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Helmikuussa alkanut Venäjän 

hyökkäys toi sodan Eurooppaan. 

Tilanne Suomessa on onneksi ol-

lut rauhallinen. Silti sota vaikuttaa 

elämäämme laajasti, eikä nope-

aa muutosta parempaan ole näky-

vissä. Samalla alkuvuosi on kui-

tenkin tuonut yhteiskuntaamme 

laajan ymmärryksen siitä, kuin-

ka tärkeää on turvallisuudesta 

huolehtiminen. Päätös Nato-jäse-

nyyden hakemisesta syntyi poik-

keuksellisen yksituumaisesti. 

Sodan seurauksena sekä puolus-

tusvoimien että vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen toimintaedel-

lytyksiä on vahvistettu. Lakia va-

paaehtoisesta maanpuolustukses-

ta korjattiin pikavauhdilla, ja työ 

kyseisen lainsäädännön täsmen-

tämiseksi jatkuu.

Naton jäsenyys tuo puolustusteh-

täviimme uuden ulottuvuuden. 

Meillä on rooli yhteisen puolus-

tuksen suunnittelussa ja sovit-

tavalla tavalla myös sen toteut-

tamisessa. Jäsenyyden tuomista 

tehtävistä riippumatta ensisijainen fokus on kuitenkin 

oman maamme turvallisuudessa. Ukrainassa käytävä 

sota on osoittanut, että laajaa tuhoa aiheuttava hyökkäys 

haastaa koko yhteiskunnan kriisinsietokyvyn. Sotilaalli-

nen ja kokonaismaanpuolustus integroituvat toisiinsa hy-

vin vahvasti. Valmiutta, omavaraisuutta ja yhteistoimin-

takykyä on vahvistettava määrätietoisesti monimuotoisiin 

uhkiin varautuen. Heikkoa lenkkiä ei saa olla.           

MPKL:n vahvistettu strategia määrittää liiton perusteh-

tävän näin: ”Maanpuolustuskiltojen liitto on kiltatoimin-

nan yhdistäjä, tukija ja vaikuttaja. 

Liiton tehtävänä on tarjota kilto-

jen tarvitsemat, yhteiset palvelut 

taloudellisesti kestävällä tavalla. 

Kansallisella tasolla liitto edus-

taa kiltakenttää, vastaa muiden 

maanpuolustustahojen kanssa 

tehtävästä yhteistyöstä sekä huo-

lehtii kiltatoiminnan valtakunnal-

lisesta viestinnästä ja toiminnan 

näkyvyydestä. Liiton roolina on 

auttaa kiltakenttää palvelemaan 

yhteiskuntamme kokonaisturval-

lisuutta ja valmiutta.”

Maanpuolustuskiltojen liitto täyt-

tää ensi vuonna 60 vuotta. Tar-

koituksemme on viettää juh-

lavuotta useiden tapahtumien 

merkeissä. TURPO-seminaari pi-

detään 4.2.2023. Lupaamme kil-

talaisille taas mielenkiintoisen 

päivän korkeatasoisten alustaji-

en pohjustamana. Merkkipäivää 

juhlistamme Helsingissä pidettä-

vän liittokokouksen jälkeen. Li-

säksi tavoitteena on järjestää eri 

puolilla Suomea alueellisia maan-

puolustusseminaareja yhteistyössä kiltapiirien ja kiltojen 

kanssa.

Liiton tulevaisuuden kannalta ajankohtaista on myös toi-

minnanjohtajan vaihtuminen.   Pitkään kiltatyötä an-

siokkaasti palvellut liittomme toiminnanjohtaja Henry 

Siikander siirtyy eläkkeelle. Uuden toiminnanjohtajan ha-

kuprosessi on parhaillaan käynnissä. Toivomme, että löy-

dämme liittomme avainhenkilöksi vapaaehtoiseen maan-

puolustustyöhön vahvasti sitoutuvan naisen tai miehen!

Yhdessä uutta kohti!

Uusi tulevaisuus

Urpo Karjalainen
Liiton 1. varapuheenjohtaja

”Liiton roolina on aut-
taa kiltakenttää palvele-
maan yhteiskuntamme 

kokonaisturvallisuutta ja 
 valmiutta.”
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M
aanpuolustuskiltojen lii-
tossa vuosia jatkuneet 
valmistelut saatiin vih-
doinkin toteutettua, vaik-
ka epävarmuus leijui niin 

koronarajoitusten kuin Venäjän hyök-
käyssodan vuoksi yllämme koko kevään. 

Panssariprikaatiin komentaja, eversti 
Rainer Kuosmanen sekä Hämeenlinnan 
kaupunki ottivat kiltapäivien osallistu-
jat auringon paisteessa vastaan Parolan 
nummella ja Hämeenlinnan kaupungis-
sa. Pohjoismaiset Kiltapäivät näkyivät 
ja kuuluivat Hämeenlinnan kaduilla. 
Päivien avajaismarssi järjestettiin Hä-
meenlinnassa ja kaupunginvaltuuston 
varapuheenjohtaja Helena Lehkonen 
toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi 
Hämeenlinnan kaupungin vieraiksi Raa-

tihuoneella järjestetyllä avajaisvastaan-
otolla.

Samalla kun kiltapäivien osallistu-
jat saapuivat Panssariprikaatiin, mars-
sivat kotiutuvat varusmiehet portista 
ulos. Suomen ja Ruotsin ottaessa yhdes-
sä askelia NATOon, oli komentaja Kuos-
masella erinomainen mahdollisuus ker-
toa suomalaisesta asevelvollisuudesta 
ja puolustusvoimien varautumista eri-
laisiin tilanteisiin, myös poikkeusolois-
sa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on 
lisännyt kiinnostusta Suomen puolus-
tuskykyyn ja läntisten naapurimaiden 
edustajat olivat hyvin kiinnostuneita 
Suomen puolustusvoimien toiminnasta 
ja kyvykkyydestä. 

Torstaina alkaneen tilaisuuden toinen 
päivä, perjantai, oli Prikaatin päivä. Pri-

n AR JA RANTANEN

Yli 130 kilta-aktiivia  
neljästä Pohjois-
maasta kokoontui 
Parolan panssarip-
rikaatiin kesäkuun 
alussa viettämään 
38. Pohjoismaisia 
Kiltapäiviä. 

38. Pohjoismaiset Kiltapäivät    Hämeenlinnassa
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kaatin yleisesittelyn jälkeen jalkauduimme 
tutkiskelemaan prikaatin kalustoa. Panssa-
riprikaati saattoi ylpeänä esitellä meille Suo-
men puolustusvoimien iskukykyisimmät 
mekanisoidut joukot ja ammattitaitoiset 
varusmiehet esittelivät ilmatorjuntakalus-
toa. Elektroninen sodankäynti oli yksi kiin-
toisimmista esittelyistä. Vihreiden sisarien 
kahvit ja munkit virkistivät esittelypistei-
den väliä marssivia kilta-aktiiveja. Pääsim-
me myös tutustumaan läheiseen Panssari-
museoon. Vanha rauta kiinnosti niin, että 
jouduimme hoputtamaan innokkaimpia lin-
ja-autojen kyytiin, että ehdittäisiin sotilaal-
lisen säntillisesti päivälliselle. 

Hämeenlinnan sotahistorialliset kulttuu-
rikohteet olivat lauantain ohjelmassa. Yli 
700 vuotta vanha Hämeen linna Vanajave-
den rannalla ja Museo Militaria ovat Hä-
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n Oik. Hämeenlin-
nan kaupunki jär-
jesti 16. kesäkuuta 
2022 vastaanoton 
raatihuoneella. 
Väki jalkautui ava-
jaismarssin jälkeen 
raatihuoneelle 
nauttimaan virvok-
keita. Tunnelma 
kohosi ja puheen-
sorina täytti salin 
uusien ja vanhojen 
tuttavien tavatessa 
vihdoin toisensa. 

n Oik. Hämeen-
linnan sotahisto-
rialliset kulttuu-
rikohteet olivat 
lauantain ohjel-
massa.
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38. Pohjoismaiset Kiltapäivät    Hämeenlinnassa
n Eversti Rainer Kuosmanen 
aloitti Panssariprikaatin ko-
mentajana 1.8.2021. Evers-
ti Kuosmanen on aiemmin 
palvellut Kaartin Jääkäriryk-
mentin apulaiskomentaja-
na ja työskennellyt erityises-
ti operatiivisen suunnittelun 
ja erikoisjoukkojen kehittä-
misen parissa muun muas-
sa Maavoimien esikunnassa . 
Hän on myös toiminut Pa-
taljoonan komentajana Poh-
jois-Karjalan prikaatissa.  
Kuosmanen on toiminut 
kansainvälisissä kriisinhal-
lintatehtävissä Bosnia-Hert-
segovinassa sekä yhteys-
upseerina Yhdysvalloissa. 
Everstiksi Kuosmanen ylen-
nettiin vuonna 2017.

JATKUU SIVULLE 9 >
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n Kiltapäivien ava-
jaiset järjestettiin 
Panssariprikaatissa 
Parolassa, jossa ko-
mentaja, eversti Rai-
ner Kuosmanen otti 
joukot vastaan. Li-
punkantajien joh-
dattamina Norjan, 
Ruotsin, Tanskan ja 
Suomen edustajat 
kokoontuivat kunni-
oittamaan seppeleen-
laskua prikaatin ja 
veteraanien muisto-
merkeille. 

n Oik.Illan kutsuvie-
raat isäntineen. 
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meenlinnan kaupungin vetonauloja. 
Opastus linnassa ja omatoiminen tu-
tustuminen Museo Militariaan jäävät 
varmasti monen muistiin. Kulttuuri-
päivän tunnelmaa ei latistanut edes 
vesisade. Maanpuolustuskiltojen lii-
ton puheenjohtaja Marko Patrakka 
isännöi Sotilaskodin kahvivaunulla, 
ja osansa munkkitarjonnasta saivat 
myös ohikulkevat lapset. Raatihuo-
neen kellarissa nautittu lounas tarjo-
si mukavan lepohetken museokäyn-
tien välissä.

Väki viihtyi ja nautti
Lauantain ohjelmaan kuului myös 
perinteinen ampumakilpailu, joka to-
teutettiin prikaatin ampumasimulaat-
torissa. Tiukassa kisassa, jossa pis-
tooliammunnassa Suomea edustivat 
Jan-Erik Juslin ja Harri Koponen 
sekä rynnäkkökivääriammunnassa 
Timo Karhu ja Matti Kaskeala, ko-
konaiskilpailun voitto meni Norjaan. 
Rehdit onnittelut erinomaisista suori-
tuksista kaikille ampujille, pidetään 
taitoja yllä myös kiltapäivien välillä!

Sosiaalinen kanssakäyminen on 
yksi tärkeimmistä osista kiltapäivien 
ohjelmassa. Veljesiltoina kerhon pöy-
dät täyttyivät nopeasti, ja puheen-
sorina oli järjestäjien korville kuin 
musiikkia. Väki viihtyi ja nautti yh-
dessäolosta. Tunnelma lauantain juh-
laillallisella oli myös rento. Tilaisuu-
dessa jaettiin kiitoslahjoja prikaatin 
ja kaupungin edustajille ja palkittiin 
ampujat sekä ansioituneet kiltalaiset. 

Juhlaillallinen
Juhlaillallisella luettiin myös val-
tionpäämiesten tervehdykset, joita 
kunnioitettiin maljan nostolla. Pre-
sidentti Niinistön sanat menivät 
varmasti suoraan sydämiin, tässä 
suomeksi käännettynä: ”Vastuuntun-
toinen, vahva ja vakaa. Nämä sanat 
kuvaavat meidän pohjoismaista mal-
liamme. Pohjoismaat ovat vakaita hy-
vinvointiyhteiskuntia. Meidän soti-
laalliset vahvuutemme ja osaaminen 
täydentävät toisiaan. Vastuullamme 

n Prikaatin kalusto herätti ansaittua mielenkiintoa kiltapäivien osallistujissa. 

JU
H

A
N

I 
JU

N
N

A
, 

M
A

T
T

I 
H

IL
S

K
A

JU
H

A
N

I 
JU

N
N

A
JU

H
A

N
I 

JU
N

N
A

n Varusmiehet esittelivät runsaiden kysymysten saattelemina Sisu-raketinheitintä.

n Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on karistanut monia harhaluuloja nykyai-
kaisesta sodankäynnistä. Suomen sotilaat ovat varustautuneet ja kouluttautu-
neet tosi toimiin. Pääsimme lähietäisyydeltä tutkimaan ja kyselemään varusmie-
hiltä niin heidän tuntojaan kuin varusteiden laatua.
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on ylläpitää valmiutta ja pitää kynnys 
sotilaallisiin toimiin meitä vastaan 
korkealla. Olen lujasti vakuuttunut ar-
vokkaan ja läheisen yhteytemme jat-
kuvuudesta ja sen edelleen vahvistu-
misesta.”

Tervetulotoivotuksessaan myös 
Panssariprikaatin komentaja evers-
ti Rainer Kuosmanen nosti vahvas-
ti esiin pohjoismaisen yhteistyön. 
Olemme jollain aikajanalla kaikki NA-
TOn täysjäseniä, mikä tulee vaikut-
tamaan maanpuolustusjärjestöjen 
toimintaan ja lisää entisestään Poh-
joismaisten Kiltapäivien merkitys-
tä. Jo nyt on hyvä merkitä kalente-
riin seuraavien kiltapäivien ajankohta 
12.–15.6.2024. Kiltapäivät järjestetään 

läntisessä Tanskassa Skivessä (Inge-
niørkasernen). Eversti evp Christian 
Arildsen, joka on päivät järjestävän 
Danske Soldaterforeningers Landsraa-
din presidentti, toivottaa Pohjoismai-
set kiltaveljet ja -sisaret tervetulleiksi 
Tanskaan vuonna 2024.

Vuodesta 1946 pidettyjen Pohjois-
maisten Kiltapäivien traditioihin on 
vuodesta 1963 kuulunut kiltamie-
kan luovutus tilaisuuden järjestäjäl-
le. Viikinkimiekan kopio valmistettiin 
9. Pohjoismaisille Kiltapäiville Mal-
mössä, ja se symboloi Pohjoismaiden 
pitkää yhteistä historiaa aina viikin-
kiajasta asti, jolloin rauhanomaiset 
kauppamatkat ulottuivat laajalle alu-
eelle pitkienkin matkojen päähän. 

n Vapaaehtoistyötä kiltatoiminnassa 
palkitaan monin erilaisin mitalein ja 
kunnianosoituksin, kannustuksena ja 
kiitoksena hyvästä ja pitkäjänteisestä 
työstä. Niin myös Parolassa oli pöytä 
katettu, kuvassa vasemmalla Pohjois-
maisten Kiltapäivien miekka.

n Viikinkimiekan luovutus.

n Juhani Junna (Suomi, Utin Ilmakilta), 
Jan Kim Jorgensen (Tanska, Tanskan 
pioneeriyhdistykset), Gunnar Ohlsen 
(Ruotsi, SMKR) ja Johan O. Asmund-
vaag (Norja, puheenjohtaja).
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Viikingit tarttuivat myös aseisiin, jos tarvetta oli. Vii-
kinkiaikana, noin vuosina 793–1066, pohjoismaisia yh-
teyksiä ylläpidettiin vaihtokaupan ja avioliittojen mer-
keissä, mutta ryöstöretketkään eivät olleet vieraita.

Viikinkimiekan valmisti Norges Soldatforbund, ny-
kyinen Norges Militære Kameratforeningers Forbund 
(NMKF). Miekka symbolisoi kiltojen yhteyttä oman 
maansa puolustusvoimiin ja pohjoismaisten kiltaliit-
tojen yhteistyötä. Kiltamiekka luovutetaan järjestävän 
tahon komentajalle, ja juhlaillallisella eversti Kuosma-
nen sai vastaanottaa sen Norjan NMKF:n presidentil-
tä Johan Asmundvaagilta. Suomen tehtävänä on nyt 
säilyttää kiltamiekka tallessa ja ottaa se mukaan seu-
raaville Pohjoismaisille Kiltapäiville Tanskaan juhlail-
lallisella edelleen luovutettavaksi, kiitollisuuden ja 
kunnian osoituksena päivien isännälle.

Ensimmäistä kertaa Pohjoismaisten Kiltapäivien 
järjestelyyn osallistuneena ja mukana olleena muistoi-
hin jäävät monet keskustelut eri maiden kilta-aktiivien 
kanssa. Maanpuolustuskiltojen liitolla ja liiton toimis-
tolla ei puuttunut työtä päivien järjestelyssä. Suurin 
kiitos kuuluu Panssariprikaatin komentajalle, avuli-
aalle henkilökunnalle, varusmiehille ja Leijona Cate-
ringille, unohtamatta Hämeenlinnan kaupungin vie-
raanvaraisuutta. 38. Pohjoismaiset Kiltapäivät jäävät 
ikimuistoisena mieleen.

n Pohjoismaisten Kiltapäivien päätteeksi eversti Rainer Kuosmanen sai vastaanot-
taa monet kiitokset ja huomionosoitukset. Hänelle luovutettiin kiltapäivien miekka 
kiitoksena ja merkkinä kiltapäivien isännyydestä.  Kuvassa vasemmalta liiton 1. va-
rapuheenjohtaja Urpo Karjalainen, puheenjohtaja Marko Patrakka, komentaja Raimo 
Kuosmanen ja yliluutnantti Kimmo Kopra.
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n Eino Rantala (Utin Ilmakilta, vara-
puheenjohtaja), Juhani Junna (Utin 
Ilmakilta), Marko Patrakka (Panssari-
torjunta Kilta, MPKL:n liittohallituk-
sen puheenjohtaja) ja Veikko Junna 
(Ilmavoimien Viestikilta).
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L
okakuinen ruska otti vieraat vastaan Helsinki-
Vantaan lentokentällä, ja kauniin kuulas syyssää 
saatteli meidät kohti Hämeenlinnaa.

Oli vihdoinkin mukava tavata ihmisiä korona-
aikojen jälkeen kasvokkain ja saada suunnitella 

yhdessä Kiltapäivien ohjelmarunkoa kolmena päivänä 13.-
15.10.2021. Lokakuussa 2021 näytti siis siltä, että koronara-
joitukset alkavat helpottaa kaikilla ja tapahtuma saadaan to-
teutettua suunnitellusti lähes kahden vuoden tauon jälkeen. 
Hämeenlinnassa liiton hallitus vastaanotti vieraat pohjois-
maista Hotelli Vaakunassa, Vanajaveden rannassa. Norjas-
ta tapaamiseen osallistuivat Norjan puheenjohtaja Johan 
O. Asmundvaag ja varapuheenjohtaja Per Olav Kallestad. 
Tanskasta saapuivat puheenjohtaja Christian Arlidsen, 
varapuheenjohtaja Henrik Gattrup ja neuvoston sihteeri 
Flemming Stovgaard Martinussen. Ruotsin edustus koos-
tui presidentti Anders Emanuelsonista ja kansliapäällikkö 
Gunnar Perssonista. 

Tilaisuuden pääaiheena oli 38. Pohjoismaisten Kiltapäi-
vien tapahtumapaikkoihin tutustuminen ja sitä kautta ai-
kataulun hiominen käytännössä  eri vierailukohteiden vä-
lillä. Isännöivänä tahona liitto halusi kuulla vierailevien 
johtajien palautetta päivien ohjelmarungosta ja paikoista: 

oliko nähtävää sopivasti, onko ohjelmarunko mahdollisim-
man mielenkiintoinen ja fyysisesti hyvä toteuttaa osallis-
tujille?

Pohjoismaiset kiltapäivät piti järjestää alkuperäisen 
suunnitelman mukaan vuoden 2021 kesäkuussa, mutta ko-
ronapandemia muutti suunnitelmia. Pohjoismaiset kilta-
päivät järjestetään joka toinen vuosi, ja jokainen pohjois-
maa on vuorollaan järjestelyvastuussa. Koronapandemian 
vuoksi järjestys muuttui Suomen ollessa tänä vuonna isän-
tämaana ja Tanska vuonna 2024.

Tilaisuudessa esiteltiin pohjoismaisille veljesjärjestöjen 
johtajille Panssariprikaatissa järjestettävien 38. Pohjois-
maisten Kiltapäivien järjestelyt sekä ohjelma ja tutustuttiin 
eri vierailupaikkoihin.

Ensimmäisenä majoitusiltana kokoonnuimme hotel-
lilla käymään Kiltapäivien ohjelmarunkoa läpi. Samalla 
perinteisiin kuuluen vastaanotimme ja lahjoitimme vel-
jesjärjestöjen kesken muistolahjoja mm. jo tavaramerkik-
si muodostuneet lippalakit Tanskalta ja Ruotsilta. Ruotsin 
puheenjohtajalle ja kansliapäällikölle luovutimme liitolta 
Maanpuolustus – yhteinen asiamme puualustalla.

Muistimme isännän roolissa liittona ystäviämme liiton 
juomapullolla ja kiltaveitsellä.

n TEKSTI JA KUVAT: ANU JOHANSSON

38. Pohjoismaisten Kiltapäivien
 johtajatapaaminen Hämeenlinnassa syksyllä 2021
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Panssariprikaati
Toisena vierailupäivänä pääsimme 
jalkautumaan ja tutustumaan Paro-
lan Panssariprikaatin toimintaan ko-
mentaja, eversti Rainer Kuosmasen 
avaussanoin ja Kimmo Kopran esi-
telmällä Suomen maavoimien toi-
minnasta ja kalustosta. Saimme siir-
tyä tutustumaan panssarivaunujen 
huoltohalleihin, jotka olivat erityises-
ti vieraillemme varsin mielenkiintoi-
set. Harvoin saa aamukahvin jälkeen 
kiertää ja kuulla teknistä tietoa pans-
sarivaunuista, niiden huollosta ja toi-
minnasta poikkeusoloissa sekä nähdä 
varusmiespalveluksen suorittavia me-
kaanikkoja opiskelemassa vaunujen 
tekniikkaa.

Päivän kulkuun sisältyi Kiltapäivi-
en juhlaillallisen tilan sekä majoitus-
tupien läpikäynti. Lounas tarjoiltiin 
vierailun aikana henkilökunnan ruo-
kala Messissä. Ehdimme nähdä sa-
malla kenttäkierroksella virtuaalisen 
ammunnan harjoituksia simulaatio-
hallissa. Osa vieraista ehti kokeilla 
lähes aidon tuntuista simulaatioki-
vääriä ja siitä tietokoneelle tulostu-
vaa tarkkaa analyysiä ammunnasta, 
ampuma-asennosta ja tulokseen vai-
kuttavista tekijöistä. Ainoat sisätilo-
jen harjoituksesta puuttuvat elemen-
tit olivat matalalta silmiin paistava 
aurinko ja tuulen vaikutus lopputu-
lokseen. Simulaatioammunta sovittiin 
vaihtoehdoksi rata-ammunnalle, jos 
tilanne itse Kiltapäivillä vaatii muu-
toksia Hätilästä varatun ampumara-
dan osalta. 
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Panssarimuseo
Panssariprikaatin alueen välittömäs-
sä läheisyydessä on kansainvälistäkin 
mainetta kerännyt ansioitunut Pans-
sarimuseo Parolassa. Museo on ol-
lut toiminnassa vuodesta 1961, ja sil-
lä on ainutlaatuinen sotahistoriallinen 
kokoelma Neuvostoliiton ajan pans-
sarivaunua mm. BT-42-rynnäkkötyk-
ki, koko maailmassa kaksi ainoaa 
kappaletta olevaa T-50-kevytpanssa-
rivaunua ja BA-10-panssariauto sekä 
paljon, paljon muuta historiallista ka-
lustoa.

Museon materiaalista meille ker-
toi sujuvasti sekä ruotsin-, että norjan 

kielellä opas. Syystäkin vieraamme 
olivat lähes haltioituneita kokoel-
masta ja mahdollisuudesta tutustua 
lähemmin vaunuihin ja kalustoon. 
Helppokulkuisella, ulkona olevalla 
museoalueella vaunut saivat paista-
tella sekä vieraidemme ihailuista että 
syysauringosta.

Hämeenlinnan Raatihuone
Panssariprikaatin ja Panssarimu-
seon jälkeen saimme tutustua Hä-
meenlinnan kaupungin tarjoamal-
la illallisella Raatihuoneella ravintola 
Raatikellariin. Kaupungilta tilaisuu-
teen osallistuivat kaupunginjohtaja 
Olli-Poika Parviainen sekä valtuus-
ton puheenjohtaja Johannes Koski-
nen.

Raatihuoneen isossa juhlasalissa 
kokoontuu koko kesäkuussa marssiva 
osallistujajoukko, jolloin päivät viral-
lisesti avataan kaupungin tervehdyk-
sellä ja vastaanotolla. Myös Raatihuo-
neella on historian havinan tuntua 
kiviseinien ja holviin rakennetun ra-
vintolatilan myötä.

Illallisella kaupunginjohtaja Par-
viainen vastaanotti huomionosoituk-
set kiitoksineen sekä liitoltamme että 
ruotsalaisilta vierailta. Myös lippalakit 
vaihtoivat omistajia tuttuun tapaan.
Palasimme ryhmänä kävellen takaisin 
hotellille kesän tulevaa marssireittiä 
pitkin. Kaupungin iltavalaistus antoi 
erilaiset puitteet, kuin tuleva Suomen 
suven vehreä sää kesäkuussa.
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Museokohteet
Kolmantena ja viimeisenä päivänä 
vierailumme koostui syksyisessä sa-
desäässä sotahistorialliseen Museo 
Militariaan Hämeen linnan kasarmi-
alueella ja vieressä sijaitsevaan Hä-
meen linnaan. Itse Pohjoismaisilla 
Kiltapäivillä vierailuun tulee lisäksi 
myös Vankilamuseo linnan alueelta, 
jonne emme päässeet tutustumaan.

Museo Militariasta ja sen synty-
historiasta meille kertoi museon joh-
taja Samuel Fabrin. Saimme hänen 
saattelemaanaan tutustua näyttelyyn 
aina keskiajalta Suomen itsenäistymi-
seen asti. Museon sisäpihalla on ulko-
näyttelyalue, jossa on esillä kymme-
niä tykkejä 1870-luvulta 1990-luvuilta 
asti sekä pioneerien raskasta kalus-
toa. Alueella sijaitsevat myös Tykki-
halli, vaihtuvien näyttelyjen raken-
nus sekä sotilasradioamatööriasema. 
Syystäkin vierailukohde edellisen päi-
vän vaunukavalkaadien jälkeen sai 
arvoisensa suosion pohjoismaisilta 
vierailtamme. Tähän sopi luontaises-

ti koko linnan niemen alueen muut 
kohteet eli Vankilamuseo ja itse linna. 
Hämeen linnassa saimme kahvitauon 
lisäksi kiertää näyttelyalueen itsenäi-
sesti läpi. Täällä haastavaksi muodos-
tui mukulakivitiet ja jyrkät nousut. 
Kaikille vierailijoille kohde todettiin 
hotellilla yhteenvetopalaverissa vaati-
vaksi, josta eri kiltojen edustajien pi-
tää mainita osallistujilleen.

