänä, 
varhain Tammisunnuntain jälkeisenä 
maanantaiaamuna 28.1.1918 riisues-
saan vieraat joukot aseista. Tykkien 
kunnon osalta tilanne oli jo pitkään 
ollut aivan toinen kuin Perinnemuu-
rin kohdalla. Tykit oli aikanaan sijoi-
tettu nupukivistä tehtyjen liian ke-
vytrakenteisten alustapetien päälle. 
Tykkien painon johdosta petit olivat 
painuneet maahan ja pyörien puu-
osat olivat kuopissa altistuneet jatku-
valle kosteudelle ja lahottaville ainek-
sille, puistonurmikon leikkuujätteille 
ja syksyn variseville lehdille. Pyöri-
en alaosat olivat vuoteen 2017 tultaes-
sa lahonneet siinä määrin, että pyörät 
olivat suorastaan romahtamisvaaras-
sa. Huolimatta vapaaehtoisen maan-
puolustusyhteisön pitkään jatkuneista 

yhteydenotoista kaupungin päättäviin 
elimiin kunnostustoimenpiteisiin ei 
oltu kuitenkaan päästy.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
piirissä vahvistui lopulta ajatus, että 
asia pyritään saamaan kuntoon kau-
pungin ja maanpuolustusväen yh-
teisvoimin. Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta otti perinnetyötä tekevänä 
yhteisönä vastuulleen hankkeen hal-
linnoinnin. Käytännön toimenpiteitä 
ovat hoitaneet killan jäsen Raimo Lat-
vala ja tämän jutun kirjoittaja, ase-
teknistä asiantuntija-apua on antanut 
Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Mika Piiroinen. Lat-
valan RUL-aktiviteettien seurauksena 

Vaasan Reserviupseeripiiri kytkeytyi 
hankkeeseen mukaan. 

Elokuussa 2017 käydyt neuvotte-
lut kaupungin teknisen toimen joh-
don kanssa johtivat lopulta tulokseen. 
Kaupungin Viheryksikkö sitoutui uu-
simaan tykkien petialustat niin, että 
vastaavaa altistumista lahoamisel-
le ei jatkossa pääse tapahtumaan. 
Viheryksikkö otti myös vastuulleen 
tykkirunkojen korjaustyön aikaisen 
säilytyksen sekä niiden puhdistuk-
sen ja muun tarvittavan huollon. Pyö-
rien kunnostus tuli vapaaehtoisen 
maanpuolustusyhteisön vastuulle. 
Pyörien kunnostuksen osalta oli teh-
ty jo aiemmin alustava sopimus iso-
kyröläisen Lehmäjoen Puutyön kans-
sa. Yrityksellä oli aiempaa kokemusta 
vastaavasta työstä, kun se oli uusinut 
Napuen vuoden 1714 taistelun muis-
tomerkkialueella olevien tykkien pyö-
rät taistelun 300-vuotisjuhlallisuuksia 
varten. Kunnostustyöhön voitiin ryh-
tyä, kun työn vaatima rahoitus saatiin 
varmistetuksi. Apuun tulivat vaasalai-

nen Veljekset Gröndahlin Säätiö sekä 
Maanpuolustuskiltojen liitto. 

Syyskuun ensimmäisellä viikol-
la kunnostustyö käynnistyi. Viher-
alueyksikön tehokkaalla nosturil-
la varustetulla kuorma-autolla tykit 
nostettiin sijoituspaikoiltaan pyöri-
en irrottamista varten, ja tykkirun-
got toimitettiin säilytystä ja huolto-
toimenpiteitä varten Viheryksikön 
varastotiloihin. Lehmäjoen Puutyön 
edustajat Ilmari ja Timo Karhu ot-
tivat pyörät haltuunsa verstaalleen 
vietäviksi. Puuosien kuivumisen, la-
honneiden osien uusimisen ja maa-
laustöiden arvioitiin vaativan aikaa 
2-2,5 kk. Tavoitteena työhön ryhdyttä-
essä oli, että itsenäisen Suomen täyt-
täessä 100 vuotta 6.12.2017 tykit olisi-
vat taas asemapaikoillaan.

Kaupungin Viheryksikkö huolehti 
osuudestaan ripeästi. Uudet alustape-
tit toteutettiin alihankintana. Ratkai-
suksi tuli rakentaa kummallekin tyk-
kiparille yhtenäiset tukevat ja maasta 
koholla olevat petit. Pyörien puuosat 
pääsevät jatkossa välillä kuivamaan 
eikä lahottavaa ainesta pääse kerty-
mään pyörien juureen.

Pyörien kunnostustyö oli odote-
tun haastava. Suomesta ei löytynyt 
riittävän tukevaa tammilankkua raa-
ka-aineeksi. Yritys onnistui kuitenkin 
hankkimaan Keski-Euroopasta 200 x 
80 mm:n vahvuista lankkua uusia ke-
hänosia varten. Puuosista jouduttiin 
uusimaan keskimäärin puolet kehäs-
tä, parista pyörästä koko kehä, jois-
takin taas vähemmän. Kaikki vanhat 
puolat voitiin säilyttää, osa tosin osit-
tain uusittuna. Työ eteni suunnitellus-
sa aikataulussa, marraskuun puolivä-
lissä tarvittavat korjaukset oli tehty.

