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ERÄÄN SUOMALAISEN
SOTILASTIEDUSTELIJAN ELÄMÄ
Majuri Timo Liene kertoo tässä kirjassa ainutlaatuisesta 17
vuotta kestäneestä urastaan
koti- ja ulkomailla sotilastiedustelun analyysitehtävissä
kenttä- ja toimisto-olosuhteissa. Se kertoo yhden miehen
tarinan yhden miehen perspektiivistä, ja sellaisenaan
se on ainutlaatuinen kurkistus salaisuuksien verhoamaan
sotilastiedustelun analyysitoiminnan maailmaan, jossa yhdistyvät kaikkien tiedustelun
osa-alojen hankkimat tiedot.

Kirjan hinta 29 euroa
+ postituskulut.
Kirjaa voi tilata
sähköpostitse osoitteesta:
asiakaspalvelu@jaicom.
com tai puhelimitse:
(03) 4246 5334

Turvallisuus tehdään
yhdessä
löytyvät osaavat ja aktiiviset
edustajat alueellisiin yhteistyöorganisaatioihin.

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN liitto on yksi kuu-

desta maanpuolustusjärjestöstä, joka on sitoutunut
liittotason johdon tapaamisessa 17.1.2018 Helsingissä tukemaan Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n
varautumiskoulutusohjelman
toimeenpanoa.

MPKL:N sitoutuminen varau-

KOULUTUSOHJELMAN ta-

voitteena on, että siihen sitoutuneet järjestöt muodostavat
alueellisia työryhmiä, jotka
koordinoivat ja järjestävät turvallisuus- ja varautumiskoulutusta omien alueidensa tarpeisiin. Vastuuviranomaisten
ohjaamina järjestöjen tehtävänä on viranomaistoiminnan
tukeminen rekrytoimalla ja
kouluttamalla vapaaehtoisia.
KOULUTUSHANKKEES-

Nyt on sopiva aika
katsoa, löytyykö
omasta killasta
sellaisia jäseniä,
jotka voisivat
sitoutua ottamaan
vastuuta ensi vuoden
suunnitelmien
toteuttamisessa.

SA ovat lisäksi mukana MPK,
Maanpuolustusnaisten Liitto, Naisten Valmiusliitto, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto. Odotan, että kaikista kuudesta liitosta

tumiskoulutusohjelmaan tulee kirjata liiton ensi vuoden
toimintasuunnitelmaan. Se
on mielestäni yksi keskeisistä painopistealueista. Lisäämme MPKL:n vaikuttavuutta ja
näkyvyyttä yhteiseen kiltatyöhömme, jos killat ja kiltapiirit ovat aktiivisesti mukana
oman alueensa varautumisen
yhteistoiminnan kehittämishankkeessa.
KILTATYÖSSÄ on mukana

runsaasti aktiivisia miehiä ja
naisia. Nyt on sopiva aika katsoa, löytyykö omasta killasta
sellaisia jäseniä, jotka voisivat sitoutua ottamaan vastuuta ensi vuoden suunnitelmien
toteuttamisessa. Kiltalaisten
tietotaidot ja erityisosaaminen ovat voimavaroja, jotka tulisi hyödyntää erilaisten valmiuksien
kehittämiseksi häiriötilanteiden varalle.

Turvallisen tuntuisia kirpeitä syyspäiviä odotellen,
Heli Eräkorpi, MPKL 2. varapuheenjohtaja
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Lahdessa
maanpuolustuksellinen
alkusyksy

S

Päijäthämäläisiä on hemmoteltu viime aikoina
loistavalla tapahtumatarjonnalla, sillä Lahdessa on
toteutettu elo-syyskuun aikana monta mielenkiintoista
maanpuolustusrientoa.
n TEKSTI: VEERA VANHANEN
KUVAT: VEERA VANHANEN, HENRY SIIKANDER JA MARKO PATRAKKA

n Luurankotakkinen Pekka Hennala Hennalassa esittelemässä Ratsumieskillan toimintaa.
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unnuntaina 26.8. järjestettiin
jo toista kertaa Hennala Herää
-maanpuolustustapahtuma, joka
keräsi Hennalan vanhalle kasarmialueelle runsaslukuisesti innokkaita kävijöitä.
Puolustusministeri Jussi Niinistö toimi tapahtuman suojelijana ja kunnioitti tilaisuutta
läsnäolollaan. Tervehdyspuheessaan hän muistutti reserviläis- ja vapaaehtoistoiminnan tärkeydestä ja kertoi, että vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestelyn valmistelu
etenee kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti.
Päivän teemoina olivat turvallisuus, maanpuolustus ja historia. Paikalla oli runsaasti nähtävää koko perheelle muun muassa historiakierrosten, sotilastarvikemyynnin sekä poliisin
ja pelastustoiminnan esittelyn muodossa. Erityisen näyttäviä olivat Lippukentällä järjestetyt
Ratsumieskillan Lahden Eskadroonan perinneratsukoiden sulkeisesitykset 1930-luvun malliin. Myös esittelyteltalla kävi melkoinen vilske,
ja taisipa Ratsumieskilta saada muutaman uuden jäsenenkin.
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Liiton uusi

toimisto- ja viestintäsihteeri esittäytyy
OLEN VEERA VANHANEN ja aloi-

puolustuksen pariin ja olen tyytyväinen, että minut valittiin nykyiseen
työhöni. Kahden järjestön asioiden
parissa työskennellessä on hienolla
näköalapaikalla ja oppii paljon uutta joka päivä.

tin kesäkuun alussa Maanpuolustuskiltojen liiton toimisto- ja viestintäsihteerinä Nina Sneizin siirryttyä
uusiin tehtäviin. Minut tavoittaa
myös Reserviläisurheiluliiton puolelta, sillä noin puolet työajastani kuluu RESUL:n asioiden parissa.

KOSKA KENENKÄÄN elämä ei voi

olla pelkkää kokonaisturvallisuuden
parissa puurtamista, pyrin vapaaajallani harrastamaan monipuolisesti opiskelua, kulttuuria ja liikuntaa.
Minulla ei ole perhettä, mutta asun
kahden ystäväni kanssa Helsingin
Vuosaaressa, ja se on eräänlainen
perheyhteisö ja turvaverkko.

OMA maanpuolustushistoriani on

n Pioneeriosaaja Tuomo Pohjantuli esitteli miinakonttia Hennala Herää -tapahtumassa

Myös Korian Pioneerikillan esittelyteltalla riitti väkeä, ja etenkin alueella ollut miinakontti keräsi innokkaita tutustujia. Alan asiantuntija,
yliluutnantti res. Tuomo Pohjantuli esitteli kontin antimia yleisölle ja
vastasi väsymättä aiheen tiimoilta
heränneisiin kysymyksiin.

Messuille mars!
Kaksi viikkoa Hennala Herää -tapahtuman jälkeen olivat vuorossa Lahden Messukeskuksessa ja
sen lähiympäristössä 7.–8.9. järjestetyt
kokonaisturvallisuusmessut.
Kokonaisturvallisuus 2018 -messutoimikunnan puheenjohtajana toimi Maanpuolustuskiltojen liiton
entinen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Erkko Kajander, joka sai
joukkoineen järjestettyä varsin mukavan messutapahtuman.
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Maanpuolustuskiltojen
liitolla oli yhteinen
osasto Kustannus Oy
Suomen Miehen sekä
Reserviläisurheiluliitto
ry:n kanssa.

Kahdeksatta kertaa järjestetyssä
suurtapahtumassa vieraili kahden
päivän aikana noin 11 000 kävijää,
ja perjantaina pidetyn koululaispäivän myötä toimintaa saatiin esiteltyä
myös nuorisolle. Maanpuolustuskiltojen liitolla oli yhteinen osasto Kustannus Oy Suomen Miehen sekä Reserviläisurheiluliitto ry:n kanssa.
Osaston eri toiminnot tukivat hyvin
toisiaan, ja kävijät saivat monipuolisen kuvan vapaaehtoisen maanpuolustuksen kentästä.
MPKL:n toimintaa osastolla olivat
esittelemässä toiminnanjohtaja Henry Siikanderin ja puheenjohtajiston
lisäksi Matti Hilska, Jarmo Hännikäinen, Mikko Luostarinen, Jussi
Sainio, Jukka Santavuori sekä Teemu Suojanen. Kaunis kiitos vapaaehtoisille esittelijöille!

melko kirjava, mutta koen, että kentän monipuolisesta tuntemisesta on
minulle etua. Asepalvelukseni suoritin Keuruun pioneerirykmentissä ja
RU-kurssin 237 Pioneerikomppaniassa. Näin ollen etenkin pioneeri- ja suojelutoiminta on lähellä sydäntäni. Harkitsin asepalveluksen
jälkeen myös Maanpuolustuskorkeakouluun hakemista, mutta olin siihen liian vanha, eikä poikkeuslupaakaan hakemiselle myönnetty. Palasin
siis jatkamaan opintojani Tampereen teknillisessä yliopistossa ja löysin pikkuhiljaa tieni vapaaehtoisen
maanpuolustuksen pariin.
MAANPUOLUSTUSHARRASTUS

imaisi kuin huomaamatta naisen
mukaansa, ja lopulta päädyin työskentelemään Naisten Valmiusliittoon
vuonna 2015. Veri veti kuitenkin
hankkimaan lisää elämänkokemusta ulkomailta, joten jätin järjestösihteerin pestini loppuvuodesta 2016 ja
muutin IT-alan töiden perässä Puolaan. Puolassa oli kaikin puolin
miellyttävä asua, mutta siellä ollessani tajusin myös, miten hyvin meillä Suomessa asiat ovatkaan (vaikka sitä ei aina haluta nähdä). Adolf
Ehrnroothin sanoin: ”Suomi on
puolustamisen arvoinen maa.” Kotimaahan palattuani koinkin siis taas
kovaa poltetta vapaaehtoisen maan-

Toivon, että
Maanpuolustuskiltojen
liiton toimiston ja kiltojen
välillä tulee olemaan
vilkas ja hedelmällinen
yhteistyö.

TOIVON, että Maanpuolustuskiltojen liiton toimiston ja kiltojen välillä
tulee olemaan vilkas ja hedelmällinen yhteistyö: ottakaa siis rohkeasti yhteyttä tarvittaessa! Minut tavoittaa numerosta 044 239 4021 ja
osoitteesta mpkltoimisto@mpkl.fi.

Kuka?

• Veera Vanhanen
• Ikä: 37
• Yhdistykset, joihin kuulut: Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry,
Tampereen Reserviupseerit ry
• Sotilasarvo: Luutnantti res.
• Työ: Maanpuolustuskiltojen liiton ja Reserviläisurheiluliiton
toimisto- ja viestintäsihteeri
• Koulutus: Tekniikan kandidaatti,
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
• Harrastukset: Visuaalisen viestinnän opiskelu, kirpputorit ja
vintage-tapahtumat, steppaus, äänikirjat ja ulkoilu
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n TEKSTI: PILVEN VEIKKO -LEHDEN PÄÄTOIMITTAJA OSSI KURKI
KUVA: EILA KEINONEN

Vuoden kiltalaiseksi valitun
Leena Tiaisen tarmokkuus
näkyy monessa

V

uoden
kiltalainen
-huomionosoitus edellyttää valitulta henkilöltä näkyvyyttä, jolla
hän erottuu Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenten suuresta joukosta. Ilmasotakoulun Killan
jäsen Leena Tiainen, Vuoden kiltalaiseksi 2018 valittu, on erottunut ja
näkyvästi kiltatyössään ansioitunut
tikkakoskelainen. Hänen työhistoriansa Ilmavoimien esikunnassa alkoi vuonna 1982 lentoturvallisuustoimistossa ja jatkui tiedotuksessa
vuodesta 1987 aina eläkkeelle jäämiseen 2009 saakka.
”Leena Tiainen on tarkka, tunnollinen, huolehtiva ja määrätietoinen:
kaikki ovat ominaisuuksia, joita tarvitaan kokoamaan kymmenen eri
kiltaa puhaltamaan yhteen hiileen.
Erityisesti viime vuosi on ollut työntäyteinen Ilmavoimien valmistautuessa 100-vuotisjuhlallisuuksiin”, totesi Maanpuolustuskiltojen liiton
toiminnanjohtaja Henry Siikander
perustellessaan vuoden kiltalaisen
valintaa. ”Juhlavuoden kunniaksi
julkaistu, 100-sivuinen lehti on loistava esimerkki Leena Tiaisen kyvyistä koordinoijana koota koko kenttä
kirjoitusmateriaalihankinnoista mainoshankintaan.” Lopputuloksena oli
”vuosisadan” Pilven Veikko -lehti,
joka jaettiin kaikille Ilmavoimien komentajan vastaanotolle osallistuneille Säätytalolla 6.3.2018.
Leenan yhteistyö Ilmavoimien
kiltojen kanssa alkoi jo hänen ollessaan töissä tiedotuksessa, kun killat
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alkoivat julkaista historiakirjoja ja
Pilven Veikko -lehteä. Ilmavoimien
Kiltaliiton sihteerin tehtävät Leena
aloitti vuonna 2010, ja vuodesta 2014
alkaen hän on ollut Pilven Veikko
-lehden toimitussihteerinä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa 4 000
kappaleen painoksena, ja se jaetaan
jäsenlehtenä kaikille Ilmavoimien
kiltalaisille sekä laajasti myös Ilmavoimiin ja yhteistyökumppaneille.
Pilven Veikko on ainoa Ilmavoimista
säännöllisesti ilmestyvä lehti.

Pilven Veikko yhdistää

n Vuoden kiltalaiseksi 2018 valittiin
Leena Tiainen.

Leena Tiainen
• Syntynyt 1949 Pihtiputaalla
• Ylioppilas 1969 Viitasaaren
lukio
• Filosofian maisteri 1983
Jyväskylän yliopisto
• Tuntiopettajana ja muissa
työtehtävissä Jyväskylän
yliopistossa 1976–1981
• Ilmavoimien
esikunnassa ensin
lentoturvallisuustoimistossa
1982–1987, tiedotuksessa
1987–2009 kielenkääntäjänä,
tiedottajana ja
tiedotuspäällikkönä
• Eläkkeellä 1.11.2009 lähtien

Pilven Veikko -lehti oli aikoinaan
kimmoke Ilmavoimien Kiltaliiton
syntymiselle, ja Leena Tiainen näkee
sen edelleen tarpeellisena kiltalaisten koossapitäjänä. ”Lehti koetaan
omana kanavana ja yhdistävänä tekijänä kaikille Ilmavoimissa työskennelleille kiltalaisille. Vaikka kiltakulttuuri ja toiminnan painopiste
kussakin erillisessä killassa on kohdistunut paljolti työaikaiseen historiaan ja sen perinteen tallentamiseen,
niin lehti on edelleen se, mikä yhdistää killat”, arvioi Leena.
Viimeiset viisi vuotta Leena on
kantanut vastuun paljon työllistävän
Pilven Veikko -lehden toimitussihteerin tehtävistä. Pitkäaikainen työ
Ilmavoimien tiedotuksessa on antanut hyvän pohjan lehtityölle. Hän
on hoitanut yhteydet avustajiin, taittoon ja vastannut lehden ilmoitusmyynnin organisoinnista sekä laskutuksesta. Ilmoitusmyynti voi joskus

IN MEMORIAM

Leenan siviilipuolen
harrastustoimintaajasta ison
osan saa muun
muassa Suomen
Punainen Risti ja
sen paikallinen
yhdistystoiminta
sekä sukuseurassa
toimiminen.
olla aikaa vievää työtä: ulkomaiseen laskutusjärjestelmään liittyminen vaati noin 80 sähköpostiviestiä ja konsultointia pankin
kanssa. Hankaluutena oli muun
muassa se, ettei Ilmavoimien
Kiltaliitto ole yritys eikä yksityinen henkilö. Kaikkiaan juhlalehden tekemisen aikana vaihdettiin noin 800 sähköpostiviestiä
kaiken muun lehden tekemisen
ja kiltaliiton vuodenvaihderutiinien ohella. ”Työtunteja en uskalla edes arvioida”, toteaa Leena.
Kun Leenan säännöllinen virkatyö päättyi eläköitymiseen,
niin ”epäsäännöllinen työ” on
jatkunut Ilmavoimien Kiltaliitossa sihteerinä sekä talous- ja jäsenasioiden hoitajana. Eikä tässä kaikki, Leenan siviilipuolen
harrastustoiminta-ajasta
ison
osan saa muun muassa Suomen
Punainen Risti ja sen paikallinen
yhdistystoiminta sekä sukuseurassa toimiminen.
”Tykkään olla ihmisten kanssa”, totesi Leena tarmokkuutensa taustoja kysyttäessä, mutta
tälle kaikelle jaksamiselle voimia antanee kanssaihmisten lisäksi lukeminen, käsityöt, sanaristikot, kuntoilu ja liikunta,
talvisin aina Lapin kairoiltakin
pohjaa hankkien.