Kolmen päivän yhdessäolo sekä 
suunnitelmien konkreettinen läpi-
käynti sai yksimielisen hyväksynnän 
pohjoismaisilta johtajilta. Ylpeydellä 
otamme vieraat vastaan kesäkuussa 
saadessamme näyttää ainutlaatuista 
maavoimien kalustoa, panssarivau-
nuja ja sotahistoriallisia kohteita Suo-
messa.

Raatihuoneen 
isossa juhlasalissa 

kokoontuu koko 
kesäkuussa marssiva 

osallistujajoukko.
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T
ämä MPK:n ja Pohjan Pio-
neerikillan yhteistyönä to-
teutettu silta oli järjestyk-
sessä 31. alkaen vuodesta 
1993. Kurssille osallistui 12 

reserviläistä, joista 8 oli Pohjan Pio-
neerikillan jäseniä. Kurssilaiset tulivat 
pääosin Oulusta ja Oulun ympäristös-
tä. Kaukaisimmat tulivat Helsingistä 
ja Kittilästä. Reserviläisten lisäksi ra-
kennustöihin osallistui koneenkuljet-
tajia Syötteen Maansiirto Oy:stä. Tä-
män sillan oli suunnitellut RI Jari 
Oikarainen. Kurssin johtajat teki-
vät sillan rakentamiseen tarvittavan 
maastotiedustelun kesäkuussa 2022. 

Siltakurssi kokoontui perjantaina 
Syötteellä Metsähallituksen varikko-
alueella, jossa kurssilaiset varustet-
tiin. Varustamisen jälkeen kurssinjoh-

n TEKSTI: AKI-PEKKA KAISTO
KUVAT: A-P KAISTO, VILLE KARPPINEN

n Kurssilaiset ryhmäkuvassa 
killan banderollin takana 
valmiilla sillalla 

Pohjan Pioneerikilta rakensi   31. siltansa Pudasjärvellä
taja Jari Satomaa kävi läpi kurssin 
turvallisuussuunnitelman, koronaoh-
jeistuksen ja sillan rakentamissuun-
nitelman. Alkupuhuttelun jälkeen 
kurssilaiset siirtyivät siltakohteelle. 
Siltapaikalle oli jo ennakkoon tuotu 
rakentamisessa tarvittavat materiaa-
lit sekä tehty toisen maatuen runko. 
Kurssilaiset jaettiin kahteen ryhmään. 
Toinen ryhmä alkoi tehdä toista maa-
tukea ja toinen itse sillan runkoa.

Runko 
Osa kurssilaisista teki rakennuspai-
kan välittömään läheisyyteen muo-
vipressuista sääsuojat työkaluille. Sil-
lan runko tehtiin maasta käsin. Sillan 
pääkannattajina toimivat liimapuu-
palkit sahattiin tarvittavaan mittaan 

Pohjan Pioneerikilta ry 

jatkoi sillanrakennuspe-

rinteitään rakentamal-

la 5.8.-7.8.2022 pidetyllä 

siltakurssilla liimapuu-

palkkirakenteisen kevy-

en liikenteen sillan Pär-

jänjoen Rajakosken yli 

Iso-Syötteen kansallis-

puistossa Pudasjärvellä. 
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ja asemoitiin toisistaan oikealle etäi-
syydelle konevoimin. Lauantaina sil-
lan rungon rakennustyö jatkui. Sil-
lan uumaan, pääkannattajien väliin, 
tehtiin sahatavarasta jäykistysristik-
korakenne, joka kiinnitettiin liima-
puupalkkien kylkeen palkkikengillä. 
Kaidetolpat kiinnitettiin pääkannat-
tajien kylkeen momenttijäykästi läpi-
pulttaamalla kahdella kierretangolla. 
Runkorakenteiden valmistuttua silta 
nostettiin paikoilleen maatukien va-
raan kahdella kaivinkoneella. Nosto-
työ oli erityistä tarkkuutta ja varovai-
suutta vaativa työvaihe, jossa korostui 
konekuskien ja mittamiesten välinen 
saumaton yhteistyö. Silta ”hierottiin” 
lopulliseen sijaintiinsa, jonka jälkeen 
alkoi kansilankkujen asennus. Viimei-
sinä työvaiheina oli kaiteiden käsi- 

Pohjan Pioneerikilta rakensi   31. siltansa Pudasjärvellä

n Liimapuupalkkien reivaaminen käynnissä.
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sekä alajohteiden sekä kansitason jalkalistojen 
asennus. Sillan toiseen päähän tehtiin tarvitta-
va porrasrakenne ja toiseen päähän liittymäluis-
ka. Sillan jännemitta oli 18 metriä, ja kantta sil-
lalla oli 20 metriä. 

Nauhan leikkaus
Sillan valmistuttua suoritettiin perinteinen nau-
han leikkaus. Nauhan leikkasivat tilaajan edus-
taja Ville Kiminki Metsähallituksesta sekä kurs-
silaisten edustajina Kimmo Lumijärvi ja Jari 
Oikarainen Pohjan Pioneerikillasta. Silta ehdit-
tiin juuri ja juuri saada käyttökuntoon, kun en-
simmäiset asiakkaat jo saapuivat. Kolmen maas-
topyöräilijän joukko ylitti sillan luvan saatuaan 
ja totesivat sillan vastaavan käyttötarkoitusta 
erinomaisesti. Siltakurssiin osallistui 12 reser-
viläistä. Kurssin johtajana toimi Jari Satomaa 
ja kouluttajina Pekka Välipirtti ja Jari Oikarai-
nen, kaikki edellä mainitut Pohjan Pioneerikil-

n Maatuki-
en asennus 
käynnissä.

n Liimapuupalkit on reivattu vinositein yhteen.
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lan jäseniä. Mika Kärki vastasi ensi-
aputoiminnasta ja A.-P. Kaisto toimi 
kurssivääpelinä, molemmat edellä 
mainitut myös Pohjan Pioneerikillan 
jäseniä. Muista kurssilaisista neljä oli 
MPK:n järjestelmän kautta ilmoittau-
tuneita reserviläisiä eri puolilta Suo-
mea ja kolme muuta killan jäseniä. 
Kurssilaiset jaettiin eri työryhmiin, 
joita kouluttajat vetivät. Kurssin joh-
taja ja kouluttajat kiinnittivät erityistä 
huomiota ensi kertaa sillanrakennus-
kurssilla oleviin, jotta työturvallisuus-
ohjeita noudatetaan ja kurssilaiset 
oppivat pioneereille tärkeitä sillanra-
kennustaitoja. Siltatyömaalla oli koko 
kurssin ajan hyvä tekemisen meinin-
ki, ja valmiin sillan näkeminen pal-
kitsi. 

Kurssilaisten majoitus ja muoni-
tus oli järjestetty Hotelli Pikku-Syöt-
teessä. Samassa paikassa oli myös 
saunatilat. Saunan lauteilla oli mah-
tavaa rentoutua ja porista muiden 
kurssilaisten kanssa ja näin tutustua 
uusiin ihmisiin. Kurssin ajaksi sää-
tiedotukset lupasivat paikoin runsai-

ta vesisateita. Sadevarusteet olivat 
siis todellakin tarpeen. Lämpötila oli 
päiväsaikaan +15...+20 asteen tun-
tumassa, mikä oli työskentelyn kan-
nalta varsin sopiva. Runsaimpien 
sateiden aikana sähkötyökalujen sää-
suojaukseen oli kiinnitettävä erityi-
sesti huomiota. Perjantai ja lauantai 
työskenneltiin pääosin hyvin satei-
sissa merkeissä. Lopulta sunnuntaina 
sää alkoi kirkastumaan, ja sillan val-
mistumisen aikoihin aurinko paistoi 
jo lähes pilvettömältä taivaalta. 

Kiitämme
Esitän kiitokset Metsähallitukselle sil-
takurssimahdollisuudesta sekä järjes-
telystä kurssia varten. Kiitokset Kai-
nuun prikaatille kurssin tukemisesta 
varusteiden ja työkalujen osalta sekä 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alue-

toimistoa henkilöpakettiautosta, joka 
oli osoitettu kurssilaisten käyttöön 
yhteiskuljetuksia varten. Esitän kii-
tokset MPK:n Oulun koulutuspaikalle 
kurssin järjestämisestä ja henkilöpa-
kettiautosta sekä tarvikkeista kurssil-
le. Suurkiitokset myös ahkerille kurs-
silaisille hyvästä työsuorituksesta ja 
suunnittelijoille toteutuskelpoisista 
suunnitelmista. Kiitokset myös am-
mattitaitoisille kouluttajille ja kurs-
sin johtajalle kurssin esimerkillisestä 
läpiviennistä. Saumattomalla tiimi-
työskentelyllä silta saatiin toteutettua 
turvallisesti siihen varatun ajan puit-
teissa. Tehtiin työtä, jolla on tarkoitus. 
Oli mukava viikonloppu hyötyliikun-
nan merkeissä ja hyvässä seurassa. 
Erityisen palkitsevaa oli nähdä omi-
en käsien työn tulos, valmis silta! Sil-
takurssit jatkuvat myös ensi vuonna, 
seuraa MPK:n kurssitarjontaa!

n Kansilankutus loppusuo-
ralla ja kaiteiden vaakajoh-
teiden asennus käynnissä.

n Alla: silta on viimeistelyä 
vaille valmis ja ensimmäi-
set maastopyöräilijät testa-
sivat sillan käytön hyväksi 
havaiten. 
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TEKSTI: JANNE KALINAINEN,  
PAL RY:N KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

Kesä on taputeltu ja syksy on alkanut. 
Syksyn myötä useammat meistä pääsevät 
osallistumaan kertausharjoituksiin, va-
paaehtoisiin harjoituksiin tai sotilaallisia 
valmiuksia palveleville kursseille, kiitos 
lisääntyvien kh-vuorokausien ja määrära-
hojen sekä vähitellen laantuvien koronara-
joitusten. Ennen kesän päättymistä saatiin 
valmiiksi yksi maalipyykki Pioneeriaselajin 
historiassa: ensimmäinen Hakku -harjoi-
tus.
 
Itse harjoitus ei harjoituksena sinällään ole 
ihmeellinen. Eri puolilla Suomea järjeste-
tään ainakin yksi, joskus useampiakin vastaavia harjoituksia 
paikkakunnalla. Harjoitus, joka kestää pitkän viikonlopun ja 
jossa on tukitoiminnot ja useampia kursseja. Se, mikä Ha-
kusta tekee erityisen on se, että se on ensimmäinen yhden 
ainoan aselajin kursseista koostuva harjoitus. Tällaista ei ole 
muilla ja siitä (harjoituksesta) on meillä pioneereilla syytä 
olla ylpeä. Ei siksi, että meillä on tällainen harjoitus, vaan 
sillä, mitä sillä saadaan aikaan. Harjoitus on jotoksen ta-
paan kiertävä ja koulutuksessa painotetaan kunkin tukevan 
joukko-osaston vahvuuksia.
 
Tämän vuoden Hakku-harjoituksesta 
kerrotaan enemmän muissa artikkeleissa, 
joten keskityn vain ydinasioihin. Harjoi-
tuskokonaisuudessa järjestettiin kolme 
kurssia: Slu2 – palo- ja pelastustoiminta, 
Slu3 – puhdistuslinjasto ja pioneeri-
toiminta rakennetulla alueella -kurssit. 
Kaikki kurssit olivat pilottikursseja, jotka 
suunniteltiin ja rakennettiin nyt ensimmäistä kertaa. Toki 
oppeja aikaisemmilta vastaavantyyppisiltä kursseilta hyö-
dyntäen. Kaikista kursseista kootaan koulutusmateriaali 
yhteen, jolloin kurssien toistaminen eri puolilla maata on 
mahdollista. Harjoituksen osallistujamäärä koki harmitta-
van suuria menetyksiä ihan loppumetreilläkin. Ilmeisesti 
korona-aalto onnistui iskemään osallistujien kimppuun, 
mutta ei kyennyt lamauttamaan toimintaa vaikka osallis-
tujien lisäksi itse harjoituksen johtaja joutui jäämään kotiin 

toipumaan. Hyvin valmisteltu on puoleksi 
tehty ja harjoitus saatiin varajohtajan ja 
kouluttajien toimesta hoidettua kunnialla 
maaliin. Oli ilo seurata aktiivisia kurssilai-
sia oppimassa enemmän tai vähemmän 
tuttua ja joillekin jopa täysin tuntemat-
tomia aiheita. Sunnuntaina kurssilaiset 
osallistuivat koulutustarkastukseen ja 
pääsivät kouluttamaan muille kursseille 
osallistuneille oman kurssinsa aiheita. 
Perusoletuksena oli, että tämä varmasti 
onnistuu, mutta kurssilaiset tuottivat 
jälleen positiivisen yllätyksen osoittamalla 
miten hyvin se sujuikaan. Kokonaisuudes-

saan kaikki osallistujat ansaitsevat suuret kiitokset toimin-
nastaan!
 
Ensi vuonna Hakku -harjoitus järjestetään Vekaranjärvellä 
4.-6.8.2023. Kursseina tulee olemaan SLU1 (PionJ työkalut, 
suluttamisvälineet, sytytysvälineet, R-aineet ja panoslas-
kenta sekä nalliliitokset), LED1 (vihollisen suluttaminen, 
SIMI tunnistaminen, SIMI/RAT raivaaminen ampumalla ja 
räjäyttämällä sekä putkiraivaimen käyttö) ja LED2 (räjähtei-

den tunnistaminen, raivaamismenetel-
mät, ympäristön suojaaminen, kohteiden 
räjäytykset / humautus). Puolustus-
voimat on tukenut ja tukee kulutusta 
päästämällä kouluttajia osallistumaan 
henkilökunnan kursseille, jolloin uusin 
tieto päästään nopeasti siirtämään re-
serviläisten osaamiskenttään. Tärkeää on 
myös, että aluetoimistojen nimeämien 
osallistujien lisäksi olemassa on kanava 

vapaaehtoisille ilmoittautua halukkaiksi koulutettaviksi 
kursseille. Aluetoimistoille tämä tarjoaa oivallisen mahdol-
lisuuden kouluttaa paikallisjoukkoihinsa pioneeriaselajin 
toimintojen osaajia oman alueensa reserviläisistä. Ilmoit-
tautumisista kannattaa lukea lisää Hakku-lehdestä.
 
Edelläkävijän työ on kuin kärjessä hiihtämistä. Raskasta, 
mutta eipä ole muut haittaamassa näköalaa. Pioneerit 
kärjessä. Edelleen.

Pioneerit käyvät kärjessä. Edelleen.

Edelläkävijän 
työ on kuin 
kärjessä 

hiihtämistä.
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V
että oli tovin ehtinyt virra-
ta Iivarin pikasillan alla sii-
tä hetkestä, kun viimeksi 
Hakku pääsi iskemään Pio-
neeri- ja suojelujotokses-

sa. Aikaisemmat jotokset jouduttiin-
kin perumaan epidemian johdosta. 
Lisäksi tapahtuman sisältöön vaikutti 
vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta 
annetun lain muutos. Kokonaisuus oli 
siten kuin morsiusmekko: jotain uut-
ta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja 
jotain sinipunaista.

Sanonnan mukaan hyvin suun-
niteltu on puoliksi tehty, ja kuluvan 
vuoden jotosta päästiinkin suunnit-

TEKSTI: SATPION/VP
KUVAT: SEPPO SUHONEN

Valtakunnallinen

-harjoitus järjestettiin Säkylässä
telemaan usean vuoden ajan. Sään-
nönmukaisia suunnittelutilaisuuksia 
pidettiin ahkerasti, ja lopulta kaikki-
en suunnittelijoidenkin hartaana toi-
veena oli jo päästä toimeenpanemaan 
suunnitelmaa. Kaikissa vaiheissa tätä 
työtä päämäärätietoisesti ja erittäin 
ammattitaitoisesti johti harjoituksen 
johtaja Arto Jokinen pitäen tiukasti 
langat käsissään monivuotisen suun-
nitteluprosessin aikana. Harjoitus-
ta suunniteltaessa ja myöhemmin to-
teuttaessa tuli selkeästi esille roolijako 
harjoituksen johtamisen ja tukemi-
sen välillä. Jälkimmäinen toteutui täl-
lä kertaa Porin prikaatin Satakunnan 

Pioneeriaselajin Liitto 

ry:n  pääkoulutustapahtu-

ma  Hakku22-harjoitus jär-

jestettiin uusimuotoisena 

 Säkylässä 29.–31.7.2022 Pio-

neerikiltojen ja Satakunnan 

pioneeri- ja viestipataljoonan 

tuella. Entinen pioneeri- ja 

suojelujotos muuttui entistä 

koulutuspainotteisemmaksi 

Hakku22-harjoitukseksi. 

n TRA-kurssilaiset lähdössä 
koulutusrasteille
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pioneeri- ja viestipataljoonan osaavan 
henkilöstön avulla.

Porin prikaatilla ominaista on kan-
sainvälisyys sekä pioneeritoiminnassa 
vahva suojeluosaaminen. Tätä halut-
tiin tuoda harjoituksessa aktiivisesti 
esille. Kansainvälisyyttä toi majoittu-
minen Camp Maurissa kriisinhallin-
taoperaation tapaisessa ympäristössä, 
joten luokka-, ruokailu- ja majoitusti-
lat olivat lähellä autenttista kokemus-
ta. Oli hyvin lähellä, ettei suomalai-
nen Irakiin lähtevä vaihtohenkilöstö 
tai Yhdysvaltain ratsuväki toiminut 
samalla alueella. Etenkin viimeksi 
mainittu olisi päässyt hienosti tutus-
tumaan, kuinka aktiivinen ja osaava 
reservimme sitoutuu vapaaehtoisiin 
harjoituksiin usean harjoituspäivän 
kestäessä lähes pikkutunneille saak-
ka. Suojelutoiminta tuli erinomaisesti 
esille kahdella kurssilla, joiden aihee-
na oli henkilöstöpuhdistus CBRN-ti-
lanteessa ja pelastusharjoitus. Näiden 
lisäksi kolmantena kurssina oli suu-
ren suosion saanut pioneeritoimin-
ta rakennetulla alueella. Reippaaseen 
pioneeriharjoituksen kuuluen ammut-
tiin myös toiminnallinen rynnäkköki-
vääriammunta, tutustuttiin kovien 
miinojen tehoihin niiden esittelyssä ja 
pidettiin tietoiskut Ukrainan sodasta 

vastaanottamaan harjoituksen osallis-
tujia. Alun perin ilmoittautuneita oli 
noin 100 sotilaan verran, mutta vali-
tettavasti epidemian johdosta osallis-
tujia harjoitukseen saatiin kaikkiaan 
noin 70. Iskuosastomaisen varustami-
sen jälkeen päästiin perjantaina pitä-
mään harjoituspuhuttelu jo kello 8.30 
maissa. Tästä kuin myös myöhemmin 
sujuvasti toteutetusta varuspalautuk-
sen kiitos kuuluu koko huollon tuel-
le, joka näiden lisäksi vielä syötti ja 
juottikin jotokseen osallistuneet tais-
telijat. Sotilasoperaatioissa tyypillis-
tä on se, että suunnitelma muuttuu 
välittömästi, kun sitä alettiin toteut-
tamaan. Niin kävi myös tällä kertaa, 
sillä harjoituksen johtajan esteellisyy-
den vuoksi johtajuus siirtyi Tuomo 
Pohjantulelle, joka aloittikin harjoi-
tuksen johtamisen hetkeäkään epä-
röimättä. Aloituksen jälkeen olikin 
aika siirtyä rasteille, joihin henkilöstö 
oli ennalta määrätty.

Henkilöpuhdistuskurssin toimin-
nasta vastasi Timo Lukkarinen apu-
naan Päivi Grönroos. Kurssin aikana 
osallistujille koulutettiin muun mu-
assa CBRN-puhdistamisen teoria, ris-
tikontaminaation hallinta, puhdis-
taminen kevytrakennelinjastolla ja 
henkilöpuhdistuskontilla CBRN-tilan-
teissa. Asia oli osalle kokonaan uutta.

Pelastuskoulutuskurssia johti 
suunnittelun ajan Susanna Liesko ja 
johtovastuun harjoituksen ajan hoi-
ti Santeri Latvala. Pelastusharjoituk-
sessa paneuduttiin perus- ja lisävesi-
selvityksiin sekä pelastustoiminnan 
raivaamiseen, levittimien käyttöön, 
tuentaan ja lääkintäkoulutukseen. 

Molemmat kurssit olivat erin-
omaista suojelukoulutusta ja antoivat 
osallistujille osin ainutkertaisen koke-
muksen toimialaan. Meille kaikille te-
kee välillä hyvää opetella jotain uutta, 
ja tämän kautta reservin osaaminen 
kasvoi merkittävästi suojeluasioissa.

Jotain vanhaa edusti taasen pio-
neeritoiminta rakennetulla alueella 
etenkin, kun harjoituksen lajinomai-
seen tunnusmerkistöön kuuluu eri-
laisten kohteiden räjäyttäminen. Tällä 
kertaa murtoräjäytettiin lukko-, lista- 
ja kehäpanoksilla niille sopivia koh-

n Rynnäkkökivääriammunta.

n Kehäpanos asennettu teräsbetoni-
seinälle, alla kehäpanoksen jälkeä sei-
nässä.

ja sieltä saaduista pioneeritoiminnan 
havainnoista.

Reippaiden kouluttajien ja huollon 
tuen saapuessa jo osin keskiviikkona 
oli torstaina aikaa valmistella suun-
niteltuja harjoituksia ja valmistautua 
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teita Porin prikaatin uudella murto-
räjäytysalueella. Räjäytysten lisäksi 
harjoiteltiin murtovälinesarjojen käyt-
tämistä ja rakenteiden tukemista sekä 
linnoittamista. TRA-kurssi oli koko-
naisuudessaan niin suosittu, että ra-
joitettujen koulutuspaikkojen osalta 
jouduttiin osa kurssille osallistuneista 
kutsumaan aikaisemmin mainittuihin 
suojelukursseihin. Harjoituksen am-
mattimaisesti johtivat Sami Maavuo-
ri apunaan Antti Riepponen, joista 
Maavuorelle vielä kiitokset räjäytetty-
jen betonielementtien lainaamisesta.

Oheisten kurssien lisäksi toimin-
nallisen rynnäkkökivääriammunnan 
johti, harjoituksen johtamisen ohella 
Tuomo Pohjantuli, jonka ammunnan 
valinta sai laajalti kiitosta osallistuji-
en kesken. Ilmeisesti makuulta 150 
m:n päästä oli jo riittävän usein pääs-
ty ampumaan. Pioneerivärin eli sini-
punaisen hetken tarjosi kovien miino-
jen tehon esittely, joka Ukraina-infon 
kanssa toteutui Satakunnan pioneeri- 
ja viestipataljoonan henkilökunnan 
toimenpitein.

Harjoituksen viimeisenä päivänä 
olikin vuorossa yllä mainittujen ai-
heiden kertaus, ja osallistujajoukos-
ta luotiin viiden henkilön partiot. 
Partiot lähtivät koulutustaidon mitta-
ukseen, jossa rastille osallistunut hen-
kilö koulutti rastipaikalla määrätyt ai-

heet muille partion jäsenille, saaden 
näin harjoituksessa myös koulutusko-
kemusta. Mittauksen luonteen mukai-
sesti rastin kouluttajat arvioivat niin 
asia sisällön kuin myös kouluttamis-
taidon antaen näistä lopuksi palaut-
teen. Tällä menetelmällä saatiin lo-
pulta kaikkien kolmen rastin aiheet 
koulutettua jokaiselle osallistujalle ja 
päästiin mahdollisimman lähelle pe-
rinteistä kilpailuhenkistä jotosta.

Pioneeri- ja suojelujotos järjestet-
tiin nyt ensimmäistä kertaa uusimuo-
toisena harjoituksena Hakku 2022. 
Harjoituksen aikana kerättiinkin pa-
lautetta niin kouluttajilta kuin osallis-

tujilta siitä, miten harjoitusta voitai-
siin tulevaisuudessa kehittää. Pääosin 
positiivista palautetta saatiinkin viljal-
ti ja palautteen analysoinnin ollessa 
vielä kesken, ei voida julkaista, mitä 
muutoksia konseptiin tullaan ensi 
vuodeksi tekemään. Kaksi asiaa on 
kuitenkin varmaa. Ensinnäkin vastaa-
va harjoitus tullaa järjestämään ensi 
vuonna Karjalan prikaatin tukemana 
ja toiseksi suomalaisten reserviläis-
ten osaaminen ja oppimiskyky on ai-
van huippuluokkaa, joten vilpittömät 
kiitokset kaikille harjoituksen osallis-
tuneille!

n Suihku lopuksi puhdistuslinjaston 
loppupäässä

n Kovien miinojen ja panosten tehoesittely.

n Santeri Latvala esitteli pelastusvälineistöä kiltavieraille
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20 €

Maanpuolustuskiltojen           liiton jäsentarvikkeet
n 50-VUOTISHISTORIIKKI
RAKENNAMME PERINTEILLE – ELÄMME TÄTÄ PÄIVÄÄ  
– TÄHTÄÄMME TULEVAISUUTEEN

Maanpuolustuskiltojen liitto ry 50-vuotta 1963-2013
Tämän historiatutkimuksen tekeminen päätettiin jo vuonna 2012. Vuoden 
2013 osalta liiton toimintasuunnitelmassa linjattiin: ”Toimintavuonna vie-
tetään liiton 50-juhlavuotta. Juhlavuoden päätapahtuma on 50-vuotisjuhla 
Helsingissä huhtikuussa. Toimintavuonna kirjoitetaan liiton 30-vuotis-
historiikille, Tahtoa ja Tekoja - Maanpuolustuskiltojen liitto 1963 
– 1993, jatko-osa, joka kertoo vuosista 1994 - 2013. Tutkimus 
alkaa siitä, mistä edellinen liittoa koskeva historia päättyi eli 
vuoden 1993 lopusta ja päättyy vuoteen 2013.”

ISBN 978-982-9872-85-5

n KILTAJUOMAPULLO
Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoimisella avausmekanismilla 
varustettu juomapullo, jonka upea väri ei jätä ketään kylmäksi. Pullo 
voidaan avata perinteisesti korkista, tai mikäli halutaan lisätä juoman 
sekaan vaikka jääpaloja, voidaan pullon kaula kiertää irti. Tällöin 
myös pullon peseminen onnistuu helpoimmin. Juomapullo voidaan 
pestä näppärästi ja hygieenisesti osissa astianpesukoneen yläkorissa. 
Juomapullo on varustettu liiton logolla.