Molemmat edellä kuvatut työvai-
heet edellyttivät rautaista ammatti-
taitoa. Maanpuolustusyhteisö pää-
si kuitenkin osallistumaan työhön 
maalaustalkoiden muodossa. Perin-
netykkien oikea väritys varmistettiin 
Hämeenlinnan Militaria-museosta. 
Vaasasta lähti marraskuun loppupuo-
lella kahtena päivänä kaksi henkilöau-
tollista Pohjanmaan Maanpuolustus-
killan ja Vaasan Reserviupseeripiirin 

jäsenistöä Isonkyrön Lehmäjoelle hio-
maan ja kahteen kertaan maalaamaan 
kunnostettujen pyörien puuosia. In-
nostus työhön oli suuri, ja työ teh-
tiin leppoisissa merkeissä Lehmäjo-
en Puutyön edustajien Ilmari, Timo 
ja Juhani Karhun ohjauksessa. Maa-
laustalkoiden osuus korjaustyössä oli 
noin kaksi miestyöviikkoa.

Tykit olivat valmiit paikalleen 
asennettaviksi marraskuun viimeisen 
viikon alussa. Talvisodan alkamisen 
78. muistopäivänä 30.11.2017 järjes-
tettiin pienimuotoinen juhlava tykki-
en uudelleen käyttöönottotilaisuus. 
Naamiointiverkot poistettiin uusittu-
jen tykkien päältä, ja kasarmialueen 
pitkäaikainen päällikkö, Vaasan Ran-
nikkopatteriston viimeinen komentaja 
ja Pohjanmaan Sotilasläänin esikunta-
päällikkönä ja komentajana toiminut 
kommodori (evp.) Hannu Luukko-

nen piti tilaisuudessa tykkien käyt-
töönottopuheen. Suomen lippu sekä 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan ja 
Vaasan Reserviupseeripiirin liput juh-
listivat osaltaan tilaisuutta. Lehmä-
joen Puutyön edustajat kunnioittivat 
tapahtumaa laskemalla seppeleen Pe-
rinnemuurille.

Jälkikäteen voi vain ihailla suju-
vaa yhteistyötä, jota projektin eri to-
teuttajaosapuolet osoittivat työn eri 
vaiheissa. Aikatauluista sovittiin yh-
teisesti, ja ne pitivät. Kaupungin Vi-
heryksikön ja Lehmäjoen Puutyön yh-
teistyö sekä tykkien irrotusvaiheessa 
että uudelleen asennusvaiheessa oli 
kitkatonta ja tehokasta. On myös syy-
tä todeta, että projektin toteutus ta-
pahtui kreivin aikaan. Kunnostettujen 
tykkien reunustamalla Perinnemuu-
rilla on jo nähty monta merkittävää 
100-vuotisen itsenäisen Suomen his-
toriaan liittyvää tapahtumaa: seppe-
leen laskut itsenäisen isänmaamme 
100-vuotissyntymäpäivänä 6.12.2017 
ja valtakunnallisen Tammisunnun-
tain 100-vuotismuistojuhlan osana 
28.1.2018 sekä jääkärien Suomeen pa-
luun valtakunnallisten 100-vuotisjuh-
lallisuuksien osana 25.2.2018.

n Pyöriä maalaamassa kiltalaiset Lars-Eric Häggman (vas.) ja Gustav Geust.

...pyörät olivat 
suorastaan 

romahtamis-
vaarassa.

n Kyllä ne nyt kestävät, toteavat Ilmari Karhu (oik.), Raimo Latvala ja kirjoittaja.
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n Pyörän koko kehä on pitänyt uusia.
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S uomenlinnan Rannikkoty-
kistökillan toimintaa johtaa 
jo viidettä kauttaan Kristii-
na Slotte.

Killan toiminnassa tullaan kulu-
van vuoden aikana panostamaan eri 
kohteiden, kuten Kajanuksen saunan 
ja Kuivasaaren, yleisö- ja yritysviikon-
loppujen markkinointiin ja esittelyyn 
eri kohderyhmille. Killan hallinnassa 
olevat kohteet edustavat erilaista kil-
tatoimintaa olipa kyseessä historial-

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta

Kajanuksen sauna – 
kannattaa kokea ja 
ihastua
Upinniemen kärjessä sijaitseva histori-
allinen Robert Kajanuksen rakennutta-
ma sauna on loistava saunomis- ja pa-
laveripaikka seurueille, yrityksille sekä 
luonnon kauneudesta ja kohteen erilai-
suudesta nauttiville.  

Kajanuksen saunan hinnat ovat var-
sin kohtuulliset 1-12 henkilölle, miksei 
se olisi sopiva hyvällä kesäsäällä isom-
mallekin seurueelle. Kattoterassilta on 
upea näköala merelle.

Mauri Harju (Kajanuksen saunan 
hoitaja), puh. 0400 443 749

Järvö
Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjes-
tetään jälleen Järvön kesäleiri lapsille. 
Juhannuksen vietto on perinteinen ta-
pahtuma ja tuo kiltalaiset nauttimaan 
keskikesän juhlasta upealle ulkosaarel-
le jo hyväksi koettuine ohjelmineen. 
Järvössä järjestetään lähes joka viikon-
loppu talkootoimintaa saaren huoltami-
seksi ja kohteiden korjaamiseksi palve-
lemaan veneileviä killan jäseniä. 