Per-Elof Boström 15.5.1943–13.5.2018
hin. Hän oli korvaamaton apu pohjoismaisten kiltapäivien johtajatapaamisissa samoin kuin pohjoismaisilla
kiltapäivillä.
Pelle oli organisoija, jolla oli laajat suhteet ja verkosto. Hän oli Vaasan
Kiltapiirin puheenjohtaja, ja kiltapiiri
hoiti hänen johdollaan muun muassa
liittovaltuuston syyskokouksen 2017
järjestelyt erinomaisesti.
Pelle oli palkittu muun muassa
seuraavilla mitaleilla:

L

iittohallituksen jäsen, kiltaveli, kouluneuvos Per-Elof
”Pelle” Boström on poissa.
Pelle menehtyi lauantain
ja sunnuntain välisenä yönä 12.–13.5.
Hän olisi täyttänyt 75 vuotta seuraavana tiistaina. Pelle ehti järjestää ystävilleen 75-vuotisjuhlat mutta ei enää
itse nähnyt merkkipäiväänsä.
Pelle valittiin liittovaltuustoon ensimmäisen kerran liittokokouksessa
18.4.2008 Vaasan Kiltapiirin edustajana. Liittovaltuusto valitsi hänet talvella 2009 saman tien 2. varapuheenjohtajaksi. Tässä tehtävässä hän toimi
vuoden 2010 loppuun. Liittovaltuuston syyskokous 2010 valitsi Pellen liittohallitukseen vuoden 2011 alusta.
Hän ehti olla liittohallituksen jäsen
seitsemän vuotta ja neljä kuukautta.
Pelle oli huumorintajuinen herrasmies ja erinomainen seuramies,
joka pystyi näkemään vaikeissakin
asioissa positiivisen puolen. Hänen
hyväntuulinen persoonansa säteili positiivisuutta ympäristöön. Pellen
äidinkieli oli ruotsi. Sen takia hänelle
lankesi luonnostaan yhteydenpitäjän
rooli pohjoismaisiin veljesjärjestöi-

• Danske Soldaterforeningers
Landsraadin ansiomitali
(Tanskan kiltajärjestö)
• Hopeinen kiltaristi
• Kilta-ansiomitali nro 1 220
• Kuntaliiton kultainen
ansiomitali
• Maanpuolustusmitali miekkojen
kera nro 401
• Pohjola-Norden kultainen
ansiomitali
• Siikajokiristi nro 418
• Sotilasansiomitali
• Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunnan ritarimerkki (SVR R)
• Suomen Leijonan Ritarikunnan I
luokan ritarimerkki (SL R I)
• Sveriges Militära
Kamratföreningars
Riksförbundsin kultainen
ansiomitali (Ruotsin
kiltajärjestö)
Arvostettu ystävämme ja kiltaveljemme on nyt poissa. Lepää rauhassa Pelle! Muistosi säilyy sydämissämme.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry ottaa osaa omaisten menetykseen ja toivoo omaisille voimia raskaan surun
hetkellä.
Henry Siikander
Toiminnanjohtaja
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SUOMEN KUVALEHDEN DIGIARKISTO

Suomen
Vapaudenpatsaan
paljastamisesta
80 vuotta
n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN, ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE
– POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA RF:N PUHEENJOHTAJA
KUVAT: ILKKA VIRTANEN

V

aasa oli 100 vuotta sitten keväällä 1918 tapahtumien keskiössä,
kun maamme tuoreelle
itsenäisyydelle haettiin
vakautta. Vaasassa on näiden tapahtumien muistona kolme valtakunnallista muistomerkkiä, jotka muistuttavat kaupungin merkityksestä tuona
kriittisenä ajankohtana. Tärkein muistomerkeistä on Yrjö Liipolan tekemä
Suomen Vapaudenpatsas, joka paljastettiin suurin juhlallisuuksin Vaasan torilla 9.7.1938. Jalustoineen 14
metriä korkeassa patsaassa on kaksi mieshahmoa: kivääriä kädessään
pitelevä sotilas heiluttaa lakkiaan, ja
hänen takanaan istuu haavoittunut
sotilas rintaansa pidellen. Jääkärikapteeni Lauri Leppäsen Jääkäripatsas paljastettiin jääkärien pääjoukon
kotiinpaluun 40-vuotismuistopäivänä 25.2.1958. Hovioikeuden puistossa
sijaitsevan patsaan kuvaama jääkäri
katsoo kohti merenlahtea, jonka jäältä
Saksasta kotimaahan palaavat jääkärit rantautuivat Vaasaan. Kalervo Kallion suunnittelema Suomen ilmailun
muistomerkki (Merikotka-patsas) paljastettiin 12.10.1969. Patsas sijaitsee
samaisen merenlahden äärellä lähellä paikkaa, johon ruotsalaisen kreivi
Eric von Rosenin Suomen armeijalle lahjoittama lentokone Thulin Typ D
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laskeutui 6.3.1918. Lentokoneesta tuli
Suomen armeijan ensimmäinen palvelukäytössä ollut lentokone, tunnuksenaan F1, ja maaliskuun 6. päivästä
tuli Ilmavoimien vuosipäivä.
Suomen itsenäistyessä maan hallituksella ei ollut käytössään armeijaa.
Sen sijaan maassa oli vielä tammikuun 1918 lopussa kymmeniin tuhansiin nouseva joukko venäläisiä
sotilaita. Helsingissä oli alkamassa

Suojeluskunnat
nimettiin Suomen
armeijan joukoiksi.
sosialidemokraattisen puolueen
ääriaineisten organisoimana punakaartien vallankumoushanke,
jota venäläissotilaat ainakin osittain tukivat. Senaatin oli ryhdyttävä toimeen järjestyksen
ylläpitämiseksi ja saavutetun
itsenäisyyden turvaamiseksi.
Suojeluskunnat nimettiin Suomen armeijan joukoiksi, ja niiden ylipäälliköksi nimitetyn kenraali Mannerheimin johtama
Päämaja perustettiin Vaasaan.
Näin suojeluskuntajoukot, jotka
ylipäällikön käskystä aloittivat

n Suomen Vapaudenpatsaan paljastustilaisuus 9.7.1938 oli suuri valtakunnallinen mediatapahtuma, mm. Suomen Kuvalehti
täytti etusivunsa tapahtumasta otetulla kuvalla.
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tammisunnuntain 27.1.1918 jälkeisenä
yönä venäläissotilaiden aseistariisunnan, olivat maamme laillisen armeijan
joukkoja. Seuraavana päivänä, 28. tammikuuta, venäläiset sotilaat antautuivat
Vaasassa ja muualla Pohjanmaalla. Päämaja siirrettiin Ylihärmän kautta Seinäjoelle.

Patsashanke vireille jo
vuonna 1918 marsalkka
Mannerheimin aloitteesta

n Sotaveteraanit puolisoineen ja lotat olivat juhlan kunniavieraita. Lotista toinen vasemmalta Gretel Nyman, joka 14-vuotiaana pikkulottana oli mukana
patsaan paljastustilaisuudessa ja sai kätellä marsalkka Mannerheimia.

Seinäjoella luotiin jo perusta suunnitelmalle pystyttää vapaussodan muistomerkki Vaasaan. Jäseniksi muistomerkkikomiteaan Mannerheim nimitti
taiteilija Akseli Gallen-Kallelan, päämajoitusmestari Hannes Ignatiuksen ja
taidemesenaattina tunnetun teollisuusmies Gösta Serlachiuksen. Kesällä 1918
toimikuntaa täydennettiin tärkeillä vaasalaisilla liikemiehillä ja kaupungin virkamiehillä. Toimikunnan ensimmäinen
ehdotus oli Vapauden temppeli -rakennus. Hanke edistyi kuitenkin verkkaisesti, siihen liittyi sekä erimielisyyksiä
päämäärästä että rahoitusongelmia.
Temppeliajatuksesta luovuttiin 1920-luvun loppupuolella, ja lopulta päädyttiin
näyttävään patsaaseen. Patsasprojekti
rahoitettiin pääosin kansalaiskeräyksellä ja yrityslahjoituksilla. Patsaan suunnittelukilpailu käynnistettiin vuonna
1935. Yrjö Liipola voitti kilpailun, ja
monumentti oli valmis paljastettavaksi
heinäkuussa vuonna 1938 eli kaksikymmentä vuotta vapaussodan päättymisen
ja muistomerkkihankkeen aloittamisen
jälkeen. Paljastustilaisuus oli suuri kansallinen juhla, siihen osallistuivat muun
muassa tasavallan presidentti Kyösti
Kallio, sotamarsalkka Gustav Mannerheim ja itsenäisyyssenaatin elossa olevat jäsenet. Yleisöä tilaisuudessa kerrotaan olleen 10 000 henkeä.

Patsaan paljastuksen
muistojuhlia viiden
vuoden välein
n Maakuntaneuvos Olav Jern pitämässä juhlapuhetta, Pohjanlahden Merivartiokillan edustajat kunniavartiossa.

14

MAANPUOLUSTAJA 2•2018

Vapaudenpatsas ja sen viestimät isänmaalliset arvot ovat luoneet perinteet,
joilla patsaan pystyttämistä muiste-

n Kukkalaitetta isänmaansa vapauttajien kunniaksi laskemassa sotaveteraani Yrjö Savola. Anna-Maija Iitola ja Juha Salo
olivat mukana tapahtumassa. Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna osoittaa taustalla kunnioitustaan.

taan juhlavasti viiden vuoden välein
patsaan paljastuspäivänä heinäkuun
9:tenä. Tänä vuonna juhlaan oli jälleen aihetta, kun patsaan paljastamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Juhla
oli pienimuotoinen mutta arvokkaan
isänmaallinen. Sen toteutuksesta vastasi työryhmä, jossa oli edustus Vaasan
kaupungilta,
seurakunnista,
Pohjanmaan aluetoimistosta, veteraanijärjestöistä sekä reserviläis- ja muista maanpuolustusjärjestöistä. Tämän
kirjoittaja oli työryhmässä alueen kiltojen edustajana.
Juhlatilaisuus pidettiin patsaan
edustalla 9.7.2018 kello 12. Patsaan
taustalla olevissa saloissa liehuivat
Suomen liput, neljä Pohjanlahden
Merivartiokillan upseeria miekkoineen oli kunniavartiossa patsaan juurella, ja reservin kapteeni Raimo Latvalan johtama lippulinna järjestäytyi
patsaan sivustalle. Sotaveteraaneille,
heidän puolisoilleen ja leskille sekä
lotille oli kutsuttuina kunniavieraina
varattu istumapaikat patsaan edustal-

le ohjelman ajaksi. Satalukuinen yleisö seurasi juhlatapahtumaa torialueella.
Tilaisuuden juhlapuhujana oli
maakuntaneuvos Olav Jern. Puheessaan Jern tarkasteli ensin 100-vuotiaan itsenäisen Suomen kehityspolkua maailman itsenäisten valtioiden
joukossa ja patsaan symboloimia itsenäistymiseen liittyviä arvoja. Hän
tarkasteli myös maailman tilaa patsaan pystytyshetkellä, kun oltiin ajautumassa kohti uutta maailmansotaa. Kolmas ajankohta liittyi tätä 50
vuotta myöhäisempään aikaan, jolloin Eurooppa ja maailma olivat taas
muuttumassa. Berliinin muuri tultiin
purkamaan, Neuvostoliitto hajosi, ja
Eurooppaan syntyi joukko uudelleen
itsenäisiä valtioita. Puhe päättyi tämän päivän tilanteeseen Suomen ollessa osa integroitunutta Eurooppaa
ja sen edustamaa länsimaista hyvinvointia ja kulttuuria.
Puheen jälkeen oli vuorossa kukkalaitteen lasku patsaan jalustalle.

Sen suorittivat sotaveteraani Yrjö Savola, kansliapäällikkö Anna-Maija Iitola (Vaasan kaupunki) sekä majuri
Juha Olli (Pohjanmaan aluetoimisto). Tilaisuuden päätteeksi laulettiin
yhteisesti Maamme – Vårt land. Laulua johti kanttori, diplomioopperalaulaja Katariina Korkman.
Juhlan yhteydessä kävi ilmi, että
paikalla oli kolmetoista henkilöä, jotka olivat olleet mukana patsaan paljastustilaisuudessa 80 vuotta sitten.
Kaikki eivät tosin muista itse tapahtumaa, koska olivat silloin vain muutaman vuoden ikäisiä ja ovat vain
vanhemmiltaan kuulleet läsnäolostaan. Selkein muistikuva tilaisuudesta oli tapahtumahetkellä 14-vuotiaalla Gretel Nymanilla, joka kertoi
tarkkailleensa erityisesti ihailemaansa marsalkka Mannerheimia ja seuranneensa vielä marsalkkaa hänen
poistuessaan rautatieasemalle, jossa
yleisöä kätellyt marsalkka oli ojentanut tervehtivän kätensä myös nuorelle pikkulotalle.
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n TEKSTI: OSMO JALOVAARA
KUVAT: TIMO TELEN

I

Lentosotakoulun
Kilta ry 50 vuotta

lmasotakoulun K
 ilta ry perustettiin9.6.1968,
ja sen nimi vaihtui Lentosotakoulun Killaksi koulun nimenmuutoksen myötä keväällä
2005. Oman lipun kilta sai 28.5.1988. Kilta
oli mukana perustamassa Ilmavoimien Kiltaliittoa vuonna 1996, ja se on noin 400 jäsenellään edelleen yksi liiton suurimmista jäsenkilloista. Kun Lentosotakoulu päätettiin lakkauttaa vuoden
2014 lopussa Kauhavalla, kilta teki kaksi strategista päätöstä: se pysyy Kauhavalla ja keskittyy jatkossa sääntöjensä 2. pykälän mukaisesti Ilmavoimien
ja Lentosotakoulun perinteiden sekä ilmailuhengen
vaalimiseen ja Lentosotakoulussa palvelleiden yhdyssiteenä toimimiseen.
Killan ensimmäisenä hankkeena pystytettiin keväällä 1969 lento-onnettomuuksissa surmansa saa-

n Fouga
Magister FM-12,
joka nostettiin
jalustalleen
25.7.2018.

neiden muistopatsas koulun silloisen esikunnan
eteen. 1970-luvulla patsas siirrettiin väistöpaikalle
vanhan oppilasasuntolan ja uuden ravitsemuskeskuksen väliin rakennetun parkkipaikan laitaan. Tästä kilta-aktiivit siirsivät sen keväällä 2016 Kauhavan
seurakunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti kirkkomaan arvokkaimmalle alueelle jääkärien ja
Karjalaan jääneiden muistopatsaiden väliin.
Vuonna 1986 pystytettiin oppilasasuntolan viereen uljas Fouga-pari yhteistyössä Ilmavoimien kanssa. Kilta hoiti niin patsaan taiteellisen kuin teknisenkin suunnittelun sekä keräsi kansalaiskeräyksellä
rahat jalustoja varten. Keväällä 2018 kilta luovutti
omistamansa patsaanjalustat Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle, joka tämän jälkeen omistaa patsaan kokonaisuudessaan.

Keväällä 1987 kilta teki päätöksen
Smolik-koneen entisöintiprojektiin osallistumisesta yhdessä Suomen Ilmailumuseon kanssa. Neljä vuotta myöhemmin killan toimesta taidokkaasti entisöity
kone luovutettiin Ilmailumuseolle näytteille asetettavaksi.
Killalle oli kertynyt vuosien mittaan
paljon Ilmasotakoulun ja ilmailun historiaan liittyvää esineistöä. Sille saatiin
vuonna 1988 oiva sijoituspaikka linnan
portin päällä sijainneen entisen päävartion tiloista. Mauno Reini hoiti kokoelmaa antaumuksella yhdessä vaimonsa
Leenan kanssa ja esitteli sitä tuhansille
kävijöille lähes 30 vuoden ajan aina perinnehuoneen sulkemiseen asti 2014. Perinteiden vaalimiseen liittyvät myös toistakymmentä muistolaattaa, jotka kilta on
vuosien mittaan kiinnittänyt erilaisiin Ilmasotakoulun historiaan ja toimintaan
liittyviin paikkoihin.
Keväällä 1996 kilta organisoi yhdessä
Ilmasotakoulun kanssa Ilmavoimien historiaa käsittelevän luentosarjan, Studia
Generalian, joka jatkui aina kevääseen
2013 saakka. Sarjassa järjestettiin 25 tilaisuutta, joihin sisältyi kaikkiaan 47 ilmasotaa monipuolisesti käsitellyttä luentoa.
Kilta on julkaissut kolme historiakirjaa: Letov Š218 A SMOLIK (1992), Ilmasotakoulun historia 1918–1988 (1993)
ja Lentosotakoulun historia 1981–2014

n 1969 lento-onnettomuuksissa surmansa saaneiden muistopatsas.

...vitriini
vihittiinkin
juhlallisesti
käyttöön
26.5.2007.