Tekniset tiedot: 
Tilavuus: 0.6 l 
Juoma kylmänä: 10 h 
Paino tyhjänä: 300 g 
Mitat: 75 x 75 x 274 mm 
Konepesun kestävä

34 € 32 €n SOLMIO
Kiltasolmio on Marja 
Kurjen suunnittelema, 
silkkinen ja miehekkään 
tummansininen solmio, jossa 
liiton tornilogo ja kauniit lehväku-
viot vuorottelevat hienostuneesti. 100% silkkiä. 
Hillityn tyylikäs solmio esim. tumman puvun kanssa 
 käytettäväksi.
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n KILTAMUKI
Kiltamuki on tyylikäs, 
teräksinen termosmuki, 
joka pitää juoman kuu-
mana tai kylmänä, juuri 
niin kuin haluat. Mukin 
kyljessä on Maanpuo-
lustuskiltojen liiton logo 
ja slogan. Ei mene rikki 
vaikka putoaisi.

Maanpuolustuskiltojen           liiton jäsentarvikkeet

38 €

n KORTTILOMPAKKO
Korttilompakko on helppo ja turvallinen tapa suojata maksukorttiesi 
sirutietojen kopioiminen. RFID-suojattu korttikotelo on liitetty osaksi 
kierrätyskumista valmistettua lompakkoa, ja kotelon alumiinisessa 
sisäosassa on laseroituna liiton tornilogo. Lompakkoon mahtuu neljä 
kohopainettua korttia (esim. pankkikortti).

40 €

26 €

Tilaukset: mpkltoimisto@mpkl.fi tai puh 040 554 8805

n PINSSI
Tilaa nyt liiton uusi, 
upea emaloitu pinssi. 
Pinssissä on valkoisella 
taustalla ja sinisen linjan sisällä liiton 
sininen tornilogo ja ympärillä hopei-
nen teksti ”Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry”. Pinssin halkaisija on 18mm. 
Ostamalla pinssin tuet kiltatoimintaa.

n TAHTOA 
JA TEKOJA
MPKL:n 30-vuotishisto-
riikki. Nyt tarjoushintaan.
Normaali hinta 25 €.

10 €n KILTAVEITSESTÄ  
UUSI VERSIO!
Edellisen kiltaveitsen valmistus loppui, mutta tilalle tuli 
entistä parempi ja tukevampi kiltaveitsi.

Tekniset tiedot: pituus suljettuna 116 mm, pituus avattuna 193 mm, paksuus 
16 mm, terän pituus 76 mm, paino 161 g.

Valmistuttaja ranskalainen laatuveitsien valmistaja Baladéo. Taitettava veitsi. 
Kahva ruostumattomasta teräksestä ja G10 kuidusta. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu terä Liner-lukkojärjestelmällä.G10:llä on erinomainen 
mekaaninen ja mittavakaus, eikä se kutistu. Se kestää myös korkeita 
lämpötiloja (jopa +180°). Terässä olevien reikien avulla voi taivuttaa 
paksustakin rautalangasta koukun.
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M
aanpuolustuskoulu-
tus MPK:n aselaji-
kouluttajakoulutuk-
sen orientaatiojakso 
järjestettiin Maaso-
takoululla Haminas-
sa. Paikalla oli yli 

200 reserviläistä ympäri Suomen. Ase-
lajikouluttajakurssien tarkoituksena on 
antaa reservin kärkiosaajille tietoa, tai-
toa ja valmiuksia kouluttajatehtävissä 
toimimiseen omissa piireissään. Useim-
mat osallistujat ovat jo sitoutuneet kou-
luttajatehtäviin, ja aselajikouluttaja-
kurssin opit päästään viemään nopeasti 
käytäntöön.

Pioneeri- ja suojelukoulutettavia oli 
paikalla parikymmentä. Viikonloppu aloi-
tettiin oppitunneilla, joilla käsiteltiin ko-
konaisuuden kannalta keskeinen teoria-

sisältö tiiviisti. Tästä siirryttiin nopeasti 
ryhmäpohdintaan ja käytännön koulu-
tuksiin. Kaasu- ja säteilytiedustelukou-
lutuksessa päästiin käyttämään myös si-
mulanttiaineita ja simulaattoreita, jotka 
tukivat oppimista tehokkaasti elävöittä-
mällä harjoittelua. Käytännön harjoitte-
lussa osallistujat ryhmäytyivät nopeasti ja 
keskustelivat vilkkaasti – olihan monella 
jo ennestään suojeluosaamista.

Pääkouluttajana toimi kapteeni Esa 
Koskinen Porin prikaatista. Kouluttaja- 
ja mentoritehtävässä osallistunut reservin 
majuri Timo Lukkarinen tuki ryhmätöi-
tä. MPK:n vastuuhenkilöt, piiripäällikkö 
Jyrki Niukkanen ja koulutus- ja viestintä-
suunnittelija Ossi Hietala tukivat toimin-
taa kertomalla tulevasta koulutusympä-
ristöstä, tavoitteista ja kuinka ne saadaan 
toteutettua. Lisäksi he ovat suunnitelleet 

TEKSTI: TIMO LUKKARINEN, MA J 
RES, HRU:N PIONEERIOSASTO / 
PÄÄKAUPUNKISEUDUN PIONEERIKILTA

HEIKKI ROPPONEN, YLIK RES, POHJAN 
PIONEERIKILTA

JYRKI NIUKKANEN, PI IRIPÄÄLLIKKÖ, 
MPK KAAKKOIS-SUOMI

OSSI HIETALA, KOULUTUS- JA 
VIESTINTÄSUUNNIT TELIJA, MPK 
KESKUSTOIMISTO

ESA KOSKINEN, KAPT, PORIN PRIKAATI 
(PORPRE)

KUVAT: TIMO LUKKARINEN

Suojeluosaamista reserviläisille   aselajikouluttajakurssilla

MPK:n ja Puolustus-
voimien keskitetty 
pioneerikouluttaja-

koulutus 2022
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tämänvuotisen koulutuskokonaisuu-
den yhdessä kapteeni Koskisen kans-
sa.

Uutta oppia 
mukavuusalueen 
ulkopuolelta
Reservin ylikersantti Heikki Roppo-
nen aloitteli reserviläistoimintaa heti 
Kontiorannan varuskunnasta kotiu-
duttuaan 1990-luvun alussa. Toiminta 
alkoi paikallisessa aktiivisessa reservi-
läisyhdistyksessä. ”MPK:n toiminnan 
käynnistyttyä ensimmäisille kursseil-
le osallistuin ennen 90-luvun puolivä-
liä. Ennen ns. ruuhkavuosien taukoa 
tuli osallistuttua silloisille turva-, val-
mius- ja muutamalle lisäkurssille. Tur-
vakurssin kurssinjohtajanakin tuli toi-

mittua”, Ropponen muistelee.
Myöhemmin Ropponen on osal-

listunut aselajikouluttajakursseille ja 
kouluttajakursseille. Koulutustehtä-
viäkin kertyy säännöllisesti. ”Koetan 
osallistua mahdollisimman usein. Pio-
neeriaselajin kouluttaminen on mi-
nulle mieluisaa. Tämä suojelukurssi 
on aihepiiriltään uutta ja ihmeellistä. 
Suosittelen kyllä kaikille kouluttajana 
kehittymisen kannaltakin poistumaan 
välillä omalta mukavuusalueeltaan. 
Varmaan liikkeen edistämisen ja lin-
noittamisen parissa olisin omalla mu-
kavuusalueellani paremmin”, maan-
rakennusinsinöörinä työskentelevä 
mies mietiskelee. ”Koen etuoikeu-
deksi tehdä työtä maanpuolustuksen 
eteen omalla panoksellani. Ukkini 
oli suojeluskuntavääpeli ja ’ympä-

Suojeluosaamista reserviläisille   aselajikouluttajakurssilla

n Säteilymittarin toiminnan testausta  
(RDS-200).

n Kapteeni Esa Koski-
nen esittelee pelastus-
välineistöä ennen nii-
den kokeilua.

n Ropponen tekee 
käyttöönottotar-
kastusta ChemPro 
100 -laitteelle.
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ristötekijät’ eivät mahdollistaneet 
1970–80-luvuilla isälleni mahdolli-
suutta osallistua, vaikka aktiivinen re-
servinaliupseeri olikin.” 

Syventävää käytännön vaihetta 
Ropponen odottaa innolla ja etävai-
heen asioiden kanssa aloitellaan pai-
niskelemaan motivoituneena.

Siviiliosaaminen käyttöön 
reservin tehtävissä
Timo Lukkarinen, reservin majuri, oli 
mukana kouluttajana ja mentorina 
Haminassa ja kertoi omasta reservi-
läispolustaan. ”Ensimmäiset 20 vuot-
ta olin reservissä kertaamassa perin-
teisessä pioneeritoiminnassa. Kutsut 
kertausharjoituksiin olivat säännölli-
siä, mutta ehkä pidemmän päälle nii-
den väli alkoi pitenemään. Koska olen 
ammatiltani kemisti, olin jo pitkään 
ollut kiinnostunut suojelutoiminnas-

ta”, Lukkarinen kuvailee. 
Kymmenen vuotta sitten hän ker-

too päässeensä viimein mukaan suo-
jelutoimintaan, kun sai hyödyntää 
ammattiosaamistaan kenttälaborato-
rion toiminnassa. ”Siellä urapolku vei 
yhä pidemmälle, ja nyt tehtävät ovat 
jälleen uusia. Olen ollut syventämäs-
sä suojeluosaamista myös Säteilytur-
vakeskuksen (STUK) Vapaaehtoisessa 
Säteilymittausjoukkueessa (SMJ) sen 
perustamisesta alkaen. Uusien asioi-
den oppiminen, kurssien suunnittelu, 
kouluttaminen ja johtaminen MPK:n 
kursseina ovat olleet antoisia. Siihen-
kin on saatu jo yli sata kurssin käy-
nyttä.”

”Koulutustoimintaan osallistumi-
nen on mahtavaa, koska sitä kautta 
on omaksuttava asioita syvällisem-
min ja koeponnistettava oma osaa-
minen käytännössä. Syväoppimista 
parhaasta päästä. Koulutuksen lisäk-

si viikonlopun parhaita asioita oli tu-
tustua uusiin ihmisiin. Kävi jopa niin, 
että inttiaikainen tupakaveri Roppo-
nen oli tällä samalla kurssilla!”

Kouluttamiskykyä 
yhteisen koulutus-
ohjelman mukaisesti
Piiripäällikkö Jyrki Niukkanen (MPK 
Kaakkois-Suomi) vastaa MPK:n pio-
neerikoulutusohjelmasta. MPK:n pal-
kattuun henkilökuntaan kuuluvilla 
koulutusohjelmien vastuuhenkilöillä 
on monesti taustaa ja osaamista ky-
seisessä aselajissa. ”Olen Kadettikou-
lusta valmistumisen jälkeen toiminut 
kouluttajana Korialla Kymen pionee-
ripataljoonassa, kouluttajana ja yksi-
könpäällikkönä Reserviupseerikoulun 
pioneerikomppaniassa ja yleisesikun-
taupseerikurssin jälkeen opettaja Pio-
neerikoulussa 2000-luvun alussa. Sen 

n Pelastusajoneuvon, 
sen toimintojen ja va-
rustuksen esittely.
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jälkeen työtehtävät Puolustusvoimis-
sa veivät erilaisiin esikuntatehtäviin 
Pääesikunnassa ja Maavoimissa”, 
Niukkanen kertoo.

Vuoden 2020 alusta voimaan astu-
neen lakimuutoksen jälkeen Puolus-
tusvoimat hyväksyy Maanpuolustus-
koulutus MPK:n antaman sotilaallisia 
valmiuksia palvelevan (SOTVA) kou-
lutuksen. Käytännössä se tarkoittaa 
sitä, että kaikki annettava koulutus 
perustuu hyväksyttyihin koulutus-
ohjelmiin. Pioneerikoulutusohjelma 
kattaa kaikki pioneeritoiminnan lajit, 
paitsi valmiusrakentamisen, jota oh-
jaa oma koulutusohjelmansa. Koulu-
tusohjelmaa ylläpitää ja kehittää sii-
hen nimetty, aktiivinen reserviläinen 
sekä MPK:n ja Puolustusvoimien hen-
kilökunnasta koostuva kehittämisryh-
mä.

Edellisen aselajikouluttajakurssin 
aiheena olivat suluttamisen ja raivaa-

misen perusteet, ja kuluvana vuonna 
ovat vuorossa palo- ja pelastustoimin-
nan sekä suojelutiedustelun aiheet. 
Sen lisäksi, että kurssilaiset pereh-
tyvät Puolustusvoimien kouluttajien 
opastamana viimeisimpiin koulutus-
menetelmiin, saadaan kursseilla myös 
tallennettua aineistoa koulutusohjel-
man mukaisten harjoitusten opetus-
paketteihin, joita voidaan hyödyntää 
jatkossa MPK:n kursseilla.

MPK:n ja Puolustus-
voimien keskitetyssä 
kouluttajakoulutuksessa 
kolme osakokonaisuutta
Orientaatiojaksolla maaliskuussa kou-
lutettavat henkilöt tutustuivat toisiin-
sa ja syventyivät koulutettaviin aihei-
siin. Samalla porukka jaettiin kolmen 
hengen ryhmiin, jotka jalostavat saa-
maansa tietoa koulutuksessa käytettä-

väksi materiaaliksi. Orientaatiojakso 
oli osallistujille Puolustusvoimien va-
paaehtoinen harjoitus.

Kesän aikana toteutettavalla etä-
jaksolla osallistujat suunnittelevat 
pienryhmissä omia koulutuksia syk-
syn intensiivijaksoa varten. Suun-
nittelun kuusi osa-aluetta sisältävät 
palo- ja pelastustoiminnan sekä suo-
jelutiedustelun osa-alueita. Ryhmä-
töissä hyödynnetään PVMOODLE:n 
työtilaa, ja mentorit tukevat ryhmien 
suunnittelutoimintaa.

Intensiivijaksolla eli lokakuussa 
Porin prikaatissa Säkylässä järjestet-
tävässä viikon mittaisessa kertaushar-
joituksessa laaditut koulutussuunni-
telmat koeponnistetaan käytännön 
koulutuksessa. Saadut kokemukset 
ja opit otetaan sitten hyötykäyttöön 
MPK:n ja Puolustusvoimien suojelu-
koulutuksissa.

n Vas.: Suojainten käytön harjoittelua. 

n Yllä: Säteilevän kontaminaation etsiminen 
harjoituslaitteella.
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P
ohjan Pioneerikilta ry:n 
”varttuneiden pioneerien” 
perinteinen kokoontumi-
nen toteutui Outokummus-
sa Aimon ja Vivecan  isän-

nöimässä kyykkäkisassa 15.7.2022. 
Mukana olivat killassa jäsenenä ole-
va perustajajäsen Aimo Hattula sekä 
kaikki elossa olevat killan entiset pu-
heenjohtajat Jouko, Seppo, Heikki ja 
Hakun edellinen päätoimittaja Heikki 
Bäckström sekä puolisot. Kunniapu-
heenjohtaja Jonne Posti, kunnia- ja 
perustajajäsen Veikko Inkilä, Iikka 
Ellilä ja killan nykyinen puheenjohta-
ja Janne Kalinainen olivat estyneitä 
osallistumaan tapaamiseen. Nautim-
me Vivecan valmistaman maistuvan 
lohisopan lounaaksi. Siirryimme Kai-
vosmuseolle, missä oppaanamme 

n Arto Hakola (selin keltaises-
sa takissa) kertoo osallistujille 
 tulevasta kaivosmuseokierrok-
sesta museon parkkipaikalla.

Pohjan Pioneerikilta ry:n ”varttuneiden 
pioneerien” tapaaminen Outokummussa

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

n Ryhmäpotretti varttuneista pioneereista puolisoineen, kuvasta puuttuu Viveca  
Hattula.
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M
ikä on saanut teidät tu-
lemaan Mikkeliin?” Ky-
symyksen esitti majuri 
Mikko Kotanen

Mikkelin Karkialam-
men Pitopata-ravintolassa ennen hä-
nen omaa esitystään Keuruun lukiolai-
sille nykyhetken puolustusvoimista. 
Kysymykseen vastattiin lyhyesti sa-
nalla: sotahistoria. Toukokuussa saa-
tiin toteutettua lukiolaisille historian 
erikoiskurssi sodanajan päämajakau-
punki Mikkeliin. Vuosien 2005–2019 
aikana Karjalankannakselle suun-
natut kurssit ovat tulleet toistaiseksi 
tiensä päähän. Syynä kaksi vuotta rie-
hunut korona ja helmikuussa Venäjän 
aloittama oikeudeton hyökkäys Ukrai-
naan. Karjalankannaksella toteutetuil-
le kursseille 15 vuoden aikana osallis-
tui 450 opiskelijaa. 

Taistelupaikoilla toteutettavien so-
tahistorian kurssien estyttyä oli tilal-
le keksittävä jotain muuta. Nyt toteu-

toimi asiantunteva kiltaveli Arto 
Hakola. Arto kertoi maallikolle ym-
märrettävällä tavalla kaivoksen histo-
riasta ja erilaisista kaivostyön vaiheis-
ta ja kehityksestä. Hän toimi aikanaan 
Outokummun kaivoksessa käyttöinsi-
nöörinä. Tuohon työkokemukseen pe-
rustuu hänen asiantunteva opastus 
kaivoskierroksella.  

 Killan kyykkäkisan voittajak-
si ja mestariksi heittivät taistelijapari 
Heikki Bäckström ja Heikki Salumä-
ki. Kilpailun ylituomarina toimi Arto 
Hakola jakaen ammattitaidolla ja ta-
sapuolisesti tuomiota kisan aikana. 
Kyykkäkisan jälkeen kokoonnuimme 
vielä nauttimaan Vivecan valmista-
man herkullisen päivällisen. Samas-
sa yhteydessä suoritettiin kyykkäki-
san palkintojen jako. Varttuneiden 
pioneerien ja puolisoiden tapaami-
nen killan kyykkäkisan merkeissä oli 
veljellinen ja lämminhenkinen. Ensi 
vuonna kokoonnumme Oulussa Hei-
kin ja Arjan kutsumina 6.6.2023. Saa-
han nähdä, missä lajissa sitten ratko-
taan mestaruuksia! Esitän lämpimät 
kiitokset Vivecalle ja Aimolle tilai-
suuden järjestämisestä ja maistuvista 
aterioista sekä kaikille mukana olleil-
le pioneeriveljille ja puolisoille mu-
kavasta yhdessäolosta! Samoin kiitos 
kiltaveli Artolle asiantuntevasta opas-
tuskierroksesta kaivosmuseossa!

n Heikki Salumäen tyylinäyte kyykkä-
kartun heitosta

tettu kahden päivän mittainen kurssi 
rakennettiin niin, että ensimmäinen 
kontakti Mikkelissä otettiin Maavoi-
mien esikuntaan. Seuraavaksi siirryt-
tiin iltapäiväksi Jalkaväkimuseoon, 
joka järjesti työpajan teemasta kesä 
1944. Toisena päivänä tutustuttiin vii-
me vuonna avattuun sodan ja rauhan-
keskus Muistiin. 

Tietoisku maavoimista
Majuri Mikko Kotanen kertoi tiivis-
tetyn paketin maavoimista. Esittelyn 
kohteena olivat joukot, jotka jakaan-
tuvat operatiivisiin, alueellisiin ja pai-
kallisiin joukkoihin. Kurssilaisille esi-
teltiin näiden tehtäviä samoin kuin 
kansainvälistä kriisinhallintaa. Maa-
voimien kalustollinen kehitys viime 
vuosina oli myös tarkastelun kohtee-
na, ja johtavana teemana oli tulivoi-
ma ja liikkuvuus. Meneillään olevista 
sotaharjoituksista esiin nousi Niinisa-

VETERAANIEN PERINNÖN 
SIIRTO NYKYISILLE 

SUKUPOLVILLE

n TEKSTI JA KUVA: TAPIO PAAPPANEN
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lossa toteutettu Arrow-22-harjoi-
tus, johon osallistui kansainväli-
siä yhteistyökumppaneita.

Työpaja kesästä 1944
Museoamanuenssi Riikka Sinok-
ki oli suunnitellut lukiolaisille 
työhetken niin, että kymmenes-
tä oppilaasta muodostettiin kolme 
työryhmää. Kolmen Mannerheim-
ristin ritariin liittyvän taistelun 
kautta piti laatia esitys A2-kokoi-
selle paperille, joka esiteltiin työn 
tuloksena kaikille, ja se jäi muse-
oon yleisön nähtäville. Kohteena 
olivat seuraavat ritarit ja taistelut:

• ritari n:o 163 eversti Alpo 
Marttinen ja Viipurin 
Tienhaaran taistelu

• ritari n:o 155 panssarijääkäri 
Toivo Ilomäki ja 
Sammatuksen taistelu

• ritari n:o 151 kapteeni T. 
Paronen ja Ilomantsin 
taistelu.

Vastaukset löytyivät museosta
Työryhmille oli kerätty val-

miiksi museolla olevaa aineis-
toa kesän 1944 taistelupaikkoihin 
ja ritareihin liittyen. Johdanto-
na työpajatehtäviin toimi muse-
on johtaja Markku Riittisen kat-
tava esitys itsenäisyytemme ajan 
murrosvuosista vapaussodasta 
Lapin sotaan. Reilun parin tun-
nin aikana työryhmät saivat esiin 
oleellisia asioita työn kohteena 
olleista henkilöistä ja taisteluis-
ta. Museon johtajan johdolla käy-
tiin jokaisesta esityksestä lyhyt 
palautekeskustelu. Kesällä 1944 

Neuvostoliiton Suomea vastaan 
suuntaama operaatio ns. Stalinin 
neljäs strateginen isku. Suomi on-
nistui torjumaan sen, ja maatam-
me ei valloitettu. Työpajan päät-
teeksi jokainen lukiolainen sai 
omakseen Suomen kohtalonhet-
kiä 1917–1945 -kirjan, joka val-
mistui vuonna 2019 Keuruun lu-
kion käyttöön ja jaetaan tällaisille 
kursseille osallistuville oppilaille.

Sodan ja rauhan  
keskus Muisti
Toisena kurssipäivänä tutustut-
tiin viime vuonna avattuun Sodan 
ja rauhan keskus Muistiin. Siel-
lä kerrotaan sotilaiden ja sotila-
sorganisaatioiden lisäksi tarinoi-
ta sotalapsista, evakoista ja miten 
sota on yleensä vaikuttanut ih-
miseen ja yhteiskuntaan. Usealle 
oppilaalle mieliin jäi virtuaalinen 
Summan rintaman miljoonalin-
nakkeen läheisyyteen kohdistu-
nut tykkituli. Tietyssä kohti tätä 
esitystä piti kumartua suojaan. 
Jos näin ei toiminut, esitys pysäh-
tyi ja kertoi sen, että kuolema tuli 
taivaalta. 

Syksymmällä tullaan käynnis-
tämään keskustelu kurssin sisäl-
lön laajentamisesta. Välitön pa-
laute oppilailta oli sen verran 
kannustavaa, että jatkoa on tie-
dossa. Veteraanien perinnön siir-
täminen jälkipolville koetaan 
edelleen tärkeänä.

KIRJOITTAJAN 
ESITTELY

Artikkelin kirjoittaja on sotakamreeri, ma-
juri evp, sotahistorioitsija Tapio Paappa-
nen. Tapio on omien sanojensa mukaan 
 ”peruspioneeri”, joka teki pitkän sotilasuran 
Keuruulla pioneeriaselajin eri tehtävissä. 
Hakku-lehteen Tapio kirjoitti ensimmäisiä 
kertoja jo varusmieskouluttajana.

Tapio toimii tällä hetkellä Keski-Suomen re-
serviupseeri- ja reserviläispiirien toimin-
nanjohtajana ja Keski-Suomen Maanpuo-
lustaja -lehden päätoimittajana. Hän on 
tehnyt huomattavan arvokasta työtä maan-
puolustuksen edistämisessä sekä sotahisto-
riamme vaiheiden tunnetuksi tekemisessä 
reserviläisille, suurelle yleisölle ja lukioi-
käisille. Sotaveteraanien perinnön siirrossa 
nuorisolle Tapio Paappanen on ollut myös 
erityisen aktiivinen. Jo vuodesta 2005 alka-
en hän on vuosittain pitänyt Keuruun lukio-
laisille historiaopintoihin liittyvän kurssin 
sotiemme vaiheista, syistä ja seurauksista. 
Samoin hän on pitänyt esitelmiä Jyväsky-
län Normaalikoulun lukiossa. Vuonna 2019 
julkaistiin Paappasen kirjoittama parisataa-
sivuinen oppikirja lukiolaisille:  ”SUOMEN 
KOHTALONHETKIÄ 1917–1945. Suomen 
selviytyminen itsenäisyytemme murros-
vuosista”. Tavoitteena on siten laajentaa 
muidenkin koulujen mahdollisuuksia ottaa 
kriisivuosien syvempi tarkastelu osaksi his-
toriaopetusta. Lisäksi monikymmenvuoti-
sen sotahistoriaharrastuksen tuloksena on 
10 sotahistoria- ja muuta kirjaa, jotka hän 
on kirjoittanut ja/tai ollut valokuvista vas-
taavana.

Sotakamreerin harvinaisen arvonimen tasa-
vallan presidentti myönsi Tapio Paappasel-
le kesäkuussa 2021. Arvonimi on Suomen 
vanhimpia ja itsenäisen Suomen aikana ar-
vonimeä on myönnetty vuodesta 1920 läh-
tien. Tapio Paappanen on 71. arvonimen 
saaja.

Timo Iltanen

Välitön palaute oppilailta oli sen 
verran kannustavaa, että jatkoa 

on tiedossa.
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M
istä on hyvä maanpuolus-
tuspäivä rakennettu? Ote-
taan käyttöön vanha mor-
siammen pukeutumisohje: 

jotain vanhaa, jotain uutta, jotain si-
nistä. Ainakin tämänvuotinen Hen-
nala Herää -tapahtuma saatiin tuolla 
menetelmällä onnistuneesti toteutet-
tua. Elokuisena, helteisenä sunnun-
taina tapahtuma-alueella vieraili rei-
lusti yli 600 henkeä.

Lahden Hennala sulkeutui varus-
kuntana vuonna 2014. Alueen sotilas-
perinteitä vaalimaan perustettiin yh-
distys, joka kantaa samaa nimeä kuin 
tapahtuma. Elävintä perinnettä alu-
eella edustaa Sotilaslääketieteen mu-
seo, jonka ympärille koko tapahtuma 
rakentui.

Tänä vuonna teemapäivä aloitet-
tiin aiempaan juhlallisemmin eli kuk-
kalaitteiden laskulla kahdelle alueen 
muistomerkille. Mannerheimin rin-
takuva seisoo Lippukenttää vastapää-
tä koivukujan varrella. Vuosien saa-
tossa satoja ohimarsseja kokenut kuja 
on nyttemmin nimeltään Paraatikatu, 
kun entinen kasarmialue on muuttu-
massa yhdeksi Lahden kaupungino-
saksi.