Ari Orpana (Järvö), puh. 0400 476 
372, ariorpana[at]gmail.com

lisen ainulaatuinen ja upea Kajanuk-
sen sauna, Kuivasaaren linnakesaari 
tykkeineen tai saaristoluonto, kuten 
Järvössä, josta veneilijät ovat löytä-
neet laituripaikkansa. Kaikki kohteet 
vaativat myös jatkuvaa huolenpitoa ja 
korjaamista sekä paikkojen kunnossa-
pitoa unohtamatta ympäröivän saaris-
toluonnon suojelua.

Kristiina Slotte (puheenjohtaja, kir-
jamyynti), puh. 050 525 0022, kristii-
na.slotte[at]mpk.fi

n Pj Kristiina Slotte.

Kajanuksen 
sauna on 
loistava 
saunomis- ja 
palaveripaikka 
seurueille. 

n TEKSTI SIRPA HOLMA, KUVAT SLRT ARKISTO
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Kuivasaari retkikohteena
Yksi Helsingin edustan vetovoimai-
simmista saarista on pitkään salattu-
na saarena ollut Kuivasaari. Merelli-
seen tunnelmaan pääsee noin puolen 
tunnin merimatkan aikana.  Alkavana 
kesänä pääsee vielä käymään ja tutus-
tumaan oppaan johdolla saaren mo-
nipuoliseen rannikkotykistön histori-
aan.

Saareen pääsy vaatii edelleen kul-
kuluvan ja rantautuminen on kiellet-
ty. Saari on edelleen Puolustusvoimi-
en hallinnassa. 

Kuivasaaren suurelle 
yleisölle tarkoitetut 
yleisöretket
Yksittäiset vierailijat ovat tervetullei-
ta tutustumaan Kuivasaareen kesän 
aikana 14.–15.7, 4.–5.8 ja 11.–12.8. 
pidettävien yleisöviikonloppujen ai-
kana. Opastetun kierroksen aikana 
tutustutaan saaren aikaisempaan toi-
mintaan ja historiaan varsin moni-
puolisesti. Suurin mielenkiinnon koh-
de on ollut ja on edelleen järeä 12” 
kaksoistykkitorni.

Tuokaa mahdollisesti samaan ai-
kaan kylässänne olevat ulkomaalai-
set vieraanne tutustumaan sunnun-
tain jälkimmäisellä lähdöllä kaikkina 
yleisöviikonloppuina muutoin luokse-
pääsemättömään ainutlaatuiseen saa-
reen. 

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

Yritykset ja yhteisöt voivat varata 
itselleen myös erillisen retken Kuiva-
saareen. Erillisryhmien vierailuista tu-
lee ottaa yhteys Kuivasaaren isäntään 
Mikko Lahtiseen p. 0400 472 779 tai 
lahtinen.mikko(at)kolumbus.fi

Tällä hetkellä Kuivasaari on vielä 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
ylläpitämä museosaari. Kuivasaaren 
järeän tykin ylläpidosta ja ampumi-

Kuivasaari on edelleen sotilas-
aluetta, jonne ei saa saapua ilman 
asianmukaista lupaa. Saaressa oleva 
runsas rannikkotykistökalusto tykkei-
neen sekä maanalaisine käytävineen 
ja tiloineen on museoitu eikä ole enää 
operatiivisessa käytössä. 

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

Mikko Lahtinen (Kuivasaaren isän-
tä), puh. 0400 472 779, lahtinen.
mikko[at]kolumbus.fi

Saaristoluonnossa 
nähtävillä harvinaisia 
kasveja
Kuivasaari on myös kaunis ulkosaa-
riston luontokohde. Kuten yleensäkin 
puolustushallinnon käyttämät alu-
eet, niin myös Kuivasaari on pääosin 
säilynyt luonnoltaan samanlaisena 
kuin jo satoja vuosia sitten. Myöhem-
min saaressa 70-luvulle asti asunei-
den sotilaiden perheiden toiminnoilla 
on myös ollut vaikutuksensa pieneltä 
osin saaren alkuperäiseen kasvillisuu-
teen. Saaressa on erittäin runsas lintu- 
ja perhoskanta.

n MS Kuivasaari veteen.

Juhannuksen 
jälkeisellä viikolla 
järjestetään jälleen 
Järvön kesäleiri 
lapsille. 

sen onnistumisesta vastaa RT-killan 
oma tykkityhmä Puolustusvoimien 
tukemana.

Kuivasaaressa on järeän 12-tuu-
maisen kaksiputkisen tykkitornin li-
säksi esillä lähes kaikki Suomen 
itsenäisyyden aikana käytetyt rannik-
kotykit ja lisäksi 1960-luvulla käyt-
töön otettua meritorjuntaohjuskalus-
toa. 

Kirjallisuutta ja 
myyntiartikkeleita

Kristiina Slottelta voi tilata killan his-
toriikkia, joka julkaistiin killan 50-vuo-
tispääjuhlassa Kuivasaaressa.

Kirjan hinta on 10 euroa + posti-
kulut. Jäsenet saavat sen postituksen 
hinnalla.