(2014) sekä killan kaksi historiikkia vuosina 1998 ja 2018.
Kun killan jäsenten entisöimä Saab
Safir SF-7 valmistui vuonna 2004, heräsi ajatus sen asettamisesta näytteille Kauhavan keskustaan. Kauhavan kaupunki
osoitti sille erinomaisen paikan päätien
varresta. Rahoitus järjestyi keräyksin ja
kaupungin, TE-keskuksen sekä killan yhteistoimin, ja vitriini vihittiinkin juhlallisesti käyttöön 26.5.2007.

n Saab Safir SF-7-vitriini.
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Koulun lakkautus
Kun tieto Lentosotakoulun lakkauttamisesta tuli vuonna 2013, se aiheutti varsin voimakkaan shokin, mutta
seuraavana vuonna siitä oli jo toivuttu. Ilmavoimien taholta tuli tieto, että
useampia Hawkeja poistuisi käytöstä
aivan lähiaikoina. Niinpä uutena projektina päätettiin nostaa Hawk pylvään nokkaan, mikä tapahtuikin virallisesti 1.10.2014.
Jo hieman ennen tätä oli tullut tietoon, että ensimmäinen Vinka vapautuisi muistomerkkikäyttöön varsin
pian. Uuden vitriinin perusrahoituksessa käännyttiin lääk.ev. Juhani
Ahon puoleen, jolta saatiinkin hankkeelle huomattavan suuri tuki. Varsin nopea laskutoimitus osoitti, että
mikäli saisimme aikaisempaa pro-

jektia vastaavan avustuksen ELY-keskukselta, voisimme rakentaa vitriinin
kolmelle koneelle. Projekti esiteltiin
Kauhavan kaupungille, joka lyhyessä
ajassa laati suunnitelman Lentokonepuistoksi. Puiston teemaksi nimettiin
”Kaikki tärkeimmät Kauhavalla toisen
maailmansodan jälkeen käytössä olleet alkeiskoulu- ja harjoituskoneet”.
Aktiivisen metsästyksen tuloksena löytyivät Kennäälän luolasta Stieglitz SZ-25 ja Pyry PY-1, joiden ympärille vitriiniprojekti voitiin
aloittaa. Vinkan saanti myöhästyi,
joten vitriiniä 29.9.2016 vihittäessä
siellä oli vain kaksi konetta. Tosin samanaikaisesti otettiin käyttöön vitriinin viereen rakennettu lasten ilmailuaiheinen leikkipuisto, jossa varsin
suosituksi osoittautunut lentoko-

nemalli sai nimekseen ”Pikku-Antti”. Kenr.ltn. Rauno Meriön tokaisu
vihkiäistilaisuudessa kiihdytti Viiman hankintaprojektia. Harald Tandefeltin perikunnan kanssa päästiin
kauppasopimukseen, ja niinpä Viima VI-6 vihittiin paikalleen vitriinissä 20.5.2017. Hyvinä yhteistyökumppaneina koneiden kunnostuksessa
toimivat Stieglitzissä Ilmailumuseon
Tiistaikerho ja Viimassa tuusulalainen Viima-tiimi.
Vihdoin vuoden 2017 lopulla Ilmavoimien käytöstä vapautui Vinka
VN-9, jonka tarkkojen mittausten jälkeen todettiin muutaman sentin tarkkuudella mahtuvan samaan vitriiniin
SF-7:n kanssa. Sinne se sijoitettiinkin
marraskuussa 2017. Viimeisimpänä
tulokkaana Lentokonepuistoon tuo-

....uutena projektina päätettiin nostaa Hawk pylvään
nokkaan, mikä tapahtuikin virallisesti 1.10.2014.

tiin Fouga Magister FM-12, joka nostettiin jalustalleen 25.7.2018.
Lentokonepuiston
kokonaiskustannukset ovat tähän mennessä olleet
noin 0,7 milj. euroa ilman Puolustusvoimien omistamien historiallisten
koneiden arvoa. Se on lajissaan ja laajuudessaan ainutkertainen koko Pohjois-Euroopassa, eikä vastaavaa kokoelmaa voi Suomessakaan saada enää
kokoon koneiden harvinaisuuden
vuoksi. Rahoituksen hankkiminen ja
koko projektin toteuttaminen on mer-

Lentokonepuisto
on laajoja
kansalaispiirejä
kiinnostava
ilmailunähtävyys...

kinnyt paljon työtä ja riskinottoa yhdelle killalle, mutta meillä on ollut
hankkeessamme mukana myös runsaasti uskomattoman hyvää onnea ja
lukuisia hyviä yhteistyökumppaneita,
joille kaikille vielä kerran tässä kiitokset! Lentokonepuisto on laajoja kansalaispiirejä kiinnostava ilmailunähtävyys, ja se on vertaansa vailla oleva
kunnianosoitus Kauhavalla vuosikymmenien mittaan tehdylle maanpuolustustyölle.

n Fouga Magister FM-12 kokoamisvaiheessa.
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Utin ilmailupuisto
rakentuu perinteille ja tähtää tulevaisuuteen
n TEKSTI JA KUVAT: EINO RANTALA, VITRIINITOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA JA UTIN
ILMAKILTA RY:N HALLITUKSEN JÄSEN

Ilmailupuistosta tulee paikka, jossa kävijä voi tutustua
pelastustoiminnassa, Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa
toimineisiin helikoptereihin ja niiden historiaan, toimintaan ja
tekniikkaan.

DAVID SMITH

Ilmailupuistohankkeen
tarve ja tausta
Tällä hetkellä helikopteritoiminta on
paikallisten toimijoiden varassa, eikä
valtakunnallista, yhteistä esittelypaikkaa ole. Utin Ilmailupuisto voisi
olla yhdistävä tekijä. Utti-aukion tämän hetkiset toiminnot ja tuleva Mi8-säilytys- ja näyttelyhalli tulee nähdä
paitsi osana valtakunnallista Utin ilmailupuiston kehittämistä, niin myös
osana paikkakunnan matkailutoimintaa. Hankkeen hyödynsaajina ovat
paikalliset asukkaat, yritykset ja yhteisöt sekä Uttiin etabloituneet uudet
yritykset. Laajasti ajatellen hyödynsaajana on Suomen helikopteritoiminta.
Ilmailupuistosta tulee paikka, jossa
kävijä voi tutustua pelastustoiminnassa, Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa toimineisiin helikoptereihin ja niiden historiaan, toimintaan ja
tekniikkaan. Se houkuttaa nuoria vastuullisen ilmailun harrastajiksi – jopa
helikopterilentäjiksi pelastustoiminnan, Puolustusvoimien ja Rajavartioston palvelukseen tai siviili-ilmailun
piiriin.
Hankkeen tavoitteena on aikaansaada valtakunnallinen helikopteritoiminnan keskus – Utin Ilmailupuisto.
Projekti on jaettu Mi-8-vitriinin rahoitus- ja kehittämishankkeeseen sekä
Ilmailupuiston kehityshankkeeseen.
Vitriinin rahoitus- ja rakentamishank-

keen on tarkoitus olla kokonaisuudessaan valmis kesäkuun 2020 loppuun
mennessä, ja karkea aikataulu Mi8-vitriinihankkeesta Utin Ilmailupuistoksi on noin 7–8 vuotta.
Hankkeen visiona on käynnistää
Utti-aukiolle kaikille avoin ja koko
perheen vierailukohteeksi tarkoitettu ilmailupuisto, jossa voidaan kokea suomalaisen helikopteritoiminnan historia, nykyisyys ja tulevaisuus.
Kokemus saavutetaan erilaisten aktiviteettien avulla, joita voivat olla esimerkiksi koneet ja laitteet kertomuksineen, kuvat ja filmit, simulaattorit,
peliautomaatit, helikopterilennätykset, helikopterikoulutus sekä yksilöta-

n Havainnekuva vitriinistä infotauluineen.

son pienoishelikopteriharjoitukset ja
-opetukset.

Mi-8-helikopteri
Mi-8 on Neuvostoliitossa valmistettu
keskiraskas kuljetushelikopteri. Puolustusvoimilla ja Rajavartiolaitoksella
oli niitä käytössä 10 kappaletta 1970-luvulta vuoteen 2010 saakka – 40 vuotta.
Ne ovat operoineet Puolustusvoimien
harjoituksissa, Rajavartiolaitoksella,
Suomen elinkeinoelämän ja teollisuuden apuna sekä tarkastustoiminnassa
ja puuston raivauksessa kautta maan.
Niitä on hyödynnetty myös porotaloudessa, erilaisissa pelastustöissä (muun
JATKUU SIVULLE 22 >
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muassa Estonian onnettomuuden yhteydessä) sekä presidenttien ja valtionpäämiesten kuljetuksessa.
Keväällä 2014 Utin Ilmakilta (Utti
Air Force Heritage Society) ry sai Puolustusvoimilta Mi-8 (HS-14) -kuljetushelikopterin säilytettäväksi ja tulevaisuudessa museoitavaksi Utti-aukiolle.
Koneen omistaja on Sotamuseo. Helikopteritoiminnan perinne-esineeksi
luovutetun koneyksilön kilta sitoutui
säilyttämään arvoisessaan kunnossa. Työtä tukee Utin Jääkärirykmentti. Kilta on huoltanut koneen käyntikuntoiseksi kesällä 2014. Helikopteri
on Kouvolan seudun ammattiopiston
tiloissa ja käytössä siihen asti, kunnes
se saadaan lopulliseen säilytyspaikkaansa Utin tukikohdassa.

Utin Ilmakilta rakentaa
näyttelyvitriinin
veteraanikopteri Mi-8:lle
Utin llmakilta ry teki vuonna 2017
toistaiseksi voimassa olevan jälleenvuokraussopimuksen Puolustusvoimain logistiikkalaitoksen kanssa, ja
vitriinihankkeelle on saatu rakennuslupa. Vitriinin rakennuspaikka on
Utin kentän länsipäädyssä, ja se on sijoitettu perinteiselle alueelle sen yhtenäisyyttä kunnioittaen.
Rakennettavan vitriinin pinta-ala
on noin 636 m2, tilavuus 4 500 m3 ja

kustannusarvio noin 500 000 €. Se rahoitetaan keräysvaroin eli lahjoituksin, mainostuloilla, materiaalilahjoituksilla sekä talkootyöllä.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva
on vitriinihankkeemme suojelijana lähettänyt meille seuraavat kannustavat
terveisensä:
”Utin kenttä on toiminut 100 vuotta. Siihen ikään mahtuu jo runsaasti tapahtumia ja toimintaa. 17.5.2018
avattu Utin lentotukikohta 100 vuotta
-näyttely kertoo omassa upeudessaan
kiintoisaa ja karua kertomaa niistä tapahtumista ja henkilöistä, jotka ovat
Utissa vaikuttaneet. Näillä on valtakunnallistakin merkitystä.
Näyttely on osa sitä historiaa, johon myös Mi-8-vitriinihanke kuuluu.
Vitriinihanke on erinomainen perusta Utin laadulliselle ja toiminnalliselle kehittämiselle Utin Ilmailupuiston

syntymisen edistämiseksi. Kannustan
teitä kaikkia historiatyössä mukana
olleita niin entisiä kuin nykyisiäkin tekijöitä. Tämä osoittaa suurta sydäntä
ja harkitsevaa historian siirtämistä tuleville sukupolville. Toivon teille voimaa ja intoa jatkaa aktiivista työtänne
sekä vitriinihankkeen että Utin Ilmailupuiston toteuttamiseksi.”

Tämä materiaali kertoo Utin-kentän historiasta, ja se on tehty Utin
kentän avajaisissa 17.5.2018 pitämäni puheen pohjalta.

U

Vitriini rakennetaan
lahjoitusvaroin
– osallistu!

tin lentotukikohdan
100-vuotisjuhlaa vietettiin 17.5.2018. Samalla avattiin Utti
100 -historianäyttely. Sen tekemiseen
Utin ilmakiltalaiset tekivät yli 10 000
talkootuntia. Talkootyö sisälsi paitsi
historianäyttelyn suunnittelun ja toteuttamisen, myös vanhan kasarmin
kunnostamisen Kiltataloksi.

Vitriinihankkeen tavoitteena on hankkia arvokas säilytyspaikka Mi-8-helikopterille. Mitoitusperusteena on
käytetty pääroottorin halkaisijaa sekä
pääroottorin navan korkeutta maasta.
Tilaan tulee myös tietopohjainen infotaulu, jossa kerrotaan muun muassa
koneen historiasta.

Voit tutustua toimintaamme ja tehdä lahjoituksen
helposti netissä osoitteessa https://ilmakilta.info/mi-8_vitriinin_tuki.php.
Halutessasi voit tehdä lahjoituksen myös perinteisellä tilisiirrolla Utin
Ilmakillan Mi-8-säilytysvitriinitilille FI98 5453 0620 0530 34. Muistathan
tällöin liittää viestikenttään yhteystietosi keräystunnuspinssin ja/tai
erikoismuistoesineen saamiseksi (rahankeräyslupa RA/2017/1162 ja
RA/2018/706).

Utin Kenttä on 100 vuotta nuori,
ja sinne kehittyy Ilmailupuisto

n TEKSTI: TEKN.TRI EINO
RANTALA, UTIN ILMAKILTA RY:N
HALLITUKSEN JÄSEN
KUVAT: SA-KUVA

Utin historia
Utin historia voidaan nähdä ilmavoimien, klassisen kasarmialueen, helikopteritoiminnan tukikohdan ja Utin
jääkärirykmentin historiana. Ilmavoimien alkuajat linkittyvät Utin lentotukikohtaan. Runsas 100 vuotta sitten alueella toimi venäläisen sotaväen
leiri ja ampumarata, ja vuoden 1918
alussa kenttä toimi venäläisten ja punakaartin lentokenttänä. Saman vuoden kevättalvella antoi Mannerheim

määräyksen alueen ottamisesta maalentokoneiden tukikohdaksi. Edellytys tälle oli, että valkoiset saavat alueen hallintaansa, ja se tapahtuikin
keväämmällä.
Kenttä kunnostettiin lentotoiminnan käyttöön Hennalasta toimitettujen
noin 200 punavangin avustuksella. Tykistön ampumarata valmistui Ilmavoimien päätukikohdan lentokentäksi, ja
samana vuonna siirrettiin Lappeenrannasta lentokoneita ja henkilökuntaa Uttiin. Samoihin aikoihin saatiin
ulkomaista apua muun muassa Ranskasta, Saksasta ja Ruotsista.

Kasarmialueen ja
kenttätoiminnan
rakentamisen aika
Kasarmialueelle suunniteltiin perusasemakaava. Rakennukset järjestettiin
sotilashierarkian mukaan, ja miehistö,
aliupseeristo ja upseeristo erotettiin
omiksi vyöhykkeikseen.

Rakennettavan
vitriinin pinta-ala
on noin 636 m2,
tilavuus 4 500 m3
ja kustannusarvio
noin 500 000 €.

n Utin lentokentällä 1943.
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Asemakaavan keskiakselille miehistö- ja aliupseerialueiden väliin sijoitettiin
näiden yhteiskäyttöön suunniteltu tiilirakenteinen
sauna-pesutuparakennus,
ja kasarmialueen eteläosa varattiin upseerien käyttöön. Upseerikasino oli keskeisellä paikalla: se sijoitettiin kaavaan
naimattomien ja naimisissa olevien upseerien asuinrakennusten väliin. Asemakaavahierarkian päätteeksi keskiakselin eteläpäähän sijoitettiin komentajan
asuinrakennus. Rakennukset olivat erittäin nykyaikaisia – ne oli varustettu vesija viemärijohdoilla.
Koko kasarmialueen keskipisteeksi ja
lentokenttäalueen maamerkiksi suunniteltiin tiilinen vesitorni, jonka säilyttämistä tulevien sukupolvien nähtäväksi
on myöhemmin puolustettu voimakkaasti. Tällöin syntyi myös Utin Portti, joka
on ollut esikuvana Utin Ilmakillan lipulle
rakennetulle vitriinille.

1930- ja 40-luvun kuohunta
Utin lentotoiminta vilkastui 1930-luvulla
ja samalla Maalentoeskaaderin henkilökunnan määrä kasvoi. Ilmailutekniikan
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kehitys vaati uudenlaisia rakennuksia,
kuten vesitornin viereen pystytetyn tornin korkuisen puumaston rakentamista
radioantennin kiinnittämistä varten.
Syksyllä 1939 Neuvostoliiton hyökkäysuhka voimistui. Utin hävittäjät suojasivat armeijan ylimääräisiä harjoituksia
sekä rautateitä, joilla tapahtui keskityskuljetuksia sellaisiin kohtiin, jotka olivat
hyökkäysuhan alaisia. Kouvolan–Lappeenrannan tien nykyinen kulkulinja
Utin lentokentän kohdalla syntyi, kun
Utin hävittäjiä naamioitiin ja niitä hajotettiin kenttäalueen reunoille raivatuille
suoja-alueille. Neuvostoliitolle luovutetuille alueille jääneiltä lentokentiltä tavarat ja varusteet evakuoitiin Uttiin talvisodan päätyttyä.
Keväällä 1941 kasarmikentän pohjoislaitaan ruokalarakennuksen viereen valmistui uusi sotilaskotiparakki. Siitäkin on
muistoja Utti 100 -historianäyttelyssämme. Asemasotavaiheessa Uttiin perustettuun Lentorykmentti 3:een saapuivat ensimmäiset Saksasta ostetut ajanmukaiset
Messerschmitt-hävittäjät. Yksi niistä on
nykyään omassa vitriinissään kentän länsipäädyssä.

n Lentolaivue 32:n Fokker
D.XXI -hävittäjät suojasivat jatkosodan alussa Utin
kentältä Kymenlaakson
aluetta ja Kannaksen suuntaan keskitettäviä joukkoja. Hävittäjälentolaivuetta
komensi jatkosodan alussa
majuri Olavi Ehrnrooth,
joka itse oli saavuttanut
viisi ilmavoittoa. Ehrnrooth
sai surmansa lento-onnettomuudessa 1943.