Toinen kukkalaite vietiin viime 
syksynä paljastetun Suomen evakot 

-muistomerkille Upseerikerhon puis-
tossa.

Uutta oli myös se, että kävijöille oli 
tarjolla entistä enemmän aktiviteette-
ja. SRA-ammunta on kovassa nousus-
sa, ja siitä oli Hennalassa koettavissa 
pienet maistiaiset. Kun oltiin keskel-
lä asutusta, niin ammunta suoritettiin 
airsoft-aseilla. Toki käden tarkkuutta 
sai testata myös MPK:n laserpistoo-
leilla.

Sekä vanhaa että uutta oli tarjol-
la Ratsumieskillan järjestämässä pu-
kuesityksessä, jossa oli esillä asepu-
kuja yli sadan vuoden ajalta. Mukana 
esityksessä oli myös päijäthämäläisiä 
rauhanturvaajia. Nähtävissä oli mm. 
kaikki käytössä olleet maastopuku-
mallit.

Päivän kulttuurillisestä ja viihteel-
lisestä annista vastasivat lauluryhmä 
Kuorokillit. Sinipaitojen taustayhteisö 
on Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat. 

Kaikkiaan tapahtumassa oli pai-
kallisia maanpuolustusalan toimijoita 
kymmenkunta. Konseptin toimivuut-
ta kuvaa hyvin se, että hernekeittoa 
meni liki 200 litraa ja satoja Sotkun 
munkkeja.

n Panssarimuseon osastolla kiinnos-
ti Komsomolets-vetovaunu piiskatyk-
ki perässään.

Hennala Herää

n Pukunäytöksen juonsi PU 1950-lu-
vulta Matti Hilska.
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n Sotilaspukukavalkadin aluksi ”man-
nekiinit” komennetitin riviin tiiliseinää 
vasten, sekin vanha hennalalainen pe-
rinne. Esillä oli 11 eri sotilaspukua sa-
dan vuoden aikajaksolta. 
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Puolustusvoimien varusmies-

soittokunta muodostetaan 

vuosittain noin sadasta ikä-

luokkansa taitavimmasta kut-

suntaikäisestä muusikosta, 

teknikosta ja viestinnän asian-

tuntijasta. Varusmiessoittokun-

nan esityksissä on usein mu-

kana kivääriryhmä, joka esittää 

perinteisistä sulkeisjärjestyk-

sen aseliikkeistä poikkeavia ja 

taidokkaita liikkeitä kromatuil-

la rynnäkkökivääreillä.

M
istä sitten alkujaan on 
tullut tarve kromatuista 
esiintymisaseista, ei ole 
tiedossa. Ilmeisesti tar-

ve on lähtöisin TATTOO-marssiesitys-
ten kehittämisestä ja näyttävämmäksi 
saamisesta.

Ensimmäinen koekappale
Ensimmäinen kromattu 762 RK 62 
-ase valmistettiin Puolustusvoimi-
en materiaalilaitoksen esikunnan 
(PVMATLE) asianhoitajan teknikko 
Osmo Rintalan ja Kuopion asevari-
kon (KUOASEV) tarkastusteknikon 
Hannu Hirvosen ohjeiden mukaisesti 
kokeilumielessä Kuopion asevarikolla 
vuonna 2003. Aseesta ja sen ulkopuo-
lisista osista poistettiin asekorjaamol-
la mekaanisesti penkkihiomakoneen 
teräsharjalla pintakäsittely (man-
gaanifosfatointi). Kolmenkymmenen 
patruunan lipas sekä pistin valmistel-
tiin myös kromattavaksi samoin me-

netelmin. 
Purettu ase osineen lähettiin Ab-

loy Oy:n Joensuun tehtaalle kromatta-
vaksi. Kromauksen jälkeen ase koot-
tiin Kuopion asevarikolla esiteltäväksi 
Materiaalilaitoksen esikunnalle tek-
nikko Osmo Rintalan toimesta. Va-
lokuvissa on ensimmäinen kromattu 
762 RK 62 -ase 30 patruunan lippaal-
la ja 10 patruunan itäsaksalaisella lip-
paalla, joka oli esikuvana myöhem-
mille kromatuille lyhyille lippaille.

Tuotannon 
käynnistäminen
Materiaalilaitoksen hyväksyttyä kro-
mauksen riittävän laadukkaaksi Pää-
esikunnan materiaaliosasto antoi toi-
meksiannon 25.3.2004 ja PVMATLE:n 
asejärjestelmäosasto antoi käskyn 
26.3.2004 Kuopion asevarikolle ryn-
näkkökiväärien 762 RK 62 kromaami-
sesta valmistuserän ollessa 25 kpl.

Uuden ohjeistuksen mukaisesti 
aseista kromattiin vain aseen runko 
(olkatuki, laatikko, piippu ja kaasu-
kammio), laatikon kansi, männänoh-
jain, liipaisinkaari, liekinsammutin ja 
perälevy. Muita osia ei varaosahuol-
lon vaikeutumisen takia kromattu. Li-
säksi Kuopion asevarikko valmisti 25 
kpl 10 patruunan lippaita normaaleis-
ta 30 patruunan peltilippaista lyhen-
tämällä. Aihioina käytetiin itäsaksa-
laisia peltilippaita. 

Pistimiä kromattiin 25 kpl. Kro-
mauksen valmistelutöissä pistimien 
kärjet hiottiin tylpiksi palveluturval-
lisuussyistä. Varaosiksi kromattiin 30 
kpl perälevyjä ja 20 kpl liekinsammut-
timia.

Kromattavaksi valittiin mahdolli-
simman kuluneita ”kaljuuntuneita” 
aseita helpottamaan alkuperäisen pin-
takäsittelyn poistamista mekaanises-
ti. Valmistuserään valitut aseet kiin-
nittyivät olkatuenputken osalta aseen 
laatikkoon jousisokkakiinnitteises-
ti, mikä mahdollisti olkatuenputken 
muutostyön. 

Aseiden osineen, lippaiden, pisti-
mien, perälevyjen ja varaosien kro-
mauksen teki Abloy Oy:n Joensuun 
tehdas. 

Muutostyönä aseisiin asennettiin 
kromauksen jälkeisessä kokoamis-
työssä lujemmat, kovempaa asekäsit-
telyä kestävät, tarkkuusteräsputkesta 
(tuubiputki) valmistetut olkatuenput-
ket. 

Lisävalmistus aloitettiin 
vuonna 2008
Maavoimien Materiaalilaitos antoi toi-
meksiannon 11.4.2008 Kuopion va-
rikolle seitsemän rynnäkkökiväärin 
kromaamisesta. Lisäksi kromattiin 50 
perälevyä varaosiksi. 

Aseet, lippaat, pistimet ja peräle-
vyt valmisteltiin kromattavaksi ja kro-
mattiin samoin menetelmin ja ohjein 
kuten oli tehty edellisessä 25 kpl:een 
valmistuserässä. Kromauksen teki 
Loimaan Kromaus Oy. 

Kromattujen rynnäkkökiväärien 
kunnossapito siirtyi vuonna 2009 Mil-
log Oy:n alihankkijalle Oricopa Oy:lle 
Kuopion ja Oriveden toimipaikoil-
le sekä vuodesta 2015 alkaen Millog 
Oy:lle Oriveden toimipaikalle.

Kromatut rynnäkkökiväärit siirtyi-
vät asevarikon lakkautuksen jälkeen 

TEKSTI JA KUVAT:
KUOPION ASE VARIKON KILTA RY
OSMO HUOPAINEN JA REIJO HIMANEN

KROMATUT RYNNÄKKÖKIVÄÄRIT



MAANPUOLUSTAJA 2•2022 35

Panssariprikaatin kirjanpitoon. 

Kunnossapito ja 
varaosatäydennykset
Oricopa Oy:n aikana vuoteen 2015 ja 
siitä eteenpäin Millog Oy:n toimes-
ta on varaosia, perälevyjä, liekinsam-
muttimia, laatikonkansia ja kaasu-
männänohjaimia kromattu varaosiksi 
tarpeen mukaan. Varaosien kromauk-
set on tehnyt Loimaan Kromaus Oy.

Kromattuihin aseisiin valmistettiin 
varaosiksi ja asennettiin kunnossapi-
don yhteydessä vuonna 2020 vahven-
netut perälevyt kestämään normaalia 
kovempaa asekäsittelyä. Vahvennet-
tujen perälevyjen muutostyön suorit-
ti Millog Oy:n Oriveden toimipaikka. 

Kromauksen vahvennetuille peräle-
vyille teki Loimaan Kromaus Oy.

Vuoden 2008 jälkeen ei kromattuja 
762 RK 62 -aseita ole valmistettu, ko-
konaismäärän jää 32 kappaleeseen ja 
yhteen koekappaleeseen.

Harjoitusvälineistä ja 
muista esiintymisaseista
Harjoitusvälineiksi Kuopion asevarik-
ko deaktivoi Sotilasmusiikkikoululle 
2000-luvulla 762 RK 62 -aseita 20 kpl. 
Aseita ei kromattu.

Sotilasmusiikkikoulun esiintymis-
matkaa varten Pietariin 2000-luvun 
alkupuolella Kuopion asevarikko dea-
ktivoi 762 RK 54 (AK47) -aseita 20 kpl 
marssiaseiksi.

Varusmiessoittokunnan reserviläis-
kivääriryhmän toiminta on myös akti-
voitunut pitkän koronatauon jälkeen. 
Palveluksessa opitut kiväärinkäsitte-
lytaidot jalostuvat entisestään kerta-
usharjoituksissa. Lisähaastetta har-
joitteluun on tuonut reserviläisten 
käyttämä perinteinen m/39 Ukko-Pek-
ka -kivääri. Harjoittelu huipentui elo-
kuussa Senaatintorilla järjestettyyn 
vartioparaatiin.

Lisätietoa: 
https://sotilasmusiikki.fi/puolustus-
voimien-varusmiessoittokunta

Vuoden 2008 jälkeen ei kromattuja 762 RK 62 -aseita ole valmistettu, 
kokonaismäärän jäädessä 32 kappaleeseen ja yhteen koekappaleeseen.
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Maanpuolustuskiltojen liitto ry on valtakun-
nallinen killat ja erilaiset maanpuolustusyh-
teisöt kokoava vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen kansalaisjärjestö. Liiton tehtävänä on 

ylläpitää ja kasvattaa kansalaisten maanpuolustustahtoa, 
levittää maanpuolustustietoutta sekä osallistua vapaaeh-
toiseen maanpuolustuskoulutuksen ja sen kehittämiseen.

Liitto on perustettu vuonna 1963 ja sen periaatteisiin on 
perustamisesta lähtien kuulunut, että jäseneksi voivat liit-
tyä sotilasarvoon, sukupuoleen ja ikään katsomatta kaik-
ki kansalaiset, jotka ovat kiinnostuneita vapaaehtoisesta 
maanpuolustustyöstä. Liitto on yksi suurimmista maan-
puolustusjärjestöistä Suomessa. 

Liittoon kuuluu 78 kiltaa ja sen henkilöjäsenmäärä on yli 
11 000. Liitolla on 11 koko maan kattavaa kiltapiiriä. Jäsen-
killoilla on 90 paikallisosastoa ympäri Suomen. 

Liitto jakaa killoille toiminta-apurahoja anomusten perus-
teella ja tukee kiltapiirejä taloudellisesti. Liiton Maanpuo-
lustuskiltojen säätiö tukee myös iltojen toimintaa jakamal-
la toiminta-apurahoja ja tunnustuspalkintoja.

Liitto tarjoaa killoille ilmaisen sähköisen jäsenrekisteripal-
velun ja jäsenmaksulaskutuksen. Palvelu tuotetaan yhteis-
työssä Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton kanssa. 

Killat saavat omat internetsivut ilmaiseksi liiton kotisivujen 
yhteyteen. Sivujen päivittäminen ja sisällön tuottaminen 
on killan vastuulla. Sivuille voi laittaa tekstiä, säännöt, ku-
via, uutisia, tapahtumainfoja jne.

Kiltojen jäsenet saavat jäsenmaksuun sisältyvän liiton 
Maanpuolustaja-lehden, joka ilmestyy kaksi kertaa vuo-
dessa, sekä voivat tilata Suomen Sotilas ja Reserviläinen 
-lehdet jäsenetuhintaan. Jäsenet voivat hankkia edullises-
ti toimintaturvamaksun (ampumaturvavakuutus) liittom-
me kautta.

Kiltalaiset voivat osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tyksen eli MPK:n järjestämille turva-, valmius- ja erikois-
kursseille. Killat voivat myös itse järjestää MPK:n kursseja. 
Kurssien järjestämiseen voi hakea koulutusapurahaa. Liitto 
on yksi MPK:n perustajajäsenistä. 

Maanpuolustuskiltojen liitto ry

YHTEISIN SIIVIN

Jyväskylä 18.-20.11.2022
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L
aivaston Sukeltajakilta ry toimii kaikkien sotilassu-
keltajien yhdistäjänä. Kiltamme on perustettu vuon-
na 1985, ja jäsenmäärämme on noin 240. Sotilasar-
voltamme jäsenemme ovat matruusista esiupseeriin 
saakka, ja mukana on sukeltajia vastikään kurssin 

käyneistä jo reservistä poistettuihin senioreihin.
Kaikki merivoimien sukeltajakoulun suorittaneet ovat ter-

vetulleita mukaan toimintaan!
Jokavuotiseen toimintaan kuuluu ympäri vuoden järjes-

tettävät, hallinnollisesti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) alaisuudessa järjestetyt sotilassukeltajakurssit. Nämä 
viikonlopun mittaiset kurssit pitävät sisällään reservin soti-
lassukeltajan sukellustaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä 
sukeltajahenkistä yhdessäoloa. Laivaston Sukeltajakillalla on 
myös aktiivista ampumatoimintaa harjoitusten ja kilpailujen 
muodossa.

Kurssit sisältävät myös tukitehtäviä seniorijäsenillemme. 
Mukana on aina sekä nuorempaa että vanhempaa väkeä, ja 
ikäjakaumasta kertookin se, että samassa tapahtumassa voi 
olla sukeltajia sekä ensimmäisiltä sukeltajakursseilta 1950-lu-
vulta että viimeksi pidetyltä kurssilta. Mielenkiintoista toimin-
taa on siis tarjolla kaikille jäsenille.

Laivaston Sukeltajakilta
Yhteystiedot:
Puheenjohtaja
Tapani Korhonen
+358 40 5583194
tapanikorhonen@icloud.com

Tiedotus
Antti Iskala
+358 50 5051016
antti.iskala@iskala.com

Sukeltajakurssit
Petri Härmä
+358 40 868 4012
petri.harma@fortum.com

https://mpkl.fi/jasenyhdistys/
laivaston-sukeltajakilta-ry/

n KUVA: MAT TI ANT TILA
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H
uhtikuussa oltiin ensimmäistä 
kertaa esittelyosastolla maan-
puolustustapahtumassa Idea-
parkissa, hevimetalliosaston 

(Leopard 2) vieressä. Yllätys oli aavik-
komainen hieno hiekkapöly, mutta ra-
diotkin selvisivät siitä haasteesta. 

Perinteinen Viestimies-kilpailu on 
toukokuun viimeisenä maanantaina, ki-
saa on käyty killan perustamisesta 1966 
lähtien. Ei-niin-vakavat tietokisa, suun-
nistus ja toimintarastit asettavat tämän 
herrashenkilökilpailun osallistujat jär-
jestykseen ennen saunaa ja makkaran-
paistoa.

Kesän vakioaktiviteetteja ovat parin 
suunnistuskisan tulospalvelun talkoilut 
yhdessä Tyrvään radiokerhon kanssa. 

Viestikouluttajilla on vuosittain 
muutamia tekniikkapäiviä, joissa mm. 
talkoillaan antenneja, huolletaan radi-
oita ja myös suunnitellaan tulevia kou-
lutuksia saunottelun ohessa. 

Tampereella on jo monena vuonna 
oltu mukana Puistofiestassa, jossa Hä-
meenpuisto täyttyy eri yhdistysten ja 
organisaatioiden toiminnan vapaasta 
esittelystä. PVK:n katoksessa on käytös-
sä vanhaa sekä nykyistä viestikalustoa, 
ja toimintaa esittellään valokuvin tieto-

Välähdyksiä Pirkanmaan 
viestikillan vuodesta

PVK:n toiminnassa 
alkuvuosi latailtiin 
akkuja ja suunniteltiin 
vuoden koulutuksia – 
yllättäviä koulutustuki-
pyyntöjä ilmaantui 
huomattavan paljon, 
mutta ketterästi niistä 
selvitään.

n Sähkötysharjoit-
telua pumppuavai-
mella Puistofies-
tassa.
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koneen näytöltä. Sähkötystä voi 
kokeilla opetusohjelman avulla. 

Vuosittain osallistutaan valta-
kunnallisille Viestimies-päiville 
sekä Saarmaa-seminaariin. Kaik-
kia tapahtumia ei kannata (eikä 
ehdi) itse järjestää, vaan verkos-
toituminen kannattaa. Vanha-
na hyvänä yhteistyötahona on 
OI3V sekä luonnollisesti paikal-
listen reservijärjestöjen (TAMRU 
ja TRES) viestihenkilöt. 

Museovierailuja tehdään kiin-
nostuksen mukaan: mm. Kou-
volan sotilasradiomuseo, Lylyn 
Viestivarikon museo, Museo Mi-
litaria Hämeenlinnassa, Petäjäve-
den radio- ja puhelinmuseo, Ra-
dio- ja tv-museo Lahdessa. 

n Käytössä oli ka-
lustoa sota-ajalta ja 
1970-luvun kautta 
2000-luvulle. 

n Velttoja viestimiehiä 
patsastelemassa perin-

neasuissa. 

Vuosittain osallistutaan valtakunnallisille 
Viestimies-päiville sekä Saarmaa-seminaariin. 
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Killan viestikouluttajia ovat työl-
listäneet koko vuoden Arjen vies-
tivälineiden koulutukset, ja loppu-
vuodesta tutustutaan tarkemmin 
MPK:n HF-kalustoon (ICOM 7300), 
mutta ei niistä tässä sen enempää. 

Voidaan sanoa, että Pirkanmaan 
viestikilta on viestitaistelijoiden ker-
ho, joka tarjoaa korkeatasoista kou-
lutusta ja samanhenkistä seuraa. 

Toimintaan ovat tervetulleita 
kaikki viestihenkiset kansalaiset. 

Lisätietoja:  
https://www.pviestikilta.fi/

n LV407:n antenneja 
tarkastetaan talkoil-
la viestikouluttajien 
tekniikkapäivässä.

Pirkanmaan viestikilta on viestitaistelijoiden kerho, joka tarjoaa 
korkeatasoista koulutusta ja samanhenkistä seuraa.

n Tykkivene Karjalan radiohuone.
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P
äijät-Hämeen radiojärjestelmäharjoi-
tuksia on järjestetty vuosittain elokuun 
lopusta 2019 alkaen. Kaksi ensimmäis-
tä harjoitusta järjestettiin MPK-kurs-
seina Päijät-Hämeen kotiseutuharjoi-
tuksen yhteydessä, mutta sen jälkeen 

on Päijät-Hämeen viestikilta järjestänyt radiojärjes-
telmäharjoituksensa omana erillisenä tapahtuma-
naan.

Tällä kertaa järjestyksessään jo neljäs tapahtu-
ma toteutettiin soveltavana harjoituksena välillä 
23.-27.8.2022, jona aikana rakennettiin sotilasra-
dioamatööriasemalle OI3PHV uusi kiinteä antenni-
järjestelmä. Työryhmät kävivät ensin suorittamassa 
valmistavia asennustöitä kolmena arki-iltana en-
nen varsinaista tapahtumapäivää, joka toteutettiin 
lauantaina 27.8. klo 9-17.

Kyseessä oli samalla Päijät-Hämeen viestikil-
lan ja Hämeen radioharrastajien vuosittainen yh-
teistoimintaharjoitus, jonka yhteydessä testataan 
myös viestiaselajin ja radioharrastusalan vapaeh-
toisten toimijoiden kykyä sitoutua erilaisiin tehtä-
viin yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi poik-
keusoloissa. Harjoituksen yleisjohtajana toimi 
viestikillan puheenjohtaja Esko Sutela ja teknise-
nä johtajana radioharrastajien puheenjohtaja Ari 
Lehto.

n  TEKSTI JA KUVAT: ESKO SUTELA, OH3BFV
n  ASIANTUNTIJAT: ARI LEHTO, OH3HZ JA   
 MICHAEL FLETCHER, OH2AUE

Päijät-Hämeen 
radiojärjestelmä-
harjoituksia 
on järjestetty 
vuosittain 
elokuun lopusta 
2019 alkaen.

Päijät-Hämeen viestikilta järjesti 

vuosittaisen harjoituksensa 

yhteistoiminnassa Hämeen 

radioharrastajien kanssa tällä 

kertaa Lahden Nastolassa, jossa 

sijaitsee killan uusi toimitila ja 

sotilasradioamatööriaseman 

OI3PHV nykyinen tukikohta.

Päijät-Hämeen radio-
järjestelmäharjoitus 2022

n Matti Strang, OH2CIB, 
harjoituksessa asenta-
massa lanka-antennia.
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Antennijärjestelmä 
sotilasradioamatööri-
aseman uudelle 
asemapaikalle
Harjoituksen kuluessa rakennettiin 
asemapaikalle antennijärjestelmä, jo-
hon kuuluvat nyt alkuvaiheessa lan-
ka-antenni ja satelliittilähetyksen vas-
taanottoantenni rakennuksen katolle 
pystytettyyn mastoputkeen kiinnitet-
tyinä. Suuritöisimmät osuudet olivat 
mastoputken luotettava kiinnitys ra-
kennuksen kattorakenteisiin sekä an-
tennien ja muiden tarvittavien laittei-
den kaapelointi rakennuksen katolta 
alimman kerroksen radioasematilaan. 
Päivän lopuksi tehtiin vielä myös mit-
tauksia sekä testejä laitteiston toimin-
nan varmistamiseksi.

Lanka-antenni
Harjoituksen ensisijaisena tarkoituk-
sena oli luoda edellytyksiä eri HF-ta-
juuksilla tapahtuvaan työskentelyyn 
asentamalla radioaseman käyttöön 
päästä syötetty monialueantenni, joka 
toimii kohtuullisen hyvin useimmilla 
radioamatöörien käyttöön varatuilla 
taajuuskaistolla. Niitä taajuuskaistoja 
varten, joilla antenni ei luonnostaan 
virity, voidaan käyttää apuna manu-

aalista antenninvirityslaitetta, jolla 
saadaan antenni sovittumaan radio-
laitteen vaatimuksiin.

Aseman monipuolisella HF-radiol-
la voidaan työskennellä mm. puheel-
la, sähkötyksellä ja useilla eri digitaa-

lisilla lähetelajeilla. Radio on myös 
etäkäyttöön soveltuva.

VHF-alueen käyttöön varauduttiin 
asentamalla toinen syöttöjohto tule-
vaa 50/70 MHz:n työskentelyä silmäl-
lä pitäen. Kyseisille taajuusalueille on 
antenni tulossa myöhemmin.

UHF- ja SHF-taajuusalueilla ra-
dioamatööreille osoitetuilla taajuus-
kaistoilla toimivaa TCP/IP-varaverk-
kototeutusta varten varauduttiin 
asentamalla suojattu CAT-kaapeli. 
Verkon UHF-alueella oleva osuus on 
laboratoriotestausvaiheessa. Hyvissä 
olosuhteissa kyseisellä tekniikalla voi-
daan saavuttaa jopa lähes sadan kilo-
metrin yhteysväli.

Satelliittiantenni
Viestintämahdollisuuksia täydentä-
mään suunniteltiin ja toteutettiin ra-
dioamatöörien satelliittitietoliikenteen 
välittämiseen tarkoitettua maa-ase-
man kaluston vastaanottotekniikkaa. 
Tämä, kuten myöhemmin lisättävä lä-
hetystekniikka, on nykyaikaista oh-
jelmistoradiotekniikkaa hyödyntä-
vä ratkaisu, jossa kaikki lisäykset ja 
päivitykset ovat ohjelmistopohjaisia. 
Laitteisto mahdollistaa kapeakaista-
signaalien, kuten puheen, sähkötykset 
ja sähköpostityyppisen datansiirron 
välityksen satelliitin radioamatööri-
toistimen välityksellä.

Vastaanottojärjestelmän asennuk-
sen yhteydessä huomioitiin myös oh-
jelmistoradiopohjaisen lähetyslaitteis-
ton tarpeet, ja tätä puolta ryhdytään 
suunnittelemaan syksyn mittaan.

Satelliitin kautta on mahdollista 
välittää tavallisen SSB-puhe- ja CW-lä-
hetteiden lisäksi tarkoitukseen erityi-
sesti satelliittikäyttöön suunnitelluil-
la modulaatioilla ja protokollilla myös 
digitaalista radioamatööriliikennettä.

Lähetyslaitteisto tulee koostumaan 
hieman isommasta paraboloidian-
tennista, lähetystehon tarve piene-
nee antennivahvistuksen kasvaessa. 
Lähetysantenni tullaan sijoittamaan 
asennetun vastaanottoantennin vie-
reen, ja lähetyslaitteisto sijoitetaan 
myös näiden läheisyyteen pitkin kaa-

n Harjoituksen tekninen johtaja Ari Lehto, OH3HZ, (vas.) ja radioalan asiantuntija 
Michael Fletcher, OH2AUE.

n Keskeneräinen asennustyömaa ra-
kennuksen katolla. Kuvassa näkyy sa-
telliittivastaanottimen lautasantenni 
ja mastoputken yläpäästä vasempaan 
suuntaan lähtevä päästä syötetty lan-
ka-antenni.
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peleiden tuoman signaalivaimennuk-
sen välttämiseksi.

Sotilasradioamatööri-
asema OI3PHV
Päijät-Hämeen viestikillan uusi toi-
mitila sijaitsee nykyään Lahden Nas-
tolassa. Tila vuokrattiin vuoden 2022 
alusta ja otettiin käyttöön kalustami-
sen sekä radiolaitteilla varustamisen 
jälkeen 21.2.2022. Se on tarkoitettu 
ensisijaisesti viestikillan nuorisojaok-
sen kokoontumis- ja harrastetilaksi, 
jonka yhteydessä toimii myös killan 
sotilasradioamatööriasema OI3PHV.

Sotilasradioamatööriasema OI3PHV 
tulee toimimaan myös suunnittelun 
alla olevan vapaaehtoisten radiohar-
rastajien voimiin perustuvan Päijät-
Hämeen varaviestiverkon keskusase-
mana.