Killalta voi myös tilata killan julkai-
semia historiikkeja: Järvö, Kuivasaari, 
Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sauna ja 
huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaa-
ri. Kunkin kirjan hinta on 3,50 euroa 
+ postikulut. Kirjat ovat Ove Enqvis-
tin kirjoittamia. Saunasta on saatavilla 
myös ruotsinkielinen julkaisu nimel-
tään Robert Kajanus bastu och villa. 
Sen hinta on 8 euroa sisältäen pos-
tikulut.

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

Myynnissä myös Ove Enqvistin 
Suomen rannikkotykit hintaan 25 eu-
roa + postikulut.

Kilta on tuottanut Viipurinlahden 
ratkaisutaisteluista kesällä 1944 dvd-
esityksen. DVD:n hinta on 28 euroa 
(postikuluineen). Kannattaa tiedustel-
la myös muita killan toimintaa esitte-
leviä dvd-levyjä.

Johtokunnan jäsenten 
yhteystietoja

Kristiina Slotte (puheenjohtaja, kirja-
myynti), puh. 050 525 0022, kristiina.
slotte@mpk.fi

Markus Aarnio (varapuheenjohtaja), 
puh. 040 513 0999, markus.aarnio10@
gmail.com

Pentti Alestalo (rahastonhoitaja, 
 jäsenrekisteri), puh. 041 506 9940, 
pena.ales@gmail.com

Timo Elolähde (sihteeri ja järjestötoi-
minta), puh. 040 830 4097, timo.elo-
lahde@hsl.fi

Sirpa Holma (tiedotustoiminta), puh. 
044 560 7073, sirpa.holma@elisanet.fi

Sami Kettunen (venetoiminta), puh. 
050 597 0775, tuusulanjarvi@gmail.
com

Jukka Lindfors (talous), 
puh. 0400 419 347, jukka@dito.fi

Kaarlo Martikainen (Keltainen Ryk-
mentti), puh. 040 504 7149 (ulkoistet-
tuna yhteytenä)

Timo Mäki-Ventelä (varusmiestoi-
minta ja yhteys tykkiryhmään), puh. 
040 353 0570, timo.maki-ventela@
mbnet.fi

Ari Orpana (Järvö), puh. 0400 476 372, 
ariorpana@gmail.com

Timo Siitonen (Kuivasaari), puh. 
0400 770 906, timo.siitonen@helka-
ma-auto.fi

Nina Toivonen (Kuivasaaren emäntä), 
puh. 040 820 1122, ninamaija@luuk-
ku.com

Uutena johtokunnan jäsenenä aloitti 
ylil. Tatu Vartiainen. 

Muita yhteystietoja

Mauri Harju (Kajanuksen saunan hoi-
taja), puh. 0400 443 749

Mikko Lahtinen (Kuivasaaren isäntä), 
puh. 0400 472 779, lahtinen.mikko@
kolumbus.fi

n Järeän tykin kunnialaukaus 
6.12.2017.

Kuivasaari on edelleen 
sotilasaluetta, jonne 
ei saa saapua ilman 
asianmukaista lupaa.
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P äijät-Hämeen maakuntajoukon tu-
kiyhdistys Varmistin ry. on toimi-
nut oman maakunnan joukkojen 
taustalla lähes 10 vuotta. Maakun-

takomppaniasta kasvanut paikallisjoukko ke-
hittyy runsaalla omaehtoisella harjoittelulla. 
Varmistin ahkeroi taustalla luomassa toiminta-
edellytyksiä.

Turvallisuusympäristömme on muuttunut. 
Toiminta pitää pystyä käynnistämään nopeasti, 
myös pääosin reservistä perustettavissa paikallis-
joukoissa. Kertausharjoitusmäärärahat eivät riitä luo-
maan ja ylläpitämään valmiutta ja suorituskykyä riittä-
vällä vaatimustasolla. Eri puolustushaarojen valmiusosat 
saavat perustellusti leijonanosan resursseista. Materiaali-
nen valmius on – jollakin viipeellä – varmasti riittävä myös 
muiden joukkojen varalle. Entä paikallisjoukoista nopeasti 
käyttöön tarvittava suorituskyky?

Suorituskyvyn perustana ovat tahto, 
taito ja välineet 
Päijäthämäläinen maanpuolustustahto on tutkimusten ja 

arjen havaintojen mukaan ollut aina kor-
kea. Tahto tuo reserviläisiä omaehtoisen so-
tilaallisen harjoittelun pariin. Oma tontti 

halutaan hoitaa hyvin, vaikka vaatimusta vas-
taavaa koulutusta ei kaikissa tehtävissä ole-
kaan kertausharjoitusten muodossa tarjolla. 
Sama tahto näkyy alueen yritysten myöntei-

sissä turvallisuus-, maanpuolustus- ja reservi-
läistoiminta-asenteissa. Yhteiskunnan muuttues-

sa menneiden vuosikymmenten kurssiveli tukee 
-ajatteluun ei ole ollut varaa jämähtää. Tukea on 

osattu ja uskallettu pyytää myös alueen naisvaikutta-
jilta ja nuorilta johtajilta – erinomaisin tuloksin.
Taidollisen perustan paikallisjoukkojen taistelijoille luo 