Jälleenrakentamisen
aika ja helikoptereiden
astuminen kuvaan
Aselevon solmimisen jälkeen Lentorykmentti 3:n esikunta ja eri puolilla olleet lentoyksiköt siirtyivät Uttiin.
1950-luvun puolivälissä ”Mersut” korvattiin uusilla Valmet Vihuri -potkurikoulukoneilla. Vihureita käytettiin
muutamia vuosia myös reservin lentäjien kertausharjoituksiin. Vihuri-aika toi Uttiin uutta toivoa tarpeellisten
uudisrakennus- ja korjaustöiden toteuttamisesta, mutta toiveet kariutuivat, kun tehtiin päätös siirtää Karjalan
lennostoksi nimitetty joukkoyksikkö Utista Kuopioon – Rissalan lentokentälle. Uttiin jäi muun muassa DC3-koneita käyttänyt Kuljetuslaivue.
1960-luvun alussa Kuljetuslentolaivueeseen siirtyivät silloin hankitut helikopterit, jotka ovat sen jälkeen kuuluneet Utin kalustoon näihin
päiviin asti. Tällöin perustettiin Uttiin Laskuvarjojääkärikoulu. Kuljetuslentolaivue ja Laskuvarjojääkärikoulu joutuivat toimimaan pitkään varsin
vaatimattomissa olosuhteissa. Utin
varuskunta-aluetta ryhdyttiin ajanmukaistamaan 1980-luvun alussa:
muun muassa Laskuvarjojääkärikoulun uusi kasarmi- ja esikuntarakennus valmistui vuonna 1985, ja sinne

n Hälyytys, ohjaaja nousee koneeseen. Utin lentokenttä 1943.

Uttiin perustettuun
Lentorykmentti
3:een saapuivat
ensimmäiset
Saksasta ostetut
ajanmukaiset
Messerschmitthävittäjät.

sijoitetiin myös osa Kuljetuslentolaivueesta.

Tasokoneet ja
helikopterit eri
puolustushaaroihin
Kuljetuslentolaivue lakkautettiin, ja
siihen kuulunut Helikopterilentue
sekä Laskuvarjojääkärikoulu liitettiin
Maavoimien puolustushaaraan vuonna 1997 osaksi Utin Jääkärirykmenttiä. Helikopteri oli pääosin kuljetus-
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kalustoa ja pelastusväline: muutos oli
merkki koptereiden käytön luonteen
muuttumisesta osaksi Maavoimien
taktiikkaa. Samalla kun helikopteritoiminta päätettiin jättää Uttiin, siirrettiin kiinteäsiipiset sieltä pois Tikkakoskelle, Ilmavoimiin.

Kuivasaaren ennakoiva
palontorjuntaharjoitus
Kuivasaaressa pidettiin keskimmäisen
yleisöviikonlopun aikana lauantai-iltana palontorjuntaharjoitus moottoriruiskulla merestä imemällä. Koettiin tärkeäksi, että tulipalon syttyessä
kiltalaisilla olisi ensikäden osaamista moottoriruiskun käytöstä jo ennen
pelastuslaitoksen – joka luonnollisesti
on ensisijainen toimija – paikalle saapumista.

Historian säilyttäminen
antaa perustan Utin
Ilmakillan toiminnan
kehittymiselle
Vuonna 2000 valmistui Utin alueen maankäytön ja maisemanhoidon
yleissuunnitelma, jonka avulla pyrittiin ennakoimaan ja säätelemään alueen tulevaa rakentamista. Kasarmialueen rakennukset siirtyivät vuonna
2003 Senaattikiinteistöjen hallintaan.
Museovirasto määritteli Utin kasarmialueen vuonna 2009 valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi

kulttuuriympäristöksi: sen katsottiin
olevan edustava esimerkki puolustusministeriön 1920–30-lukujen rakennustoiminnasta.
Määrityksessä
korostettiin kasarmialueen klassista
arkkitehtuuria. Nyt kunnostettu kiltatalo on vanhin Suomen alueella säilynyt itsenäisyyden ajalla suunniteltu kasarmirakennus. Yksikerroksinen
sivukäytävällinen hirsikasarmi kuului aliupseerirakennuksen ja puretun
ruokalarakennuksen kanssa 1920-luvulla rakennetun uuden kasarmialu-
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

Rannikkotykistökilta antaa
turvakoulutusta

n Utin jääkärirykmentin lippu.

Utin henki syntyi
ennen sotia.

n JUTTUKOOSTE: SIRPA HOLMA
KUVAT: SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖKILLAN KUVAARKISTO

een ensimmäiseen vaiheeseen. Kiltatalossa on näkyvissä kiltalaisten työn
tulos: Utin kentän historia.

Utin Henki
Utti on Suomen vanhin käytössä oleva
ja perinteikkäin lentotukikohta. Utin
henki syntyi ennen sotia. Se on voimavara, joka kannustaa kaikkia tasokonelentäjiä, helikopterilentäjiä sekä
mekaanikkoja eteenpäin – tulevaisuuteen. Sillä on merkityksensä myös
kaikkiin Utin alueella toimiviin ihmisiin sekä pelastustoiminnan ja ilmailun alalla toimiviin reserviläisiin. Utin
henki ei ole henkäys menneisyydestä,

Päälaiturilla tehtiin moottoriruiskun imuriselvitys merestä. Kalustona oli M-ruisku, imuriletkut ja siivilä, kaksi palonaruliinaa, kaksi kolmen
tuuman pääjohtoa, yksi jakoliitin sekä
yksi järeä työsuihkuputki.
Kokeneen brankkarin Vesa Coreniuksen ja Kuivasaaren isännän
Mikko Lahtisen johdolla jokainen
osallistuja pääsi todentuntuisesti kokoamaan ja purkamaan moottoriruiskun sekä ruiskuttamaan kohdetta erilaisin voimavaihtoehdoin.

n M-sammuttimien osien kiinnitys.

vaan se on perusta uuden kehittämiselle ja innovaatioille, jotka vaativat
rohkeutta ja sitkeyttä, tietoa ja taitoa
sekä hurttia huumoria.
Yhdessä tekeminen antaa voimaa
puskea eteenpäin. Suomalaisen lentotoiminnan uranuurtajien – lentäjien
ja mekaanikkojen – vuosikymmenten
työhön on yhdistynyt tämän päivän
reserviläisten vapaaehtoistyö ja isänmaanrakkaus. Ei toiminta aina helppoa ole ollut, mutta vaikeudet vahvistavat ja vievät lopulta voittoon. Se
mahdollistaa jopa Utissa syntyneen
kulttuurin siirtämisen Mi-8-vitriinin
rakentamiseen sekä Utin ilmailupuiston kehittämiseen.
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n TEKSTI PEKKA LIEPPINEN • KUVAT: LEIF MÖLLER, KAI-MARKUS LILLI JA AINO AUVINEN
Paikalla oli Rannikkotykistökillan
yleisöviikonlopun talkoolaisia, jotka
saivat tehtäväkseen selvittää johdetusti moottoriruiskun käyttöönoton
ja toiminnan. Harjoituksen tarkoituksena oli, että jokainen osaa selvittää
M-ruiskun kaluston toimintakuntoon.
Tavoitteena oli suunnitella palontorjuntaan oikeat ensitoimenpiteet sekä
ennakoida, varautua ja pyrkiä estämään mahdolliset onnettomuudet.
Turvallisuus- ja pelastussuunnittelu
alkaa aina riskien tunnistamisella, ja
näistä tärkeimpiä ovat henkilöturvallisuuteen kohdistuvat riskit. Vasta sen
jälkeen tulevat omaisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat.
Edellisen perusteella päätettiin
toimenpiteistä, joilla riskit voidaan
poistaa tai niitä voidaan pienentää.
Toimenpiteinä olivat tarvittavan palokalustomateriaalin
hankkiminen
(kuten sammutus-, pelastus- ja raivauskalusto),
turvallisuushenkilöstön varaaminen, avainhenkilöiden
nimeäminen ja kouluttaminen sekä
muun henkilöstön perehdyttäminen
suunnitelmaan, palokalustotuntemus
ja palokalustoharjoitukset. Palontorjuntakoulutus jatkui killan kesäkauden päättäjäisten yhteydessä erilaisiin kiinnityssolmuihin tutustuen ja
samalla niiden tekemistä harjoitellen.

Järvön lasten leiri
Järvön saaressa lapsille on opetettu jo
useana kesänä taitoja pärjätä saariston olosuhteissa ja heitä on tutustutettu erilaisiin merellisiin toimijoihin.
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Lastenleiri järjestettiin kuluneena kesänä perinteiseen tapaan juhannuksen jälkeisellä viikolla. Pääkouluttajana toimi Janne Karuvaara. Lapsia
osallistui leirille 13, joista seitsemän
oli tyttöjä. Leirillä käytiin läpi ensisammutusta harjoitussammuttimin
sekä sammutuspeitteillä. Jokainen
lapsi pääsi treenaamaan itse molempia sammutuskeinoja, ja homma onnistui! Kiitos Soukka-Sommarö VPK:n
kouluttajille.
Lastenleiriläiset ohjaajineen vierailivat leirin aikana Upinniemen varuskunnassa, jossa ryhmää oli vastassa
kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen.
Päivän aikana tutustuttiin merikappeliin ja kuunneltiin Tatu Vartiaisen kertomana Upinniemestä ja varuskunnan
arjesta. Kasarmilla varusmiehet esittelivät sotilasvarusteitaan ja kertoivat
omakohtaisia kokemuksiaan varusmiesajastaan. Leiriläiset ruokailivat
varuskuntaruokalassa, mikä oli lapsille melkoinen kokemus. Ryhmä pääsi tutustumaan ohjusvene Haminaan
sekä käytännön kokemuksena irrottamaan ohjusvene Hangon köydet. Isot
kiitokset RPR:lle ja Tatu Vartiaiselle
leiriläisten saamasta ainutlaatuisesta
kokemuksesta.

työssä Naisten Valmiusliiton Helsingin seudun alueneuvottelukunnan kanssa. Kurssien tavoitteena on
kehittää osallistujien valmiutta ja
asennetta liikkua turvallisesti vesillä sekä kykyä toimia hätätilanteissa.
Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna pidetty kurssi oli jatkokurssi naisille, jotka ovat suorittaneet Turvallisesti vesillä 1- ja/tai 2-kurssin tai joilla
on vastaavat taidot. Majoitus tapahtui
puolijoukkueteltoissa, ja koulutus tapahtui pääosin ulkotiloissa.

MS Kuivasaaren kesä
MS Kuivasaari on kuluneen purjehduskauden aikana kiltakuljetusten lisäksi osallistunut useisiin MPK:n
(Maanpuolustuskoulutusyhdistys)
koulutusajoihin eteläisellä Suomenlahdella. Kaukaisin paikka lienee Russarö, Hanko.

Glögitilaisuus
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan perinteinen ja

S

Puolisotilaallinen
pursiseura tositoimissa

uomenlahden Merivartiokillan
kolmen hengen kivenkova joukkue (Pekka Lieppinen, Leif Möller ja
Kai-Markus Lilli) ilmoittautui Merisotakoululla Suomenlinnassa perjantaina 14.9. hyvissä ajoin ennen kello
18.00 määräaikaa. Ensitoimina oli
tietenkin punkkien petaaminen tuvassa. Kaikki viisi kolmen hengen
joukkuetta majoittuivat samassa tuvassa jakautuen ylä- ja alapunkka-nukkujiin.
Merisotakoulun puolesta oli lakanat ja pyyhkeet, mutta petien kirjo oli aikamoinen eikä
juurikaan muistuttanut varusmiesaikojen
yhtenäistä petaustyyliä.
Iltakuudelta kokoonnuimme luokkaan
kuulemaan ohjelmaa: illan kuluessa olisi
vain vähän toimintoja. Tämä oli hienoa, kos-

MERITAITOKILPAILU
2018

ka luvassa oli myös saunomista Merisotakoulun kuuluisassa isossa saunassa. Siis
vain iltapala ruokalassa ja vähän reittisuunnittelua laivaston malliin.
Leif, Kai-Markus ja minä aloitimme reittisuunnittelun välittömästi. Tehtävänanto oli kirjallinen, ja
reitti olikin melko helppo piirtää
kartalle (karttakirja Helsinki–Parainen). Kesken suunnittelun saimme
toisen ison kartan Helsingistä länteen
Porkkalan selälle. Tälle kartalle tuli tehtävänanto aamuista simulaattoriajoa varten. Löysimme helposti alku- ja päätepisteen, ja näin ajosuoritus simulaattorissa olisi
helppo. Saimme myös tietää, että kyseessä
ei ole yöajo.
Piirsimme meille merivartiolaisille vähän
outoa reittisuunnittelua määrämuotoisine
karttamerkintöineen pienelle karttalehdel-

jouluinen glögitilaisuus järjestetään pe 30.11. Suomalaisella klubilla. Tarkemmin

Turvallisesti vesillä
-jatkokurssi naisille

tietoa illan ohjelmasta jäsenkirjeessämme.

Järvössä on järjestetty useampana vuotena naisille kohdennettuja
MPK:n (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) Turvallisesti saaristossa- ja
Turvallisesti vesillä -kursseja yhteis-

n Vasemmalta oikealle Leif Möller, Pekka Lieppinen
ja Kai-Markus Lilli.
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Seuraavaksi meidät
määrättiin saunan
taakse.

n Reittisuunnittelua.

le. Kartassa piti olla merkittyinä reitin tosisuunta ja vastakkainen suunta
sekä tutkamittausta varten etäisyydet lähisaariin ja kääntöpisteisiin. Tähän helppoon ja yksinkertaiseen tehtävään kului yllättäen aikaa niin, että
kello 23.00 totesimme sauna-ajan
menneen jo ohi ja väsymyksen olevat
sitä luokkaa, että olisi viisainta mennä nukkumaan. Aamulla olisi kuitenkin aikainen herätys kello 7.00 aamupalalle.
Heräsimme jo hyvissä ajoin varmistaaksemme ja täydentääksemme
edellisenä iltana kesken jäänyttä reittisuunnittelua. Varsinkin simulaattorilla tehtävää Porkkalaan johtavan ulkoreitin ajoa varten tarvitsimme lisää
suunnittelua, sillä mieleemme oli tullut, että on kyse mahdollisesti sumuolosuhteista.
Aamupalan jälkeen haimme suunnitelmamme meille varatusta tilasta
ja suuntasimme Merisotakoulun simulaattoriin. Jakauduimme siten, että
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...suuntasimme
Merisotakoulun
simulaattoriin.
Leif tulkitsi merkintöjämme paperikartalla, Kai-Markus hoiti tutkamittauksia, ja minä hoidin ruorin ja nopeuden. Kokemus oli upea ja aivan
aidon tuntuinen ja aluksi vielä kauniissa kesäsäässä. Ensimmäisenä tuli
vastaan rahtilaiva, ja ohitus sujui hienosti turvallisuutta vaarantamatta.
Tämän jälkeen kuulimme hätäsanoman kanavalla 16. Ongelmaksi muodostui simulaattorista puuttuva VHFpuhelin. Emme pystyneet vastaamaan
tai välittämään hätäkutsua eteenpäin.
Onneksi saimme lisäohjeen kirjoittaa

paperille toimintamme tilanteessa.
Jatkaessamme matkaa sumussa olimme ajamassa pitkäksi mutkaa mutta huomasimme viime hetkellä asian, korjasimme tilanteen ja olimme
takaisin reitillä. Seuraavaksi vastaan
tuli huvivene, jonka ohitimme sumussa melko läheltä. Toivottavasti veneen
porukalla oli hyvät hermot. Jatkossa kohti Porkkalan kärkeä pysyimme
sumuisissa olosuhteissa reitillä mutta kylläkin vastaan tulevien kaistalla. Onneksi kukaan ei tullut vastaan,
ja olisimmehan sen myös tutkassa havainneet.
Oman hyvän navigointisuorituksemme jälkeen saimme palautteen,
joka oli ehkä vähän erilainen kuin
oma arviomme tehtävän sujumisesta mutta hyvin oikeudenmukainen ja
reilu.
Seuraavaksi meidät määrättiin saunan taakse. Tämä ei kuitenkaan liittynyt edelliseen tehtävään mitenkään,
vaan löysimme vedenvaraan joutu-

neen henkilön, jota meidän oli määrä
auttaa. Yrityksistä huolimatta emme
onnistuneet heittämään pelastusrengasta riittävän lähelle hypotermiasta
kärsivää kaveria. Niinpä päätimme,
että Kai-Markus nuorimpana pukee
pelastautumispuvun päälleen ja lähtee hakemaan uhria rantaan. Saimmekin vedettyä molemmat, sekä avustettavan että avustajan, rantaan ja
aloitimme elvytyksen, koska pelastettavan henki ei kulkenut. Onneksi tätä
varten rastille oli varattu Anne-nukke.
Elvytimme menestyksekkäästi noin
10 minuutin ajan, kunnes apu saapui.
Lopputulos jäi kyllä epäselväksi, mutta kouluttajana toiminut kiltamme jäsen Aino Auvinen ei kuitenkaan kokonaan tyrmännyt suoritustamme.
Pisteitä rastilta emme tiedä.
Kolmantena rastina oli L-veneen
ajo edellisenä iltana tehdyn reittisuunnitelman mukaisesti. Reittimme
kartalla oli melkein oikein piirrettynä. Reittitarkastelussa vain yksi kohta oli noin kolme kaapelia liian pitkällä, tosin vettä sielläkin oli tarpeeksi.
Aikaa tälle rastille oli kaksi tuntia,
mutta meillä meni vielä suunnitelman viimeistelyyn ja tarkistusmittauksiin noin 40 minuuttia, ja pääsimme matkaan vähän myöhässä. Minä
toimin rastilla kartan tulkitsijana, KaiMarkus hoiti tutkamittauksen, ja Leif
oli ruorissa. Matkan aikana saimme
myös kaksi erillistä kirjekuorta, joissa
oli kysymyksiä meriteiden säännöistä
ja viestinnästä. Saimme myös morsemerkkejä rannalta ja myöhemmässä
vaiheessa myös lipuilla kirjoitetun sanoman. Tämänkin rastin suoritimme
omasta mielestämme kunnialla loppuun.
Seuraavalla rastilla meille annettiin Maavoimien kartta Hankoniemestä ja lisäksi erikoisen näköinen astelevyä muistuttava neliön muotoinen
levy. Tehtävänä oli määritellä kuuden

n Tarmokasta elvytystä.

n Ampumarastilla.