Maanpuolustuskiltojen liiton 
MPKL:n toiminta-avustukset ovat ol-
leet huomattava tuki aseman radio-
kaluston hankinnalle. Myös Lahden 
kaupungin taloudellinen tuki toimin-
nan mahdollistamiseksi on ollut mer-
kittävä.

Nuorisotoiminnan 
käynnistäminen syksyllä 
2022
Päijät-Hämeen Viestikilta jatkaa myös 
yhteisöjen välisen yhteistyön ja har-
rastetoiminnan kehittämistä toiminta-
alueellaan perustamalla nuorisojaok-
sen ja erityisesti nuorisolle suunnatun 
elektroniikka- ja radioalan harraste-
kerhon. Päätös killan nuorisojaoksen 
perustamisesta tehtiin vuosikokouk-
sessa 19.3.2022. Nuorisojaoksen ra-
diokerhotoimintaa suunnitellaan ja 
kehitetään yhteistoiminnassa Hämeen 
radioharrastajien, paikallisten partio-
laisten ja nuorisotyön ammattilais-
ten kanssa. Päijät-Hämeen viestikilta 
pyrkii aloittamaan myös radio-ope-
raattorikoulutuksen alueellisen vara-
viestiverkkohankkeensa tarpeita aja-
tellen sekä radioamatööritutkintoon 
valmentavan koulutuksen yhteistyös-

sä Suomen radioamatööriliiton kans-
sa vuoden 2023 kuluessa.

Päijät-Hämeen viestikilta 
on maakunnallinen viesti- 
ja johtamisjärjestelmäalan 
yhdistäjä
Päijät-Hämeen Viestikilta perustettiin 
2017 Lahden Radiomäellä, ja se jatkaa 
nyt kuudetta vuottaan kehittymistään 
kiinnostavaksi radio-, viesti- ja johta-
misjärjestelmäalan alueelliseksi toi-
mijaksi. Killan tavoitteena on toimia 
jatkossa yhä enemmän myös aktiivi-
sena kouluttajana ja poikkeusolojen 
maakunnallisen johtamisvalmiuden 
kehittäjänä sekä tietenkin myös vies-
tiaselajinsa perinteiden vaalijana.

Päijät-Hämeen Viestikiltaan on ter-
vetullut jokainen kansalainen, joka 
tuntee kiinnostusta viestiaselajin ja 
radioharrastuksen perinteisiin, nyky-
päivään ja tulevaisuuteen. Jos halu-
at tutustua Päijät-Hämeen Viestikil-
lan tarjoamiin mahdollisuuksiin, ota 
yhteyttä allekirjoittaneeseen. Killan 
jäsenenä pääsisit mukaan monipuoli-
seen ja merkitykselliseen toimintaan 
myös vapaaehtoisen maanpuolustus-

harrastuksen parissa ja erityisesti sen 
viesti- ja johtamisjärjestelmäalan teh-
tävissä.

Päijät-Hämeen Viestikiltaan on tervetullut jokainen 
kansalainen, joka tuntee kiinnostusta viestiaselajin 
ja radioharrastuksen perinteisiin, nykypäivään ja 

tulevaisuuteen.

n Kuvassa on sotilasradioamatöö-
riaseman OI3PHV radiokalustoa, 
muun muassa lähetin-vastaanotin 
Icom IC-7300, Päijät-Hämeen viesti-
killan radiohuoneessa Lahden Nas-
tolassa.

Artikkelin kirjoittaja on harjoi-
tuksen johtajana toiminut Päijät-
Hämeen viestikillan puheenjoh-
taja Esko Sutela, OH3BFV.

Esko Sutela
Puheenjohtaja
045 357 1150
esko.sutela@gmail.com
Päijät-Hämeen viestikilta ry
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H
istoria toistaa itseään siinä, että Eu-
rooppa-lähtöisessä konfliktissa Venä-
jä on ollut aina yhtenä osapuolena: 
Krimin sota 1850-luvun puolivälis-
sä, Venäjän bolsevikkivallankumous 
seurausvaikutuksineen ensimmäises-

sä maailmansodassa, Venäjän ja Saksan etupiirija-
kosopimus toisen maailmansodan edellä. Tällä ker-
taa Venäjä näyttää jäävän eräitä vasallivaltioitaan 
lukuun ottamatta yksin, Kiinan lopullinen suhtau-
tuminen sotaan on tosin vielä näkemättä. Erityisesti 
ns. läntinen maailma on poikkeuksellisessa yhtenäi-
syydessään hyvin sodanvastainen välttämättömiä 
puolustustoimenpiteitä lukuun ottamatta.

Suomen valtionjohto ja Puolustusvoimat ovat va-
kuuttaneet kansalaisille, että Suomea kohtaan ei täl-
lä hetkellä ole välitöntä sotilaallista uhkaa. Suomen 
Puolustusvoimat ovat vahvat, ajantasaiset ja hyväs-
sä kunnossa. Kansainvälistä yhteistyötä vahviste-
taan ja uusia kumppanuussuhteita luodaan. Oman 
puolustusjärjestelmän vahvistusta ja muuta kehitys-
työtä on silti syytä tehdä, tapahtuipa se jatkossa mis-

PERINNETYÖ OSANA VAPAAEHTOISTA 
MAANPUOLUSTUSTYÖTÄ 

luo tärkeän kanavan maanpuolustushengen vahvistumiselle:  
case Suojeluskuntajärjestö

Vuosi 2022 tulee jäämään historiaan murheen 

täyttämänä uuden ajanjakson alkuna. 

Venäjän ja sen itsevaltaisen johtajan Vladimir 

Putinin sopimukset, säädökset ja jopa 

sotalait rikkova epäinhimillinen hyökkäys 

Ukrainaan on hetkessä synnyttänyt toisen 

maailmansodan jälkeisen kylmän sodan 

kaltaisen kahtiajaon erityisesti Euroopassa, 

mutta maapallolla laajemminkin. 

n ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOT TENS FÖRSVARSGILLE 
POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA 
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n Vaasan kaupunkikuvaa 
sävytti 7.-11.3.2021 Porin 
prikaatin organisoima, 
900 osallistujaa käsittänyt 
ja eri turvallisuusviran-
omaisten ja vapaaehtois-
toimijoiden yhteistyönä 
toteutettu paikallispuo-
lustusharjoitus.
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sä laajemmassa kontekstissa hyvänsä. 
Puolustuksen tukevana peruspilarina 
on, että kansalaisten maanpuolustus-
tahto sijoittuu kansainvälisessä ver-
tailussa erittäin korkealle.

Vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä 
laaja kirjo
Venäjän arvaamaton ja ennakoimaton 
käyttäytyminen Ukrainaan kohdistu-
vissa sotatoimissa näkyy myös Suo-
messa mm. kasvaneena kiinnostukse-
na vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
kohtaan ja lisääntyneenä osallistu-
misvalmiutena siihen. Mahdollisuu-
det osallistua ovatkin monipuoliset, 
ja sopivia toimintamuotoja löytyy kai-

kille, yhtä hyvin naisille kuin mie-
hille. Tehtäväkenttää löytyy vahvas-
ti sotilaalliseen maanpuolustukseen 
painottuvasta toiminnasta aina yleis-
tä maanpuolustushenkeä kohottavaan 
ja edistävään maanpuolustukselliseen 
perinnetyöhön saakka.

Vapaaehtoisuuteen perustuvaa so-
tilaallista maanpuolustusta edusta-
vat erityisesti maakuntajoukot. Maa-
kuntajoukot ovat Puolustusvoimien 
kokoonpanoon kuuluvia alueelli-
sia joukkoja. Ne muodostetaan re-
serviin kuuluvista vapaaehtoisista 
asevelvollisista sekä muista vapaa-
ehtoisista, jotka täyttävät Puolustus-
voimien kriteerit ja ovat sitoutuneet 
toimimaan kriisiaikana maakunta-
joukoissa. Maakuntajoukkojen kou-

lutuksesta vastaa Puolustusvoimat 
sekä Puolustusvoimien valvonnas-
sa Maanpuolustuskoulutusyhdistys 
MPK. Maakuntajoukkojen tehtävä-
nä on toimia Puolustusvoimien so-
danajan paikallispuolustusjoukkoina. 
MPK on valtakunnallinen koulutus-
organisaatio, jolla on myös muuta 
alan koulutustoimintaa. Se koulut-
taa kansalaisia yleisesti selviytymään 
paremmin arjen häiriötilanteissa ja 
poikkeusoloissa. Tätä kirjoitettaessa 
(maaliskuun alku) Vaasassa on kau-
punkiolosuhteissa käynnissä Porin 
prikaatin organisoima mittava viikon 
kestävä paikallispuolustusharjoitus, 
jossa pohjalaisiin maakuntajoukkoi-
hin kuuluvia reserviläisiä on yhtenä 
osapuolena mukana. 

M
U

S
E

O
V

IR
A

S
T

O



MAANPUOLUSTAJA 2•2022 47

MPK:lle rinnakkaisena koulutus-
yhteisönä voi pitää Naisten Valmius-
liittoa. Naisten Valmiusliitto on val-
takunnallinen yhteistyöjärjestö, joka 
yhdistää 10 naisten vapaaehtoista 
maanpuolustus- ja turvallisuustyötä 
tekevää jäsenjärjestöä. Liitto kehittää 
naisten turvallisuuteen ja varautumi-
seen liittyviä valmiuksia koulutuksen 
kautta lisäten näin naisten mahdolli-
suuksia toimia poikkeusoloissa yh-
teiskunnan hyväksi. Liiton toiminta ei 
ole sotilaallista.

Reserviläisjärjestöjen toimintaan 
kuuluu sotilastaitoa ylläpitäviä tilai-
suuksia esimerkiksi ammunnassa. 
Urheilu- ja kunnon ylläpitämistapah-
tumat, sosiaalinen toiminta ja monil-
la yhteisöllä myös maanpuolustuk-
sellinen perinnetyö ovat ohjelmassa 
mukana. Osallistuminen reserviläis-
toimintaan koetaan usein reservin 
kertausharjoitusten täydennykseksi.

Maanpuolustuskiltojen toiminta 
muistuttaa usein reserviläistoimintaa, 
kohdistettuna vain killan Puolustus-
voimalähtöiseen taustaan, tavallisim-
min joukko-osastoon tai aselajiin. 
Tästä johtuen killan taustayhteisöön 
liittyvä perinnetyö on usein vahvas-
ti esillä. Joidenkin kiltojen kohdalla, 
mm. lakkautettujen joukko-osastojen 

tapauksessa, kilta on puhtaasti perin-
netyötä tekevä yhteisö. Reserviläisjär-
jestöillä ja killoilla on runsaasti yh-
teistä jäsenkuntaa.

Sotaveteraani- ja sotainvalidijär-
jestöt eivät ole varsinaisia vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen yhteisöjä, 
mutta veteraanien sodan ja jällenra-
kennuksen ajan aikaisilla panoksil-
la on maanpuolustukseen ja maan-
puolustustahtoon niin suuri vaikutus, 
että nämä järjestöt ovat yleensä mu-
kana, kun vapaaehtoisen maanpuo-
lustustyön tapahtumia tarkastellaan. 
Järjestöillä on myös paljon yhteistyö-
tä keskenään. Veteraanijärjestöt aloit-
tivat toimintansa lähinnä sosiaalisen 
toiminnan alueella, myöhemmin niis-
tä tuli myös veteraanien edunvalvon-
tajärjestöjä, ja nyt viimeiseen iltahuu-
toon kutsuttavien veteraanien määrän 
vähitellen loppuessa järjestöt ovat 
siirtymässä vaalimaan veteraanien ar-
vokasta perintöä.

Vapaaehtoisessa maanpuolustus-
työssä toimii lisäksi useita merkit-
täviä perinneyhteisöjä. Tärkeimmät 
näistä ovat Vapaussodan Perinneliit-
to, JP 27:n Perinneyhdistys sekä suo-
jeluskuntien, lottien, sotilaspoikien ja 
pikkulottien perinneyhteisöt. Kahden 
ensiksi mainitun taustayhteisöt lakka-

n Yllä kuvassa Vaasan suojeluskun-
taa sisällissodan alussa. 

n Veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen lippulinna maanpuolustustyölle omis-
tetussa Tammisunnuntain seppeleenlaskutilaisuudessa Vaasan Kasarmintorin 
Perinnemuurilla.
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MPK:lle rinnakkaisena koulutusyhteisönä voi pitää 
Naisten Valmiusliittoa. 
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sivat olemasta, kun niiden aktiivitoi-
mijat olivat siirtyneet ajasta ikuisuu-
teen. Muut, suojeluskuntajärjestöön 
kuuluviksi luetut yhteisöt taas lak-
kautettiin sodan jälkeen 1944 Mosko-
van välirauhan ehtojen perusteella. 
Tässä mainitut järjestöt ovat puhtaas-
ti perinnetyötä tekeviä yhteisöjä. Ve-
teraanijärjestöt ovat varsin lyhyellä 
aikajänteellä tulossa samaan vaihee-
seen. Olemassa olevien ja muotoaan 
muuttavien veteraanijärjestöjen rin-
nalle ja tueksi on perinnetyötä koor-
dinoimaan tullut Tammenlehvän Pe-
rinneliitto.

Tulevaisuus ei ole menneisyyden 
trendinomaista jatketta. Monet arvos-
tamamme valtiomiehet ja sotilasjoh-
tajat – presidentti J. K. Paasikivi ja 
kenraali Adolf Ehrnrooth esimerkkei-
nä – ovat kuitenkin painottaneet his-
torian tuntemuksen ja sen opetusten 
vaarinoton merkitystä. Aleksis Kiven 
Seitsemässä veljeksessä aina harkitse-
vainen Aapo jo puki tämän näkökan-

nan muotoon ”Tietää mitä on tapah-
tunut, sehän on, eräältä kannalta 
katsoen, viisaus suuri. Jos visusti har-
kitset, mikä kylvö menneistä päivistä 
saattoi hyödyllisiä, mikä vahingollisia 
hedelmiä, ja sen mukaan asetat elä-
mäsi, työs ja toimes, niin oletpa viisas 
mies.” Perinnetyö tuo tietoisuuteem-
me menneisyyden ratkaisuja ja niiden 
seuraamuksia. Niiden punnitseminen 
nykyisiä olosuhteita ja tiedossa olevia 
tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
vasten antaa tarpeellisia lisäeväitä tu-
levaisuutta koskeville ratkaisuille.

Suojeluskuntajärjestön 
perinnetyö järjestäytynyttä 
40 vuotta
Tarkastelen tässä vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön liittyvää pe-
rinnetyötä vain edellä varsinaisik-
si perinnejärjestöiksi luokittelemie-
ni järjestöjen osalta. Ja niistäkin vain 
suojeluskuntatoiminnan (laajasti tul-

kittuna) osalta, ts. suojeluskuntiin, 
lottiin, sotilaspoikiin ja pikkulottiin 
liittyvää perinnetyötä. Tähän valin-
taan olen päätynyt siksi, että kaikilla 
näillä perinnejärjestöillä viime vuo-
si oli tasakymmenlukuinen merkki-
vuosi.

Kyseessä ovat siis järjestöt, jotka 
viime sotien päätyttyä jouduttiin py-
syvästi lakkauttamaan. Järjestöillä oli 
lakkautushetkellä merkittävää omai-
suutta, josta suuri osa onnistuttiin 
erilaisilla järjestelyillä pelastamaan, 
useimmiten säätiömuotoisesti. Varal-
lisuutta käytettiin aiemmantyyppisen 
toiminnan tukemiseen varoen käyt-
tämästä kiellettyjä nimikkeitä. Järjes-
täytyneen perinnetoiminnan voidaan 
katsoa alkaneen v. 1981 – tuolloin vie-
lä peitellyin nimikkein – ja Neuvos-
toliiton romahtaminen mahdollisti v. 
1991 jälkeen myös vanhojen nimik-
keiden kytkemisen perinnetyöhön, 
ei kuitenkaan varsinaiseen aktiivitoi-
mintaan.
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n Marsalkka Mannerheim tervehtii 14. divi-
sioonan esikunnan lottia syyskuussa 1942.
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Suojeluskunnat
Maamme itsenäistymiseen ja maan si-
säisen järjestyksen turvaamiseen täh-
tääviä suojeluskuntia – alkuvaihees-
sa erilaisia nimityksiä niistä käyttäen 
– alkoi syntyä 1910-luvun puolivälin 
jälkeen. Virallistyyppisen aseman ne 
saivat tammikuussa 1918, kun Svin-
hufvudin senaatti nimitti suojelus-
kunnat kenraali C. G. E. Mannerhei-
min johtamiksi hallituksen joukoiksi. 
Varsinainen järjestöllinen virallistami-
nen tapahtui 2.8.1918, kun senaatin 
asetuksella vahvistettiin suojeluskun-
tien asema virallisena maanpuolus-
tusjärjestönä. Suojeluskunnat lakkau-
tettiin rauhanehtojen perusteella v. 
1944.

Ensimmäinen askel perinnetyös-
sä otettiin, kun marraskuussa 1981 
perustettiin yhdistys suojeluskuntien 
ja Lotta Svärdin perinteiden vaalimi-
seksi. Varovaisuussyistä yhdistyksen 
nimeksi valittiin neutraali Suomen 
Maanpuolustushistoriallinen yhdis-
tys. Yhdistys onnistuttiin myös rekis-
teröimään, tosin vasta kahden vuoden 
kuluttua 24.10.1983. Aika teki tehtä-
vänsä, ja vuonna 1995 yhdistyksen 
nimeksi muutettiin tehtäväkuvan mu-
kaisesti Suojeluskuntien ja Lotta Svär-
din Perinteiden Liitto. Vuoden 2021 
alusta nimi muutettiin lyhyempään 
muotoon Suojeluskuntajärjestön Pe-
rinteet ry. Toiminnassa painotetaan 
suojeluskuntajärjestön perheluonnet-
ta, mukana on myös lottien, sotilas-
poikien ja pikkulottien perinnetyö.

Suojeluskuntien järjestäytyneen 
perinnetyön 40 vuotta jatkunut-
ta kautta juhlistettiin kutsuseminaa-
rissa Puolustusvoimien koulutuskes-
kuksessa, entisessä Taistelukoulussa, 
Tuusulassa 7.12.2021 Suojeluskunta-
järjestön Perinteet ry:n ja Taistelukou-
lun Perinneyhdistys ry:n vastatessa 
järjestelyistä. Seminaarin ajankohta 
perustui kolmeen perinnetyön kan-
nalta merkittävään tapahtumaan: 
Suojeluskuntain Päällystökoulun toi-
minnan käynnistymiseen 100 vuotta 
sitten v. 1921, järjestäytyneen suoje-
luskuntien perinnetyön alkamiseen 
Suomen Maanpuolustushistoriallisen 

yhdistyksen perustamisella 40 vuotta 
sitten v. 1981 ja ensimmäisen paikal-
lisen perinneyhdistyksen, Helsingin 
Suojeluskuntapiirin Perinnekillan pe-
rustamiseen 30 vuotta sitten v. 1991.

Seminaarissa kuultiin sarja laaduk-
kaita suojeluskuntajärjestöjen perin-
teitä koskevia esityksiä. Niissä käsitel-
tiin Tuusulaan liittyviä monipuolisia 
ja arvokkaita sotilas- ja kulttuuripe-
rinteitä, Taistelukoulun Verkkomu-
seohanketta sekä Kansallisarkiston ja 
Museoviraston asiantuntijoiden nä-
kemyksiä aineellisen ja aineettoman 
kulttuuriperinnön taltioinnista ja säi-
lyttämisestä. Seminaarin yksi pääta-

pahtuma oli Suojeluskuntajärjestön 
Perinteiden puheenjohtajan Markus 
Anajan toimittaman teoksen Suojelus-
kuntaperheen Perinnetyö 1981–2021 
julkistaminen. Teoksessa on kokoel-
ma tärkeitä vuosien mittaan julkais-
tuja asiantuntijakirjoituksia sekä pi-
dettyjä puheita suojeluskunnista ja 
niiden perinnetyöstä. Se sisältää myös 
laajahkon dosentti, VTT Olli Klemo-
lan laatiman pioneeritutkimuksen ai-
heesta ”Suojeluskuntaperinnetyön 
organisaatiot ja ulottuvuudet 1944–
2021”. Olli Klemolan hänen omaan 
tutkimukseensa perustuva esitys kuu-
lui myös seminaarin ohjelmaan. 

Lottajärjestö
Lottajärjestö lakkautettiin muiden 
suojeluskuntajärjestöjen tapaan Mos-
kovan välirauhansopimuksen perus-
teella marraskuussa 1944. Järjestön 
huomattava omaisuus onnistuttiin 
kuitenkin pelastamaan tarkoitusta 
varten perustetulle Suomen Naisten 
Huoltosäätiölle. Säätiö kerrytti varal-

n Suojeluskuntaperhe: Käsite suojeluskuntaperhe realisoitui usein käytännön 
perhe-elämässä. Vaasalainen Salmen perhe perhekuvassa v. 1939. Äiti Elmire Sal-
mi, Sippolan Lottien pj. 1922–32 ja Vaasan Lottien pj. 1932–44, isä suojeluskunta-
vääpeli Armas Salmi, lapset vasemmalta suojeluskuntalainen, res. vänr. Jorma, 
lotta Pirkko ja suojeluskuntalainen Sipri. Lapset aloittivat sk-uransa sotilaspoiki-
na ja pikkulottana.
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perinnetyössä otettiin, 

kun marraskuussa 1981 
perustettiin yhdistys 

suojeluskuntien ja Lotta 
Svärdin perinteiden 

vaalimiseksi.
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lisuuttaan muilla lahjoituksilla ja pe-
rustamalla yritystoimintaa sodasta 
palanneiden lottien työllistämiseksi.  
Säätiö jatkoi myös muuta aiemman 
Lottajärjestön toteuttamaa huolto- ja 
avustustoimintaa. Vuonna 2004 Suo-
men Naisten Huoltosäätiö vaihtoi ni-
mekseen Lotta Svärd Säätiö. Säätiö 
tukee nykyisin myös vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä ja tekee omaa 
perinnetyötä ylläpitämällä Tuusulan 
Syvärannan Lottamuseota.

Entiset lotat alkoivat jo 1950-luvul-
la kerätä muistitietoa ja muuta aineis-
toa järjestönsä toiminnasta. Toiminta 
tapahtui julkisuudelta piilossa. Lotti-
en perinnetyön näyttävä avaus tapah-
tui 13.9.1991 Finlandia-talossa järjes-
tetyssä Lottajärjestön perustamisen 
70-vuotisjuhlassa, jonka järjestelyis-
tä vastasi Suomen Maanpuolustus-
historiallinen yhdistys. Valtiojohto ja 
Puolustusvoimat tukivat juhlaa avoi-

mesti osallistumalla sekä juhlan suun-
nittelutyöhön että itse juhlaan. Lotti-
en oma perinnetyö käynnistyi tämän 
jälkeen ripeästi. Suomen Rintama-
naisten tuella perustettiin ensin tam-
mikuussa 1992 Helsingin Lottaperin-
neyhdistys, joka vastaavien muiden 
yhdistysten syntymisen jälkeen muu-
tettiin v. 1993 Suomen Lottaperinne-

n Ruskan keskellä Vaasan Kasarmin-
torin Perinnemuurin tuntumassa as-
televa Tea Helenelund-Suomisen 
Lotta-patsas (2005) on saanut Lottape-
rinnepäivänä sinivalkoisen kukkalait-
teen juurelleen.

liitoksi. Lottaperinneyhdistyksistä tuli 
liiton jäsenyhdistyksiä.

Suomen Lottaperinneliiton Vaa-
sassa 2.-3.10.2021 pidetyn liitto-
kokouksen yhteydessä järjestettiin 
myös valtakunnalliset Lottaperinne-
päivät. Perinnepäiviä sävyttivät me-
neillään ollut Lottajärjestön perusta-
misen 100-vuotisjuhlavuosi, lottien 
valtakunnallisen perinnetyön alka-
misen 30-vuotismuisto sekä päivien 
järjestelyistä vastanneen Vaasan Lot-
taperinneyhdistyksen perustamisen 
20-vuotisjuhlatapahtuma. Vaikea ko-
ronapandemiatilanne oli merkinnyt 
lottien juhlavuoden tapahtumien to-
teuttamista usein ilman yleisöä. Vaa-
san perinnepäivien aikaan olosuhteet 
sallivat kuitenkin myös yleisön muka-
naolon, ja kaupungintalossa järjestet-
tyyn pääjuhlaan olikin kokoontunut 
suuri joukko lottaperinteen vaalijoita 
ja muuta maanpuolustusväkeä.
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n Oikealla suojeluskuntain sotilaspoi-
kia Santahaminassa 1934.

n Lottajärjestö lakkautettiin 1944.
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Sotilaspojat
Suojeluskuntajärjestön toiminnas-
sa olivat alkuvuosista alkaen muka-
na myös nuoret pojat ja tytöt. Pojat 
toimivat erityisissä poikaosastoissa il-
man aseita ja varsinaista sotilaallis-
ta toimintaa. Tytöt toimivat Lottajär-
jestössä lottatyttöinä tai pikkulottina 
ikäisilleen sopivissa avustustehtävis-
sä. Poikaosastoissa toimivien poikien 
nimitys vakiintui sotilaspojiksi ja hei-
dän asemansa virallistui v. 1928 an-
netussa suojeluskuntia koskevassa 
asetuksessa. Sotilaspoikajärjestön vi-
rallista luonnetta vahvisti erityisesti 
suojeluskuntien ylipäällikön kenraa-
li Malmbergin päiväkäsky vuodelta 
1941, jossa hän nimesi yhteisön ru-
nebergiläisessä Vänrikki Stool -hen-
gessä suojeluskuntapojiksi ja mää-
räsi heille everstiluutnanttitasoisen 
komentajan. Pikkulotilla ei vastaavaa 
selvää omaa järjestöä ollut, vaan he 

toimivat Lotta-yhteisöissä omalla toi-
menkuvallaan. 

Sotilaspoikien valtakunnallinen 
perinnetyö alkoi virallisesti v. 1991, 
joten vuosi 2021 oli myös tämän pe-
rinnetyön 30-vuotisjuhlavuosi. Ikä-
rakenteesta johtuen juhlavuodesta 
pääsi nauttimaan suhteellisesti suu-
rempi osa aikanaan aktiivitoimin-
nassa mukana olleita kuin muissa 
suojeluskuntaperheen järjestöissä. 
Sotilaspoikien perinnetyölle loi taus-
taa Pentti Pirhosen v. 1977 ilmesty-
nyt teos Suomalaisia sotilaspoikia. 
Tampereella järjestettiin 29.5.1991 
Sotilaspoikien Perinnekillan (nykyi-
sin Sotilaspoikien Perinneliitto) pe-
rustava kokous, jonka yhteydessä 
jaettiin ensimmäiset sotilaspoikaris-
tit sotilaspoikatoiminnassa mukana 
olleille. Tästä toukokuun lopun päi-
västä on tullut Sotilaspoikien Perin-
nepäivä. Sotilaspojat saivat v. 1997 

itsenäisyyspäivän aattona Sotilaspoi-
ka-patsaan Lahteen. 