varusmiespalvelus. Moni taistelija on jatkosijoitettu, ja pe-
ruskoulutuksesta on pitkä aika, joten on harhaanjohtavaa 
kuvitella, että sillä osaamisella tehtävälle voisi lähteä suo-
raan siviiliaskareista. Maakuntajoukko järjestää vuosittain 
suuren määrän omaehtoisia koulutustapahtumia ja harjoi-
tuksia oman toimintansa ja taistelijoiden osaamisen kehit-
tämiseksi. Joukossa on paljon kouluttajaosaamista, mutta 
uusien taitojen ja tarpeiden vuoksi lisää tarvitaan. Varmis-
timen tuella on hankittu muun muassa taistelupelastaja-

pätevyyskoulutusta, asekäsittelyn 
ja ammunnan kouluttajakoulutus-
ta ja muita taidollisia voimavaroja. 
Varmistin mahdollistaa myös am-
pumataidon kehittämisen toimi-
malla ampumaseurana sekä järjes-
tämällä ampumamahdollisuuksia 
ja -kursseja.

Välineistä tärkeimmät ovat Puo-
lustusvoimien materiaalia. Tehtävä 
täyttyisi varmasti pelkästään jou-
kon käyttöön osoitettavalla mate-
riaalilla. Maakuntajoukko on kui-
tenkin tunnistanut paljon tarpeita 
välineistölle, joka nopeuttaa ensim-
mäisen tehtävän aloittamista, hel-
pottaa sen suorittamista tai vapaut-
taa resursseja muuhun käyttöön. 
Varmistin on mahdollistanut muun 
muassa voimankäyttökoulutuksen 
materiaalin, komentopaikkamateri-
aalin, lääkintätarvikkeiden, kulje-
tusvälineiden ja lukuisten muiden 
täydentävien välineiden hankin-
nan. Harjoitustoimintaa helpottaa 
myös hankittu viestikalusto, joka 
on jatkuvasti joukon käytettävissä.

Kun tukiyhdistys on luonut jou-
kolle edellytykset täyttää aukkopai-

kat, vaativankin tehtävän aloitta-
minen onnistuu erittäin nopeasti. 
Haluttu vaikutus saavutetaan heti 
oikeilla toimenpiteillä.

Tukiyhdistyksen toiminta sitoo 
yhteen turvallisuudesta nauttivat 
alueen ihmiset ja yritykset, sadat 
vahvan henkilökohtaisen panok-
sen antavat reserviläiset sekä vi-
ranomaiset. Jäsenenä, kannatusjä-
senenä, tukijana tai osallistujana 
vallitsee vahva tunne: yhdessä on-
nistumme vaikeuksienkin kohda-
tessa.

Kokonaisturvallisuus 2018 -mes-
sut Lahdessa, Päijät-Hämeen kes-
kuksessa, tuovat näytille kaikkien 
turvallisuuden sektorien voimaa ja 
suorituskykyä. Päijät-Hämeen maa-
kuntajoukot tukiyhdistyksineen 
voivat seistä pystypäin osana vank-
kaa rintamaa, tahdon, taidon ja vä-
lineiden pysyessä yhteistuumin 
priimakunnossa tulevallekin vuosi-
kymmenelle. 

Lisää tietoa tukiyhdistyksen toi-
minnasta löytyy verkosta: varmis-
tin.fi.

Varmistin tukee  
maakuntajoukon suorituskykyä ja valmiutta

n Harri Koponen, kapt. res.
Kirjoittaja on Varmistin ry:n 
puheenjohtaja ja omaehtoisen 
harjoittelun vankkumaton kannattaja.

n Maakunta-
joukko talvi-
harjoituksessa 
Sysmässä.
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Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTE 
2017) todetaan, että kokonaisturvallisuus teh-
dään yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän, 
järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Kol-

mannen sektorin rooli varautumistoiminnassa korostuu.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) jäsenjärjes-

töt kokoontuivat tammikuussa keskustelemaan linjauksis-
ta liittotason varautumisen yhteistyölle. Maanpuolustus-
naisten liitto, Maanpuolustuskiltojen 
liitto, Naisten Valmiusliitto, Reservi-
läisliitto, RUL ja MPK vahvistivat tu-
kensa MPK:n varautumisen koulu-
tusohjelman toimeenpanolle. Yhtenä 
sovituista toimenpiteistä käynnistettiin 
alueellinen kenttäkierros tukemaan 
maakunnallisten järjestöverkostojen 
muodostamista. 

Maaliskuun loppuun mennessä 
MPK:n jäsenjärjestöjen edustajat vierailevat kaikissa maa-
kunnissa. Tilaisuuksiin on osallistunut viranomaisten ja 
paikallishallinnon lisäksi monien muiden järjestöjen ja 
elinkeinoelämän alueellisia edustajia.

Yksi tilaisuuksien päätavoitteista on koulutusjärjestöjen 
maakunnallisen yhteistyön kehittäminen ja valmistautumi-
nen toimimaan tulevan maakuntauudistuksen varautumi-
sen yhteistyöverkostoissa. Kaikista tilaisuuksista on koottu 
järjestöjen yhteinen valmisteluryhmä hahmottelemaan toi-
menpiteitä alueellisen koulutusyhteistyön kehittämiseksi. 

Eri tahtia eri puolilla Suomea
Tulevien maakuntien valmistelutyö etenee eri puolilla Suo-
mea eri vaiheessa. Osassa maakuntia pelastuspalvelujär-
jestöt on jo otettu mukaan. 