Emme olleet koskaan
nähneet kyseistä
astelevyä...
pisteen paikat armeijan käyttämällä koordinaatistolla ja suunta rastilta
toiseen matkoineen. Emme olleet koskaan nähneet kyseistä astelevyä, joten
saimme ensin viiden minuutin koulutuksen sen käyttöön. Koulutuksella saimme kaikki koordinaatit oikein
määritellyksi. Suunnat olivat piiruina
mutta matkat kilometreinä, joka oli
ainoa tuttu mittayksikkö tällä rastilla.

Seuraavana tehtävänä oli kivääri- ja pistooliammunta. Ammunnat
tapahtuivat laser-aseilla. Rastilla oli
runsaasti aikaa harjoitella, ja sitten
kun oli valmis, tulivat kilpailusarjat.
Kiväärillä sekä tukien että seisten ja
pistoolilla seisten. Olisimme tässäkin
pärjänneet, jos harjoitussarjoista olisi saanut valita parhaan kilpasarjaksi,
mutta ei se niin mennyt. Kilpasarjan
ampuminen jännitti sen verran, että
tulokset olivat tietenkin huonommat
kuin harjoitussarjojen.
Viimeisenä rastina oli sekä solmuihin että diesel-moottoreihin liittyviä tehtäviä. Solmutehtävissä saimme
tehdä solmuja, mutta dieseliin emme
päässeet käsiksi. Vastailimme vain
kirjallisiin kysymyksiin parhaamme
mukaan.
Kaikki tehtävät olivat mielenkiintoisia ja opettavaisia, ja huomasi heti
alusta lähtien, että järjestäjät olivat
panostaneet suunnitteluun ja toteuttamiseen erityisen paljon Merisotakoulun myönteisellä avustuksella.
Kilpailun voitti Suomenlahden Laivastokillan Killstar1-joukkue, ja hopean saavutti Helsingin Reservimeriupseerien joukkue. Olimme viiden
joukkueen kilpailussa kolmansia.
Omasta mielestämme hyvä saavutus ensikertalaisille puolisotilaallisille
pursiseuralaisille.
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n TEKSTI: TEUVO RODEN, POHJANLAHDEN LAIVASTOKILLAN PUHEENJOHTAJA

Suomenlahden Merivartiokilta ry:n esittely
Suomenlahden Merivartiokilta ry on merija rajavartiojoukkojen reserviin kuuluvien maanpuolustus- ja merihenkisten jäsenten yhdistys. Killan tehtävä
on ylläpitää jäsentensä maanpuolustuksellisia ja merellisiä taitoja, tietoja,
kykyä sekä valmiuksia. Raja- ja merivartioperinteiden tunteminen ja niiden siirtäminen ovat myös tärkeä osa
rajamieshenkeä, josta pidämme yhdessä huolta. Killan toiminta-alueena on Suomenlahti.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ja meritoiminta:
Kilta järjestää reserviläisille ja jäsenilleen koulutus- ja
harjoitustoimintaa. Vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja
meritoiminnan toteutamme yhdessä Suomenlahden Merivartioston ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK)
Meripuolustuspiirin kanssa. Vapaaehtoinen maapuolustustyö ja meritoiminta sisältää muun muassa ase- ja ampumakoulutusta, saaristoetsintää, merivalvontaa sekä
kursseja veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen ja saaristotaitojen edistämiseksi.
Merivartioperinteet: Merivartioperinteet ovat osa
SLMVK-yhteistoimintaa Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen sekä Suomenlahden Merivartioston kanssa. Suomenlahden Merivartiokilta on yksi

Pohjanlahden Laivastokilta
Pohjoismaisilla
Laivastokiltapäivillä Turussa

perustajajäsenistäRajan Perinneyhdistyksessä. Perinneyhdistyksemme kantaa huolta merivartioperinteen ylläpitämisestä ja
siirtymisestä jälkipolville.
Tapahtumat: Kolmea päätoimintaamme tukevat tapahtumat, jotka pitävät
sisällään tutustumisia, seminaareja,
vierailuja, kilpailuja, juhlia, tapahtumapäiviä sekä muuta killan toiminta-ajatusta ja jäseniä tukevaa toimintaa.
Toimimme tiiviissä yhteistyössä Suomenlahden
Merivartioston sekä Raja- ja Merivartiojoukkojen Perinneyhdistyksen kanssa. Meripuolustusta tukevat myös killan yhteistyötahot: Merivoimien Rannikkoprikaati, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) Meripuolustuspiiri,
Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL), Sininen Reservi
sekä säätiöt ja muut tukijat.
Jäsenyys: Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti varsinaiseksi
jäseneksi voi päästä jokainen Merivartioston reserviläinen
tai henkilöstöön kuuluva tai kuulunut – tai muu henkilö,
jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy.
Merivartiokilta tarjoaa mahdollisuuden osallistua aktiiviseen toimintaan, joka tukee Suomenlahden Merivartioston toimintaa ja edistää jäsenistön yhteenkuuluvuuden
tunnetta merivartiotoiminnassa.

n Yllä: Kiltojen liput kunnioittavat
seppeleenlaskua Ilmarisen muistomerkillä.
n Alla: Vieraiden puheenjohtajat. Vas. Tanskan Jens LøjeJensen,
Ruotsin Göran Löfgren ja Norjan
Kjell Olsen. Äärimmäisenä oikealla
Turun Laivastokillan puheenjohtaja Jarmo Holm.

P

ohjanlahden Laivastokillan jäseniä osallistui Pohjoismaisille Laivastokiltapäiville Turussa kesällä.
Pohjoismaisten veljesjärjestöjen tapaamisia on järjestetty eri
Pohjoismaissa 60-luvun alkuvuosista
lähtien, ja Suomessa Laivaston Kilta
ry aloitti toimintansa vuonna 1960.
Yhteisten tapaamisten historia on
siis pitkä.
Kuluneena vuonna yhteisten päivien järjestämisvastuu oli Suomella. Yhteisellä päätöksellä päivät
päätettiin järjestää Turussa 8.–10.
heinäkuuta otsikolla XIX Nordiska Marinmöte Åbo-Nådendal. Turun
Laivastokilta oli pääkillan eli Laivas-

ton Kilta ry:n puheenjohtajan, komentaja evp. Pentti Niskasen johdolla tehnyt ison urakan päivien
järjestämisessä. Pohjanlahden Laivastokillan puheenjohtaja oli mahdollisuuksien mukaan osallistunut
järjestelyihin onnistuen hankkimaan
tukirahoitusta päiville.
Samaan aikaan Turussa vietettiin laivaston vuosipäivää sekä juhlittiin Suomen laivaston 100-vuotista taivalta. Päivien järjestäjät olivat
taitavasti hyödyntäneet ohjelmassaan edellä mainittuja juhlatilaisuuksia. Eniten varsinaisia osallistujia oli
Suomesta, kaikkiaan 19, kotikenttäetu kun oli. Tanskasta oli Turkuun
saapunut seuraavaksi eniten eli 14

Poimintoja killan tämän
vuoden toiminnasta
Tämän vuoden aikana kilta on järjestänyt
seuraavat harjoitukset tai koulutukset
• Pelastautumiskoulutus Porkkalan
merivartioasemalla 26.5.
• Merivalvonta sekä saaristoetsintä
Suomenlinnassa Merisotakoululla 7.4.
• Merivartioston asekäsittely Tolkkisissa 10.3.
Tämän lisäksi killan joukkue on osallistunut
• Sinisen Reservin Meritaitokilpailuun
Suomenlinnassa Merisotakoululla 14.–15.9.
• Sinisen Reservin kiväärikenttäammunnan
mestaruuskilpailuihin Upinniemessä 5.5.
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Suomenlahden Merivartiokilta ry
Finska Vikens Sjöbevakningsgille rf
• Kotipaikka: Helsinki
• Jäsenmäärä: Killalla on noin 100 jäsentä
Yhteystiedot:
• Puheenjohtaja Markku Saarikannas
puheenjohtaja@slmvk.fi
• Sihteeri Lauri Partanen
sihteeri@slmvk.fi
• Tiedotus Jyrki Hukkataival
tiedotus@slmvk.fi
• www.slmvk.fi
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n Kaljaasi Inga-Lill valmistautuu
risteilemään kohti Turkua.

n Ruotsalainen Visby-luokan häivekorvetti. Tiettävästi maailmalla ensimmäinen palveluskäyttöön otettu alan alus.

osanottajaa. Tanska onkin aina ollut
merkittävän aktiivinen pohjoismaisilla päivillä. Ruotsista oli mukana 11 ja
Norjasta seitsemän edustajaa.
Kolmipäiväisen tapaamisen ohjelmaan kuului seppeleenlasku Ilmarisen muistomerkillä Naantalissa sekä
tutustuminen Kultarantaan. Naantalissa oli aikaa tutustua kaupunkiin
sillä välin, kun kiltojen puheenjohtajat kävivät ilmoittautumassa Rannikkolaivaston komentajalle. Tässä yhteydessä pohjoismaiset vieraat saivat
muistolahjan komentajan ojentamana. Naantalista paluu Turkuun teh-

tiin Inga-Lill-nimisellä kuunarilla,
josta vieraille aukeni loistava mahdollisuus tutustua Aurajoen suualueen
nähtävyyksiin, muun muassa Turun
linnaan ja monenlaiseen sota-aluskantaan. Sattuipa näköpiiriin myös
Ruisrock, mikä sinänsä ei ollut päivien tilausohjelma.
Seuraavan päivän ohjelmaan sisältyi Forum Marinumissa järjestetty
Suomen laivaston esittely; vieraat saivat myös tutustua aluksiin Aurajoella.
Päivän kohokohtana oli Merivoimien
komentajan, vara-amiraali Veijo Taipaluksen suorittama paraatikatsel-

n Pohjanlahden Laivastokillan edustajia Kultarannassa. Vas. pj Teuvo Roden sekä
hallituksen jäsenet Erkki Lehtimäki ja Mikael Pasto.
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mus yhdessä Puolustusvoimain komentajan, kenraali Jarmo Lindbergin
kanssa. Tapahtuma oli varsin näyttävä 100-vuotiaalle laivastolle annetuin
kunnialaukauksin. Paraatikatselmuksessa oli mukana myös Sinisen Reservin lippulinna. Vaasasta lippulinnassa
olivat mukana ainakin Pohjanlahden
Laivastokillan Erkki Lehtimäki ja
Pohjanlahden Merivartiokillan Pertti Pörsti. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö kunnioitti läsnäolollaan Merivoimien komentajan
vastaanottoa Suomen Joutsenella.
Toisen päivän ohjelmaan kuului vielä tutustuminen Länsi-Suomen
Meripelastuskeskukseen sekä Turun
kaupungin esittely kiertoajeluna. Kolmantena päivänä ennen kotiinpaluuta vieraille esiteltiin merimuseo Forum Marinum. Kaikesta päätellen
pohjoismaiset veljesjärjestöjen edustajat olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja
kokemaansa. Kutsu Tanskaan kahden
vuoden kuluttua tuli.
Pohjanlahden Laivastokillasta päiville osallistui viisi jäsentä: puheenjohtaja Teuvo Roden, Kaarina Roden,
johtokunnan jäsenet Erkki Lehtimäki
ja Mikael Pasto sekä uusi jäsen, sotakamreeri Arto Pekkola.

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO KAILA

XIX Pohjoismaiset Laivastokiltapäivät
Turussa 8.–10. heinäkuuta

P

ohjoismaiset Laivastokiltapäivät järjestetään
joka toinen vuosi vuorottain eri Pohjoismaissa: Tanskassa, Norjassa,
Ruotsissa ja Suomessa. Tänä vuonna järjestelyvastuu oli Suomessa
Laivaston Killalla. Myös kiltapäivien suunnittelu- ja järjestelyvastuu
valtakunnan sisällä on kiertävä, ja
tänä vuonna käytännön järjestelyistä vastasi Turun Laivastokilta. Kiltapäivien ohjelma tapahtui pääosin
Aurajokirannassa, hyvin luontevalla
tavalla Forum Marinumin alueella.
Tapahtumapaikaksi olisi saattanut muutenkin tulla valituksi tämä
merihistoriallinen jokialue, mutta
nyt oli tarjolla pohjoismaisille kiltaystävillemme ehkä parasta, mitä
kyseinen alue saattoi tarjota: samaan aikaan alueella järjestettiin

Merivoimat 100 -juhlallisuudet. Tarjolla oli kansainvälistä väriä muun
muassa ulkolaisten laivastovieraiden muodossa. Joella oli oman laivastomme kaikkien alusluokkien
lisäksi nähtävillä ulkomaisten merivoimien aluksia seitsemästä eri
maasta: Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja
Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
Pohjoismaiset vieraamme saapuivat joko lentokentältä tai edellisyön hotellimajoituksesta Salosta. Heidät vietiin ensin laivahostel
S/S Borelle majoittumaan. Edelliselle yölle ei onnistuttu saamaan majoitusta jokaiselle Saloa lähempää,
koska Turun hotellikapasiteetti oli
varattu isojen tapahtumien, kuten
samanaikaisten Ruisrockin ja Merivoimien juhlan vuoksi. Seuraavat
kaksi yötä vieraamme oli kuiten-

n Pohjoismaisten kiltojen liput saapuvat Laivaston muistoristille Naantalin Kuparivuorella.

MAANPUOLUSTAJA 2•2018

35

n Pohjoismaiset kiltapuheenjohtajat valmistautuneena Merivoimien komentajan vastaanotolle Suomen Joutsenella.

kin onnistuttu majoittamaan Marinumin laiturissa olevan Boren hytteihin.
Pohjoismaiset vieraamme edustivat
sikäläisiä pääkiltoja: Danmarks Marineforening Tanskasta, Flottans Män
Ruotsista ja Norges Oslogsforbund
Norjasta.
Kiltapäivien avaus tapahtui 8.7. aamukymmeneltä Forum Marinumissa
Laivaston Killan puheenjohtaja Pentti Niskasen tervetuliaissanoin ja jatkuen tutkija Mikko Merosen kattavalla museon esittelyllä aamukahvin
kera seminaariluokassa. Aamukahvin
jälkeen siirryttiin bussiin, joka kuljetti vieraamme Naantalin Kultarantaan,
jossa meillä oli opastettu kiertokäynti
muotopuutarhoissa.
Naantalissa ohjelma jatkui siirtymisellä Laivaston muistoristille Kuparivuorelle. Pohjoismaiset kiltaliput
kunnioittavasti liehuen kaikki puheenjohtajat laskivat seppeleen muistoristin paadelle. Tilaisuuden arvokkuutta
nosti Lauri Rautiaisen trumpetillaan
soittama Finlandia-hymni. Seppeleenlaskutilaisuuden jälkeen vieraidem-
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Hieno meri-ilma
suosi mainiosti
sujunutta
risteilyämme.
me pääosa lähti tutustumaan Naantalin vanhaan keskustaan siksi aikaa,
kun puheenjohtajisto käväisi pikaisesti Turussa tervehdyskäynnillä Rannikkolaivaston komentajan kommodori Erkki Mikkolan luona miinalaiva
Pohjanmaalla.
Naantalin Kuparivuoren kupeessa
meitä odotti laiturissa kaljaasi IngaLill, johon nousimme risteilläksemme
Airiston kautta Aurajoelle. Nautimme
merimaisemien lisäksi maittavan lohikeiton laivakeittiön leipoman suussa sulavan saaristolaislimpun kera.
Hieno meri-ilma suosi mainiosti sujunutta risteilyämme. Loppumatkan
tulimmekin Airistolta sopivan tuulensuunnan
avittamana
purjeil-

la Otkantin aukolle asti. Laivakahvit
nautimme katsellen Ruissalon pitsihuviloita ja Kansanpuiston hiekkarannan Ruisrock-konserttia mereltä
käsin. Inga-Lill kiinnittyi Aurajokirantaan ja laski vieraansa tutustumaan
rannan ohjelmatarjontaan ja yleiseen
juhlavilinään. Myöhemmin kokoonnuimme vapaamuotoiselle veljesiltapäivälliselle S/S Boren ravintola Ala
Carte Kotkaan.
Maanantaina 9.7. aamu alkoi lipunnostolla aluksilla. Aamulle oli
ohjelmaan varattu Forum Marinumin auditoriossa Merivoimien esittely. Kello 10.30 alkoi Merivoimien komentajan paraatikatselmus Boren ja
Nuottasaarenkadun välisellä kentällä.
Paraatikatselmukseen osallistui Rannikkolaivaston alusten lisäksi myös
ulkomaisten alusten henkilöstöä ja
joukkoja merivoimien eri joukkoosastoista tietenkin Laivaston soittokunnan tahdittamana. Aivan jokisuun
tuntumassa ammuttiin komeat kunnialaukaukset 100-vuotiaille Merivoimillemme.

n Laivastokiltapäivien pohjoismainen väki yhteispotretissa Suomen Joutsenen edessä.