Sotilaspoikaperinteen 30-vuoti-
sen toiminnan merkeissä oli tarkoitus 
järjestää näyttävä juhlatilaisuus lii-
ton liittopäivien yhteydessä elokuus-
sa 2021 Nokialla. Koronan takia juh-
la jouduttiin kuitenkin peruuttamaan. 
Lahden Sotilaspoikapatsaalla järjes-
tettiin perinnepäivänä 29.5 seppeleen-
laskutilaisuus. Sotilaspoika-järjestö 
sai perinnepäivänä lisäksi muistolaa-
tan Vaasan Kasarmintorilla sijaitse-
vaan Perinnemuuriin. Muistolaatta 
on muurin uusin tulokas 27 vastaa-
van laatan joukossa. Laatta sai sijain-
nin muurin osassa, jonka muut laa-
tat edustavat suojeluskuntia ja Lotta 
Svärdiä sekä eräitä Puolustusvoimien 
lakkautettuja alueellisia hallintoyksi-
köitä (sotilaslääni, sotilaspiiri, soitto-
kunta). Laatan paljastustilaisuudesta 
oli artikkeli Maanpuolustaja-lehdes-
sä 2/2021.

Suojeluskuntajärjestöihin liittyväs-
tä perinnetyöstä on laadittu kattava 
esitys verkkosivustolle www.perinne.
fi. Sivuston laadinnasta ja ylläpidosta 
vastaa Suojeluskuntajärjestön perin-
teet ry. Sivusto ei ole ylläpitäjän koti-
sivu vaan yleinen tutkittuun ja muu-
hun luotettavaan tietoon perustuva 
informaatiolähde suojeluskuntajärjes-
töstä ja siihen kohdistuvasta perinne-
työstä. Sivusto on kaikkien kiinnostu-
neiden vapaasti käytettävissä.

Ja lopuksi vielä kertauksena yksi 
viisaus 380 vuoden takaa. Kunin-
kaallisen Turun Akatemian vuoden 
1640 vihkimisjuhlan professorijäsen 
Michael Wexionius Gyldenstolpe to-
tesi v. 1642 ilmestyneessä väitöskir-
jassaan De Prudentia (Viisaudesta) 
seuraavasti: ”Viisauden perusasia on, 
että valitaan hyvä ja vältetään paha. 
Jotta saisimme tämän viisauden, tar-
vitsemme kolminkertaisen silmän. 
Muistin, jolla tarkastellaan mennyt-
tä, ymmärryksen, jolla tarkastellaan 
nykyhetkeä, ja huolenpidon, jolla tar-
kastellaan tulevaa.” Perinnetyöllä on 
paikka tämän viisauden osatekijänä.
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n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN

Vaasan suojeluskunnan Valkolinna
Vaasan (suomalainen) suojeluskunta toimi kaksi ensim-
mäistä vuosikymmentä vuokratiloissa, kunnes se talviso-
dan alla 1939 sai käyttöönsä omat, suojeluskunnalle varta 
vasten suunnitellut tilat. Arkkitehti Viljo Revellin suunnit-
telema moderni funkkistyylinen betonirakenteinen suoje-
luskuntatalo nousi Vaasan ydinkeskustan tuntumaan rau-
tatieaseman läheisyyteen. Valkoiseksi maalattu rakennus 
sai nimekseen Valkolinna. Rakennuksessa oli toimitilat 
paitsi Vaasan Suojeluskunnalle myös lotille, erillisiä koko-
ustiloja sekä tykkihalli. 

Valkolinnan käyttö maanpuolustustarkoitukseen jäi lo-
pulta kuitenkin vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. Edessä oli vii-
si vuotta kestänyt sota-aika, jolloin miehet olivat suuren 
osan ajasta rintamalla. Kotirintamalla toimivat suojelus-
kuntalaiset ja lotat luonnollisesti käyttivät taloa. Tärkeän 
käyttäjäryhmän muodostivat myös sotilaspojat, joille talo 
oli tukikohtana heidän sotilassairaalan lähetti- ym. toimin-
nassaan. Jatkosodan aikana Vaasassa toimi kaupungin il-
mapuolustusta varten perustettu 53. raskas it-patteri, jossa 
valvonta- ja tähystystehtävät olivat pääosin sotilaspoikien 
tehtävänä, varsinaista sotilashenkilöstöä oli hyvin vähän. 

Tämä oli mahdollista, koska Vaasaa ei jatkosodassa lopulta 
pommitettu lainkaan, toisin kuin talvisodassa, jolloin Vaa-
sa koki tuhoisat pommitukset.

Vaasan suojeluskunta koki syksyllä 1944 saman kohta-
lon kuin suojeluskuntajärjestö kaikkine osatoimintoineen 
(suojeluskunnat, Lotta Svärd ja sotilaspojat) kokonaisuu-
dessaan, se lakkautettiin rauhanehtojen perusteella. Suo-
jeluskunnan omaisuus onnistuttiin kuitenkin pääosin pe-
lastamaan siirtämällä se tarkoitusta varten perustetun 
yleishyödyllisen säätiön, Vaasan Huolto- ja Kulttuurisääti-
ön nimiin.

Huolto- ja Kulttuurisäätiö ei kuitenkaan onnistunut järjes-
tämään hienolle talolle alkuperäiseen tarkoitukseen liittyvää 
toimintaa vaan pani sen yleiseen myyntiin. OTK osti kiinteis-
tön ja perusti tiloihin lihanjalostustehtaan. Toiminta loppui 
aikanaan, ja alkoi vähitellen kiinteistön alennustila kohti lo-
pullista tuhoa. Eräs rakennusliike osti kiinteistön tarkoituk-
senaan purkaa talo ja rakentaa tilalle asuntoja. Riitaisa aika 
talon suojeluhankkeineen, valituksineen ja rakennusliikkeen 
konkursseineen piti rakennuksen vuosikaudet tyhjillään. Ilki-
vallasta ja muista syistä johtuen rakennus rapistui vähitellen 
käyttökelvottomaksi ja johti sen purkamiseen. 2010-luvulla 
tontille nousi viimein kaksi kahdeksankerroksista kerrosta-
loa. Valkolinna elää enää vain taloyhtiöiden nimissä: asunto-
osakeyhtiöt Vaasan Valkolinna ja Vaasan Majuri. 

Vaasan Kiltatalo 
suojeluskuntajärjestön perinteen vaalijana sekä maanpuolustus- ja 

veteraanijärjestöjen yhteistyön toteuttajana
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Vaasan Kiltatalon perustaminen
Vaasan Kiltatalo on alun perin 12 vaasalaisen vapaaeh-
toista maanpuolustustyötä tukevan järjestön rakentama 
ja ylläpitämä kokoontumispaikka meren rannalla Vaasan 
Gerbyssä. Rakennushankkeen aktiivisena koordinoijana 
1980- ja 1990-lukujen vaihteessa toimi Österbottens För-
svarsgille - Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf ja sen sil-
loinen puheenjohtaja kanslianeuvos Holger Strandberg. 
Sotaveteraanit kytkeytyivät voimakkaasti mukaan hank-
keeseen, koska kanslianeuvos Strandberg toimi samanai-
kaisesti myös Vasa Krigsveterandistrikt – Vaasan Sotave-
teraanipiiri rf:n puheenjohtajana. Hankkeelle asetettiin 
johtokunta, jossa olivat edustettuna vaasalaiset vapaaeh-
toiset maanpuolustusjärjestöt ja puolustusvoimat.

Gerbyssä, Solasaarentien päässä sijaitseva ranta-alue, 
jolle Kiltatalo pystytettiin, on laajuudeltaan n. 5 000 m2 
ja kuului ennen vuotta 2000 puolustusvoimille. Vaasalai-
set joukko-osastot Jääkäripataljoona 1 (1957 alkaen Poh-
janmaan jääkäripataljoona) ja Vaasan rannikkopatteristo 
olivat käyttäneet aluetta harjoittelu- ja leirialueenaan. Ny-
kyisin maa-alueen omistaa Vaasan kaupunki. Kiltatalora-
kennus puolestaan omaa merkittävän aseman vaasalaises-
sa maanpuolustushistoriassa. Talo toimi alkuaan Vaasan 
suojeluskunnan hallinnoiman Paukkulan ampumaradan 
paviljonkina Purolan kaupunginosassa. Suojeluskuntajär-
jestön lakkauttamisen yhteydessä talon omistus siirtyi Vaa-
san Huolto- ja Kulttuurisäätiölle ja Vaasan Ampujat ry:lle. 
Ampumaradan käyttö kuitenkin lopetettiin 1980-luvulla 
asutuksen levittyä aivan sen tuntumaan. Myös ampuma-
radan paviljonki jäi vaille käyttöä ja uhkasi tuhoutua. Kil-
tatalo-hankkeen käynnistyttyä Vaasan Huolto- ja Kulttuuri-
säätiö lahjoitti paviljonkirakennuksen v. 1988 talohanketta 
valmistelevalle toimikunnalle. Talon hirsinen runko siirret-
tiin nykyiselle paikalleen v.1989. Talon siirto ja käyttökun-
toon saattaminen toteutettiin lahjoitusvaroin ja vapaaeh-
toistyöllä. Rakennustöistä vastasivat pääosin vaasalaiset 
sotaveteraanit runsaan 19 000 tunnin työpanoksella. Ta-
lon käyttöönotto tapahtui toukokuussa 1991. Kuvanveistä-
jä Tea Helenelund muotoili Kiltatalosta reliefin, jota malli-
na käyttäen valmistettiin plaketteja: kullattuja, hopeoituja 
ja pronssisia. Näitä myymällä kerättiin varoja hankkeen ra-
hoittamiseksi.

Alueelle valmistui lisäksi v. 1997 hirsinen varastoraken-
nus, joka siirrettiin Jurvan Närvijoelta. Rakennuksen lah-
joitti rouva Gunvor Lattunen. Alueen rannassa sijaitsevan 
rantasaunan omistanut Vaasan Päällystöyhdistys ry lahjoit-
ti saunan v. 1999 Kiltataloa ylläpitävälle yhdistykselle.

Valmistuttuaan Kiltatalo siirtyi alun perin tehdyn sopi-
muksen mukaisesti puolustusvoimien omistukseen, ja sen 
hallinnointia varten perustettiin Vaasan Kiltatalo – Gillenas 
Hus i Vasa -niminen yhdistys. Maa-alueen ja Kiltatalo-ra-
kennuksen siirryttyä valtion ja kaupungin välisissä kiinteis-
töjen vaihtokaupoissa Vaasan kaupungin omistukseen yh-
distys rekisteröitiin. Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa 
ry osti Vaasan kaupungilta alueella sijaitsevat rakennukset 
muodolliseen kauppahintaan vuonna 2001. Tosiasiallises-
tihan Kiltatalon olivat kustantaneet jo 10 vuotta aikaisem-

min yhdistyksen jäseninä olevat vapaaehtoiset maanpuo-
lustusjärjestöt lahjoitusvaroin ja talkoovoimin. Tontti jäi 
kaupungin omistukseen, ja Kiltatalo on tontilla vuokralla. 
Kaupunki on ollut osaltaan Kiltatalo-yhteisölle myötämieli-
nen, joka ilmenee mm. siten, että pitkäaikaiseen vuokraso-
pimukseen perustuva vuokra on lähes nimellinen.

Vaasan Kiltatalon nykytila 
Vaasan Kiltatalo on edelleen pääosiltaan hyvässä kun-
nossa ja sopii hyvin kokous-, koulutus-, virkistys- ja juh-
lakäyttöön. Ylläpidosta sekä huolto- ja korjaustöistä ovat 
vastanneet jäsenjärjestöjen edustajat talkooperiaatteella. 
Merkittävää työvoimatukea on saatu mm. Vaasan ammatti-
opisto Vamian opiskelijoiden työharjoittelukohteena. Mate-
riaalista tukea on saatu monilta yrityksiltä joko lahjoituksi-
na tai huomattavin alennuksin. Investointeja ovat tukeneet 
eri säätiöt.

Pääsalissa on pöydin ja tuolein varustetut tilat 40 hen-
gelle. Tilassa on myös takkanurkkaus. Keittiötilassa on 
liesi-uuniyhdistelmä, jääkaappi, astianpesukone, mikro-
aaltouuni ja kahvinkeittimet. Viime aikojen merkittäviä 
investointeja ovat olleet 2010-luvun alussa toteutettu sau-
naosaston peruskorjaus ja uudistaminen nykypäivää vas-
taavaksi. Tärkeä investointi oli myös Kiltatalon liitäminen 
kaupungin vesijohtoverkostoon. Alkuvuosina Vaasan ran-
nikkopatteristo toimitti veden säiliöillä talolle. Ilmalämpö-
pumpun hankinnalla tavoitellaan sähkölämmitteisen talon 
lämmityskustannusten alentamista ja miellyttävää sisäil-
maa eri säillä. Vuonna 2020 uusittiin talon kaikki ikkunat 
sekä terassille johtava ovi. Kesällä 2022 on uusittu talon 
merenpuoleisen julkisivun laudoitus. Pääsalin kalusto on 
uusittu ja astiastoa on täydennetty erityisesti juhlakäyttöä 
ajatellen. Laaja ulkoalue grillausmahdollisuuksineen, ran-
toineen ja rantasaunoineen tuo erityisesti kesäaikaan talon 
käytölle merkittävää lisäarvoa.

Vaasan Kiltatalo – Gillenas Hus i Vasa ry:n jäsenyhdistykset
Perustajajäsenet
J. Rintasen ampumaurheilun tuki ry
Merenkurkun Kilta ry 
Vaasan Kiltapiiri – Vasa Gillesdistrikt ry
Vaasan Päällystöyhdistys ry
Vaasan Reserviläiset ry
Vaasan Reserviupseerikerho ry
Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa Reserofficedistrikt ry
Vaasan Rintama- ja sotaveteraanit - Vasa Front- och krigsveteraner ry 
Vaasan Suomalainen Klubi ry
Vaasan Upseerikerho ry (lopettanut toimintansa)
Vasa Reservofficersklubb rf
Österbottens Försvarsgille – Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf

Myöhemmin liittyneet jäsenet
Pohjanlahden Laivastokilta ry
Pohjanlahden Merivartiokilta ry
Vaasan Lottaperinneyhdistys – Lotta Traditionsförening i Vasa ry
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Komeat kunniamerkit Vaasan 
Sotaveteraanimuseon kokoelmiin

T
iukassa 29.1.1918 synty-
nyt Gunnar Mangsin isä 
Börje Michael Mangs († 
22.10.2000 Kalix, Ruotsi) ja 
Kokkolassa 9.11.1924 syn-
tynyt äiti Marita Synnöve 

Åkerberg († 13.3.1999, Kalix) tutustui-
vat toisiinsa sodan aikana Helsingissä, 
avioituivat heti sodan päätyttyä, saat-
toivat opintonsa loppuun ja muuttivat 
pian pysyvästi Ruotsiin. Gunnar Mangs 
on koonnut lähinnä omia ja sisarensa 
lapsia varten kertomuksen isänsä ja äi-
tinsä sodanaikaisista vaiheista. Hän 
luovutti kopion tästä kirjoituksestaan 
kunniamerkkien yhteydessä Vaasan So-
taveteraanimuseolle. 

Olen laatinut suomenkielisen tii-
vistelmän tästä Gunnar Mangsin kir-
joittamasta vanhempiensa tarinasta. 
Poikkeuksellisen hieno kunniamerk-
kikokonaisuus ansaitsee mielestäni 

myös taustatietojen julkistamisen. Eri-
tyisen kunnioitettavaa on se, että van-
hempiensa Ruotsiin muuton seuraukse-
na ruotsalaisessa yhteiskunnassa koko 
elämänsä viettänyt Mangs arvostaa 
suomalaisia juuriaan ja vanhempien-
sa panosta maamme itsenäisyyden säi-
lyttämisessä siinä määrin, että haluaa 
välittää tiedot näistä myös suvun nuo-
remmille sukupolville ja haluaa palaut-
taa vanhempiensa oman isänmaansa 
hyväksi tekemästä työstä saamat tun-
nustukset alkulähteelleen.  

Börje Mangsin sotapolku
Börje Mangs suoritti ylioppilastutkin-
non Kristiinankaupungin ruotsinkieli-
sessä yhteiskoulussa 1937. Hän suo-
ritti 15 kuukauden mittaisen vänrikin 
arvoon johtaneen varusmiespalveluk-
sensa 1938–39. Syksyllä 1939 hän aloit-

n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN

n Luutnantti Börje Mangs informoi 16.6.1943 
rykmentinkomentaja Alpo Marttista suunni-
telmista tähystyspartioiksi vihollisen Meri- 
tukikohtaan. Iskuryhmiä johtaisivat Harry Järv 
ja Börje Mangs.

Ruotsissa syntynyt ja 

siellä koko ikänsä asunut 

suomalaistaustainen 

Gunnar Mangs oli kesällä 

yhteydessä Vaasan Sota-

veteraanimuseoon ja 

ilmaisi halunsa lahjoittaa 

hallussaan olevat 

sotaveteraani-isänsä ja 

lottana toimineen äitinsä 

kunniamerkit museolle. 
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ti metsänhoitajan tutkintoon tähtää-
vät opintonsa Helsingin yliopistossa. 
Opinnot kuitenkin keskeytyivät talvi-
sodan alkaessa. Mangs toimi sodas-
sa joukkueenjohtajana, loppuvaihees-
sa myös komppanianpäällikkönä JR 
69:n riveissä Laatokan pohjoispuo-
lella, Kollaan rintamalla. Ansioistaan 
talvisodassa Mangsille myönnettiin 
4. luokan Vapaudenristi miekkojen 
kera. VR4:n saadessaan hän oli vain 
22-vuotias. 

Syksyllä 1940 Mangs jatkoi keskey-
tyneitä opintojaan Helsingissä. Kevääl-
lä 1941 hän aloitti opintoihin kuuluvan 
harjoittelun Ruotsissa Kruununtilavi-
rastossa (Domänverket). Harjoittelu-
jakso keskeytyi uuteen palvelukseen-
astumismääräykseen 1.7.1941. Hänet 
sijoitettiin JR 61:een (Sextiettaniin), 
ensimmäisenä tehtävänään 3. patal-
joonan lähettiupseeri. JR61 eteni koh-
ti Syväriä, joka saavutettiin 8.9.1941. 
Rykmentti pysyi Syvärin Shemenski-
lohkolla aina kesään 1944 asti. 

Hyökkäysvaiheen päätyttyä Mangs 
ylennettiin luutnantiksi, ja hän sai 
toisen Vapaudenristinsä, nyt VR4:n 
miekkojen ja tammenlehvän kera. 
Huhtikuussa 1942 rykmentti kävi ko-
via taisteluja vihollista vastaan. Ase-
mat säilytettiin, mutta JR61 menetti 
56 miestä kaatuneina ja 193 haavoit-
tui. Rykmentin komentajaksi tuli tou-
kokuussa 1942 everstiluutnantti Alpo 
Marttinen, joka toimi komentajana 
sodan loppuun asti. Marttisesta joh-
dolla rykmentistä kouliintui eliitti-
joukko-osasto.

Luutnantti Mangsista tuli syys-
kuussa 1942 JR61:n II pataljoonan 5. 
komppanian päällikkö. Asemasodan-
kin aikana komppania kävi kiivaita 
taisteluja vihollista vastaan. Muka-
na oli myös runsaasti partiotehtäviä. 
Yksi merkittävimmistä voitoista oli 
neuvostoarmeijan Meri-tukikohdan 
valtaaminen ja tuhoaminen heinä-
kuussa 1943. Ansioistaan komppani-
anpäällikkönä Mangs sai marraskuus-
sa 1943 sekä VR3:n miekkojen kera 
että VR3:n miekkojen ja tammenleh-
vän kera. 

Kevättalvella 1944 asemasotavaihe 
oli niin stabiili, että Börje Mangs sai 

lomaa jatkaakseen jo kahdesti keskey-
tyneitä opintojaan. Tällöin hän tapasi 
Svenska Handelshögskolanissa opis-
kelevan Marita Åkerbergin. Pari aloitti 
seurustelun, joka kuitenkin pian kes-
keytyi ja siirtyi kirjeenvaihdon tasolle, 
kun molemmat saivat komennuksen 
takaisin tehtäviinsä. Börje palasi 5.6. 
joukko-osastoonsa Syvärille ja Marita 
3.6. radistilotaksi Suursaarelle.

17. Divisioona, johon JR61 kuu-
lui, oli Mangsin palatessa rintamalle 
reservissä rintaman takana Laatokan 
pohjoispuolella. Vihollisen suurhyök-
käyksen edetessä Karjalankannakselle 
divisioona siirrettiin junakuljetuksel-

n Tuore aviopari Marita ja Borje Mangs 29.10.1944.

n Börje ja Marita Mangsin kunniamerkit Vaasan sotaveteraanimuseon kunniamerkkivitriinissä.
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la sinne. Divisioona saapui 22.6. alu-
eelle ja korvasi paniikkiin joutuneet 
joukot, jotka olivat luopuneet Viipu-
rin puolustamisesta. JR61:n tehtä-
väksi tuli torjua vihollisen hyökkäyk-
set Tienhaaran alueella. Ratkaisevat 
taistelut käytiin 23.6. Vihollinen tor-
juttiin tällä alueella lopullisesti niin, 
että asemat säilytettiin sodan loppuun 
asti. Seuraavien viikkojen aikana vas-
taavat tulokset saavutettiin Talissa ja 
Ihantalassa.

Komppanianpäällikkönä toiminut 
Börje Mangs haavoittui Tienhaaran 
taistelussa vakavasti. Hän sai kranaa-
tin räjähdyksessä runsaasti sirpaleita 
yläruumiiseensa niin, että mm. keuh-
kot vaurioituivat vakavasti. Kolmen 
kuukauden hoito Tampereen sotilas-
sairaalassa johti kuitenkin nopeaan 
toipumiseen. Muistona taistelusta 
Mangs sai kuitenkin kantaa loppu-
elämänsä selässään lukuisia kranaa-
tinsirpaleita, joilla hän myöhemmin 
hämmästytti ruotsalaisia röntgenlää-
käreitä. Ansioistaan Tienhaaran tais-
teluissa Mangsille myönnettiin kap-

teenin arvo, ja hän sai heinäkuussa 
1944 2. luokan Vapaudenristin miek-
kojen kera. Kunniamerkin myöntö on 
eräänlainen harvinaisuus: Mangs oli 
merkin saadessaan vain 26-vuotias, 
eikä ollut tavanomaista, että kaptee-
nille myönnettiin VR2.

Marita Mangs lottana 
kotirintamalla ja 
sotatoimialueella
Marita Åkerbergin isä toimi lennä-
tinvirkailijana rautateillä Kokkolassa 
ja äiti hoiti lapsia kotona. Äiti kuoli 
Maritan ollessa 12-vuotias. Isä muutti 
nuorempien lasten kanssa 1939 Tam-
misaareen, ja Marita jatkoi asumista 
Kokkolassa isovanhempiensa luona. 
Marita liittyi pikkulottiin ja toimi talvi-
sodan ajan sotilassairaalassa ja ilma-
valvontatehtävissä. Välirauhan alet-
tua hän muutti Helsinkiin kouluun ja 
osallistui jo kesällä pikkulottatoimin-
taan. Seuraavaksi talveksi hän muut-
ti perheensä luokse Tammisaareen ja 
jatkoi koulunkäyntiään. Jatkosodan 

alettua hän osallistui koulunkäynnin 
ohella ilmavalvontaan Tammisaaressa 
ja Tikkurilassa.

Marita suoritti ylioppilastutkinnon 
1942 ja kirjautui ekonomiopiskelijaksi 
Hankeniin. Kesällä 1942 hän koulut-
tautui Ahvenanmaalla radistilotaksi ja 
toimi sen jälkeen lennätintehtävissä 
Hangossa. Pian hänet siirrettiin vas-
taaviin tehtäviin Suursaarelle Suo-
menlahden itäosaan. Nuori radisti-
lotta koki Suursaarella myös sodan 
kauhunhetkiä. Aselevon jo tultua ja 
Suomen saatua velvoitteen karkottaa 
saksalaiset joukot maasta saksalaiset 
yrittivät 14.9.1944 miehittää Suursaa-
ren. Valtausyritys johti ankariin tais-
teluihin, joissa 153 saksalaissotilasta 
kuoli ja yli 1 000 otettiin vangeiksi. 
Suomalaissotilaita kaatui 37. Kotivä-
elle lähettämässään kirjeessä Marita 
kertoo kokeneensa tuolloin päivän, 
josta ei tuntunut koskaan tulevan lop-
pua.

Börje Mangsin kunniamerkit
1. VR2 miekkojen kera .......................................................... (18.6.1944)
2. VR3 miekkojen ja tammenlehvän kera ....................(16.11.1943)
3. VR3 miekkojen kera ........................................................(16.11.1943)
4. VR4 miekkojen ja tammenlehvän kera ...................... (10.2.1941)
5. VR4 miekkojen kera .......................................................... (20.6.1940)
6. Talvisodan muistomitali ”Laatokan Karjala)
7. Jatkosodan muistomitali
8. 12. Divisioonan Talvisodan muistomitali, Kollaan rintama 6/12 1939 – 13/ 1940
9. 17. Divisioonan muistomitali ”Syväri–Kannas” 1941-1944
10. Ruotsin Vapaaehtoisjoukkojen muistomitali
11. Sininen Risti
12. Suomen Sotaveteraaniliiton 25-vuotismuistomitali

Marita Mangsin kunniamerkit
1. Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan mitali
2. Talvisodan muistomitali
3. Jatkosodan muistomitali
4. Rannikkotykistön muistomitali
5. Kotirintaman muistomitali
6. Sininen Risti
7. Lotta Svärdin ansiomitali
8. Suomen Sotaveteraaniliiton 25-vuotismuistomitali
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Jalkaväkimuseon 
40-vuotisjuhlanäyttely: 

Maaston kätkemät – Pohjoiset 
taistelijat 

Näyttely esittelee moderneja jalkaväen taistelijoita ja 
heidän varusteitaan Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. 
Kaksivuotinen näyttely on osoitus jalkaväen pohjois-
maisen yhteistoiminnan laajuudesta ja maidemme yh-
teneväisyydestä. Näyttelyssä esiteltävät varusteet ovat 
viimeiset kansalliset varusteet Suomessa ja Ruotsissa. 
Pohjoismaiden yhtenäinen taisteluasukonaisuus Nor-
dic Combat Uniform korvaa kansalliset taisteluasut 
vuonna 2023. Pohjoismaiden maastopukujen kuviot ja 
väritykset ovat huomattavan erilaisia samankaltaisista 
luonto-olosuhteista huolimatta. Uudetkin asut tulevat 
säilyttämään kansalliset maastokuosit. Näyttelymme 
avaa syitä tähän. Tanskan puolustusvoimilla on jo nyt 
käytössään kansainvälinen maastokuvio.
https://jalkavakimuseo.fi/
 
Tee kesä- tai syysretki Mikkeliin Jalkaväkimuseon 
40-juhlavuoden uutuusnäyttelyyn kiltajäsenhintaan! 
Näyttely esittelee Suomen, Ruotsin ja Tanskan jalka-
väkisotilaiden moderneja varusteita. Vuonna 2023 
kansalliset asut tulevat korvautumaan Pohjoismaiden 
yhtenäisellä taisteluasukokonaisuudella. Näyttelyssä 
on tilaisuus tutustua nykyisten asujen ja varusteiden 
eroihin ja historiaan.
https://jalkavakimuseo.fi/

Lisätietoja: 
Riikka Sinokki
riikka.sinokki@jalkavakimuseo.fi

Markku Riittinen, museonjohtaja
markku.riittinen@jalkavakimuseo.fi

Anne Laakso
Viestintä
anne.laakso@eddaproductions.fi
050 355 0643

Vapaussodan Perinneliiton  
syksy 2022 

Vapaussodan Perinneliitto ry (VAPE) täyttää vuonna 
2023 täydet 30 vuotta. Tämän johdosta Perinneliitto 
julkaisee 30-vuotisjuhlajulkaisun, joka ei tule myyn-
tiin, mutta se tullaan jakamaan Perinneliiton paikal-
lisyhdistyksien jäsenille ilmaiseksi. Tuleva syksy työl-
listää juhlateoksen aineiston keruussa, taitossa sekä 
muissa julkaisuun liittyvissä ajankohtaisissa tehtävis-
sä. Teos tulee olemaan kattava otanta Vapaussodan 
Perinneliiton tapahtumia sekä perinteitä vuosikym-
menten varrelta. 