Hyviä esimerkkejä järjestöyhteistyöstä löytyy paljon. 
Pohjois-Karjalassa on pelastuslaitoksen hyvällä tuella saa-
tu koulutettua ja käynnistettyä 53 kyläryhmää tukemaan 
paikallista varautumista. 

Vastaavasti Etelä-Karjalan turvallisuusyhteistyö (EK-Tur-
va) on valtakunnallisesti tunnistettu malli viranomaisyh-

teistyöstä, johon koulutusjärjestöt ja järjestökenttä voidaan 
luontevasti liittää. 

Kainuussa todettiin, että maanpuolustusjärjestöillä on 
paljon osaamista ja koulutusta, mutta se on vielä tällä het-
kellä liian hajanaista ja koordinoimatonta. 

– Keski-Pohjanmaalla maakunnan valmiusfoorumia ol-
laan parhaillaan perustamassa. Varautuminen on tyypil-
lisemmin pelastustoimen vastuualueella, mutta täällä on 

ajateltu jakaa valmiussuunnittelun 
koordinointivastuuta myös maakun-
nan konsernihallinnon vastuulle tu-
levassa maakunnassa. Viranomaiset 
eivät selviä ilman järjestöjen tukea 
pitkäkestoisesta kriisistä, Keski-Poh-
janmaan sosiaali- ja terveyspalvelu-
kuntayhtymä Soiten turvallisuus- ja 
valmiuspäällikkö Pasi Paasila sanoo. 

– Nyt tarvitaan tietoa siitä, mihin 
järjestöjä voidaan käyttää. Viranomaisten toiminnan kan-
nalta on oleellista, että asiantuntijat pääsevät kaikissa ti-
lanteissa hoitamaan varsinaisia tehtäviään.

Verkostoitumalla osaaminen 
tehokkaasti käyttöön
Järjestöjen yhteistyön kehittämiselle on kysyntää. Muiden 
toimijoiden osaamisesta, resursseista ja jo olemassa olevis-
ta malleista on paljon opittavaa. 

Etelä-Savossa todettiin, että järjestöjen välinen tiedon-
kulku ja verkostot on saatava toimimaan vielä nykyistä 
paremmin. Keski-Suomessa haastettiin järjestöjä tunnis-
tamaan koulutusta entistä enemmän viranomaisten tarpei-
ta kuunnellen. Uudellamaalla lisähaastetta tuo resurssien 
epätasainen jakautuminen pääkaupunkiseudun ja muun 
alueen kesken. 

– Viranomaiset eivät halua sotkeentua järjestöjen 
omaan toimintaan. Viranomaisia kiinnostavat erityisesti 
järjestöjen tuottamat resurssit ja osaaminen sekä tietyllä 
tavalla ajateltuna ”palvelut”, joihin kolmas sektori kyke-
nee. Toiminnan kannalta on parasta, että on vain ”yksi nu-

mero” kontaktipintana, kun apua 
tarvitaan. Vapepa on tästä hyvä 
esimerkki monin paikoin, Pohjois-
Suomen AVI:n pelastusylitarkasta-
ja Tom Tallberg sanoo.

Oppia kokeilujen 
kautta
Tietoa turvallisuusstrategioista ja 
maakuntauudistuksesta sekä nii-
den käytännön merkityksestä jär-
jestöjen toiminnalle kaivataan li-
sää. Muutos on merkittävältä 
osin viestinnällinen haaste. Pien-
ten koulutus- ja harjoituskokeilu-
jen kautta voidaan saada hyviä on-
nistumiskokemuksia järjestöille ja 
tuottaa esimerkkejä viranomaisille. 

Etelä-Pohjanmaalla alueen kou-
lutusjärjestöjen, SPR:n ja Vapepan 
yhteistyö on ollut aktiivista. Hyvä 
esimerkki yhteistyöstä on syksyllä 
toteutettava Vapepan vetämä Hilla-
harjoitus, jossa on mukana monia 
maanpuolustusjärjestöjä. 

Lapissa viranomaisten ja järjes-
töjen yhteistyö on jo perinteisesti 
ollut hyvää ja yhteydenpito luonte-
vaa. Tästä huolimatta myös Rova-
niemen tilaisuudessa nousi esille 
tarve oppia tuntemaan ja ymmär-
tämään paremmin muiden toimi-
joiden osaamista. 

Kaikissa tilaisuuksissa tunnis-
tettiin organisoitumisen tarve – 
alueen ehdoilla ja sen tarpeisiin so-
vitettuna. MPK:n ehdottama malli, 
jossa tulevissa maakuntien valmi-
usfoorumeissa olisi edustajat sote-, 
koulutus- ja pelastuspalvelujärjes-
töistä, herätti vastakaikua. 

– Tämä on toimiva järjestöyh-
teistyömalli, ja sitä voidaan hyvin 
esittää osaksi maakunnallista va-
rautumisen mallia, Pohjois-Savon 
pelastuslaitoksen valmiuskoordi-
naattori Valtteri Korhonen sanoo.

MPK:n jäsenjärjestöjen edustajat vierailevat kaikissa maakunnissa. 

Maanpuolustusjärjestöjen yhteistyön kehittämiselle on kysyntää.

Kolmannen sektorin rooli 
varautumisessa korostuu

Nyt tarvitaan 
tietoa siitä, mihin 
järjestöjä voidaan 

käyttää.

S ääkilta ry sai vastaan-
ottaa Ritarihuoneella 
4.6.2017 yhden Sotava-
hinkosäätiönvuoden 2017 

tunnustuspalkinnoista. Killan pu-
heenjohtaja Matti Pöhö vastaanot-
ti kunniakirjan ja stipendin, jonka 
arvo oli 2 000 euroa.

Sotavahinkosäätiö muisti kolmea 
kiltaa ja kahta kiltalaista Maanpuo-
lustuskiltojen liiton tekemien ehdo-
tusten perusteella. Perusteena kil-
lan saamalle tunnustuspalkinnolle 

oli killan tekemä sääalan perinne-
työ ja sen dokumentointi.

Sääkillan tarkoituksena on vaa-
lia maanpuolustushenkeä ja toimia 
sääpalvelutehtävistä kiinnostunei-
den yhdyssiteenä, vaalia killan pii-
riin kuuluvia historiallisia perinteitä 
ja yleisiä muistoja sekä edistää alal-
la palvelevien varusmiesten viih-
tyvyyttä. Sääkilta on ainoa tämän 
alan yhdistys vapaaehtoista maan-
puolustustyötä työtä tekevien jär-
jestöjen laajassa kentässä.

Sääkillalle 
tunnustusta

n Vasemmalla varapuheenjohtaja Pasi Hölttä, keskellä kapteeni Reijo Mietti-
nen ja oikealla Sääkillan puheenjohtaja.
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n Sääkillan 50-vuotistapahtuman kunniavieraat ja kutsuvieraat Kirsti ja nyt 
jo edesmennyt kiltaveli Juha Pipinen Niinisalon varuskunnassa.
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Sääkilta paljasti viime vuoden 
syyskuussa Helsingin edustalla si-
jaitsevassa Vallisaaressa Keskus-
sääaseman muistolaatan. Keskus-
sääasema perustettiin vuonna 1924 
nimellä Sotilasmeteorologinen 
Keskusasema, ja se toimi Vallisaa-
ressa vuosina 1949–65. Sääkilta on 
aikaisemmin hankkinut muistolaa-
tan Kotkan Rankkiin.

Sääkilta 50 vuotta
50-vuotista taivaltaan juhliva Sää-
kilta järjesti jäsenilleen juhlata-
pahtuman 2.9.2017 Niinisalon 
varuskunnassa Kankaanpäässä. 
Juhlapäivän ohjelmassa oli tutus-
tuminen varuskuntaan, sääkalus-
ton esittelyä, toimintanäytös ja yh-
teinen juhla-ateria.

Sääkillan 50-vuotistapahtumas-
sa sää suosi juhlapäivää. Toiminta-
näytöksen tapahtumia selosti Sää-
killan hallituksen jäsen kapteeni 
Reijo Miettinen. 

Miettinen valittiin vuosikoko-
uksessa 15.3.2018 killan varapu-
heenjohtajaksi.

Sääkilta Pasilan  
tv-studiossa
Sääkilta järjesti jäsenilleen 
6.3.2017 retken Pasilan tv-studioon 
tutustumaan uutisstudion toimin-
toihin.

Studiokierrosta johti tv:stä tut-
tu meteorologi Matti Huutonen. 
Huutonen on Sääkillan jäsen, ja 

hän oli mukana syyskuussa 2016, 
kun Sääkilta kiinnitti Vallisaaren 
sääasemarakennuksen kivijalkaan 
muistolaatan. Muistolaatan pal-
jastivat Maanpuolustuskiltojen lii-
ton toiminnanjohtaja Henry Sii-
kander ja Sääkillan puheenjohtaja 
Matti Pöhö.

Tv-studiotyöskentelyynkin ovat 
robotit tulleet, esimerkiksi tv-ku-
vauksissa käytetään jo robottitek-
niikkaa. Studiokierroksen aikana 
oli työvuorossa Matti Huutosen 
kollega Kerttu Kotakorpi. Sääen-
nusteiden tekeminen ei ole help-
poa, tilanteet voivat muuttua no-
peaan tahtiin.

Vanhan sotilaskodin 

mäki heräsi eloon koko 

perheen tapahtumassa 

sunnuntaina 27.8. 

N ykyään ravintola Pääma-
jana tunnetulla alueella 
järjestettiin tuolloin suu-
ri yleisötapahtuma, jos-

sa oli monenlaista toimintaa, useita 
myyjiä ulkomaita myöten ja Rompe-
tori, joten perinteiset militaria-aiheen 
ystävät löysivät varmasti paljon aihe-
piirinsä tavaraa paikan päältä. 

Paikalla oli myös paljon muuta-
kin katsottavaa, esimerkiksi suosittu 
Ekoase-ammuntapiste, vanhoja soti-
lasajoneuvoja, perinneratsukkoja, po-
niratsastusta, ja lisäksi useat maan-
puolustuskillat ja -toimijat esittelivät 
pihalla toimintaansa. Hennalan his-
toria oli vahvasti edustettuna, kuten 
Suomen satavuotinen taivalkin. Alu-
eella järjestettiin kierroksia aiheena 
Hennala 1918, ja sisällä oli laaja-aihei-

Syksyllä Sääkillan tavoitti suru-
viesti. Kiltaveli ja pitkäaikainen 
hallituksen jäsen ja varapuheen-
johtaja everstiluutnantti evp Juha 
Pipinen poistui keskuudestamme 
kotonaan 16.10.2017.

Juha Pipinen muistetaan työ-
urastaan arvostettuna sotilassää-
palvelun kouluttajana ja asian-
tuntijana.

Työuran jälkeen Pipinen toimi 
aktiivisena toimijana eri maan-
puolustusjärjestöissä varsinkin 
Keski-Suomessa. Sääkilta kun-
nioittaa Juhan muistoa ja ottaa 
osaa läheisten suruun.

n Kuvassa on 50-vuotissäähavaintopallo valmiina ilmojen teille.

n Studiokierrosta johti tv:stä tuttu meteorologi Matti Huutonen.

Kiltaveli Juha Pipinen  
in memoriam  

6.2.1940–16.10.2017

n Päijäthämäläisiä  
maanpuolustajia

Hennala Herää!

nen Iitin asehistoriallisen yhdistyksen 
järjestämä näyttely, pääpainona vuo-
det 1939–1944. Ravintola Päämajan 
eli entisen sotkun tiloissa oli runsaas-
ti nähtävää näyttelystä tuotemyyntiin, 
ja samalla sai nautittua maittavan ate-
riankin tai kahvit päivän lomassa. 

n Näyttelyn 
”maanpuolus-
tuslehtiä” sieltä 
jostakin.
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Hae omasi! Vain lehtipisteestä.

HYVÄ KILTALAINEN
Sinulla on merkkipäiväsi vieton yhteydessä mahdollisuus tukea kiltatoimintaa 
ohjaamalla merkkipäiväonnittelut omaan Maanpuolustuskiltojen säätiöön ja 

perustamalla oma nimikkorahasto säätiön yhteyteen. Säätiö jakaa vuosittain killoille 
apurahoja.

Säätiö ottaa vastaan lahjasitoumuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Sovi asiasta säätiön asiamiehen kanssa:
Arto Arvonen

arto@arvonen.name
puhelin 0500-783244

 Piha-alueella oli tarjolla perinteistä 
hernekeittoa soppatykistä. 

Pääorganisaattori Timo Vennon 
ja Iitin asehistoriallisen yhdistyksen 
osalta suunnittelu alkoi jo alkuke-
väästä 2017, sillä tapahtumaan halut-
tiin Suomi 100 -juhlateeman mukai-
sestikin panostaa kunnolla ja tehdä 
tapahtumasta kaiken kansan pistäy-
tymistilaisuus, joka ei painottuisi vain 
tietylle kävijäkunnalle. Väkeä kävi 
paikalla siinä määrin, että välittömäs-
ti tapahtuman jälkeen todettiin tapah-
tumalle olevan tilausta seuraavanakin 
vuonna ja alettiin suunnitella uutta ti-
laisuutta. Kuluvana vuonna 2018 jär-
jestetään Hennala herää -tapahtuma 
uudelleen sunnuntaina 26.8. Edellis-
vuoden kävijöiden toiveita otetaan 
mahdollisuuksien mukaan huomioon, 
onhan Puolustusvoimienkin 100-vuo-
tisjuhlavuosi. Tapahtumalla on omat 
facebook-sivut (Hennala herää), joille 
päivitetään usein kaikenlaista aihee-
seen liittyvää ja muutoinkin mielen-
kiintoista historiallista luettavaa. 

Tapahtuman vahvat yhteistyö-
kumppanit ovat tänäkin vuonna 
Puolustusvoimat, Panssarimuseo, 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
Hämeen piirin Lahden koulutuspaikka 
ja sijaintikohde ravintola Päämaja. Li-

säksi useat Päijät-Hämeen maanpuo-
lustusjärjestöt ovat tänäkin vuonna 
mukana eri rooleissa järjestelyissä ja 
tapahtumassa. Juhlavuoden kunniak-
si on edellisvuoden suositun osa-alu-
een pohjalta suunniteltu muun muas-
sa kalustonäyttelyä ja pienimuotoista 
sotilasajoneuvoesittelyä.

Vuoden 2017 näyttelyn pääjärjes-
täjä ja vahvasti muutoinkin toimintaa 
edesauttanut Iitin asehistoriallinen 
yhdistys on 27 vuotta sitten perustet-
tu yhdistys, joka on järjestänyt ole-
massaolonsa aikana runsaasti erilai-
sia myyntitapahtumia, näyttelyitä ja 
tutustumisretkiä vanhoille taistelu-
paikoille itään. Lisäksi yhdistyksellä 
on esimerkiksi perinneaseammuntaa 
muutaman kerran vuodessa. Tarjolla 
on monenmuotoista toimintaa kaikil-
le asehistoriasta ja historiasta ylipää-
täänkin kiinnostuneille, ja yhdistys 
pyrkii olemaan yksi Suomen tämän 
aiheen historian vaalijoista ja tiedon 
ylläpitäjistä. Internet-sivut löytyvät 
osoitteesta: www.IAHY.fi.

n Vanha sotilaskoti nykyinen ravintola 
Päämaja muuntuu sotilastarvikemyy-
mäläksi.



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