Vieraidemme ja omien kiltojemme puheenjohtajat oli kutsuttu
iltapäivällä Merivoimien komentajan vastaanotolle Suomen
Joutsenelle.
Boren partaalta saimme seurata ja
kotimaisilla kiltalipuilla myös osallistua paraatikatselmukseen, jonka vastaanotti Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg.
Valitettavasti pohjoismaisten vieraskiltojen lipuilla ei ollut mahdollisuutta osallistua katselmukseen. Lounaan
nautimme Marinumin ravintola Göranissa, jonka jälkeen siirryttiin lähes
naapuriin, Auriga Business Centerin
rakennukseen tutustumaan LounaisSuomen Meripelastuskeskukseen ja
sen toimintaan.
Vieraidemme ja omien kiltojemme
puheenjohtajat oli kutsuttu iltapäivällä Merivoimien komentajan vastaanotolle Suomen Joutsenelle. Paikalla
oli arvovaltainen kutsuvierasjoukko,

muun muassa tasavallan presidentti, Puolustusvoimain komentaja, Suomen ja Ruotsin puolustusministerit
sekä joukko korkeita sotilashenkilöitä, kuten entisiä eläkkeellä olevia Puolustusvoimain komentajia. Pääjoukko
kiltalaisista vietti vapaamuotoista ohjelmaa tutustuen alueen tarjontaan,
kuten pv-kalustonäyttelyyn, Open
Ship -tapahtumaan, Miinanraivaajamuistomerkin paljastukseen ja Laivaston soittokunnan konserttiin.
Kello 19 vietettiin kiltojen yhteistä illallistapahtumaa Marinumin ravintola Göranissa. Tämä oli kiltapäivien päättäjäistilaisuus, jossa kiltojen
puheenjohtajat perinteisesti lausuvat
kiitoksensa kiltapäivien johdosta. Kiitokset saanut isäntäkillan puheenjoh-

taja Pentti Niskanen nostatti pöydistä ylös myös järjestelyistä vastanneen
Turun Laivastokillan järjestelytoimikunnan jäsenet. Seuraavien kiltapäivien tanskalainen järjestäjäkilta Danmarks Marineforening toivotti lopuksi
pohjoismaisen kiltaväen tervetulleeksi vuonna 2020 Tanskaan. Tiistaina
10.7. oli aamulla vielä opastettu tutustuminen Forum Marinumin merimuseoon, lounas sen päälle, ja sen
jälkeen oli vuorossa enää jäähyväiset
ja vieraidemme kotiinpaluu.
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n Perinnetykkimies
lauhkeine
suomenhevosineen.

n Eko-aserasti
kerää vuodesta
toiseen runsaasti innokkaita ampujia. Kiltalaisilta
sai hyviä neuvoja
ammunnan suoritukseen.

Kilta- ja
läheistenpäivää
vietettiin Niinisalossa heinäkuun
helteessä

K

n TEKSTI JA KUVAT SIRKKA OJALA

ilta- ja läheistenpäivää
vietettiin Porin prikaatissa Niinisalossa 15.
heinäkuuta.
Päivän
järjestelyistä vastasivat
yhteistyössä
MPK:n
Lounais-Suomen maanpuolustuspiiri,
Porin prikaatin Niinisalon varuskunta, Pohjankankaan Tykistökiltaan kuuluvat jäsenkillat sekä Niinisalon Sotilaskotiyhdistys. Viikonloppu saatiinkin
mallikkaasti hoidettua MPK:n läheistenpäivän kurssinjohtajana toimineen
Pauli Huhtamaan uurastettua vääpeliryhmineen useita viikkoja ennen
varsinaista
tapahtumaviikonloppua.
Pohjankankaan Tykistökillan vetovastuussa oleva Porin Seudun Tykistökilta hoiti myös mallikkaasti oman osuutensa. Niinisalon varuskunnan puolelta
vastuussa viikonlopun sujumisesta oli
kapteeni Harri Lähde. Yhteistyö varuskunnan kanssa sujuikin hyvin, ja va-
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ruskunnan kiltalaisille tarjoamat majoitustilatkin saivat kiitosta.
Lauantaina 14. heinäkuuta kesän porottavassa helteessä MPK:n läheistenpäivän kurssilaiset ja VEH-harjoitukseen osallistuneet reserviläiset
valmistelivat toimintarastit sekä myyntipisteet. Iltapäivällä Varuskuntaravintola Falkonetin tarjoaman maittavan
lounaan jälkeen siirryttiin ampumaradalle ottamaan mittaa toisistaan Pohjankankaan Tykistökillan jokavuotisen
ampumamestaruuskilpailun
tiimoilta. Uuden kiinnityksen killan komeaan
kiertopalkintopokaaliin sai Yrjö Inkinen Tampereelta. Hän voitti kilpailun
tasaisella ammunnallaan 177 pisteellä.
Toiseksi sijoittui Kankaanpään Seudun
Tykistökiltaa edustanut Matti Lappalainen 171 pisteellä. Matti sai aseensa
kohdistuksen iskukuntoon vasta kilpailun loppupuolella ja ampuikin komeasti taululleen kilpailun huippulukemat
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n Viestirastilla läheistenpäivän vieraita opastivat muun muassa Mikko Kärki (vas.) ja Raimo Ojala.

viimeisellä
kilpailukierroksella.
Ampumaradalla vietetyn helteisen
päivän päätteeksi oli kuuma Tykistökoulun sauna miesten mieleen,
ja tarinoita kerrottiin ja kuulumisia
päivitettiin pitkälle aamuyön tunteihin asti.

MPK:n kultainen
ansiomitali kapteeni
Matti Lappalaiselle
Läheistenpäivän aamun käskynjako alkoi juhlavalla palkitsemisella, kun vuosia MPK:n ahkerana
toimijana ja kouluttajana olleelle
kapteeni evp. Matti Lappalaiselle
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n Etualalla killan mestaruuskilpailun voittanut Yrjö Inkinen valmistelee rynnäkkökivääriä ampumakuntoon.

n Perinnejaos esiintyi vierailijoille ja ampui kolme mojovaa laukausta 76 mm:n venäläisellä perinnetykillä vuodelta 1902. Niinisalon Ratsastajien hevoset keräsivät jälleen näytöksen jälkeen
vierelleen runsaan ihailijajoukon, ja myös esitys sai paljon kiitosta ja tunnustusta.

n Killan lettupisteillä hiki virtasi, mutta paistajat kokivat tekevänsä
työtä, jolla on tarkoitus. Kiitosta satelikin runsaasti vierailijoilta. Letunpaistoon valmistautumassa Kari Ketola (vas.) ja Pertti Luoma.

n MPK:n kultaisella ansiomitalilla palkittu kapteeni evp. Matti Lappalainen on Puolustusvoimista reserviin siirryttyään toiminut pitkään myös Pohjankankaan Tykistökillassa ampumavastaavana ja perinnevaljakon luottomiehenä sekä uusien perinnetykkimiesten kouluttajana.

luovutettiin MPK:n kultainen ansiomitali.
Ensimmäisten
varusmiesten
omaisten saapuessa varuskuntaan
päästiin tositoimiin, sillä asiakkaita alkoi virrata myös kiltalaisten
lettupisteille Lippukentällä leijailevan herkullisen tuoksun houkuttelemina. Myös kiltalaisten makkarapisteillä riitti asiakkaita välillä ihan
jonoksi asti, ja vesipisteitä täydennettiin kilpaa paahtavan auringon
kanssa. Kiltalaisten myymät makkarat ja muurinpohjalätyt saivatkin
erityiskiitoksen vierailijoilta.
Kuten muinakin vuosina kiltalaiset järjestivät vierailijoille ja va-

rusmiehille myös oheisohjelmaa
perusyksilöihin ja kalustonäyttelyyn tutustumisen lisäksi. Kranaatinheittoa sai kokeilla Valkiajärven
rannassa, ja viileässä Tykkihallissa
sijaitsivat Eko-aseammunta ja toiminnallinen viestirasti. Viestirastilla pääsi kokeilemaan radioita LV241
ja LV141 ja vanhempaa viestitystekniikkaa edusti SANLA M/90.
Päivän nostalgisena ohjelmahuipennuksena oli vauhdikas ja
odotettu
perinnevaljakon
asemaanajonäytös. Toisessa toimintanäytöksessä pääroolissa oli sotakoira ohjaajineen.

Yhteistyö
varuskunnan
kanssa sujuikin
hyvin...

n MPK:n läheistenpäivän kurssinjohtajana toimi Kankaanpään Seudun Tykistökillan puheenjohtaja Pauli Huhtamaa.
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Tytyrin elämyskaivos
sijaitsee 80 metrin
syvyydessä.

n Kaivoksessa käytettyjä vanhoja koneita.

n TEKSTI: PUHEENJOHTAJA ILKKA VAHTOKARI, JÄÄKÄRITYKISTÖN KILTA RY
KUVAT: SIRKKA OJALA

Jääkäritykistön Killan
kesäretki suuntautui
Lohjalle

L

ämpimänä elokuun 9. päivän aamuna toistakymmentä killan jäsentä kokoontui Linnan kasarmille.
Matka suuntautui tällä kertaa Uudellemaalle, Lohjalle.
Retken ensimmäinen kohde oli poikkeuksellinen: Tytyrin kaivos. Kaivostoiminta
alkoi Lohjalla jo vuonna 1897 avolouhintana ja vuonna 1956 toiminta siirtyi kokonaan maan alle. Kaivos on Suomen
kolmanneksi suurin kalkkikaivos.
Kaivoksen yhteydessä sijaitsee Tytyrin elämyskaivos. Se sijaitsee 110-tasolla, käytännössä 80 metrin syvyydessä
Lohjan alla. Sinne kuljetaan Kone-yhtiön valmistamalla Suomen nopeimmalla
yleisön käytössä olevalla henkilöhissillä, joka liikkuu 10 m/s. Kone-yhtiö käyt-

42

MAANPUOLUSTAJA 2•2018

tää kaivoksen ensimmäistä pystysuoraa
kuilua testilaboratoriona, jossa testataan
moderneja pilvenpiirtäjähissejä. Elämyskaivoksessa on kaivosmuseo, jonka pysyvä näyttely esittelee kaivostyön historiaa.
Esillä on myös Geologian tutkimuskeskuksen näyttely, joka esittelee Suomen
kallioperää.
Oppaanamme toimi entinen Finnairin lentokapteeni Ilpo Vehkamäki. Saimme erittäin perusteellisen esityksen Suomen kaivostyön historiasta ja Suomen
kallioperän muodostumisesta. Opaskierros päättyi hienoon valo- ja musiikkiesitykseen, jossa taustalla soi Edvard Griegin Vuorenpeikkojen tanssi. Maan päälle
päästyämme suuntasimme Lohjan golfravintolaan syömään. Suomalaisia perinteitä kunnioitetaan näköjään golfpiireissä-
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Museon juoksuhaudan päästä
löytyy myös
aidontuntuinen
korsu.

n Mannerheim-ristin ritari nro 69, lentäjä-ässä Lauri Nissisen Mannerheim-risti ja hänen kunniamerkkinsä ovat museon kokoelman helmiä. Kalervo Kaarre esittelee kaapin alaosassa olevaa pienoismallidioraamaa, jossa kahta Suomen
tunnuksissa olevaa Messerschmitt Bf109-G2 -hävittäjää valmistellaan torjuntalennolle.

Noin 3 000
esineen
kokoelma
oli kattava
läpileikkaus
koko sotien
ajalta.
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kin: torstai-päivänä ruokalistalla oli
muun muassa hernekeittoa.
Ruokailun jälkeen matka jatkui
kohti Kaarteen Sotamuseota. Paikka
oli ennalta tuntematon kaikille mukana olleille. Jännittyneenä odotin, mitä
tuleman pitää. Saavuttuamme museon massiiviselle rautaportille soitin museolle olevamme portin takana. Portti avautui, ajoimme noin 300
metriä ja eteemme avautui itämaisia
patsaita, suihkulähteitä ja ”huvimajoja”. Parkkipaikalta oli opasteet kohti valtavaa valkotiilistä omakotitaloa.
Pihalla meitä oli vastassa talon isäntä Kalervo Kaarre, hänen vaimonsa
Teija ja oppaamme everstiluutnantti
res. J uhani Hannuksela.

n Tytyrin kaivoksella oppaanamme toimi entinen Finnairin lentokapteeni Ilpo Vehkamäki.

Museon
yleisesittelyn
jälkeen
saimme heti tutustua museon arvokkaimpaan esineeseen. Vitriinissä oli
Mannerheim-ristin ritari nro 69, lentäjä-ässä Lauri Nissisen risti ja hänen
kunniamerkkinsä. Talon alakertaan
oli rakennettu muun muassa Lottakanttiini, juoksuhauta, pommisuoja,
korsu ja konekivääripesäke. Loistavat ääniefektit täydensivät näyttelyä.
Noin 3 000 esineen kokoelma oli kattava läpileikkaus koko sotien ajalta.
Kalervo kertoi, että kotimuseo on
kunnianosoitus itsenäisyytemme säilyttämisen puolesta taistelleille sotiemme veteraaneille sekä muistutus
Suomen kunniakkaan historiaperinteen vaalimiselle. Teija Kaarteen har-

n Autonkuljettajamme otti meistä ryhmäkuvan Kaarteen sotamuseon pihamaalla. Kuvassa kanssamme ovat myös Teija ja Kalervo Kaarre sekä oppaanamme toiminut ev.luutn. res.
Juhani Hannuksela.

rastukseen, mosaiikkitöihin, pääsimme
tutustumaan
kierroksen
päätteeksi. Teija oli tehnyt mitä upeampia mosaiikkitöitä, joita hän esitteli seurueellemme. Lisäksi hän harrastaa ikonimaalausta. Maalaukset olivat
nähtävillä varta vasten rakennetussa
tsasounassa.
Kiitettyämme saamastamme erittäin sydämellisestä vieraanvaraisuudesta lähdimme kohti Hämettä.

n Kaarteen sotamuseo vaalii veteraanien perinnettä. Museon kokoelmissa on
noin 3 000 esinettä sotavuosilta 1939–1944. Jokainen näyttelyn esine kätkee sisäänsä tarinan.
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n TEKSTI: ESKO SUTELA, PÄIJÄT-HÄMEEN VIESTIKILLAN PJ • KUVAT: JUKKA-PEKKA VIRTANEN JA SA-KUVA

Kenraalimajuri Jukka Pennanen
”puukotettiin”

Viestisotaa
Rukajärvellä

n TEKSTI JA KUVA PAAVO MIKKONEN

K

arjalan Prikaatin Kilta ry
palkitsi kenraalimajuri evp.
Jukka Pennasen komealla juhlapuukolla, jonka on
tehnyt killan kotkalainen jäsen Jarmo
Rouvinen. Pienimuotoinen puukon
luovutustilaisuus järjestettiin torstaina 23.8.2018 Kouvolassa kahvila Naapantuurassa, ja siinä olivat mukana
kenraali Jukka Pennasen lisäksi Killan puheenjohtaja Matti Mikkonen,
sihteeri Paavo Mikkonen, helsinkiläisen osasto Papulan puheenjohtaja Alpo Seppälä ja puukon valmistaja
Jarmo Rouvinen. Puheenjohtaja Matti
Mikkonen mainitsi luovutuksen saatesanoissa, että kenraali Pennanen on
kannustanut ja tukenut killan toimintaa eri virkapaikoissa ollessaan.

S

n Kenr.maj. evp. Jukka Pennanen, Matti Mikkonen ja Jarmo Rouvinen juhlapuukon luovutustilaisuudessa.

uomen viestijoukkojen satavuotista historiaa on vuonna
2018 juhlittu jo monin tavoin.
Myös Päijät-Hämeen Viestikilta juhlisti 100-vuotiasta aselajiaan
järjestämällä Viestisotaa Rukajärvellä
-esitelmätilaisuuden Lahdessa torstaina
13.9.2018.
Viestijoukot täyttivät 100 vuotta
5.3.2018. Itsenäisen Suomen viestijoukot saivat alkunsa Mikkelissä 5.3.1918,
kun Kenttälennätinpataljoona perustettiin paikallisella työväentalolla. Samana
päivänä aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen radiokoulu Liukkosen torpalla, joka sijaitsi Mikkelin nykyisen Urheilupuiston koulun alueella.