Juhlakirja on tarkoitus julkaista Tammisunnuntaina 
2023 Tampereen Suomalaisella Klubilla. Jäseneksi lä-
himpään Vapaussodan Perinneliiton paikallisyhdistyk-
seen voit liittyä liiton kotisivulla https://perinneliitto.
fi/yhteystiedot/ 

Kokonaisturvallisuusmessut 
Vapaussodan Perinneliitto tulee näkymään myös Tam-
pereella järjestettävillä kokonaisturvallisuusmessuil-
la 7.-8.10.2022. Esittelypisteeltä tulee löytymään lii-
ton uusia myyntituotteita sekä tietysti myös vanhoja 
myyntiartikkeleita kuten mm. asekätkentämitalia, juh-
lapinssiä sekä Vapaussoturi-lehtiä. Tervetuloa tutustu-
maan valikoimaan sekä toimintaan. 

Vapaussodan Perinneliiton 
Puolukkatalkoot 2022 
Sota-ajan moninaisesta talkootoiminnasta on kulu-
nut jo 80 vuotta. Kotirintaman merkityksen ja yhtei-
söllisyyden esiintuomiseksi Vapaussodan Perinneliit-
to hyväksyi vuoden 2022 toimintasuunnitelmaansa 
puolukkatalkoot. Puolukkatalkoiden kilpailuaika jä-
senyhdistyksien välillä kestää 15.8.-15.10.2022 väli-
sen ajan. 

Kyseessä on yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta tu-
keva tempaus, jossa ei kilpailla hampaat irvessä vaan 
rennosti hyvällä mielellä omaan tahtiin. Tämän hy-
vänmielen tapahtuman eniten puolukkakiloja poimi-
nut henkilö tullaan huomioimaan Vapaussodan Perin-
neliiton kesäpäivillä toukokuussa 2023. 

Liitto on teettänyt vaasalaisen graafikko Jouko Ke-
don suunnitteleman puolukkatalkoot-pinssin, jota liit-
to myy 5 €/kpl. Pinssiä saa tilata VAPE: n toimiston 
kautta vape@perinneliitto.fi. Pinssejä voi tilata, vaik-
ka puolukoita ei poimisikaan, mutta haluaa tukea tal-
kootoimintaa. 

Toivotan kaikille lukijoille oikein mukavaa ja läm-
pöistä syksyn alkua täältä Tampereen toimistolta. 

Marssi jatkuu ja kentällä nähdään… 

Sami Rantanen 
Toiminnanjohtaja 
Vapaussodan Perinneliitto ry
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R
uotsin suurvaltakaudel-
la noin 100 vuoden ai-
kana Stolbovan rauhasta 
vuodesta 1617 ison vi-
han päättäneeseen Uu-
denkaupungin rauhaan 

vuonna 1721 Suomi ylläpiti läänija-
on mukaisesti kolmea ratsurykment-
tiä, joita on historiassa totuttu kut-
sumaan yleisnimellä Hakkapeliitat. 
Joukot olivat: Viipurin ja Savonlinnan 
läänin ratsuväkirykmentti, Hämeen ja 
Uudenmaan läänin ratsuväkirykment-
ti sekä Turun ja Porin läänien ratsuvä-
kirykmentti. 

Ruotsin vakinaisesta ratsuväes-
tä 3/7 eli lähes puolet, yhteensä noin 
3  000 ratsukkoa, tuli vain 400 000 
asukaan maastamme. Suomalaista 
jalkaväkeä eli nihtejä oli vastaavasti 
2/5 eli noin 13 000. Heidän aseistuk-
senaan oli musketit ja piikit.

Tarpeen vaatiessa Suomessa varus-
tettiin myös muita ratsujoukkoja. Yksi 
tällainen joukko oli nyt tarkasteltava 
savolainen ratsuväkirykmentti Mustat 
Rakuunat. Heitä kutsuttiin Mustiksi 
Rakuunoiksi lippunsa värin johdosta 
tai eversti von Burghausenin rakuu-
noiksi joukon komentajan nimen mu-
kaan. 

Joukon komentaja eversti Herman 
von Burghausen oli sukujuuriltaan 
saksalainen mutta syntynyt Virossa 
ja palvellut koko sotilasuransa Ruot-
sin armeijassa. Palattuaan Saksan so-
dasta 1649, vuosi kolmikymmenvuo-
tisen sodan päättymisen jälkeen, hän 
sai kapteenin viran Viipurin ja Savon-
linnan ratsuväkirykmentistä. Seuraa-
vana vuonna kruunu lahjoitti hänel-
le palkkioksi ja säteriksi Moinniemen 

kylän. Myöhemmin hän liitti aluee-
seensa vielä Tynkkylänjoen kylän.

Helmikuussa 1665 everstiluutnant-
ti Herman von Burghausen sai ku-
ningas Kaarle XI:n holhoojahalli-
tukselta tehtävän värvätä Savosta ja 
Käkisalmen Karjalasta puolirykment-
tiin eli neljään komppaniaan tarvitta-
van määrän rakuunoita, yhteensä 500 
ratsukkoa.

Rakuunahan oli kuten tiedämme, 
kevyesti varustettu sotilas, joka liik-
kui ratsain ja taisteli yleensä jalan.  

Perustettavan rakuunayksikön teh-
täväksi suunniteltiin rajavalvonta val-
takunnan itäisellä alueella, joka oli 
kärsinyt lukuisista sodista ja ryöstö-
retkistä.  

Suomalainen ratsuväki muodostui 
1600-luvun lopulle saakka vapaeh-

Artikkeli on lyhennelmä eversti evp. Erkki Laukkasen esitelmästä Hakkapeliittayhdistyksen 95-vuotisjuhlassa.
Esitelmä perustuu FK Jukka A. Torvelaisen tutkimukseen ”Mustat liput, Herman von Burghausen ja Mustat Rakuunat”.

n Sivu Herman von Burghausenin katselmusluettelosta.

Mustat Rakuunat
toisista talonpojista, kun vastaavas-
ti jalkaväki pakko-otettiin. Ratsutilan 
isäntä sitoutui verovapautta vastaan 
varustamaan ratsun ja rakuunan. 
Isännät edustivat samoja sukuja, joi-
ta tuolla alueella elää nykyäänkin. 
Henkilöluetteloissa mainitaan tuttu-
ja savolaisia nimiä kuten Tiainen, 
Kosonen, Makkonen, Seppänen ja 
Laukkanen. Jos isäntä ei itse ratsas-
tanut, niin sotaan lähti joku hänen 
pojistaan, vävyistään tai rengeistään. 
Kruunu antoi rahakorvauksen, mie-
kan ja karabiinin sekä muonituksen ja 
hevoselle rehun. 

Ruotsi oli nousut kuningas Kus-
taa II Adolfin aikana eurooppalai-
seksi suurvallaksi, mikä ei olisi ollut 
mahdollista ilman suomalaisia jouk-
ko-osastoja ja erikoisesti ratsuväkeä. 
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Sotia käytiin Suomenlahden eteläpuolella aina Keski-Eu-
roopassa asti, mitä hyvin kuvaa Hakkapeliittamarssin sa-
nat: ”Kun ratsuamme Nevan vuossa juotettihin, Se ui kuin 
häihin yli Veikselinkin; Se kalpamme kostavan Reinille toi 
ja Tonavasta keisarin maljan se joi!» 

Ruotsin sotatoimien kohdatessa epäonnea Saksassa 
päättivät tanskalaiset käyttää tilannetta hyväkseen ja val-
lata takaisin Ruotsin eteläiset maakunnat. 

Tanskan kuninkaan Kristian V:n armeijan, yhteensä 
14 000 miestä, noustua maihin Skånessa kesäkuussa vuon-
na 1676 aloittivat ruotsalaiset samansuuruisen joukon ko-
koamisen Smålantiin.   

Myös kaikki suomalaiset ratsurykmentit, yhteensä yli 
3 000 ratsumiestä, määrättiin siirtymään kiireesti Turun 
kautta meren yli Tukholmaan. Mustat Rakuunat, jonka 
vahvuus oli kasvanut 1 000 mieheksi ja jonka komentaja 
oli ylennetty everstiksi, oli yksi rykmenteistä. 

Lokakuuhun mennessä Ruotsillakin oli koossa 14 000 
miehen armeija, joka aloitti marssin etelään tavoitteena 
Malmö. Etenemistä hidastivat tanskalaisten upseerien joh-
tamat sissiosastot. 

Ruotsalaisten joukkojen saavuttua Markarydiin kunin-
gas Kaarle XI tarkasti joukot 24. päivänä lokakuuta, jolloin 
Ruotsin kokonaisvahvuus oli 12 000 miestä.

n Kaarle XI Lundin taistelussa 4.12.1676.
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Sissejä vastaan käydyt kahakat ja 
taudit olivat vähentäneet vahvuutta 
niin, että Burghausenin rakuunoita oli 
jäljellä 724 miestä. 

Tanskan kuninkaan johtamat jou-
kot etenivät Lundin alueelle ja leiriy-
tyivät marraskuun alussa kaupungin 
pohjoispuolelle itä-länsi-suunnassa 
virtaavan Kävlinge- oen etelärannalle, 
josta pystyivät valvomaan joen ylitys-
paikkoja. 

Ruotsin armeijan saavuttua alu-
eelle se leiriytyi joen pohjoispuolelle. 
Tanskalaisten olettaessa, että ruotsa-
laiset asettuvat talvileiriin ja jatkavat 
taisteluja vasta keväällä, Ruotsin ku-
ningas päättikin yllättäen hyökätä jää-
tyneen joen yli 4 km länteen tanska-
laisten leirialueelta. 

Hyökkäys alkoi yöllä 4. joulukuu-
ta kello 2.30 ja joukot olivat koko-
naisuudessaan 5.30 mennessä joen 
eteläpuolella, mistä he aloittivat ete-
nemisen etelään kohti Lundin kau-
punkia. Tanskalaisten leiri yllätettiin 
aamuhämärissä lännen suunnasta. 
Alkoi kiivas ja sekasortoinen taistelu.

Tanskalaisten pohjoiseen suuntau-
tunut ryhmitys joutui tekemään täys-
käännöksen ja aloittamaan hyökkä-
yksen kohti vasemmalla sivustalla 
eteneviä ruotsalaisia. Kiivaan ratsuvä-
kitaistelun jälkeen ruotsalaiset saivat 
yliotteen ja painostivat tanskalaisia 
kohti pohjoista Kävlinge-joen suun-
taan.

Samaan aikaan armeijoiden kes-
kustat kävivät ankaria jalkaväki- ja ty-
kistötaisteluja. Tanskalaisen jalkaväen 
hyökkäyksen menestyessä suunnat-
tiin ruotsalainen ratsuväki puolusta-
maan omaa jalkaväkeä yli kaksinker-
taista vihollista vastaan. Tanskalaiset 
puolestaan pyrkivät saartamaan ruot-
salaisen ratsuväen.

Äärimmäisenä vasemmalla si-
vustalla ja pahimmassa puristukses-
sa ollut eversti von Burghausenin ra-
kuunarykmentti taisteli yksin koko 
tanskalaisen ratsuväen oikeaa sivus-
taa vastaan. Rykmentti torjui tanska-
laisten hyökkäykset neljästi, lopuksi 
jalan. Eskadroonat kaatuivat taiste-
lussa everstinsä johtamina lähes vii-
meiseen mieheen ennen kuin ruotsa-

laisten vastaisku toi menestystä. Vain 
muutaman rakuunan onnistui ilman 
ratsuaan murtautua läpi tanskalaispii-
rityksestä.

Ennen iltaa ruotsalaiset saivat tais-
telussa yliotteen, osa tanskalaisista 
pakeni ja hukkui Kävlinge-jokeen, osa 
saarrostettiin ja tuhottiin, osa jäi van-
giksi. Taistelu päättyi, kun talvipäivä 
pimentyi ja pakkanen hiljensi taiste-

Taistelussa kaatui yhteensä noin 9 000 miestä, 
joista kolmasosa oli ruotsalaisia.
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n Mustien Rakuunoiden muistokivi Moinsalmessa parikymmentä kilometriä Ola-
vinlinnasta itään

lukentän. Taistelussa kaatui yhteensä 
noin 9 000 miestä, joista kolmasosa 
oli ruotsalaisia. 

Ruotsin kuningas Kaarle XI tarkas-
ti joukkonsa Lundissa 8.joulukuuta 
1676, jolloin todettiin, ettei Burghau-
senin rakuunarykmenttiä enää ollut 
olemassa. Savosta tulleet Mustat Ra-
kuunat olivat antaneet kaikkensa teh-
täväänsä täyttäessään. Jäljellä olevat 
muutamat rakuunat sijoitettiin toisiin 
rykmentteihin.

Ruotsalaiset saivat runsaan voitto-
saaliin mm. tanskalaisten koko kuor-
maston, kymmeniä tykkejä ja muita 
aseita sekä 64 erilaista sotalippua. 

Tanskalaiset saivat vain Burghau-
senin rakuunarykmentin lipun ja vii-
si komppanialippua, jotka ovat esillä 
museossa Kööpenhaminassa. 

Sodan lopputuloksena Lundin kau-
punki pelastui ja jäi ruotsalaisten hal-
tuun!

Suomessa lähes tuntemattoman 
ratsuväkijoukon Mustien Rakuu-
noiden muistoa kunnioitettiin kaksi 
vuotta sitten paljastamalla rykmentin 
mainetta vaaliva muistokivi Moinsal-
messa, parikymmentä kilometriä Ola-
vinlinnasta itään, vanhan rälssisäterin 
pihapiirissä. 

Olivatko Mustat rakuunat hakka-
peliittoja ja oliko rykmentillä muuta 
yhteyttä kolmikymmenvuotiseen so-
taan kuin että rykmentin komenta-
ja eversti von Burghausen oli siihen 
osallistunut?

Historioitsija Mirka Lappalainen 
esittää hakkapeliitta-käsitteen kannal-
ta keskeisen kysymyksen kirjassaan 
Pohjolan Leijona: 

”Arvoitukseksi jää, mielsivätkö 
nämä miehet olevansa ‘hakkapeliit-
toja’ tai oliko heillä mitään yhteistä 
identiteettiä aikanaan sotakenttien ul-
kopuolella.” 

Hän on kuitenkin vakuuttunut, 
että vallinneet olosuhteet tekivät suo-
malaisista ratsumiehistä joka tapauk-
sessa erityisiä.

”Euroopassa he kuten ratsunsakin 
olivat silmiinpistäviä, puhuivat ek-
soottista kieltä ja pysyivät omiensa 
kesken. He eivät voineet vaihtaa tap-

pion tullen puolta, kuten ulkomaalai-
set palkkasotilaat tyypillisesti tekivät, 
ja taistelivat mahdollisesti myös sik-
si tavanomaista raivokkaammin. So-
tamenestys oli huomionarvoinen ja 
ratsuväki oli jälleen aikakauden so-
turieliittiä. Kotimaassa ratsumiehet 
ja heidät varustaneet talonpojat erot-
tuivat muista merkittävän erityisase-
mansa vuoksi.”  

Ruotsin joukot puolustivat myös 
protestanttista uskoa ja sotamenes-

Sodan lopputuloksena Lundin kaupunki 
pelastui ja jäi ruotsalaisten haltuun!

tyksestä saarnattiin Suomenkin kir-
koissa.

”Elettiin hakkapeliittojen aikaa”, 
summaa historioitsija Lappalainen.
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Vuonna 1981 perustetun rat-

suväen perinnekillan tarkoitus 

on maanpuolustuksen tavoit-

teiden ja turvallisuuspoliitti-

sen tietouden edistäminen, 

ylläpitää sekä edistää jäsen-

temme ratsastusharrastusta 

ja henkistä että fyysistä kun-

toa reippaassa ratsuväenhen-

gessä.

V
uosittain järjestämme rat-
sastuksen Valtakunnallisen 
Veteraanien Ratsastuksen 
mestaruuskilpailun yhteis-
työssä eri ratsastusseurojen 

kanssa sekä perinteisessä talvitapah-
tumassa ratkomme Reserviratsastaji-
en ajomestaruuden ja sen, kuka saa 
Suuret Saappaat -kiertopalkinnon.

Kultainen Reservin 
Ratsastajamitali
Reserviratsastajat ry on luovuttanut 
Suomen Romaniyhdistykselle har-
vinaisen mitalin, kultaisen Reservin 
Ratsastajamitalin isänmaan ja hevos-
perinteen eteen tehdystä työstä.

Kyseessä on Puolustusvoimain ko-
mentajan viralliseksi hyväksymä mi-
tali. Aiemmin Reservin Ratsastaja-
mitalin ovat vastaanottaneet mm. 
tasavallan presidentti Sauli Niinis-
tö ja jalkaväen kenraali Adolf Ehrn-
rooth. Vuonna 2019 kultaisen reservin 
ratsastajamitalin vastaanotti tanssile-
genda  Aira Samulin ratsastusperin-
teen ja maanpuolustuksen hyväksi 
tehdystä työstä. Tämä oli ensimmäi-
nen kerta, kun mitali myönnettiin yh-
distykselle.

40-vuotisjuhlaansa viettävä Reser-
viratsastajat ry laski seppeleen so-
dissa kaatuneiden romanien muisto-

merkille Hietaniemen hautausmaalla. 
Reserviratsastajien jäsenet kertoivat 
haluavansa juhlavuotenaan muistaa 
sodissa palvelleita ja hevostaidoistaan 
tunnettuja Suomen romaneja.

Talvisodan päättymispäivälle suun-
niteltu seppeleenlasku oli koronati-
lanteen vuoksi siirretty syyskuulle.

Reserviratsastajat ry on puolustus-
voimain hevosperinnettä ylläpitävä 
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n jä-
senkilta. Vuonna 1981 perustetun rat-
suväen perinnekillan tarkoitus on 
Puolustusvoimien hevosperinteen ja 
jäsenistön hevosharrastuksen tukemi-
nen sekä maanpuolustustyö.

Reserviratsastajat



MAANPUOLUSTAJA 2•2022 63

Pronssinen mitali (RRm.pr.) annetaan henkilölle, 
joka on myönteisellä suhtautumisellaan maanpuo-
lustustyöhön sekä merkittävällä tavalla toiminnal-
laan edistänyt ratsuväen ja ratsastavan tykistön pe-
rinteiden vaalimista.

Pronssinen mitali annetaan kahden henkilön al-
lekirjoittaman ehdotuksen perusteella. Pronssisen 
mitalin voi saada myös omasta ehdotuksesta.

Hopeinen mitali (RRm.h.) annetaan henkilölle, 
joka on myönteisellä suhtautumisellaan maanpuo-
lustustyöhön sekä hyvin merkittävällä tavalla edis-
tänyt ratsuväen ja ratsastavan tykistön perinteiden 
vaalimista.

Hopeinen mitali annetaan kahden henkilön allekir-
joittaman ehdotuksen perusteella.

Kultainen mitali (RRm.k.) annetaan henkilölle, 
joka on myönteisellä suhtautumisellaan maanpuo-
lustustyöhön sekä erityisen merkittävällä tavalla 
edistänyt ratsuväen ja ratsastavan tykistön perintei-
den vaalimista.

Kultainen mitali annetaan kahden henkilön allekir-
joittaman ehdotuksen perusteella.

Reservin Ratsastajamitalin antaa Reserviratsasta-
jat ry:n hallitus. Perustellut ehdotukset voi lähettää 
paperikirjeenä tai sähköisesti osoitteella:

Reijo Hietamäki
Kasöörinkatu 2 D 76
00520 Helsinki
reijo.hietamaki@gmail.com
Puh. 050 346 6141

Jussi Kuisma
Hämeentie 10
19700 Sysmä
juhani.h.kuisma@gmail.com
Puh. 050 552 0643

n Tasavallan presidentti vastaanottaa Reservin ratsastajamitalin Reservin rat-
sastajat ry:n hallituksen edustajilta.

Reservin ratsastajamitali annetaan 
seuraavin perustein:

n TEKSTI: REIJO HIETAMÄKI



U
krainan sodan käyn-
nistyminen on joh-
tanut sotilaallisen 
voimankäytön vähen-
tymiseen lähiympäris-
tössämme, koska pää-
osa Venäjän joukoista 

on keskittynyt Ukrainan ja Mus-
tanmeren alueelle. Sotilasstrate-
ginen jännite ja Itämeren merkitys 
ovat samalla kasvaneet. Ukrainan 
sodan jälkeen on odotettavissa soti-
laallisen tilanteen kiristyminen Itäme-
ren alueella ja Pohjois-Euroopassa, arkti-
nen alue mukaan lukien.

Helsingin Sanomat kirjoitti 22. maaliskuuta: 
”Aseettomuus on ahvenanmaalaisille ylpeyden 
aihe.” Samaan aikaan Venäjä tappaa ihmisiä, 
tuhoaa kaupunkeja ja kyliä säästämättä naisia, 
lapsia ja vanhuksia. 

Helsingin Sanomat jatkaa: 
”Valtiotieteen tohtori Jukka 

Tarkka on sanonut, että demili-
tarisointi hämää vain kaikkein hy-
väuskoisimpia.” Ja edelleen HS 
lainaa haastattelemaansa eläköi-
tynyttä merivartioupseeria, ko-
mentaja evp. Kyösti Kärkkäistä: 
”Ahvenanmaalaiset ovat hyväus-
koisia. Näitä demilitarisointisää-

döksiä pidetään erikoispiirteenä, 
joka takaa kaiken hyvän siten, ettei 

mitään pahaa voi täällä tapahtua.”

Suojassa pahalta
Jokunen vuosi sitten silloinen puolustusminis-
terimme Jussi Niinistö totesi: ”Demilitarisoitu-
na Ahvenanmaa muodostaa sotilaallisen tyhji-
ön. Se on altis myös rajoitetuille, pienin voimin 

ONNELLISTEN 
SAARET

Ahvenanmaa on Itämeren heikoin lenkki

Venäjän hyökkäys Ukrainaan avasi kaikkien silmät. Tai ei ehkä ihan 
kaikkien. Venäjä ei anna arvoa kansainvälisille sopimuksille, sodan 
oikeussäännöille eikä inhimillisyydelle. Kreml pelaa geostrategista 

valtapeliä. Pelilautana voi olla joku päivä Itämeren alue. Silloin 
pelattaisiin säälimätöntä peliä muun muassa Itämeren strategisista 

saarista, Bornholmista, Gotlannista – ja Ahvenanmaasta. Demilitarisoitu 
Ahvenanmaa on heikoin lenkki Suomelle ja ahvenanmaalaisille.

■ TEKSTI: JARMO SINKKONEN, YE-E VERSTILUUTNANT TI E VP
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toteutettaville nopeille operaatioille.” 
Ahvenanmaan rauhaninstituutti Maari-

anhaminassa tietenkin puhuu mitä lämpi-
mimmin demilitarisaatiosta. Saarelta löytyy 
asukkaita, jotka eivät katso hyvällä Merivoi-
miemme alusten vierailuja sopimusalueella. 
Nämä käynnit sovitaan aina kuitenkin vuo-
sittain etukäteen Ahvenanmaan maakunta-
hallituksen kanssa.

Demilitarisointia valvoo voimassa olevan 
sopimuksen mukaan – Venäjä.

Akilleenkantapää
Ahvenanmaan asema ei ole vain ahvenan-
maalaisten asia. Se, joka hallitsee Ahvenan-

maata, hallitsee merialuetta. Ahvenanmaan 
haltija pystyy asein estämään Suomen me-
rikuljetukset, jotka ovat Suomen hyvinvoin-
nille välttämättömiä. Meri on meille ylivoi-
maisesti tärkein kuljetusväylä. Se vastaa 
80–90 prosentista tuonnin ja viennin arvos-
ta ja myös absoluuttisista tonneista Suo-
messa. Jos meriliikenne estyy, vientitulot ty-
rehtyvät – Suomen hyvinvointiyhteiskunta 
lakkaa olemasta. Lisäksi iso osa ulkomaille 
suuntautuvasta dataliikenteestä kulkee Ah-
venanmaan kautta.

Vastuu maakunnan puolustamisesta kuu-
luu Suomelle. Sen ahvenanmaalaisetkin 
muistavat. Ahvenanmaan asiasta on hieman 
uskallettu jo poliitikkojenkin joukossa puhua 
sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 

Puhemies Matti Vanhanen toivoi äsket-
täin Ahvenanmaalta aloitetta suomalaisten 
joukkojen sijoittamisesta saarille. Jos kaikki 
olisi pelkästään hyvin, niin tokkopa Vanha-
nen olisi asiaa esiin nostanut. Ahvenanmaa-
laiset nostivat asiasta äläkän, ja Vanhanen-
kin joutui selittelemään sanojaan.

Venäjä vahtii ja suunnittelee
Aseettomuutta ja linnoittamiskieltoa valvoo 
virallisesti Maarianhaminassa sijaitseva Ve-
näjän konsulaatti. 

Mikäpäs siinä. Retkeily virka-autolla Itä-
meren kauneimmissa saarimaisemissa per-
heen tai kotimaasta tulleiden vierailijoiden 
kanssa täydellä palkalla on tietenkin suur-

Entä jos Suomi ei ehtisikään avuksi?