Keväällä 2017 perustettu Päijät-Hämeen Viestikilta järjesti Maanpuolustuskiltojen säätiön tukemana tilaisuuden torstaina 13.9.2018 klo 17–20
Lahden ammattikorkeakoulun FellmanniCampuksessa Lahdessa. Kaikille
avoin ja maksuton tapahtuma sai koolle
kaikkiaan 40 viestiaselajin jatkosodan
historiasta kiinnostunutta kansalaista.

Millaista oli
viestisodankäynti
Rukajärven rintamalla
1941–44?

PäijätHämeen
Viestikilta
muisti
aselajinsa
historiaa
Lahdessa

Tapahtumassa esiteltiin Suomen armeijan 14. divisioonan viestitoimin-

n VILJO SALLINEN, PIRKANMAAN
JÄÄKÄRIKILTA RY:N SIHTEERI

Hopeinen
kiltaristi
Aino Salmelle
Pirkanmaan Jääkärikilta ry:n kevätkokouksessa luovutettiin MPKL:n
6.12.2017 myöntämä hopeinen kiltaristi killan johtokunnan jäsen Aino
Salmelle.

n Ansiomerkin luovutustilaisuus.
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n Viestimiehiä kirkaslinjajohtoa vetämässä
Ontrosenvaarassa 13.8.1941.
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n Ins.maj. evp. Tapio Teittinen esittelemässä
jatkosodan ajan Rukajärven toimintasuunnan
keskeisiä viestivälineitä.

taa jatkosodan aikana Rukajärven suunnalla vuosina 1941–44. Esitelmöijänä oli
aiheesta kirjan Viestisotaa Rukajärvellä
yhdessä insinöörimajuri evp. Tapio Teittisen kanssa kirjoittanut DI Martti Susitaival.
Lahden sotilaskoti tarjosi kahvia puoli tuntia ennen varsinaisen tapahtuman
alkua, minkä jälkeen päästiin asiaan.
Tilaisuuden päätapahtumana oli Martti Susitaipaleen esitelmä Tapio Teittisen
kommentoimana. Esitelmä antoi asiantuntevan ja mielenkiintoisen katsauksen
Suomen armeijan 14. divisioonan viestitoimintaan jatkosodan aikana.
Esitelmässä syvennyttiin muun muassa Viestipataljoona 30:n, jalkaväen ja tykistön sekä partioiden viestitoimintaan.
Tarkastelussa olivat myös radiotiedustelu ja puhelinkuuntelu. Esitelmän perään
oli elokuvaesitys, joka käsitti TK-materiaalista laaditun lyhytfilmin divisioonan
viestipataljoonan toiminnasta. Pienimuotoiseen sodan ajan viestikalustonäyttelyyn pääsi tutustumaan koko tapahtuman
ajan. Jatkosodan kyseisen toimintasuun-
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n Päijät-Hämeen Viestikillan operatiivinen osasto Lahden tapahtumassa.
Kuvassa killan nuorempi viestiupseeri Antti Papinniemi (vas.) ja puheenjohtaja Esko Sutela.

n Viestimiehiä Ontrosenvaarassa 13.8.1941.

n Tapahtumapaikkana oli Lahden ammattikorkeakoulun FellmanniCampuksen auditorio.

nan keskeisiä viestivälineitä esittelevässä kalustonäyttelyssä oli esillä muun
muassa partioradio Kyynel, lähiradio
Kukkopilli, pataljoonaradio Raili, tulenjohtoradio Tiina, salauskiekko Allu sekä
puhelinkalustoa.
Päijät-Hämeen Viestikilta ry järjesti
tilaisuuden yhteistyössä Kaakkois-Suomen Viestikilta ry:n kanssa. Maanpuolustuskiltojen liitto ry ja Maanpuolustuskiltojen säätiö sr tukivat toimintaa.
Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen Viestikillan
puheenjohtaja Esko Sutela, ja tilaisuuden juontajana toimi ansiokkaasti killan
nuorempi viestiupseeri Antti Papinniemi.

Viestiaselajin kiltatoiminta
heräsi henkiin Lahdessa
Päijät-Hämeen Viestikilta on perustettu Lahden
Radiomäellä 4.3.2017. Kilta yhdistää viestialan
toimijoita, edistää kokonaisturvallisuutta sekä
maanpuolustustyötä tukevaa toimintaa ja vaalii
viestiaselajin perinteitä. Yhdistyksen visio on kehittyä aktiivisena viestialan perinteiden vaalijana, viesti- ja johtamisjärjestelmäalan kouluttajana sekä alueellisena poikkeusolojen
valmiuden kehittäjänä yhteistyössä Puolustusvoimien, kuntien
ja järjestöjen kanssa. Yhteyden Päijät-Hämeen Viestikiltaan saa
osoitteella phviestikilta@gmail.com tai numerolla 040 501 9393 /
puheenjohtaja.
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Reserviläisurheiluliitto ry:n sovelletun reserviläisammunnan
(SRA) SM-kilpailu ammuttiin 11.–12.8.2018 Heinolassa ja Tyrrin
ampumaradalla Kouvolan Utissa. Kilpailun vastuullisena järjestäjänä
toimi Sotilaspoliisi Eskadroona Lahden Kilta ry ja kilpailun

Ammuttavien taulujen muotoa, etäisyyttä
tai sijoittelua ei ole vakioitu...

varajohtajana oli pitkän linjan kilta-aktiivi, MPKL:n puheenjohtaja
Marko Patrakka.

SRA:n SMkilpailut 2018
n TEKSTI: VEERA VANHANEN
KUVAT: VEERA VANHANEN, KIM LEPPÄNEN

S

RA eli sovellettu reserviläisammunta on RESUL:n kilpaurheilulaji, jonka tarkoitus on kehittää ja
vertailla reserviläisten tilanteenmukaista ampumataitoa käyttäen
nykyaikaisia palvelusaseita tai niiden kertatuliversioita. SRA:ssa järjestetään koulutusta, harjoituksia ja kilpailuja.
SRA:n SM-kilpailut käytiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa kahdella radalla: rastit 1–6 sijaitsivat Heinolassa ja 7–12 Tyrrissä, ja kilpailijat ampuivat ne vuoropäivinä. Kilpailukeskus
oli Heinolan ampumaradalla, ja myös palkintojen jako tapahtui siellä. Toimitsijakilpailu ammuttiin 9.–10.8. eli ennen varsinaista kisaviikonloppua.
Kilpailun varajohtaja Marko Patrakka,
miten kisajärjestelyt sujuivat?
– Kilpailujärjestelyt sujuivat erittäin hyvin.
Oli pelko, miten kaikki loksahtaa paikoilleen,
mutta hyvin meni. Järjestelyissä oli kuitenkin
erittäin rutinoitunutta porukkaa. Palettia pyörittivät ratamestari Jari Pakkala ja kilpailunjohtaja Teemu Blomster ammattitaidolla.
Lajin harrastajalta vaaditaan erityisen koulutuksen ja ampumakokeen hyväksytty suorittaminen, jotta henkilö voi osallistua kilpailuihin ja harjoituksiin. Koulutuksen tarkoituksena
on varmistaa ampujan hallitsevan turvallisen
aseenkäsittelyn lajin sääntöjen mukaisesti. Li-

50

MAANPUOLUSTAJA 2•2018

säksi vaaditaan asiaankuuluva vakuutus sekä
jäsenyys RESUL:n jäsenliitossa (jäsenliittoja
ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry sekä
Suomen Rauhanturvaajaliitto ry). Poikkeuksen
jäsenyyssääntöön muodostavat Puolustusvoimien ja Rajavartioston henkilöstö. SRA:ta ammutaan myös Virossa (Kaitseliiton lajina), ja
siellä järjestettiin ensimmäiset SRA-mestaruuskisat vuonna 2013.
SRA-kilpailuissa ampujien taitoja mitataan
jokaiseen kilpailuun varta vasten suunnitelluilla ampumatehtävillä, joissa ampuja joutuu toimimaan annetun tilannekuvauksen edellyttämällä tavalla. Ammuttavien taulujen muotoa,
etäisyyttä tai sijoittelua ei ole vakioitu, vaan
maalit sijoitetaan tilannekuvauksen mukaisesti ottaen huomioon radan olosuhteet. Ampujan
saavuttama tulos muodostuu osumapistemäärän ja suoritukseen käytetyn ajan suhteesta.
Marko Patrakka, kilpailu järjestettiin tällä kertaa kahdella radalla. Miksi tähän ratkaisuun päädyttiin? Entä oliko ampumatehtävissä jotakin, mitä ei ole nähty SM-kisoissa
aiemmin?
– Heinolan ratakompleksi ei ole niin suuri,
että siellä olisi voinut ampua 12 rastia, joten
vaihtoehtona oli ottaa toinen rata mukaan kisasuunnitteluun. Jos tämä ei olisi onnistunut,
niin kisoja ei olisi pidetty ollenkaan vuonna
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Miten laji on mielestäsi kehittynyt vuosien varrella?
– Internet on vaikuttanut viime
vuosina voimakkaasti lajin kehitykseen: tieto liikkuu nopeasti, ja on
helppo seurata uusia tekniikoita, tehtäviä ja välineitä. Myös varusteet ja
treenaustekniikat ovat kehittyneet, ja
treenaaminen on helpompaa nykyään, kun malleja on saatavissa muun
muassa videoiden muodossa. Jos
joku Jenkeissä keksii jotain uutta, on
tieto siitä täälläkin todella nopeasti, ja
kehityksen mukana pysyminen motivoi myös treenaamaan.
Sinulla on päivätyö ja aktiivinen
urheilu-ura. Ehditkö SRA-kisojen lisäksi osallistua muuhun reserviläistoimintaan?
– Yritän, mutta ajankäytöllisesti
se on haastavaa. Silloin kun maassa
ei ole lunta, on kisakausi meneillään,

ja talvella treenaaminen kotimaassa ja
ulkomailla vie suurimman osan ajasta. Jotokset ja kertausharjoitukset kyllä kiinnostavat, mutta tällä hetkellä
ykköstavoitteena on treenata ja jatkaa
meneillään olevaa kisauraa niin pitkälle kuin se on mahdollista.

Kilpailun järjestämiseen osallistui iso
liuta vapaaehtoisia toimijoita ja materiaalitukea saatiin Heinolan Ampujilta sekä Kouvolan Metsästys- ja Ampumaseuralta. Valtava kiitos kuuluu
myös Puolustusvoimille, sillä kilpailujen järjestäminen ei olisi onnistunut
ilman sen merkittävää tukea.

KIM LEPPÄNEN

2018, ja se ei voinut olla vaihtoehto.
Ratkaisu ei ole kuitenkaan ainutkertainen. Jos muistan oikein, niin yhdet
practical-SM-kisat on myös ammuttu
näin ja samoja ratoja käyttäen. Kysymykseen oliko ampumatehtävissä jotain, mitä ei kisoissa ole nähty, niin
sanoisin, että tehtävä, jossa ampuja
roikkuu ilmassa laskuvarjon varassa
ja suorittaa rastia, taisi olla ensimmäinen kerta SM-tasolla.
Myös kansainvälisesti menestynyt practical-ampuja Kim Leppänen
osallistui kisoihin. Kim, olet osallistunut SRA:n SM-kilpailuihin useasti. Mikä lajissa viehättää?
– SRA:ssa ja muissa toiminnallisissa ampumalajeissa viehättää niiden
haastavuus ja itsensä vieminen äärirajoille tarkkuudessa ja nopeudessa.
Täydellistä tulosta ei ole, vaan aina
voi parantaa suoritustaan.

Kuka? Practical-ampuja Kim Leppänen
Ikä: 29
Yhdistykset, joihin kuulut: Sotilaspoliisi
Eskadroona Lahden Kilta ry, Erikoisrajajääkärikilta
ry, Tampereen Reserviupseerit ry ja TaKoRU eli
Tampereen korkeakoulujen reserviupseerit ry
Sotilasarvo: Luutnantti
Työ: Toimitusjohtaja
Koulutus: Rakennusalan diplomi-insinööri
Harrastukset: Kilpaura edellä mennään,
mutta haen fysiikkatreeniä ammuntalajeihin
erilaisten urheilulajien, kuten sulkapallon ja
telinevoimistelun, kautta
Vapaa sana: Urheilu-uraani pääsette seuraamaan
Facebookissa osoitteessa https://www.facebook.
com/kimleppanensport/
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Tutkamieskillan viime marraskuiseen kokoukseen sisältyi kaksi kaikille
avointa yleisöesitelmää. Esitelmät pidetiin Ilmatorjuntamuseolla
Tuusulassa, ja paikalla Tuusula-hallissa oli liki 30 kuulijaa.

Suurimmissa rakennettavissa
tuulipuistoissa on kymmeniä
tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden luvitus
Puolustusvoimissa
Tutkamieskillan kokousesitelmissä
tuulivoimaa
ja ammunnan
tarkkailua
n TEKSTI JA KUVAT:
HEIKKI MARTTILA JA
JUSSI KARHILA
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P

äivän ensimmäisessä esitelmässä tarkastaja, insinööri
Jussi Karhila käsitteli tuulivoimaloiden ja ilmavalvontasensoreiden keskinäistä
vaikutusta. Esitelmässään Karhila valaisi
myös tuulivoiman lupamenettelyä Suomessa ja muualla. Kirjoittaja Jussi Karhila (majuri evp.), insinööri (AMK) oli Ilmavoimien palveluksessa 1977–2008, ja
Pääesikunnassa operatiivisella osastolla
hän on ollut vuodesta 2014. Karhila valmistelee Pääesikunnan tuulivoimalausunnot tuulivoimaloiden rakennushankkeista. Seuraavassa hänen laatimansa
yhteenveto aiheesta.
Tuulivoimaloiden tiedetään häiritsevän tutkailmavalvontaa aiheuttamalla varjostusvaikutusta, kaukoalueella
ne lyhentävät kantamaa ja lähialueella muodostavat katvealueita. Tuulivoimalat aiheuttavat myös ”tehotasoltaan”

voimakkaan välähdyksen, nostavat tutkan häiriösuodatuksen tasoa, heikentävät maalin havaitsemiskykyä ja voivat
aiheuttaa virheilmaisua tai virheseurantaa.
Tutkavaikutusten arvioimisen kannalta tärkeimmät tekijät ovat voimaloiden kokonaiskorkeus, lukumäärä ja etäisyys tutkasta. Edellä mainittujen syiden
vuoksi rakennettaville tuulivoimaloille
pitää olla Puolustusvoimien myönteinen
lausunto kaikille yli 50 metriä korkeille
tuulivoimaloille ennen rakennusluvan
myöntämistä. Lausunnon antaa Pääesikunnan operatiivinen osasto. Lausunto
kannattaa pyytää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa projektin suunnittelun aikana, jotta ikäviltä yllätyksiltä
vältytään. Mikäli tuulivoimalan tai -voimaloiden epäillään aiheuttavan häiriötä
ilmavalvonnalle, täytyy Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tutkia hankkeen

n Jussi Karhilan esitelmässä kuultiin tuulivoimaloiden mahdollisesti aiheuttamista ongelmista.

vaikutukset. Tutkimuksen maksaa tuulivoimarakentaja. Puolustusvoimien lausuntotarve hankkeisiin perustuu lakiin puolustusvoimista (551/2007),
aluevalvontalakiin (755/2000) sekä ilmailulakiin
(1194/2009).
Suurimmat Suomeen rakennettavat tuulivoimalat
ovat korkeudeltaan 300 metriä, voimalan lavat ovat
noin 100 metriä pitkät, leveimmältä kohdaltaan lapa
on viisi metriä, ne painavat 10 tonnia kappale, ja teholtaan voimalat ovat jopa 8,5 MW. Suurimmissa rakennettavissa tuulipuistoissa on kymmeniä tuulivoimaloita.
Teknologian tutkimuskeskus (VTT) on kehittänyt tuulivoiman tutkavaikutuksia mallintavan ohjelmiston. Se on tarkoitettu VTT:n omaksi laskenta- ja arviointityökaluksi, jonka perusteella VTT
kykenee tuottamaan arviointiraportteja tuulivoimaloiden vaikutuksesta yksittäisen tutkan valvontakykyyn. VTT:n tuottamat arviointiraportit tuottavat
Puolustusvoimille perustan lausua tuulivoimahankkeiden vaikutuksesta tutkavalvontaan. Puolustusvoimat on saanut ohjelmiston käyttöönsä sopimuksessa mainituilla rajoitteilla.
Yhteisenä piirteenä tuulivoimarakentamiselle
on, että sotilasviranomaisilta (yleensä Ilmavoimilta) vaaditaan lausunto tai päätös ennen tuulivoimalan rakentamispäätöksiä:
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• Hollanti – Ilmavoimien lupa on
saatava, jos halutaan rakentaa
28 kilometriä lähemmäs
ilmavalvontatutkaa.
• Iso-Britannia –
Horisonttietäisyydelle (LOS) ei saa
rakentaa.
• Itävalta – Etäisyys tutkasta
on oltava yli 10 kilometriä.
Jos tuulivoimala jää
horisonttietäisyyden alapuolelle
voidaan rakentaa lähemmäskin.
• Kanada – Etäisyys
ilmavalvontatutkaan on oltava
100 kilometriä, säätutkaan 80
kilometriä, lennonjohtotutkaan
60 kilometriä ja lentokenttään 10
kilometriä.
• Kreikka – Horisonttietäisyydelle
(LOS) ei saa rakentaa.
• Norja – Alle 50 kilometrin
etäisyydellä on saatava
sotilasviranomaisen lupa.
• Ruotsi – Saatava puolustusvoimien
hyväksyntä (oma
arviointiohjelmisto käytössä).
• Saksa – Sotilasviranomaisen
lausunto kansalliselle
infrastruktuuri- ja
taajuushallintaelimelle, joka tekee
päätöksen.
• Yhdysvallat – Horisonttietäisyys
(LOS) ehdoton minimi,
lennonvalvontaviranomaisen
vaatimus minimietäisyydelle on 96
kilometriä.
• Suomi – Saatava Puolustusvoimien
hyväksyntä (Teknologian
Tutkimuskeskus VTT suorittaa
tarvittaessa laskennan).
Puolustusvoimat on antanut lopullisen
lausunnon 571 tuulivoimahankkeesta ja 8
297 tuulivoimalasta:
• 498 hanketta, 7 403 voimalaa
(89,2%) -> ei merkittäviä
vaikutuksia
• 73 hanketta, 894 voimalaa (10,8 %)
-> merkittäviä vaikutuksia
Rakennettuja voimaloita on noin 720 kappaletta, mutta itärajan läheisyys on huonoa aluetta tuulivoimarakentamiselle.

Ammunnan tarkkailua Lohtajalla ja Hyrylässä
Päivän toisen esitelmän piti yliluutnantti evp. Keijo Kari. Hän tuli Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin vuonna
1958 ja siirtyi reserviin vuonna 1984.
Yli 25 vuoteen mahtui muun muassa
raskaan patterin tulenjohtolaskimet,
ammunnan tarkkailua, Severi- ja Tepsu-tutkat ja Super Fledermaus -tulenjohtolaite, olkapääohjukset sekä lennokit. Esitelmässä Keijo Kari muisteli
Lohtajalla ja Hyrylässä tapahtunutta
koulutuksen ja ammuntojen tarkkailua. Lyhennelmän Keijo Karin esityksen taltioinnista on kirjoittanut Heikki Marttila.

Kotka-pokaali

n Kartta: tuulivoima Suomessa.

Miksi tuulivoimaa
rakennetaan niin paljon?
Valtion tuulivoimatavoitteena on
rakentaa tuulivoimaa 8 TWh vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää noin 1 200 tuulivoimalan rakentamista. 31.12.2017 Suomessa
oli rakennettua teollista tuulivoimaa lähes 3 500 GWh (vuosituotanto) = 5,6% kokonaistuotosta
(n. 720 voimalaa).

Tuulivoimalle maksettava korotettu syöttötariffi oli voimassa
31.12.2015 asti (105,3 €/MWh)
• Syöttötariffia (83,5 €/MWh)
maksetaan voimaloille 12
vuoden ajan.
• Sähkön tukkuhinta 33,17
MWh (joulukuu 2017).
• Uusi tuotantotuki on tulossa
vuonna 2018.

Lohtajan ampumaleirit olivat aiemmin kaksiviikkoisia. Ensimmäinen
viikko ammuttiin tykkipihalta. Toisena viikkona siirryttiin taisteluammuntaan, jolloin kevytkalusto siirtyi
tykkipihalta muualle asemiin ja tykkipihalle jäi vain raskas kalusto. Ensimmäisen viikon aikana kilpailtiin muun
toiminnan ohella joukko-osastojen
välillä Kotka-pokaalista. Pokaali oli
tullut käyttöön vuonna 1954. Pokaalin
sääntöihin kuului, että joukko-osasto,
joka on voittanut pokaalin 10 kertaa,
saa pokaalin omakseen ja hankkii sitten uuden kilpailtavaksi. Kilpailu on
nykyisin lopetettu, koska ampumaleirit leireinä lopetettiin, nyt Lohtajalla
on suoraan taisteluammunnat.
Kotka-pokaalista kilpailtiin neljällä eri kilpailuosiolla vuodesta 1954 alkaen. Niitä olivat tykkiammunta, etäisyydenmittaus, viestimieskilpailu ja
marssikilpailu. Myöhemmin mukaan
tuli sauvasuuntauskilpailu. 1960-luvulla uusittiin sääntöjä hiukan, ja viimeisen kerran sääntöjä tarkistettiin
1980-luvulla.

Maalitoimintaa
Lohtajalla ammuttiin aluksi Fokkerin
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n Keijo Kari ja Kotka-pokaali, yksi niistä.

Lohtajalla
ammuttiin aluksi
Fokkerin vetämään
maalipussiin.
vetämään maalipussiin. Lennot lähtivät Lohtajan ”lentokentältä” eli ranta-alueelta. Kun Fokker tuhoutui huonossa säässä vuonna 1958, niin enää
ei ollut käytössä maalinhinauskonetta. Puute poistetiin maaleina toimivilla ilmapalloilla. Hitaasti lentävät ilmapallot korvattiin myöhemmin
Suomessa valmistetuilla maaliraketeilla. Maalina raketit olivat kuitenkin
erittäin vaikeita, sillä raketin lentoaika oli vain 12 sekuntia.
Maalitilanne parani, kun Ruotsista
saatiin ostettua kaksi maalinhinaukseen soveltuvaa Saab-lentokonet-

ta. Näiden käytön jälkeen maalitilanne parani edelleen huomattavasti,
kun vuonna 1960 tuli Suomeen ensimmäinen Iljušin Il-28 -lentokone
ja myöhemmin kolme konetta lisää.
Näitä suihkukoneita käytettiin maalinhinauksen lisäksi myös muissa
tehtävissä. ”Nikitat” nousivat yleensä Oulunsalon lentokentältä, jollei
sää sattunut estämään lentoa. Lento saattoi myös peruuntua maalipussin tiputtua nousussa. Kun Il-28-koneet 1980-luvun alkuun mennessä
poistettiin käytöstä, maalipussia veti
vanha hidas DC-3. Siitä tuli sanonta,
että kun ampumakalusto parani, niin
maalit heikkenivät. Learjet 35 -suihkukoneet saatiin käyttöön 1980-luvulla, joten maalipussin hinaamisessa oli
ajanmukainen lentokone.
Lentokoneilla maalilentojen lentäminen oli säästä kiinni, sillä matala pilvikorkeus tai sumu saattoi
estää lennot. Ongelman ovat poistaneet maalilennokit. Uusilla nopeilla maalilennokeilla on voitu korvata lentokoneen vetämät maalipussit.
Maalilennokkeja on aluksi käytetty
suuntausharjoitteluun, myöhemmin
isot maalilennokit vetivät maalipussia. Nykyisin maalilennokkeja käytetään myös maaleina.

Tarkkailua
Aluksi ammunnantarkkailu perustui
valojuovatähystykseen, jolloin ampuvan tykin takana oli kolme henkilöä ja
heillä oli käsissään niin sanottu piiruharava. Sen läpi katsottiin maalipussia kohti meneviä valojuovia. Kirjuri kirjasi ylös tarkkailijoiden tulokset.
Myöhemmin käyttöön tuli mikrofonin
sisältävät osumailmaisimet. Osumailmaisin oli maalipussin edessä, ja ammunnan johdossa oli vastaanottolaite.
Lohtajalla käytettiin myös optiikkaan ja kameroihin perustuvaa tarkkailujärjestelmää. Kinoteodoliiteilla,
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etäisyysmittaajia. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin mittapatteri koulutti
eri joukko-osastojen etäisyydenmittaajat. Kurssi kesti seitsemän viikkoa, kiintomaalimittausta oli neljä
viikkoa ja ilmamaalimittausta kolme viikkoa. Ilmamaalimittauksessa maaleina olivat Ilmavoimien Hyrylän ympäristössä pyörineet Saab
Safir -koulutuskoneet ja Seutulan
lentokentältä lentäneet Caravellematkustajalentokoneet. Hyrylässä
koulutettiin myös epäsuoran ammunnan tarvitsemat murtoviivamittaajat.

n Kinoteodoliitti on kahden henkilön käyttämä suuri kamera.

jotka ovat käytännössä isoja kameroita, seurattiin maalipussia. Kumpaakin
kinoteodoliittia hoiti kaksi käyttäjää,
sivu- ja korkeustähtääjä, jotka seurasivat maalipussia ja sen läheisyydessä
olevia räjähdyshattaroita. Kinoteodoliitit oli asennettu kahdelle toisistaan
etäällä olevalle kiinteälle kitolavalle, tällä saatiin tarkkailua varten kanta aikaiseksi. Maalipussin seurannan
lisäksi raskaan patterin Delta-laskimeen asennettiin kuusi Robot-kinofilmikameraa, jotka kuvasivat laskimen
asteikkoja. Aikalaukaisin rytmitti laskimen ja kinoteodoliitin kamerat laukeamaan yhtä aikaa. Ammuntojen
jälkeen alkoi pitkä työ, kun kinoteodoliitin ja kameroiden filmit kehitettiin, kuvat luettiin ja analysoitiin sekä
piirrettiin planssiin maalin reitti, osumapisteet yms. Tulokset olivat käytettävissä yötyön jälkeen ammuntaa seuraavana aamuna. Alkuvaiheessa myös
raskaan tykin asteikkoja kuvattiin Siemens-kameroilla. Tämä oli niin sanottu täydellinen tarkkailu, jota tosin
käytetiin vähän.

Hyrylässä
ensimmäinen Riweskouluttaja oli Eero
Kivirasi. Koulutus
tapahtui Hyrylän
tykkipihalla, ja
maalikoneena oli
Saab Safir.

Etäisyysmittauskoulutusta Hyrylässä
Tutkia oli aluksi käytössä vain raskaissa pattereissa. Keveillä, kuten 20
mm:n ja 40 mm:n tykeillä, tarvittiin

n Säilynyt Riwes-tarkkailulaite on nykyisin ilmatorjuntamuseossa nähtävillä.

Sauvasuuntauskurssi
Suomeen hankitut Oerlikon 35
mm:n automattitykit toimivat Super
Fledermaus -tulenjohtolaitteen ohjauksen perässä. Tykeissä oli myös
sauvasuuntausmahdollisuus. Sauvasuuntauskoulutukseen hankittiin
Riwes-laite. Laitteeseen kytkettiin
sauvasuuntauksella toimiva tykki
sekä Super Fledermaus -tulenjohtolaite. Riwes-laitteen paperinauhalle piirtyi tulenjohtolaitteen tutkan
maaliarvot ja tykiltä sauvasuuntaajan arvot. Kun tykin suuntaaja painoi laukaisupoljinta, niin paperille
piirtyi laukaisua vastaava piikki. Paperitulosteen perusteella pystyttiin
arvioimaan sauvasuuntaajan toiminta.
Suomessa Riwes-laitteeseen saatiin muutettua ballistiikka, joten
laitteeseen voitiin kytkeä myös 30
mm:n Hispano-Suiza-tykki sekä Galileo-tähtäin- ja laskinjärjestelmää
käyttävä 40 mm:n Bofors-tykki. Hyrylässä ensimmäinen Riwes-kouluttaja oli Eero Kivirasi. Koulutus
tapahtui Hyrylän tykkipihalla, ja
maalikoneena oli Saab Safir. Myöhemmin vaunuun asennettu Riweslaite kiersi eri ilmatorjuntayksiköissä. Kahdesta hankitusta laitteesta
on yksi pelastunut romutukselta, ja
se on nähtävissä Ilmatorjuntamuseossa.

n TEKSTI: PASI HÖLTTÄ, SÄÄKILTA RY:N PUHEENJOHTAJA • KUVAT: TOMI BLOMQVIST

Isosaaren sääasema sai muistolaatan

S

ääkillan muistolaattahanke sai jatkoa syksyllä 2018.
Tällä kertaa oman sääasemalaattansa sai Isosaari
Helsingin edustalla.
Rannikkotykistön sääasemien historia alkaa 1920-luvulta. Pitkät ampumaetäisyydet vaativat luotettavaa
ballistisen tuulen ja lämpötilan määrittelyä. Jo vuonna 1923 kenraali Nenonen ehdotti kolmen sääaseman perustamista, mutta niitä ei tarpeellisten
välineiden puutteessa silloin saatu.
Lopulta vuonna 1928 päätettiin viiden sääaseman muodostamisesta, ja
sääasemien välineet luovutettiin rannikon sääasemien käyttöön Viipurissa, Sotilasmeteorologisella keskusasemalla, kevään 1929 kuluessa. Tästä
voidaan katsoa myös Isosaaren sotilassääaseman historian alkaneen.
1930-luvun
lopulla
Isosaaressa aloitettiin myös yleinen sääpalvelu eli niin sanottujen kansainvälisten
havaintojen teko. Keskussääaseman
muutto Hämeenlinnasta Vallisaareen vuonna 1949 ja oman sääaseman perustaminen sinne vaikuttivat
omalta osaltaan Helsingin rannikkosäähavaintojen saatavuuteen, mikä
varmasti vähensi Isosaaren sääaseman merkitystä. Vuonna 1953 Isosaaren sääaseman toiminta siirrettiin
Katajaluotoon, jossa säähavaintojen

n Isosaari sai oman sääasemalaattansa.

tarve oli säännöllistä erityisesti koeampumatoiminnan johdosta.
Vuonna 1984 sääasema palasi Katajaluodosta Isosaareen. Sääasema sijoitettiin Peninniemeen, ensin torpedokoeaseman tiloihin ja sittemmin
omaan, melko vaatimattomaan rakennukseensa. Rakennuksen todettiin
tulleen käyttöikänsä päähän syksyllä
2008, jolloin sääaseman toiminta lopetettiin. Harmajan majakalla tehtävät säähavainnot katsottiin riittäviksi
yleiseen sääpalveluun. Rannikkotykistön harjoitusten sääpalvelutarpeet

on tyydytetty kenttätykistöstä komennetuilla sääryhmillä.
Sääkilta tutustui Isosaaren nykyoloihin sunnuntaina 2.9.2018 yli kahdenkymmenen kiltalaisen ja seuralaisen voimin. Aamu valkeni hyvin
sumuisena, mutta päivän mittaan sää
kirkastui. Sääasemalaatan paljastamisen jälkeen entinen isosaarelainen,
kapteeni evp. Reijo Miettinen esitteli kattavalla kiertokävelyllä saaren
tärkeimmät kohteet ja kertoi lukuisia
tarinoita saaren elämästä ja menneisyydestä.

n Sääkillan retkijoukko Isosaaressa.
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n TEKSTI JA KUVAT: PUHEENJOHTAJA OSMO HUOPAINEN, KUOPION ASEVARIKON KILTA RY

100 vuotta

Kuopion Asevarikon perustamisesta

K

n Maailmanennätyshanuristi Anssi
K. Laitinen.

uopion Asevarikon perustamisesta tuli 100 vuotta
täyteen 6.8.2018. Asevarikko lakkautettiin itsenäisenä joukko-osastona vuoden 2007 lopussa.
Kuopion Asevarikon Kilta järjesti merkkipäivän kunniaksi avoimen
yleisötilaisuuden Kuopion kaupungintalolla. Paikalla oli yli 50 asevarikon
entistä työtekijää sekä muita asevarikon vaiheista kiinnostunutta.
Avaussanat lausui majuri evp.
Osmo Huopainen, asevarikon viimeinen päällikkö ja Kuopion Asevarikon Killan puheenjohtaja. Puolustusvoimien tervehdyksen esitti
Pohjois-Savon aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Juha Manninen.
Hänen jälkeensä esiintyi maailmanennätyshanuristi Anssi K. Laitinen.
Anssi sai takaisin ennätystittelinsä

12.7. soittamalla Kuopion klubilla yhteensä 40 tuntia 3 minuuttia ja 10 sekuntia.
Juhlaesitelmän piti eversti evp.
Pentti Väänänen, joka toimi Kuopion Asevarikon päällikkönä 1.1.1993–
31.12.1996. Väänästä voidaan pitää
myös Kuopion Asevarikon killan alkuun panevana voimana, sillä tasan
kymmenen vuotta sitten hän – asevarikon 90-vuotisjuhlien juhlapuheessaan – totesi toivovansa, että Kuopion
varikon upeat työntekijät, entiset ja
nykyiset, pitävät yhteyttä ja kokoontuvat Kuopiossa muistelemaan menneitä aikoja vaikkapa vuosittain elokuussa koulujen alettua.
Juhlaesitelmän jälkeen kuunneltiin
Kuopion Asevarikon kunniamarssi
Vapaa kansa. Tilaisuus päättyi kahvitarjoiluun, jonka oli järjestänyt Rissalan sotilaskotiyhdistys.

Vain lehtipisteestä 2.11.
n Avaussanat lausui majuri evp. Osmo Huopainen.
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Hae omasi!

Suomen
sotilaat.

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
Pronssimitalin voi
esittää tai anoa myös
itselleen, jos mitalisääntöjen
ehdot täyttyvät.
Hopeamitali myönnetään
erityisansioista ja vain
ulkopuolisesta esityksestä.

PUOLUSTUSVOIMAT

Lunastushinnat ovat
45 € + postikulut (pronssi)ja
130 € + postikulut (hopea).

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