■ Ahvenanmaan demilitaroitu  
alue. Demilitarisointia valvoo 
voimassa olevan sopimuksen 
mukaan Venäjä.

■ Alla: maihinnousua ja kan-
sainvälistä yhteistoimintaa on 
harjoiteltu useissa harjoituk-
sissa. Kuvassa ruotsalaiset ran-
nikkojääkärit nousevat maihin 
BALTOPS 2015 -harjoituksessa. 
Taustalla näkyy ruotsalaisten 
rannareiden työjuhta, kuusi-
toistametrinen Stridsbåt 90. 

vallan, Venäjän, virkamiehen etuja. Samal-
la valvotaan, ettei Suomi vaan ole aloitta-
nut linnoitustöitä.

Jotkut Venäjän virkamiehistä ovat mitä 
todennäköisimmin olleet tai ovat edel-
leen peiteviroissa, ja oikea työnkuva on 
sotilaallinen, operatiivinen suunnittelu. 
Ahvenanmaan valtaamiseksi on kaikki-
na rauhan vuosikymmeninä ollut suunni-
telmat valmiina pienimpiä yksityiskohtia 
myöten. Kun maailmantilanne, sotatek-
niikka tai sotilasorganisaation joukkora-
kenne on muuttunut, on Venäjä päivittä-
nyt suunnitelmansa.

Oletettavaa on, että Venäjä on muun 
muassa kartoittanut Ahvenanmaan ties-
tön, satamat sekä maihinnousumahdolli-
suuden tarjoavat laiturialueet, lentoken-
tän, energiajakeluverkon ja sen kriittiset 
solmukohdat sekä data- ja puhelinver-
kon rakenteen. Venäjän joukko-osasto tai 
-osastot, joille Ahvenanmaan valtaamis-
tehtävä on suunnitelmissa nimetty, on 
melkoisella varmuudella lähettänyt avain-
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toteutettaville nopeille operaatioille.” 
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Entä jos Suomi ei ehtisikään avuksi?
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solmukohdat sekä data- ja puhelinver-
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tehtävä on suunnitelmissa nimetty, on 
melkoisella varmuudella lähettänyt avain-

FÖ
RS

VA
RS

M
A

K
TE

N

A
RI

LD
 V

Å
G

EN

■ Venäjän Maarianhaminan konsulaatti.

67MAANPUOLUSTAJA 2•2022



tehtävissä olevia vastuullisia upseereita ”lo-
malle” Ahvenanmaalle tutustumaan operaa-
tioalueeseen paikan päällä.

Nyt meni ihan ilkkaremes-fantasiaksi. Vai 
menikö? Kysy keneltä vain vähän jo pitem-
pään palvelleelta ammattiupseerilta. Näin so-
tatyötä tehdään rauhan aikana kaikissa mais-
sa. Maiden omien tarpeiden ja varautumisen 
mukaisesti. Kaiken varalta. Ei siinä mitään sen 
dramaattisempaa ole.

Yllätyshyökkäys
Kyllähän me kaikki tiedämme, ettei Venäjäl-
lä ole juuri nyt vallitsevassa tilanteessa syytä 
kaapata Ahvenanmaata eikä siinä olisi mitään 
järkeä. Ei hyökkäyksessä Ukrainaankaan ollut 
järkeä – meidän mielestämme. Vaan niin kävi, 
ja tilanteet muuttuvat. Kremlin logiikka on eri 
kuin demokraattisen lännen.

Ahvenanmaan miehitys voisi tapahtua yl-
lätyshyökkäyksenä tilanteessa, jossa Puolus-
tusvoimamme ei olisi vielä saarilla. Eikä Puo-
lustusvoimat todellakaan köykäisesti saarille 
tulisi. Suomi noudattaa sopimusperusteista 
linjaansa. 

Puolustusvoimilla on kuitenkin mahdol-
lisuus ensivaiheessa korottaa kynnystä tun-

keutua saarille demilitarisaatiota rikkomatta 
muun muassa meritorjuntaohjustulenkäytön 
valmiutta kohottamalla. Tunkeutumiskynnys-
tä voidaan nostaa myös sijoittamalla saarille 
rajavartiojoukkoja, jotka pystyvät aseelliseen 
voimankäyttöön.

Unen loppu
Vanhanaikaisessa hitaasti kiristyvässä, laajan 
eurooppalaisen kriisin mallissa Suomen soti-
laat olisivat ehkä jopa ensimmäisenä saarilla. 

Kuten on nähty, voivat nykykriisit olla yl-
lättäviä, myös kahden valtion välisiä ja alkaa 
meidän ymmärryksemme mukaan ilman jär-
kiperäistä syytä. Mutta jos suomalainen puo-
lustus on jo saarella, on saari turvassa kaikis-
sa tilanteissa. Nyt ei ole. Ja ahvenanmaalaiset 
näyttävät haluavan ylläpitää kansainvälisin 
sopimuksin vahvistettua Åland-optiota. Kel-
lä se optio sitten onkaan. Ehkä se on Mosko-
valla.

Hyökkääjä voi valita hyökkäyshetkensä, 
ja varustautumatonta saariryhmää vastaan 
hyökkäys onnistuu. Varmasti. Sen jälkeen saa-
ri voidaan vallata takaisin, mutta se maksaa 
verta.

Ahvenanmaan erikoisoperaatio
Erilaisia toimintamahdollisuuksia on useita. 
Tässä esitetään elementtejä, joita olisi varmas-
ti mukana, olipa valittu toimintatapa millainen 
hyvänsä.

Valmisteluun kuuluu jo kerrottu yksityis-
kohtainen suunnittelu ja keskeisen henkilös-
tön tutustuminen alueeseen ja avainkohteisiin. 
Se on hoidettu kenenkään estämättä. 

Sitten kohteelle valmistellaan erikoisjouk-
kojen varustus: aseet, räjähteet, viestivälineet 
ja ajoneuvot. Saarelle pääsee ajoneuvoineen 
ruotsinlaivoilla, ja asemateriaali voidaan toi-
mittaa diplomaattipostina Manner-Suomeen, 
Ahvenanmaalle tai vaikkapa Ruotsiin ja edel-
leen Ahvenanmaalle. Erikoisjoukkohenkilös-
tö, vaikkapa 50–100 henkilöä tulevat turisteina 
tai työmiehinä päivittäisillä reittilaivoilla. Isku-
osasto on paikalla kenenkään huomaamatta.

Helppo kaappaus
Kun operaatio alkaa aamuyöstä, saarella olevat 
iskuosastot ottavat haltuunsa lentokentän ja 
sen lennonjohdon sekä poliisin ja merivartios-
ton kohteita. Samanaikaisesti voidaan häiritä 
sähkönjakelua joko kyberiskulla tai iskemällä 
suoraan sähkönjakelun solmukohtiin, jotta ai-
heutetaan hämmennystä maarianhaminalais-
ten keskuudessa. Lisäksi puhelinyhteydet voi-
daan katkaista operaattoreiden laitetiloihin 
iskemällä. Kaikki tapahtuu mahdollisimman 
yhdenaikaisesti. Murtovälinein ja räjähdyspa-
noksin päästään kaikkiin tiloihin, ja kohteissa 
on hereillä vain muutamia päivystyshenkilös-

töön kuuluvia, jos ketään. Sotilaitahan saaria 
puolustamassa ei ole.

Samanaikaisesti normaalilla lentoreitil-
lä on kaksi tai kolme siviilimatkustajalento-
konetta, jotka yllättäen poikkeavat reitiltään 
ja laskeutuvat Maarianhaminan lentokentäl-
le. Koneista purkautuu jalkaväkeä, ja sataman 
haltuunottoon ja muihin avainkohteisiin val-
mistautuneiden yksiköiden kärki viedään koh-
teilleen pakettiautoilla. Maarianhaminassa on 
ihan hiljaista, kadut autioita, ja joukkojen koh-
teissa rauhallista. Kaupunki saadaan haltuun 
muutamassa tunnissa aamunkoittoon men-
nessä. Alkuvaiheen muonitushuolto perustuu 
osin kauppojen ja varastojen ryöstämiseen. 
Ajoneuvoja täydennetään ottamalla niitä pai-
kalliselta väestöltä. Rajallinen lentokuljetuska-
pasiteetti kun on varattu sotilaiden, aseiden ja 
ampumatarvikkeiden kuljetukseen. 

Meritie
Lisää voimaa voidaan tuoda uusilla siviililen-
noilla tai nyt jo peittelemättä sotilaskuljetusko-
neilla. Jos lentokentän kapasiteetin oletetaan 
ruuhkautuvan tai viiveitä halutaan minimoi-
da, on yhtenä mahdollisuutena tuoda Venäjän 
maahanlaskujoukkoja laskuvarjopudotuksi-
na esimerkiksi Pietarin eteläpuolelta Pihkovas-
sa sijaitsevasta 76. kaartin maahanlaskudivisi-
oonasta tai 2. spetsnaz-prikaatista. Soveltuvia 
laskuvarjopudotusalueita on Ahvenanmaal-
la useita, myös Maarianhaminan välittömässä 
läheisyydessä. Laskuvarjopudotuksin voidaan 
tuoda myös kevyitä BMD-panssarivaunuja, joi-

■ BMD-2-rynnäkkö-
panssarivaunu ve-
näläis-valkovenä-
läis-serbialaisessa 
Slaavilainen asevel-
jeys 2019 -sotahar-
joituksessa Serbian 
Oreshazin harjoitus-
alueella kesäkuussa  
2019.

Soveltuvia laskuvarjo-
pudotusalueita on 
Ahvenanmaalla useita.

■ Ahvenanmaan demilitarisointi syntyi Venäjän vuonna 1856 häviämän sodan seurauksena, eikä se ole 
kestänyt ainuttakaan sotaa. Ahvenanmaalla on nähty demilitarisointihistoriansa aikana sotilaita monesta 
maasta. Kuvassa saksalaista jalkaväkeä ja taistelulaiva Westfalen Eckeröllä Ahvenanmaalla 1918. 
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ri voidaan vallata takaisin, mutta se maksaa 
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na esimerkiksi Pietarin eteläpuolelta Pihkovas-
sa sijaitsevasta 76. kaartin maahanlaskudivisi-
oonasta tai 2. spetsnaz-prikaatista. Soveltuvia 
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ta on nähty uutiskuvissa Ukrainan sodasta.
Merkittävä voimalisä voidaan tuo-

da vain laivoilla. Yllätys voidaan saavut-
taa samoin kuin lentämällä käyttämällä 
”muualle menossa olevia” siviiliyhtiöiden 
ro-ro-aluksia, jotka poikkeavat reitiltään 
mahdollisimman myöhään ja purjehtivat 
Ahvenanmaan satamiin. Tällöin alueelle 
saataisiin kipeästi tarvittavia maavoimien 
panssaroituja joukkoja, ilmatorjuntaka-
lustoa, raskaampaa aseitusta, elektronisen 
tiedustelun ja häirinnän laitteistoja ja joh-
tamisjärjestelmien osia. Ahvenanmaan py-
syvä hallussapito edellyttää laivoilla tuota-
via merkittäviä joukko- ja kalustomääriä. 
Siksi yllätys meritse olisi todennäköinen 
välittömästi operaation alussa. Myöhem-

takuiden piirissä. Natonkin jäsenenä eurooppalaisen mittavan 
kriisin sattuessa Ahvenanmaa olisi silloinkin geostrategisen 
pelin nappulana Itämerellä.

Kello käy
Kello käy suomalaista puolustajaa vastaan. Mitä enemmän ai-
kaa Ahvenanmaalle tunteutuneella joukolla on hajautua ja val-
mistautua vastaiskuumme, sitä vaikeampi se on lyödä.

Poliittisen johdon on kokoonnuttava pikaisesti. President-
ti ja hallitus päättävät Ahvenanmaan sotilaallisen puolustuk-
sen aloittamisesta tai sitten aikalisän ottamisesta neuvotteluja 
varten. Se, ettei ryhdytä sotilaallisiin vastatoimenpiteisiin vaan 
pyritään neuvotteluratkaisuun, sopii Venäjälle.

Mutta jätetään arvuuttelu siitä, mitä poliitti-
nen johto päättäisi, ja tarkastellaan Suomen puo-
lustustoimia tilanteessa, jossa Suomi päättäisi 
toimia sotilaallisesti heti.

Suomi puolustaa Ahvenanmaata
Suomi julistaa lentokieltoalueen ja ilmoittaa pu-
dottavansa hävittäjillään rajoitusalueen ilmatilaan tunkeutu-
vat lentokoneet. Samoin julistetaan kieltoalue merelle. Näin 
voidaan yrittää estää lisävoiman tulo alueelle. 

Kun on päätetty voimankäytöstä hyökkääjää vastaan, toi-
menpiteet vaativat valmisteluaikaa tunneista vuorokausiin 
riippuen käytettävästä välineestä ja Puolustusvoimien valmi-
udesta. Perusvalmiudessa aikaa kuluu enemmän, kovasti jän-
nittyneessä kansainvälisessä tilanteessa valmius olisi jo kor-
kea.

Saarille hyökänneisiin joukkoihin voidaan nopeimmin vai-
kuttaa Ilmavoimien pommituksilla, aseistuksesta löytyy niin 
täsmäpommeja kuin ohjuksiakin. 

Merivoimat voivat vaikeuttaa meritorjuntaohjustulella lisä-
voimien tuontia meritse Ahvenanmaalle maalta ja mereltä. Sa-
moin Merivoimat voisi aloittaa miinoittamisen Ahvenanmaan 
ympäristössä. Samalla miinoittavat alukset, alusluokasta riip-

puen, tarjoavat ilmatorjuntavoimaa ilmatilan käytön estämi-
seksi. Aluksien käyttöön Ahvenanmaan merialueiden miinoit-
tamiseen sisältyy tällaisessa tilanteessa kuitenkin riskinsä.

Tulta
Nyt hankinnassa olevilla raketinheitinten erikoisampumatar-
vikkeilla voidaan Ahvenanmaalle ampua jopa Manner-Suo-
mesta. Merivoimien uusia meritorjuntaohjuksia voidaan käyt-
tää myös maamaaleja vastaan.

Nopeimmin suomalaisia taistelijoita saataisiin saarelle eri-
koisjoukoista helikopterikuljetuksin. Mukana voitaisiin kuljet-
taa mönkijöitä ja moottoripyöriä liikuntavälineiksi. Ilmatulen-

johtajat voisivat paikan päällä osoittaa maaleja 
Ilmavoimien pommituksille. Tulen teho paranisi. 
Helikoptereilla voidaan tuoda muitakin nopeasti 
käyttöön saatavia joukkoja saarelle.

Rannikkojääkäreiden Jehu- ja Jurmo-luokan 
maihinnousuveneillä saataisiin myöskin varsin 
turvallisesti kuljetettua saarille taistelijoita ja ka-
lustoa. Veneet ovat nopeita ja tehty tunkeutumi-
seen rikkonaisen saariston suojassa.  

Suomen puolustusvoimilla olisi hyvät mahdollisuudet alun 
yllätyksen jälkeen lisätä voimaa ajan kuluessa ja päästä näin 
voitolle, erityisesti jos hyökkääjän lisävoimien tulo kyettäisiin 
estämään tehokkaasti.

Pistooli ohimolla
On hyvä pitää mielessä, että myös Ruotsille Venäjän joukko-
jen tunkeutuminen heidän pääkaupunkinsa naapurustoon 
on vakava uhka. Itse he ovat kutsuneet sitä pistooliksi Ruot-
sin ohimolla. Samoin muistetaan Ruotsin poliittiset lupaukset 
muiden auttamisesta ja varsin pitkälle kehittynyt Suomi–Ruot-
si-sotilasyhteistyö. Jos molemmat maat ovat tulevaisuudessa 
Naton jäseniä, on avun saanti Ruotsista varmaa. Ahvenanmaan 
pysyminen demilitarisoituna olisi kuitenkin Naton jäsenenä-
kin kuin jättäisi oven auki varkaalle.

mät kuljetukset ovat hyvin paljon riskialt-
tiimpia.

Suomi vastaa
Jo ensimmäisten lentokoneiden poikkea-
minen reitiltään huomataan Ilmavoimissa, 
joka tarjoaa ilmatilannekuvan myös siviili-
lennonjohtoa varten. Ensimmäinen lento-
kone voi toki lähettää ilmoituksia teknisestä 
häiriöistä ja laskeutumistarpeesta hälven-
tääkseen hetkeksi epäilyjä. Kovin kauaa ei 
kuitenkaan mene, kun toimenpiteet käyn-
nistyvät.

Samoin jos siviili-ro-ro-alus poikkea yl-
lättäen reitiltään, tehdään havainto varsin 
nopeasti.

Tieto poikkeavasta tilanteesta leviää no-
peasti kaikkialle Puolustusvoimiin, tarvitta-
ville viranomaisille ja poliittisen johdon päi-
vystykseen. Se poikii myös selvityspyyntöjä 
Ahvenanmaan viranomaisille. Oma aikansa 
näihin kuitenkin kuluu.

Kun Suomen sotilas- ja siviilijohdossa ol-
laan jo tietoisia tapahtuneesta, Venäjä voisi 
aloittaa pelottelukampanjan, jonka tarkoi-
tus olisi estää tai ainakin viivyttää Suomen 
sotilaallisia vastatoimenpiteitä. Se voisi olla 
vaikkapa kyberhyökkäys, jolla pyrittäisiin 
katkaisemaan sähkönjakelu suurimmissa 
kaupungeissa tai jopa rajoitettuja ohjusis-
kuja sanoman vahvistamiseksi. Naton jäse-
nenä Suomi tuskin tällaisen kohteeksi enää 
joutuisi, kenties ei Ahvenanmaakaan, mutta 
vielä emme ole puolustusliiton ja sen turva-

Jehu- ja Jurmo-luokan 
maihinnousuveneillä 
saataisiin myöskin varsin 
turvallisesti kuljetettua 
saarille taistelijoita ja 
kalustoa.

■ Tiedustelijat rantautuvat 
pintauintivarustuksessa.
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ta on nähty uutiskuvissa Ukrainan sodasta.
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mahdollisimman myöhään ja purjehtivat 
Ahvenanmaan satamiin. Tällöin alueelle 
saataisiin kipeästi tarvittavia maavoimien 
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Osallistuisiko Ruotsin ilmavoimat 
omiemme ohessa pommituksiin tai me-
rivoimat sukellusveneineen merialueen 
eristämiseen? Todennäköisesti.

Hyvin mahdollista olisi ruotsalaisen 
Rannikkojääkärirykmentti 1:n [Stock-
holms amfibieregemente, Amf 1] käyttö 
taisteluissa Ahvenanmaan saarella yh-
teistoiminnassa suomalaisten kanssa. 
Tukholman edustalla kotisatamaansa 
pitävä joukko siirtyisi venekalustollaan 
sujuvasti Ahvenanmaalle, kunhan reitti 
avomeriosuudella olisi suojattu.

Kuka voitti?
Vaikea arvailla, mutta punnukset kyl-
lä olisivat tuossa taistelussa ajan mit-
taan Suomen puolella. Ja kun Ruotsi vie-
lä osallistuisi taisteluihin – onhan heillä 
todella painava motiivi osallistua – vaa-
ka kallistuisi todennäköisesti Suomen ja 
Ruotsin voitoksi. 

Kuka häviäisi? Ahvenanmaalaiset, 
varmasti. Ahvenanmaa olisi taas ahve-
nanmaalaisten, mutta kaunis, idyllinen 
saaristokaupunki Maarianhamina olisi 
taisteluiden jäljiltä raunioina. Palaneet 
puukorttelit, rojun ja lasinsirpaleiden 
täyttämät kadut palaneine autonraatoi-
neen, sortuneet kivitalot ja viattomat 
siviiliuhrit. Kuinka venäläiset olisivat 
kohdelleet saarelaisia? Tämän kevään 
uutiskuvat voivat antaa ajattelemisen 
aihetta.

Skenaarion kritiikkiä
Edellä arviona on, että hyökkääjä saatai-
siin lyötyä, jos Puolustusvoimien suori-

tuskykyjä ei tarvitsisi kohdentaa mitta-
vasti Manner-Suomen puolustamiseen. 
Mutta jos kyse olisi laajemmasta sota-
toimesta, jossa Venäjä hyökkäisi samal-
la myös Manner-Suomeen, niin voima-
varat Ahvenanmaan suuntaan olisivat 
luonnollisesti vähäisemmät. Puolustus-
voimat on tietenkin varannut tietyt voi-
mavarat Ahvenanmaan puolustamisek-
si, olipa tilanne mikä hyvänsä.

Ahvenanmaan puolustus ilman tu-
hoa ja hävitystä saarella onnistuu vain, 
jos Suomi ja sen poliittiset päättäjät us-
kaltavat ajoissa osallistua kilpajuoksuun 

saarista ja tarvittaessa säännöistä piit-
taamatta uskaltavat ottaa pienen varas-
lähdön. Meitä ei maailma tuomitse, jos 
siirrämme sotavoimaa Ahvenanmaalle 
ajoissa. Vain hyökkääjä siitä pillastuu. Ja 
ehkä ahvenanmaalaiset.

Lopuksi: uskotaan, toivotaan ja tiede-
tään, ettei sota Euroopassa ole enää ny-
kymaailmassa mahdollista. Eihän?

Juttu on julkaistu alun perin Suomen 
Sotilas -lehdessä 3/2022.
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Mitä tänään tapahtuu 
Ukrainassa? 

Pysy mukana sodan ja turvallisuuden maailmassa Suomen 
Sotilaan verkkosivuilla www.suomensotilas.fi  

Maailma käsissäsi joka päivä ja yö.
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Kajanuksenkatu 12, 00250 Helsinki.   Tilauspuh. (09) 449 801,  e-mail: shop@aviationshop.fi
Varastomyymälä avoinna: KE 17-19,  LA 10-14

Verkkokaupassa noin 2.000 tuotetta: aviationshop.fi

Postitse 

+ postimaksu

(Minimitilaus 15,-)

Ilmailun tavaratalo
Suomen suurin valikoima kotimaisia ja ulkolaisia ilmailu- ja militarykirjoja, t-paitoja, lippiksiä, leluja, 

lennokkeja (myös balsa), kangasmerkkejä, avainperiä, valmiita metalli-  ja muovimalleja

Lentomerkki 
muovimuki
Suomen ilmavoimien lentomerkki 1918-
1945 -kuvio mukin molemmilla puolilla. 
Tukeva, kestävä muovimuki mukavalla muo-
toilulla, tilavuus 35 cl. Kestää konepesun.
Tilausnumero: 01-918 
Hinta 15,-

Aviation Shop kangasmerkkejä

MESSERSCHMITT Bf 109
Ø 10 cm. Taustalla liimapinta.

Tilausnro: 30-109
Hinta 6,-

LENTOMERKKI
Korkeus 8 cm. Taustalla

liimapinta.
Tilausnumero: 30-918

Hinta 6,-

MESSERSCHMITT BF 109 -AVAINPERÄ
Koko 13x3,5 cm. Til.no: 14-159 Hinta 5,50

TOP GUN -AVAINPERÄ
Koko 13 x 3,5 cm. Til.no: 14-211 Hinta 5,50

F/A-18 HORNET -AVAINPERÄ
Koko 13x3,5 cm. Til.no: 14-018 Hinta 5,50

F-35 SUOMI
Ø 9 cm. Taustalla liimapinta.

Tilausnro: 30-335 
Hinta 6,-

Suomen Ilmavoimien Mersu 1/48 kokoon (pituus 18,7 cm). 
HobbyMasterin tarkka metallimalli Messerschmitt Bf 109 G-6, MT-451. 

Laskutelineet saa joko sisään tai ulos.  Aukeava ohjaamo.  Mukana jalusta.   
Tilausnumero: HA8753 Hinta 99,-

Mersu metallimalli

99,-

F-35A Finnish Air Force avainperä
Brodeerattu avainperä. Koko 13 x 3,5 cm
Tilausnro: 14-235 Hinta 5,50

F-35 Suomi t-paita
Tumman harmaa meleerattu paita. 

100 % puuvillaa. 
Gildan Softstyle Ring Spun.

Koot: S, M, L, XL, XXL ja XXXL
Tilausnumero: 65-135  Hinta 20,-

20,-

F/A-18 Hornet 
Suomen ilmavoimissa
Jyrki Laukkanen. MiG-21- ja Draken-hävittäjien kor-
vaajaksi vuosina 1995–2000 käyttöön tullut F/A-18
Hornet vei Ilmavoimat ensimmäistä kertaa täysin
ajanmukaiseen hävittäjäkalustoon. Lentokoneena
Hornet on osoittautunut hyväksi ja luotettavaksi hä-
vittäjäksi, jota on ollut mahdollista päivittää asejär-
jestelmien jatkuvasti kehittyessä. Myös lento-omi-
naisuuksiltaan ja suoritusarvoiltaan se on vastannut
odotuksia. Hornet tulee olemaan palveluksessa
2020-luvun loppuun asti, jolloin käyttöiäksi tulee
noin 35 vuotta.  240 sivua, runsas värikuvitus.
Tilausnumero: 57-198  Hinta 45,-
-ilmestyy 31.10.2022-

Tulossa

Lentomerkki pinssi
Laadukas stanssattu ja kovaemaloitu pinssi. 
Koko 2,5 cm. Mustassa lahjaboxissa. 
Kiinnitys perhosklipsillä.
Tilausnumero: 10-918 Hinta 12,-

F-35 Suomi
muovimuki
F-35 Suomi -kuvio mukin molemmilla 
puolilla.Tukeva muovimuki mukavalla
muotoilulla, tilavuus 35 cl. Kestää 
konepesun.
Tilausnro: 01-235 Hinta 19,-

TOP GUN t-paita
Musta, Malfinin pehmeä paita. 

100 % puuvillaa. 
Koot: S, M, L, XL, XXL  ja XXXL

Tilausnumero: 65-311  Hinta 20,-

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

Soita tilaus (03) 4246 5334  
Voit tilata myös sähköpostitse  
tilaajapalvelu@atex.com

100 vuotta  
Suomen Sotilasta Suomen sotilaille.

Tilaa nyt  
Suomen 
Sotilas RIIPPUMATON SOTILASAIKAKAUSJULKAISU VUODESTA 1919  •  3/2020  •  13,50 €

HX-HANKE:
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100 % puuvillaa. 
Koot: S, M, L, XL, XXL  ja XXXL

Tilausnumero: 65-311  Hinta 20,-



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

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

Hopeamitali myönnetään 
erityisansioista ja vain 
ulkopuolisesta esityksestä.

Lunastushinnat ovat 
100 € + postikulut (pronssi)  ja 
250 € + posti kulut  (hopea).

P
U

O
L

U
S

T
U

S
V

O
IM

A
T

Suomen  
sotilaat.
Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali


