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Tilaa verkkokaupasta Docendon uutuudet

Jaakko Iloniemi

MAANTIETEELLE EMME  
MAHDA MITÄÄN
Euroopan tilanteen levotto-
muus on ajanut Suomen ja Ruot-
sin entistä lähempään puo-
lustukselliseen yhteistyöhön. 
Puolustusliittoon se ei ole johta-
nut, mutta tiiviiseen käytännön 
yhteistyöhön, joka on sekä po-
liittinen signaali että puolustus-
kykyä kohottava muutos. Kirja on 
puheenvuoro Suomen asemasta 
maailmanpolitiikan pyörteissä

Markku Salomaa, 
Aimo Ruusunen (toim.)

VOITTAMISEN TAITO  – Venäläi-
sen sotataidon klassikko
Venäläisen sotataidon klassikko 
suomeksi! Kuvitetun käsikirjoi-
tuksen lisäksi kirja sisältää myös 
osiot Suvorovin elämästä ja hä-
nen merkityksestään venäläiselle 
sotataidolle Napoleonin sodista 
ydinaseiden aikakaudelle.

Mikko Uola

ERITAHTISET ASEVELJET  – 
Suomi ja muut Saksan rinnalla 
taistelleet 1939-1944
Perusteellisen tarkka tietokir-
ja paneutuu kiisteltyyn kysymyk-
seen Suomen ja Saksan asevel-
jeydestä. Mikko Uolan tutkimus 
nostaa keskusteluun keskieu-
rooppalaiset yhteydet: mikä erot-
ti Suomen muista Saksan rinnalla 
sotineista maista?

Jouko Vahtola

TANKIT TULEE!  – Taistelu 
hyökkäysvaunuja vastaan 
talvisodassa 1939-1940
Teoksessa tutkitaan ja kuvataan 
ensimmäistä kertaa talvisotaa 
panssarivaunuja vastaan käyty-
jen taistelujen näkökulmasta ja 
puolustajien kokemusten kaut-
ta. Kovia yhteenottoja vihollisen 
hyökkäysvaunujen kanssa käytiin 
kaikilla rintamilla Suomenlahdelta 
Petsamoon.

Markku Reimaa

POHJOISMAISIA YHTEYKSIÄ 
 – Saksan vallan varjossa 
1940-1944
Kuinka Pohjoismaat reagoivat 
Saksan valtapyrkimyksiin ja ta-
voitteeseen luoda uuden euroop-
palaisen ihmisen ”terve kulttuu-
ri”? Maiden yhteinen päämäärä 
oli ollut puolueettomuus ja pysy-
minen suurvaltaselkkausten ul-
kopuolella, mutta II maailmanso-
dassa se ei enää onnistunut.

Ilkka Kananen

SUOMEN HUOLTOVARMUUS 
 – Riittääkö energia ja ruoka, 
toimiiko tiedonkulku?
Huoltovarmuuskeskuksen enti-
sen toimitusjohtajan kattava ylei-
sesitys kriisiturvallisuutemme ki-
vijalasta. Pystymmekö toimimaan 
kansallisen kriisin tullen? Kuin-
ka väestön ja yhteiskunnan elin-
tärkeät toiminnot turvataan poik-
keusoloissa?

Virpi Kivioja, Olli Kleemola, 
Louis Cleric (toim.)

SOTAPROPAGANDASTA 
BRÄNDÄÄMISEEN  – Miten 
Suomi-kuvaa on rakennettu
Suomi on vuosien mittaan nähty 
kulttuurimaana, lännen rajavarti-
jana, puolueettomana demokra-
tiana ja hyvinvointivaltiona. Etu-
rivin asiantuntijoiden laatima teos 
pohtii sitä, mitä Suomi-kuva pi-
tää sisällään ja miten sitä on ra-
kennettu. 

Pekka Visuri

PAASIKIVEN SUOMI  – Suurvalto-
jen puristuksessa 1944-1947
Mannerheim antoi ”Paasikiven 
linjalle” vahvan tukensa. Presi-
dentti ja pääministeri olivat yksi-
mielisiä siitä, että välirauhansopi-
muksen määräysten täyttäminen 
oli välttämätöntä ja edellytti myös 
yhteistyötä Neuvostoliiton kans-
sa. Miten Suomi selviytyi sodan 
jälkeen?

Tilaa kätevästi netistä osoitteesta www.docendo.� ja hyödynnä 30 % alen-
nuskoodi KILTAETU. Etu on voimassa 11.12.2015 asti ja koskee kaikkia 
kirjoja. Ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

Kaikista kirjoista 30 % alennusta koodilla KILTAETU.
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S
uomi on suomalaisille 
yleensä ihana maa! Kii-
tos sotiemme veteraanit!

Suomessa on hyvä 
kasvattaa lapsia. Vielä 

on turvallinen ja puhdas ympäristö 
ja suht koht ystävällinen ilmapiiri ja 
suvaitsevaisuutta.

Kansakunnan kahtiajako vaikut-
taa kuitenkin häiritsevän lintukodon 
ihannetta. Kahtiajako nähdään ene-
nevissä määrin muukalais- ja niin 
kutsutuissa monikulttuurikysymyk-
sissä. Ehkä tämä voidaan ymmärtää 
kun tiedostetaan että suomalainen it-
senäisyys, suomen kieli ja ehkä myös 
suomalainen kulttuuri ovat verra-
ten  nuoria, mutta vahvoja. Halutaan 
suojella sitä mitä on saavutettu. 

Ei kuitenkaan ole hyväksyttävä 
muukalaispelkoa. Kouluissa on pa-
nostettava enemmän maailman eri 
kulttuurien koulutukseen. Johtavana 
sivistyskansana Suomella ja suoma-
laisilla on varaa arvostaa muita kult-
tuureja. Eli: Arvosta omaa tilaasi – 
anna arvoa toisillekin.

Olisi hyvä jos suomalaisten oma 
historia olisi tiedossa ja ymmärretty. 
Maan sisällä on muutettu sekä myös 
maasta pois. On haettu turvaa ja pa-
rempaa elantoa ja elämisen mahdol-
lisuuksia.

Se että meillä on varaa karsia va-
ruskuntia ja seuraavassa hengenve-

Ihanassa  
maassa

dossa perustaa pakolaiskeskuksia 
niin paljon kuin joku näplää rukous-
nauhaansa on valtionhallinnon ja 
poliittisen johdon epäonnistumis-
ta. Kaukonäköisyys ja diplomaattien 
kuuntelu vaikuttaa olevan vähäistä. 
Poliittisten avustajien mielipiteet ja 
eri hallintoputkien kilpailu vaikuttaa 
saavan tärkeämmän roolin. ”Kansan-
koti” on lyhyessä ajassa romahtanut 
ja kaikkiin lillukoihin pitää nykyään 
olla oma lakipykälänsä. Ennen virka-
miehet tunsivat perustuslain ja kan-
sa tuli hyvin toimeen. Nyt laaditaan 
lakeja niin että viranomaiset pysty-
vät valittamaan toistensa tekemistä 
päätöksistä. Byrokratia kasvaa, pyö-
rät pyörivät näennäisesti. Suomi pol-
kee paikallaan ja muu maailma ajaa 
ohitse paukkuen. Maistereilla on työ-
tä ja yliopistot keräävät tulosrahoi-
tusta. Edistääkö se Suomen imagoa? 
Maan kilpailukykyä näköjään ei.

Jollekulle olisi ”märkä rätti kas-
voille” mikäli Ruotsi lähtisi Natoa 
kohti kysymättä Suomelta. Toiset 
taas kritisoivat läntistä naapurimaa-
ta siitä kuinka huonosti he hoitavat 
pakolaisasioita. Ja kuitenkin tarvit-
taisiin vahvaa ja kehityskelpoista yh-
teistyötä mikäli yhteistoimintaa voi-
taisiin hyvällä ja palkitsevalla tavalla 
jatkaa. On sitten kysymys harjoituk-
sista tai kaupoista.

On muistettava että vain uskotta-

va ja itsenäinen puolustus on ulko- 
ja turvallisuuspolitiikan perusta. 
Ainoastaan ehyt kansa pystyy sen ta-
kaamaan.

Suomi tarvitsee selvästi läänit ja 
maaherrat takaisin. Alueet ovat her-
rattomia. Koordinoivat viranhaltijat 
eivät tuo alueille tarpeeksi vakaut-
ta. Sotilasalueet on saatava takaisin 
ja Keuruulle olisi perustettava reser-
viläisten, varareserviläisten ja senio-
rien koulutuskeskus joka erityisesti 
hoitaisi muun muassa kodinturva- ja 
sissitaitojen koulutusta.

On arvioitu että nykyisillä varus-
miehillä on tarpeeksi tietoa, taitoa ja 
fyysistä kestävyyttä toimia vaikeissa 
tilanteissa. Kuulostaa turvalliselta. 
Kuitenkin sosiaalliset ja siihen kuu-
luvat empaattiset taidot ovat vähis-
sä. Miten ”kaveria ei jätetä” toimisi? 
Asevelihenki olisi ehkä saavutetta-
vissa lisäämällä yhteisiä, lyhytkestoi-
sia ja usein tapahtuvia kertausharjoi-
tuksia. Some ja Skype ja kaikki muut 
apuvälineet eivät saa vähentää tai 
jopa poistaa sosiaalisia taitoja. Yhtei-
söllisyys on kriisitoiminnassa edelly-
tys.

Per-Elof Boström
MPKL:n liittohallituksen jäsen
Vaasan Kiltapiiri ry:n ja Historiallis-
yhdistys Stella Polaris ry:n pj
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Saaristomeren 
merivartiokilta  
25 vuotta

Sata vuotta ensilennosta

s. 33

s. 6

den käyttämän kaluston mukaisiksi. Mo-
raneilla lentäneen Le.Lv 14:n tehtäväksi 
muodostuivat tiedustelulennot sekä maa-
taistelutehtävät. Selvää on, että mahdolli-
suudet ilmavoittotilin kartuttamiseen eivät 
näissä tehtävissä olleet parhaat mahdolli-
set. Asiaa ei auttanut sekään, että vihollisen 
pommikoneetkin alkoivat jo olla Moranelle 
liian nopeita. Tämän on täytynyt olla hävit-
täjälentäjän näkökulmasta erittäin turhaut-
tavaa.

Oikeastaan se oli ihan 
romanttinenkin tyyppi, 
joka vaan osas lentää 
helvetin hyvin.

N
iinpä. Kaikissa ilmavoimissa oli paljon osaa-
via ohjaajia, joista ei tullut koskaan ässiä, kos-
ka siihen ei ollut tilaisuutta. Suomalaisten so-
talentäjien, kuten Topin, arvoa nostaa monien 
muiden maiden lentäjien rinnalla vielä se, että 

he joutuivat lentämään kelvottomalla tai riittämättö-
mällä kalustolla. Suomalaiset lentäjät olivat kansain-
välisesti vertailtuna erittäin valikoitua ja hyvin koulu-
tettua väkeä, olivatpa sitten ässiä tai eivät.

TUNNETUN TAITEILIJAN , Topin Tiiksjärven ajan 
lentäjäkaverin Eino Ruutsalon sanat teoksessaan 
Tiiksjärven ilmataistelijat antavat yhden todistuksen 
Topi Vuorisesta. Ruutsalo kertoo lentäjätovereistaan ja 
päättää kuvauksen Topiin:

”KUN TÄHÄN LETK AAN  otetaan vielä Topi, niin 
pakko on ihmetellä, miten samaan puljuun oli sattu-
nut niin monta hyvää kundia. Topi oli mutkaton; ei se-
kään tärkeillyt. Oikeastaan se oli ihan romanttinenkin 
tyyppi, joka vaan osas lentää helvetin hyvin. Aina siel-
lä, missä oli sauma!”

ITSE TOPI VUORINEN ei sotalennoillaan kehuskel-
lut.

VALTAOSA  näistä ohjaajista jää historiassa tunte-
mattomiksi sotilaiksi. Niiksi sodan arjen työntekijöik-
si, Suomen sotilaiksi, joiden ansiosta lippumme liehuu 
ja joista yhdelle annoimme puheenvuoron haudan ta-
kaa. Aika velikultia.

� Morane saa polttoainetta Tiiksjärvellä 8.6.1943.
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Ihmeaseita vai suuria lupauksia?
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R I I P P U M A T O N  S O T I L A S A I K A K A U S J U L K A I S U  V U O D E S T A  1 9 1 9  •  5/2 0 1 0  •  1 2 , 5 0  

ROBOTTIEN TAIVAS  |  KYBERSOTA JA ELSO  |  ASEVELVOLLISUUSRAPORTTI

RIIPPUMATON SOTILASAIKAKAUSJULKAISU VUODESTA 1919 • MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA

Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin  riippumaton 
sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta  sisältää kuusi  lehteä – yhteensä yli 500 
sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sotataidosta, sotilastekniikasta, 

sotahistoriasta ja turvallisuudesta.

Tilaa lehti, joka osuu.

www.facebook.com/suomensotilas

Tilaa nyt:
www.suomensotilas.fi

Edellä olevan artikkelin tarjosi Teille 
Suomen Sotilas -lehti

s. 12
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Saaristomeren 
merivartiokilta 

25 vuotta

Päivälleen 25 vuotta sitten kokoontuivat 18 nuorta miestä Merivartioston  

kerholle Turkuun tärkeä ja kauaskantoinen asia mielessään. Nämä miehet  

olivat merivartioston reserviläisiä tai ammattimerivartijoita. Eräänkin alustar-

kastukseen tai Saaristomeren meriliikenteen valvontaan liittyvän kertausharjoi-

tuksen yhteydessä oli heillä herännyt ajatus luoda mahdollisuus kanssakäymi-

seen reserviläisten ja merivartijoiden välille myös vapaa-aikana. Oli tarkoitus 

siis perustaa yhdistys, Saaristomeren merivartioston kilta.

■■ TEKSTI:  JARI PI ILI

N
ämä nuoret miehet 
ovat nyt keski-iäs-
sä ja vanhimmat jo 
siirtyneet eläkkeel-
le. Kaikki perusta-

van kokouksen osallistujat eivät enää 
ole keskuudessamme, kunnia heidän 
muistolleen. Miehet ovat muuttuneet 
kuluneen neljännesvuosisadan aika-
na, mutta niin on kiltakin. Saaristo-
meren merivartiokilta on tänään 260 

jäsenen yhteisö, joka toimii Raumalla 
ja Turussa. Alun perin puhtaasti reser-
viläisten ja ammattisotilaiden perus-
tamasta yhdistyksestä on tullut avoin, 
yleiseen veneilyturvallisuuteen, saa-
ristotaitoihin ja öljyntorjuntaan kes-
kittyvä kilta, jonka jäsenistöstä neli-
senkymmentä eli 15 % on naisia.

Kilta vietti 25-vuotisjuhliaan 
31.7.2015 Turun Manillan tiloissa, Au-
rajoen rannalla. Väkeä oli juhlasa-

li täynnä, tasan sata henkilöä. Kun-
niavieraiksi juhlaan olivat saapuneet 
Länsi-Suomen merivartioston komen-
taja, kommodori Jukka Savolainen 
sekä entinen Saaristomeren merivar-
tioston komentaja, kommodori Rai-
mo Tiilikainen. Juhlaa kunnioittivat 
lisäksi edustajat Meripuolustuspiiris-
tä, Maanpuolustuskiltojen liitosta, Si-
nisestä reservistä sekä Satakunnan 
pelastuslaitokselta. Pelastuslaitoksen 
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■■ KV Norppa lipuu kohti laituria

■■ Merenkulkuharjoitus Norpalla
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■■ Juhlissa palkitut aktiivit kiltalaiset

palomestari Ari Joelssonille myön-
nettiin killan standaari muistoksi hy-
vin alkaneesta yhteistyöstä öljyntor-
junnan saralla.

Illan juhlapuhujana esiintyi killan 
kunniajäsen kommodori Raimo Tiili-
kainen, joka oli 25 vuotta sitten toi-
minut killan perustavan kokouksen 
puheenjohtajana. Entinen merivar-
tioston komentaja muisteli puhees-
saan killan perustamiseen liittyviä yk-
sityiskohtia:

”Hyvät kiltasisaret ja  
–veljet!
- Tänään on kulunut 25 vuotta Saaris-
tomeren merivartiokillan syntymäs-
tä. Itselläni ei ole tarkkaa muistiku-
vaa siitä, kuka oli aikanaan aloitteen 
tekijänä killan perustamiseen. Asialla 
lienevät olleet merivartiostomme ak-
tiiviset reserviläiset, jotka olivat vuo-
sittaisissa kertausharjoituksissamme 

kokeneet niin rauhan- kuin sodanajan 
tehtävämme ja toimintamme mielek-
käiksi ja tunsivat näin ollen tarvet-
ta kokoontua ja pitää yhteyttä keske-
nään ja vartiostoomme myös harvoin 
järjestettävien kertausharjoitusten ul-
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mentajana. 

- Mietittyämme asian merkitys-
tä ja toteuttamismahdollisuuksia var-
tioston kannalta tulimme esikunnas-
sa siihen tulokseen, että aloite on 
ehdottomasti tärkeä. Ensinnäkin re-
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puolisesti yhteiskunnan eri aloilta ja 
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ulospäin tiedottamiseen ja tukemi-
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- Tiedostettiin myös, että toimintaa 
varten tulisi perustaa virallinen yhdis-
tys, joka olisi samalla itsenäinen ja tii-
viisti kytköksissä vartiostoon. Tällai-
seksi osoittautui maanpuolustuskilta; 
olivathan vartioston järjestämät ker-
tausharjoitukset alun perin koko aja-
tuksen lähtökohtana. Pohdinnassa oli 
myös yhdistää toiminta jo olemassa 
olevaan Saaristomeren Merivartioston 
Merivartiokerhoon, joka koostuu pal-
veluksessa olevasta ja eläkkeellä ole-
vasta henkilökunnasta perheineen. 
Toiminnasta ei kuitenkaan olisi tullut 
tältä pohjalta itsenäistä, reserviläis-
pohjalta toimivaa. Päätettiin perustaa 
Saaristomeren Merivartioston kilta ry.

- Killasta tuli myös vuonna 1963 
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ton jäsen. Sen tehtävänä on ylläpitää 
ja kasvattaa kansalaisten maanpuolus-

Saaristomeren    merivartiokilta
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■■ L-S merivartioston komentaja luo-
vuttaa killalle vartioston plaketin. 
Kommodori Jukka Savolainen ja killan 
puheenjohtaja Ismo Suomi.

■■ Killan valtuuskunnan pj. Kai Laakso, Veli-Matti Puranen ja kommodori Raimo 
Tiilikainen juhlan humussa

tustahtoa ja levittää maanpuolustus-
tietoutta sekä osallistua maanpuolus-
tuskoulutukseen ja sen kehittämiseen. 
Erilaisia maanpuolustuskiltoja on 
kaikkiaan 80 ja niillä yli 90 paikallis-
osastoa; henkilöjäsenmäärä on kaik-
kiaan yli 16000. Jäseneksi voivat liit-
tyä kaikki sotilasarvoon, sukupuoleen 
ja ikään katsomatta kaikki maanpuo-
lustuksesta kiinnostuneet kansalaiset. 
Varsinainen toiminta tapahtuu jäsen-
yhdistyksissä eli killoissa.

- Saaristomeren Merivartioston kil-
lan toiminta on keskittynyt maam-
me lounaissaariston ja Selkämeren 
alueelle. Killan päätavoitteina ovat 
maanpuolustushengen ylläpitäminen 
ja veneilyturvallisuuden edistäminen 
ml. veneilyyn liittyvät merimies- ja 
merenkulkutaidot ja saaristotaidot. 

- Vaatimattomasta alusta kilta on 
tänä päivänä monipuolisesti verkos-
toitunut eri maanpuolustusjärjestöi-
hin. Näistä mainittakoon Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys ja Sininen 
Reservi lukuisine jäsenyhdistyksi-
neen. Killan koulutustoimintaa koor-
dinoi Maanpuolustuskoulutus ry, jon-
ka koulutustilaisuuksissa myös killan 
jäsenet toimivat kouluttajina. Sen li-
säksi kilta tarjoaa liikennevirasto Tra-
fin sertifioimaa veneilykoulutusta ja 

saaristotaitoihin liittyvää koulutusta 
sekä osallistuu myös muuhun merel-
liseen yhteiskunnalliseen toimintaan 
kuten öljyntorjunta ja vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu. Huomattakoon, että 
killan toiminta maanpuolustushenki-
sestä luonteestaan huolimatta ei kes-
kity vain miessukupuoleen, vaan mu-
kana ovat tasavertaisessa asemassa 
myös naiset. Killan tapahtumakalen-
terissa on tälläkin hetkellä myös heille 
suunnattu veneilykoulutustilaisuus.

- Kilta ja sen jäsenistö ei toimi yh-
teiskuntaa kohti pelkästään antava-
na osapuolena eikä se nykylaajuudes-
saan niin voisi pitkään toimiakaan. 
Jäsenistöä ei varmaankaan innos-
ta pelkkä reserviläisinformaatio ker-
ran pari vuodessa merivartioston toi-
minnasta ja osallistuminen johonkin 
koulutustilaisuuteen. Veneilykoulu-
tuksen lisäksi kilta tarjoaa myös ve-
nettä omistamattomille jäsenistölleen 
mahdollisuuden tukeutumiseen ja va-
paa-ajan veneilyyn saaristossa. Tä-
hän tarkoitukseen killan jäsenillä on 
virkistyskäytössä Kuuskajaskarin en-
tisellä linnakesaarella Rauman kau-
pungin omistama, nykyajan muka-
vuuksin varustettu kiltamaja ja kaksi 
alusta, Norppa ja Nalle, joita kiltalai-
set voivat varata käyttöönsä.

- Killan toimintaa on alusta asti tu-
kenut Saaristomeren Merivartiosto, 
nykyisin Länsi-Suomen Merivartios-
to, jonka siipien suojassa toiminta on 
lähtenyt käyntiin. Ilman vartioston ai-
neellista ja materiaalista tukea killas-
ta olisi kehittynyt ”ruma ankanpoika-
nen ”, joka  ei olisi päässyt siivilleen, 
vaan olisi kuihtunut pois. Vartioston 
tuella ja suojissa siitä on kehittynyt 
uljas ”valkea joutsen”, jonka siivet 
ovat kantaneet sen vireänä ja yhä mo-
nipuolisempana toimijana maanpuo-
lustussektorilla nykytilaan. Siitä suu-
ri kiitos vartiostolle!

- Pelkkä aineellinen ja materiaa-
linen tuki ja jäsenmaksutulot eivät 
kuitenkaan yksinään riitä kattamaan 
laajenevan toiminnan kuluja. Kil-
lan talouden kannalta ovat kiitoksen 
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ansaitsevat myös ne lukuisat, killan 
kotisivuilla esiintyvät yritykset, jot-
ka yhteisöjäsenyydellään tai muuten 
ovat tukeneet kiltaa.  Paraskaan ai-
neellinen, materiaalinen tai taloudel-
linen tuki ei kuitenkaan takaa yhdis-
tyksen jatkuvuutta, puhumattakaan 
toiminnan laajentamista ja monipuo-
listamista ilman pätevää johtoa. Sii-
hen tarvitaan vuosien mittaan ”hyvä 
herraonni”. Kiitos jäsenten johtaja-
valinnoistaan, että yhdistyksen ”her-
raonni” on ollut kohdallaan. Killan 
kulloinkin toiminut ja nykyjohto an-
saitsevat myös suuret kiitokset malli-
kelpoisesta vastuunkannostaan.

- Nyt on juhlan aika. Kaksikym-
mentäviisi vuotta on takana. Kohot-
takaamme malja Saaristomeren Meri-
vartiokillalle menestykselle kuluneina 
ja tulevina vuosina.

Kiitos!
…Voiko sitä enää selkeämmin sa-

noa? Hyvin oli Tiilikainen perillä kil-
lan nykyisestä toiminnasta, vaikka 
on ollut eläkkeellä jo kymmenkunta 
vuotta ja muuttanut asumaankin pää-
kaupunkiseudulle! Tässä artikkelissa 

on turha enempää avata killan toimin-
taa, kaikki oleellinen tuli jo puheessa 
sanottua.

Juhlat sen sijaan jatkuivat Nous-
teprassin, 24-jäsenisen puhallinorkes-
terin tahdittamana. Ruokaa ja juomaa 
olivat pöydät notkollaan, prenikoita 

■■  Saaristotaidot naisille –kurssi valmistautuu nousemaan maihin

■■ Pelastautumispukujen käyttöharjoitus valmistautumassa Gyltön rannassa

jaettiin luottamushenkilöille ja illan 
mittaan puhujia nousi estradille use-
ampikin. Ja kun vielä aurinko alkoi 
laskea samaan aikaan joella olleiden 
ÅSK:n regatan purjeveneiden masto-
jen taakse, oli aika siirtää pöydät si-
vuun ja alkaa merihenkiset tanssit. ■

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

Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Isänmaan hyväksi

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

Hopeamitali myönnetään 
erityisansioista ja vain ulkopuolisesta 
esityksestä.

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



■ TEKSTI: EE VA OLSSON JA JAAKKO PUUPERÄ

On perjantai. Maaliskuun 27. päivä 2015. 
Iltapäivällä juuri ennen kolmea Hornet-
hävittäjän pauhu saa kadullakulkijat 
Helsingin Lapinlahdessa kääntämään 
katseensa taivaalle. Hävittäjä kaartaa 
noin kolmensadan metrin korkeudessa 
Hietaniemen hautausmaan yli ja kääntyy 
pystysuoraan nousuun. Erään sotalentäjän, 
majuri Topi Vuorisen, maallinen taival on 
päättynyt. Pian on heistä viimeinenkin 
poissa. Topi Vuorisen sota on yksi kuva 
ilmasodan raa’asta arjesta yli 70 vuotta 
sitten. Sodan, jossa Ilmavoimien lentävän 
henkilöstön valtaenemmistön osana oli 
puurtaa kovilla olevan ja suomalaisten 
kohdalla useimmiten vanhentuneen 
kaluston kanssa. Vain harvoilla oli edes 
mahdollisuutta olla yksi ässistä.

� 100. lennon sankari, luutnantti Topi Vuorinen 
 Fokkereineen ottaa vastaan laivueen lahjan onnitte-
luineen Rukajärven suunnalla Tiiksjärvellä 11.8.1942. 
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SOTALENTÄJÄ TOPI VUORISEN SOTA

JATKOSOTA FOKKERIN JA 
MORANEN PUIKOISSA
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L
akki vinossa ja lentäjän-
takki huolettomasti avoin-
na. Kun katsoo Topi Vuori-
sen sota-ajan kuvia ja lukee 
hänen muisteluitaan, piir-
tyy kuva huolettomasta 
ja lentämistä rakastavas-
ta nuoresta miehestä. Len-
tämisenkaipuuta ja myös 

monien nuorten suomalaisten jat-
kosodan alun sotilaiden ajatteluta-
paa kuvaa esimerkiksi kadettikoulun 
päättymisen jälkeinen, tuolloin täy-
dennyslaivueen adjutanttina toimi-
neen upseerin huoli siitä, että sota eh-
tisi päättyä ennen rintamalaivueeseen 
pääsyä. Lentämistä hän kuvasi myö-
hemmin halutuimmaksi asiakseen elä-
mässään.

Luja maanpuolustustahto ja kaipuu 
taivaalle oli syntynyt jo nuoruusvuo-
sina kotikaupungissa Vaasassa. Siellä 
Topi Vuorinen oli osallistunut lukuis-
ten muiden kouluaikaisten harras-
tustensa ohella sekä lennokki- että il-
mailukerhoon. Topi kuului vuosina 
1936–1939 Vaasan suojeluskuntaan ja 
pysyi partiolaisena läpi elämänsä. Il-
mailukerho vaikutti kuitenkin harras-
tuksista eniten Topin myöhempään 
elämään, sillä juuri kerhon vetäjä in-
nosti Topia hakeutumaan Ilmavoimiin. 
Ilmailureserviupseerikoulun (Ilm-
RUK9) oppilas Vuorinen aloitti kesä-

Suomella oli yhteensä 97 Fokker D.XXI 
-konetta. Ensimmäiset 35 Fokkeria oli 
varustettu Bristol Mercury VII -moot-
toreilla. Loput koneet saivat voiman-

lähteekseen amerikkalaisen Pratt & Whitney 
R-1535 Twin Wasp Junior -moottorin. Ohessa  
alkuperäisen Ukko-Mokkerin tekniset tiedot. 
Suluissa Waspin tiedot. Topin kone oli Ukko-
Mokkeri.

Fokkerillakin lennettiin eri tehtävissä sodan 
läpi. Niilo Helanderin harvinainen värikuvaotos 
on Nurmoilasta lokakuulta 1943. Kone on Len-
torykmentti 1:n kalustoa. 

� Lakki rempseäs-
ti takaraivolla, väri-
käs huivi kaulassa ja 
lentäjän turkisvuo-
rattu takki auki. Topi 
keskellä käy läpi 
lennon tapahtumia 
Into Mäkisen (va-
semmalla) ja Pirre 
Heikkisen kanssa. 

kuussa 1939 Kauhavalla. Koulutus kesti 
puoli vuotta, minkä jälkeen alkuvuodes-
ta 1940 sitä täydennettiin vielä yölento-
koulutuksella. Tämän jälkeen koulutus 
jatkui kadettikurssi 24:llä.  

Sotaan
Kun rintamakomennus vihdoin vuoden 
1941 heinäkuun lopulla alkoi, oli Vuo-
risen sijoituskohteena ensin Lappeen-
rannan lentokenttä, josta Lentolaivue 
14 teki rintamalentoja Kannaksen suun-
taan Fokker D.XXI -koneilla. Talvisodas-
sa Ilmavoimiemme sekalaisen kaluston 
parhaimmistoa edustanut alankomaa-
laishävittäjä oli tyypillinen esimerkki ai-
kansa nopeasta teknisestä kehityksestä. 
Hyvätkin koneet vanhentuivat ja menet-
tivät käyttöarvoaan muutamassa vuo-
dessa. Vielä talvisodassa Fokkerilla teh-
tiin mainetekoja, muun muassa Jorma 
Sarvannon maailmanennätysuroteko: 
kuuden DB-3-pommittajan pudotus va-
jaassa viidessä minuutissa. Mutta vii-
meistään jatkosodan alkaessa vielä han-
kintahetkellään ajanmukainen kone oli 
jo täysin alakynnessä. Nopea sotatek-

� Fokkerin pui-
koissa kului puolet 
 Topin sodasta. Ko-
neella oli vielä aivan 
jatkosodan alus-
sa tärkeä rooli tor-
juntahävittäjänä, 
vaikkei se oikein sii-
hen enää soveltu-
nut, mutta parem-
paakaan ei ollut. 
Kuva Topi Vuorisen 
 Fokker FR-109 -ko-
neesta palaamassa 
Tiiksjärvelle sadan-
nelta sotalennolta 
11.8.1942. Pian oli 
edessä siirtyminen 
Moraneen.
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Kärkiväli  .......................................... 11 m
Pituus  ..................................... 8,2 (8,3) m
Korkeus  ................................ 2,95 (3,1) m
Siipipinta-ala ............................... 16,7 m2

Tyhjäpaino ......................1 595 (1 785) kg
Lentopaino  .....................1 970 (2 150) kg
Suurin nopeus merenpinnassa  ............ 342 
 (354) km/h
Suurin nopeus 5 000 metrissä  .. 418 km/h 
 (350 km/h)
Nousuaika 5 000 metriin  ..... 6,5 (10) min.
Lakikorkeus  ...............10 100 m (9 600 m)
Lentomatka  ..................................950 km

Fokker D.XXI
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ninen kehitys oli lentänyt Fokkereiden 
ohi, eikä niiden suoritusarvoa pidetty-
kään enää vuonna 1941 erityisen hyvä-
nä. Koneesta tehtiin Suomessa lukuisia 
muutosversioita, ja sillä lennettiin vii-
meisen kerran vielä vuonna 1948, mikä 
kertoo enemmän Ilmavoimiemme so-
danjälkeisten vuosien taloudellisesta ja 
teknisestä alennustilasta kuin konetyy-
pin ajanmukaisuudesta.

Ei siis ihme, että komennukses-
ta heinäkuussa 1941 ilmoittanut lai-
vueenkomentaja Kurimo toivot-
ti nuorelle luutnantille paljon onnea 
ja jatkuvaa hengissäpysymisen taitoa. 
 Fokkerin prototyyppi oli lentänyt en-
simmäisen kerran vuonna 1936. Vaikka 
se oli liikehtimis- ja nousukykynsä suh-
teen Neuvostoliiton talvisodan aikai-
seen valtakalustoon kuuluneita I-16- ja 
I-153-hävittäjiä huonompi, saavutettiin 
sillä 127 ilmavoittoa, kun omat mene-
tykset olivat vain yhdeksän alasammut-
tua konetta! 

Jatkosodassa kiinteällä laskutelineel-
lä varustetulla koneella oli vaikea pärjätä 
yhä uudenaikaisempia neuvostohävit-
täjiä vastaan. Kesällä 1941 konetta vie-
lä käytettiin torjuntahävittäjänä, mutta 
rooli vaihtui pian tiedustelu- ja koulu-
tuskäyttöön. Osittain vanhentuneisuu-
den, osittain muuttuneen käytön vuok-
si oli Fokkerin hyötysuhde jatkosodassa 
kovin erilainen talvisotaan verrattuna. 
Ilmavoittoja saavutettiin jatkosodassa 
enää 60, kun omat menetykset välirau-
han aika mukaan lukien nousivat 43 ko-
neeseen. 

Lentolaivue 14:n lähes päivittäin ja 
toisinaan useamman kerran päivässä 
toistuneet sotalennot olivat ennen kaik-
kea tiedustelulentoja ja niihin liittynei-

VASTUSTA JAN KONEK ALUSTO OLI YLIVOIMAISTA,

mutta silti Topikin sai taitavana lentäjänä tililleen yhden vahvistetun ilmavoiton: Bell P-39 
Airacobran. Neuvostoliitto sai Yhdysvalloilta toisen maailmansodan aikana noin 5 000 
 Airacobra-hävittäjää, joista valtaosa oli kuvan tyyppiä P-39Q. Koneita on maailmalla 
enemmän tai vähemmän hyvin entisöitynä alle 20 yksilöä. Euroopassa vain yksi – joka on 
parhaillaan näytillä Tuusulan ilmatorjuntamuseossa. Kuva Mehis Helmen Viron ilmasotaa 
käsittelevästä teoksesta.

KENT TÄHENKILÖKUNNAN PITI OSATA MONENMOISIA TÖITÄ.

Moranen takarungon alapuolen pohjaverhousta uusitaan. On ensimmäinen elokuuta 
1944 Värtsilässä. Sama päivä, jona Topi Vuorinen haavoittui kentällä pommituksessa. Lie-
kö meneillään pommitusvaurioiden korjaus? Morane-Saulnierin runkokehikko oli teräs- 
ja duraliputkea, siipisalot ja kaaret duralia. Verhous oli vain eturungossa ja takarungon 
yläosassa duralilevyä, mutta takarungon sivuilta ja alta kangasta kuten kuvassa hyvin nä-
kyy. Siipien verhous oli Plymax-levyä eli alumiinilla päällystettyä vaneria. Vakaimet ja pe-
räsimet olivat duralia.

tä maataistelulentoja. Koska venäläiset 
Migit, Tsaikat ja Lagit olivat Fokkereita 
nopeampia ja ketterämpiä, oli hävittä-
jälentoja eli ilmataisteluja nimenomai-
sesti kehotettu välttämään. Kehotus ei 
tuntunut nuoria lentäjiä vakuuttaneen, 
vaan ”leikkitovereiden härnääminen” oli 
yksi lentojen tavoitteista. Maataisteluti-
lanteissa lentäjiä vastassa olivat ilmator-
juntatykistön lisäksi nelipiippuiset ilma-
torjuntakonekiväärit eli ”urkupyssyt”, 
joiden luodit tavoittivat matalalla lentä-
neet koneet.

Revanssi
Jos suomalaiset jalkaväkisotilaat olivat 
jatkosodan alussa motivoituneita, niin 
innottomuus ei liene  vaivannut lentä-
jiäkään. Olihan kyseessä puolustushaa-
ra, johon oli vapaaehtoisesti hakeudut-
tu. Jo lentäminen itsessään oli nuorten 
miesten toiveiden täyttymys, ja kun tä-
hän saattoi vielä yhdistää isänmaan tal-
visodassa kärsimän vääryyden oikaisun, 
ei pilotteja tarvinnut taivaalle patis-
taa. Nuoresta lentäjästä onkin täytynyt 
tuntua katkeralta, kun hänen lentoha-
lukkuutensa joutui jatkosodan alussa 
vakavan epäilyn alaiseksi. Keväällä edes-
mennyt lentäjäveteraani muisteli tapa-
usta aikoinaan: 

”13.8.1941. Minulle ei ollut määrätty 
lentovuoroa, ja seisoskelin katselemas-
sa toisten lähtöä. Ohi rullasi luutnant-
ti Ala-Panulan kone, ja samassa kuului 
huuto: ’Topi, ota tuo kone tuolta!’ Käsi 
osoitti FK-113:a. ’Mennään suojamaan 
tulenjohtolentoa! Me odotamme sinua 
kentän yläpuolella!’ Kahta kertaa ei tar-
vinnut pyytää, ja vimmatun juoksun jäl-
keen istuin ohjaamossa. Käynnistettäes-

TOPIN LENTÄ JÄTOVERI LUUTNANT TI K ALIMA

osallistuu mekaanikkojensa kanssa koneen huoltoon. Topi korosti aina 
osaavien mekaanikkojen arvoa ja merkitystä ilmasodankäynnissä. Ei ol-
lut mitenkään epätavallista, että lentäjät vähintäänkin seurasivat konei-
densa huoltoa, jos siihen vain oli aikaa. Tiiksjärvellä 18.5.1943 oli aikaa.
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vuoksi, ja kun huonoa onnea teknii-
kan suhteen alkoi kasaantua tietylle 
henkilölle, epäilyt heräsivät. 

Sodan pitkittymisen myötä muut-
tuivat myös lentäjät. Ikää kertyi, avi-
oiduttiin ja perustettiin perheitä. 
Nämä kaikki olivat tekijöitä, jotka 
Lentorykmentti 2 komentajan, evers-
tiluutnantti Harju-Jeantyn mukaan 
vähensivät lentäjien taisteluhalua.

Topilla intoa kuitenkin riitti. So-
dan jälkeen hän hieman häpeillen 
tunnustikin sodan olleen hänen elä-
mänsä parasta aikaa, eikä hän sen 
tunteen kanssa ollut yksin. Se oli 
nuoruutta ja monelle eloon jääneel-
le elämän parhaiden vuosien suuri 
seikkailu, jonka kauheudet ja raskaat 
muistot vuodet kultasivat. Tiettyä ris-
tiriitaa sotalennot kuitenkin Topis-
sa aiheuttivat. Lentäminen oli paras-
ta, mitä nuoren miehen elämässä oli, 
ja vihollista ammuttaessa ei tähdätty 
lentäjään, kollegaan, vaan vihollisko-

neeseen. Toista oli rynnäköinti 
maakohteita vastaan. Siinä 
lentäjä näki konekiväärien-
sä ja tykkinsä vaikutukset 
elävissä kohteissa, ja vie-
lä 70 vuotta tapahtumi-
en jälkeen sai Topin ta-
rinointi toisenlaisen 
luonteen, kun siirryttiin 
ilmataisteluista maa-
taistelutehtävien kuva-
uksiin.

Morane-Saulnier M.S 
406/410 ja Mörkö MSv

Mörön MSv alkuperäiskoneesta poikkeavat tekniset 
tiedot suluissa

Kärkiväli  ....................................................10,62 m
Pituus  ..........................................................8,17 m
Korkeus  .......................................................3,26 m
Siipipinta-ala ..............................................17,2 m2

Tyhjäpaino ................................................ 1 940 kg
Lentopaino  ............................................... 2 500 kg
Suurin nopeus merenpinnassa  ......377 (435) km/h
Suurin nopeus 5 500 metrissä  449 km/h  
 (4 000 metrissä 525 km/h)
Nousuaika 5 000 metriin  ................... 10 minuuttia
Lakikorkeus  .............................8 500 m (11 800 m)
Lentomatka  ................................................840 km

Topi Vuorinen lensi Moraneilla:
MS-310
MS-318
MS-640 (nimikkokone)
MS-656

Kuvan tavallisesta poikkeavin näyttävin hain ham-
pain koristeltu Morane oli Topin lentäjätoverin vän-
rikki Kurtenin pensselistä omaan nimikkokonee-
seensa laatima. Kuva Suomen Ilmavoimien historia 
-sarjassa (23) julkaistusta Keskisen ja Stenmannin 
teoksesta ”Sotamaalaus”.

TOPI 

Moranen ohjaamossa.

1/LELV 28:N MOR ANET 
MS-619 JA MS-643 

Latvan eteentyönnetyllä työ-
kentällä Niilo Helanderin kuvaa-
mana 9.9.1943.

sä moottorista pöllähti savua, mutta kiire 
toisten perään oli kova. Vedin koneen irti 
maasta, ja samassa moottorissa paukah-
ti kolme kertaa. Ohjaamoon tuli tummaa 
savua, ja kierrokset heittelivät laidas-
ta laitaan. Lento oli hervotonta, mutta 
lopulta pääsin laskuliukuun. Moottori 
sammui, ja pomppaavan laskun jälkeen 
kone pysähtyi kentälle. Ehjänä.

Lentueenpäällikkö ei kuitenkaan ol-
lut tyytyväinen. ’Kuulkaas luutnantti, 

minä lensin samalla koneella eilen, ja se 
kävi moitteettomasti. Luutnantti taitaa 
pelätä sotalentoa!’ Lennolla jännitys oli 
nostanut Topille hien pintaan. Nyt hikeä 
nostatti kiukku. Kasvot alkoivat punot-
taa ärtymyksestä. ’Herra kapteeni, minä 
en pelkää lentämistä, koska se on minul-
le halutuin asia elämässäni. Lentäminen 
ja sotalennot erityisesti.’ 

’Kuulkaas luutnantti, teidän käytök-
senne...’  Samassa oveen koputettiin. Si-
sään astui sotilasmestari Virtanen, me-
kaanikkojen vanhin. ’Kone 113, jolla 
luutnantti Vuorinen aikoi lähteä, siihen 
oli apumekaanikko vahingossa pum-
pannut polttoainetta väärästä tynnyris-
tä. Luutnantti joutui lentämään auto-
bensalla, korkeaoktaanisen lentobensan 
sijasta.’”

Ei ihmisiä vaan koneita
Suomessa oli odotettu lyhyttä sotaa. 
Kun sotatoimien päättymisestä ei kui-
tenkaan vuoden 1941 lopulla ollut mi-
tään tietoa, alkoivat mielialat ja taiste-
lutahto rakoilla. Sodan pitkittyminen 
vaikutti myös lentäjiin, vaikka saman-
laisia ääri-ilmiöitä kuin maavoimis-
sa ei lentävän henkilöstön keskuudessa 
esiintynytkään. Topin mukaan ohjaa-
jan käytöksessä saattoi toisinaan ilmetä 
innottomuutta ja haluttomuutta. Len-
to saatettiin keskeyttää teknisen syyn 

Moranet
Alkusyksystä 1941 Lentolaivue 14 siir-
tyi Suulajärven lentokentälle Kannak-
selle, josta tiedustelulennot suun-
tautuivat muun muassa Leningradin 
ilmatilaan. Myöhemmin syksyllä lai-
vue siirrettiin Itä-Karjalaan Tiiksjär-
velle. Täällä tiedustelulentoihin yh-
distyivät matalahyökkäykset muun 
muassa Muurmannin radalla havait-
tuihin viholliskolonniin. Nämä hyök-
käykset aiheuttivat tappioita suoma-
laisille lentäjille, mutta myös niiden 
aiheuttamat tappiot viholliselle oli-
vat lentäjien näkökulmasta kokonais-
valtaisia ja helposti havaittavia ja näin 
ollen arvatenkin omien lentäjätoveri-
en menetyksen rinnalla sodan ras-
kainta puolta. ”Se oli kyllä surkean 
näköistä”, Topi muisteli. 

Tekninen muutos Lentolaivue 14:n 
toiminnassa tapahtui syksyllä 1942, 
kun se alkoi saada käyttöönsä ranska-
laisia Moraneita. Fokkereihin verrat-
tuna kyseessä oli selvä kalustoparan-
nus, mutta yhtä kaikki, vuonna 1942 
Morane oli sekin jo ajastaan jäljessä. 
Pienen maan lentäjän ei kuitenkaan 
auttanut olla kranttu, ja positiivises-
ti jaksoi Topikin iloita siitä, että lasku-
telineet tulivat Moranessa sisälle run-
koon. Seikka, joka Topin saksalaisille 
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ja brittiläisille kollegoille oli ollut it-
sestäänselvyys jo vuonna 1940! 

Aseistuskaan ei Topin lentämis-
sä Moraneissa ollut tehokkaimmas-
ta päästä. Siivissä oli kiväärikaliipe-
riset konekiväärit. Kone oli erittäin 
ketterä, ja Topinkin muistin mukaan 
varsinainen taitolentokone, monien 
muiden lentäjien arvioiden mukaan 
jopa toisen maailmansodan aikai-
sen kalustomme ketterin kone. Sii-
tä ominaisuudesta ei valitettavas-
ti kuitenkaan ollut iloa, kun koneen 
nousukyky oli kehno ja aseistus sekä 
tekniset järjestelmät varsin epä-
luotettavia. Morane eri muunnok-
sineen olikin teknisen henkilöstön 
painajainen ja tekniikan pettäessä 
lentäjänkin. Asiaa ei helpottanut se, 
että koneet olivat varustukseltaan-
kin kirjavia, ja ajan mittaan kirjavuus 
vain lisääntyi. Esimerkiksi potkurei-
ta ja potkurinnavan läpi ampuvia 
aseita oli neljää, tai alkuperäinen 
kk-versio mukaan luettuna viit-
tä eri mallia. Pienimmillään aseena 
oli ”hernepyssy” – 7,5 mm:n Chatel-
lerault-konekivääri. Lisäksi koneis-
sa oli siipikonekiväärit (M.S 410:ssä 
neljä siipikonekivääriä) ja mahdol-

lisuus 12,5–25 kilon pommien ri-
pustamiseen. Alkuperäisen koneki-
väärin korvanneita potkurinnavan 
läpiampuvia runkoasevaihtoehto-
ja olivat 12,7 mm:n neuvostoliitto-
lainen Berezina, samakaliiperinen 
Colt tai kotimainen LKKK/42 sekä 20 
mm:n Hispano-Suiza. 

Koneesta oli kaksi perustyyppiä, 
mallit 406 ja 410, joista ensimmäi-
nen oli Suomessa tyypillisempi mal-
li. Myöhemmin tuli neuvostoliitto-
laisella Klimov M-105P -moottorilla 
päivitetty, hurjannäköisestä jääh-
dyttäjäpatteristaan nimen ”Mörkö-
Morane” saanut MSv. Sen runkoa-
seena oli saksalainen MG 151 -tykki. 
Suurin osa Ilmavoimiemme käytös-
sä olleista 87:stä Moranesta oli mal-
lia 406. Suomen 30 ensimmäistä 
Morane-Saulnier M.S 406 -konetta 
saatiin lahjoituksena Ranskan val-
tiolta talvisodan aikana,  jolloin me-
netettiin yksi kone ja saavutettiin 
14 ilmavoittoa. Loput 57 koneyk-
silöä ostettiin Saksan sotasaalisva-
rastosta vuosina 1940–1942. Mörkö-
Moraneiksi muunnettiin vuosina 
1943–1945 kaikkiaan 41 ranskalais-
konetta. 

FOKKER D.XXI KELPASI

jatkosodan edetessä ja vastustajan 
konekannan parantuessa enintään 
tiedusteluun, eikä sodan lopulla enää 
edes siihen. On 11.8.1942. Luutnantti 
Vuorinen on juuri laskeutunut sadan-
nelta sotalennoltaan. Sadatta lentoa 
juhlistettiin perinteisin menoin, pilotti 
seppelöitiin sadannen lennon krans-
silla. Kuvassa vuorossa Ilmavalvonta-
elimen onnittelut lentäjälle. Tämän 
artikkelin Fokker-kuvat ovat juuri Vuo-
risen sadannen lennon paluun yhtey-
dessä otettuja.

Morane-Saulnier M.S 406 ja 410 
olivat Topin lentämän Fokke-
rin tavoin tyypillinen esimerkki 
1930-luvun kiihkeästä teknises-

tä kehityksestä. Kun Morane 406 -sarjatuo-
tantomalli tuli vuonna 1938 Ranskan ilma-
voimien käyttöön, oli sen prototyypin M.S 
405:n ensilennosta vain kolme vuotta, ja 
kone alkoi jo jäädä jälkeen kilpailijoistaan. 

Sodan sytyttyä seuraavana vuonna kehi-
tys vain kiihtyi, ja seuraavalla vuosikymme-
nellä miltei kaikki 30-luvun jälkipuoliskon 
koneet jäivät jo alakynteen nuorempiensa 
käsittelyssä. Suomessa lennettiin kuitenkin 
sillä mitä oli. 

Sotien jälkeen HLeLv 21 jatkoi toimin-
taansa Mörkö-Morane-kalustollaan (20 ko-
netta). Lento-onnettomuuksissa tuhoutui 
vielä rauhan vuosina kaksi konetta ja kolme 
vaurioitui korjauskelvottomiksi. Yksi ohjaaja 
sai surmansa. Syyskuun yhdeksäntenä 1948 
MSv-321 ja -651 lensivät konetyypin viimei-
set lennot Suomen ilmavoimissa. Koneet 
poistettiin lopullisesti vuonna 1952. Ranska-
laiskonetta valmistettiin lisenssillä Sveitsis-
sä, ja sen parannellulla sveitsiläisellä lisens-
simallilla 3801 lennettiin vuoteen 1959 asti. 
Kuvassa alla Topin laivueen kone Tiiksjärvel-
lä 8.6.1943.

MOR ANEN VOIMANLÄHDET TÄ 
VAIHDETAAN

Värtsilän lentotukikohdassa 20.8.1944. Topikin 
toimi elokuussa Värtsilästä, jossa hän myös 
haavoittui lievästi. Mekaanikkojen rooli oli 
keskeinen ja vain korostui, kun konekanta oli 
sekalaista ja usein kulunutta. Voimanlähteenä 
Moranessa oli alun perin Hispano-Suizan 860 
hevosvoiman 12Y-31-moottori. Myöhemmin 
niin kutsutuissa Mörkö-Moraneissa käytettiin 
saman koneen neuvostoliittolaista jatkokehi-
telmää, Klimovin 1 100 hevosvoiman M-105P-
konetta. Molemmat olivat nestejäähdytteisiä 
V-12-moottoreita.SA
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Ukko-Mokkeria parempi 
sentään
Topin jälkikäteisarvio uusista Fokkerei-
ta ketterämmistä koneista tuo esiin pie-
nen parannuksen aiempaan, mutta tosi-
asiallisen jatkuvan altavastaaja-aseman 
suhteessa vihollisen koneisiin: 

”Vähän Ukko-Fokkeria [Ukko-Fokker 
tai Ukko-Mokkeri eli Fokker D.XXI:n en-
nen sotaa valmistuneet alkuperäissarjat 
I-III, jotka erosivat myöhemmistä muun 
muassa voimanlähteensä osalta] nope-
ampi, mutta sekin auttamattoman hi-
das, kun vastassa alkoi olla Yhdysvaltain 
apuna Neuvostoliittoon tuotuja koneita, 
ensin Kittyhawkeja ja sitten Airacobria, 
joiden aseistuskin oli mahtava Moranei-
hin verrattaessa.”

Topin laivue saavutti Tiiksjärvel-
tä ranskalaiskalustollaan (28.7.1942–
4.9.1944) varsinaisen päätehtävänsä 
tiedustelutoiminnan ja rynnäköinnin 
ohessa 17 vahvistettua ilmavoittoa ja 
menetti ilmataisteluissa vain kolme ko-
netta. Lisäksi yksi kone menettiin ilma-
torjuntatulessa ja kaksi teknisen vian 
vuoksi. Moranea käytettiin jatkosodas-
sa myös hävittäjänä. Niitä käytti jo tal-
visodassa ranskalaiskoneella lentänyt 
Lentolaivue 28 (Hävittäjälentolaivue 28 
HLeLv 28), joka saavutti Morane-Saul-

nier-koneillaan jatkosodassa 
104 ilmavoittoa ja menetti vi-
hollistoiminnan takia 24 ko-
netta.

Läheltä piti
Läheltä piti -tapauksia sattui 
sotalennoilla useasti, mut-
ta kahdella niistä oli erityistä 
dramatiikkaa. Vuonna 1943 
startissa puhjennut pyörä 
johti sotalennon jälkeiseen 
mahalaskuun. Laskeutu-
miskentäksi määrättiin Jo-
ensuun Onttolan kenttä, jossa konet-
ta ja pilottia olivat odottamassa kaksi 
paloautoa, yksi ambulanssi ja vaahto-
sammuttimilla varustetut sotilaat. Ma-
halaskussa syntyvä kitka ja kipinäsade 
peltisen rungon ja soran välillä aiheutti 
palovaaran yhdessä rikkoontuneiden öl-
jyputkien, jäähdytysnesteiden ja herkki-
en polttoaineiden kanssa. Lentäjä pelas-
tautui laskeutuneesta koneesta lopulta 
hyppäämällä vaahtosammuttajien suih-
kuun. Pahimmalta oli vältytty: kone ei 
syttynyt palamaan, mutta potkurin lavat 
olivat kääntyneet käppyrään.

14. helmikuuta 1944 laivueen nimi 
muuttui sen tehtävän mukaiseksi, Len-

lisen helpoksi kohteeksi, jäi hänelle ar-
voitukseksi. Haavoittuminen oli onneksi 
lievä: komennus – tai lupa – takaisin len-
tämään tuli heti ensihoidon jälkeen. 

Viimeiset lennot
Lentämisen tahti kiihtyi jatkosodan lop-
pua kohden, ja päivittäin lentoja saattoi 
olla neljästä viiteen. Yönsäkin Topi ker-
toi nukkuneensa lentohaalareissa, jotta 
hälytyksen alettua lähtö olisi nopea. Vii-
meisen jatkosodan lentonsa Lentolaivue 
14 lensi syyskuun 3. päivänä 1944. Loka-
marraskuussa Topin lentue lensi van-
hoine Moraneineen Pohjois-Suomen 
suuntaan, jossa käytiin lyhyt ilmasota-
retki entistä aseveljeä vastaan yhdes-
sä HLeLv 28:n Mörkö-Morane-lentueen 
kanssa. Tehtävinä olivat III Armeijakun-
nan tiedustelu ja Lentorykmentti 4:n 
pommikoneiden suojaus. Topi oli len-
tueensa kanssa Paltamossa jo 21.9., ja 
lokakuun alussa seurasivat 28:n Möröt. 
Välillä operoitiin myös Vaalan kentäl-
tä Säräistenniemellä. Lokakuun puoli-
välissä Topin lentue siirtyi Pudasjärven 
kentälle. Tehtiin vielä pari tiedustelulen-
toa Rovaniemen pohjoispuolelle, minkä 
jälkeen sää esti lentotoiminnan. Marras-
kuussa tulikin siirto ensin Kemiin ja sit-

tolaivue 14 oli nyt Tiedustelulentolaivue 
14 (TLeLv 14).

Ensimmäinen elokuuta 1944 – tor-
juntataisteluiden alkaessa jo laantua – 
kun Topi oli väliaikaisella komennuk-
sella Värtsilässä Morane-lentueensa 
kanssa HLeLv 28:n tukena, hän haavoit-
tui ohjaamoon lentäneestä sirpaleesta, 
joka repi sekä lentäjänpäähineen että 
päänahan auki. Jo koneissaan lentolu-
paa odottaneet Morane-lentäjät olivat 
joutuneet pommituksen kohteiksi. Mik-
si koneet eivät olleet saaneet lähtölupaa 
Topin pyynnöistä huolimatta vaan oli-
vat joutuneet jäämään kentälle vihol-

HÄVIT TÄ JÄ

ilma- ja sirpalesuojassaan.  
Äänislinna, Viitana 17.3.1942.  
Sodan lopussa jo täysin van-
hentuneiden Moraneiden 
ja niillä lentäneiden osaavi-
en nuorten miesten – kuten 
Topinkin – sota jatkui jatko-
sodan loppuun ja vielä  Lapin 
sotaan entisiä aseveljiä vas-
taan.

LENTOLAIVUE 14:N MOR ANE

 on laskeutunut 20.6.1943 onnekkaasti Tiiksjärven kentälle tyhjällä renkaalla.
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H
ävittäjälentäjistä tulevat 
useimmille mieleen kym-
meniä viholliskoneita pu-
dottaneet kuuluisat lentäjät, 
ässät. Ei tarvitse olla sotila-
silmailun harrastaja tunte-
akseen Ilmari ”Illu” Juu-
tilaisen tai Hans ”Hasse” 

Windin nimet saksalaisista yli kolmen-
sadan pudotuksen ässistä puhumatta-
kaan. Topi Vuoriselle kertyi 267 sota-
lennolta virallisesti vain yksi pudotus. 
Topin muistiinpanoista käy kuitenkin 
ilmi, että pudotuksia olisi ollut vielä kak-
si muutakin. Siitä, miksi ne eivät ole vi-
ralliseen tilastoon päätyneet, on vaikea 
sanoa mitään varmaa ilman tutustumis-
ta arkistosta mahdollisesti löytyviin il-
mataistelukertomuksiin. Yksi mahdolli-
suus on se, että pudotukset jäivät ilman 
todistajaa. Toinen vaihtoehto on se, että 
ne olivat usean lentäjän yhteistyön tu-
los, jolloin kukaan yksittäinen ohjaaja 
ei päässyt pudotustiliään kartuttamaan.

MIKSI SIT TEN  Ilmari Juutilainen saa-
vutti jatkosodassa yli 90 ilmavoittoa, 
mutta Topi Vuorinen vain yhden? Len-
täjästä riippumattomia syitä voidaan 
etsiä koneista, joilla pilotit pääsivät 
lentämään. Topin kohtaloksi tässä suh-
teessa koitui se, että hän joutui koko jat-
kosodan ajan lentämään vanhentuneel-
la kalustolla. Morane-Saulnier 406 oli 
Topin käyttämistä koneista modernein, 
mutta senkään suhteen Topia ei onnis-
tanut parhaalla mahdollisella tavalla. Il-
mavoittojen määrällä mitaten Moranen 
kulta-aika jatkosodassa ajoittui vuoteen 
1941. Kuvaavaa onkin, että 121:stä jat-
kosodassa Moranella saavutetusta ilma-
voitosta peräti 86 % kirjautui Le.Lv 28:n 
ohjaajien tilille. Tämä johtui pitkälti sii-
tä, että kyseinen yksikkö lensi Moranella 
heti sodan alusta alkaen, jolloin sillä oli 
vielä hyvät mahdollisuudet pärjätä vi-
holliskoneita vastaan. Sen sijaan Topin 
yksikkö, Le.Lv 14, sai Moranet käyttöön-
sä vasta syksyllä 1942, jolloin aika oli hy-
vää vauhtia ajamassa koneista ohi – tai 

oli oikeastaan jo lentänyt näiden rans-
kalaisten edelle ja pitkälle ohi. Lentoryk-
mentti 2:n komentaja, eversti Lorentz, 
totesikin Ilmavoimien Esikuntaan syys-
kuussa 1942 lähettämässään kirjees-
sä Moranen olevan yksiselitteisesti so-
pimaton hävittäjäkoneeksi. Le.Lv 28:n 

pudotustilasto vahvistaa Lorentzin joh-
topäätöksen: peräti 2/3 laivueen kaikis-
ta pudotuksista tuli jatkosodan kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana!

LENTOYKSIKÖIDEN  tehtävät olikin 
tarkoituksenmukaista määritellä nii-

ten 27.11. Rissalaan. Topin sota oli ohi. 
Joulukuun alussa 4.12. Topin tiedustelu-
lentolaivueen nimi muuttui Hävittäjä-
lentolaivue 21:ksi (HLeLv 21). Sen van-
hat Moranet lähetettiin muutettavaksi 
Mörkö-Moraneiksi MSv, ja se sai tilalle 
HLeLv 28:n Möröt. Topin laivueen tuki-
kohdaksi jäi Rissala.

Kaiken kaikkiaan Topi Vuoriselle ker-
tyi sotalentoja ansioluettelon mukaan 
267. Tilastoihin hänelle on merkitty yksi 
vahvistettu pudotus, joka on heinäkuul-
ta 1944. Tuolloin koneena oli jo Morane 
ja kohteena Bell P-39 Airacobra. Kirjoit-
tamissaan muistoissa Topi kuvaa kui-
tenkin myös muita ilmataisteluja, joissa 
hänen lentueensa oli aiheuttanut tap-
pioita vihollisille. Todennäköisesti hä-
nen omalle tilillensäkin olisi voitu lukea 
muutama pudotus lisää, mutta ne jäivät 
todistamattomina pois tilastosta.

Koneesta kynään
Sodan jälkeen Topi Vuorinen siir-
tyi 17.3.1945 kirjoittamaan Suomen 

ilmavoimien historiaa jatkosodan 
ajalta Ilmavoimien Esikuntaan. His-
toriankirjoittamista kesti noin seitse-
män kuukautta lokakuuhun 1945 asti. 
Ura Ilmavoimissa ilman lentämistä ei 
kuitenkaan vastannut odotuksia, vaik-
ka kirjoittaminen olikin yksi hänen in-
tohimoistaan. Valvontakomissio rajoit-
ti Ilmavoimien toimintaa, eikä ilmaan 
päässyt. Nuorelle lentäjälle myönnet-
tiinkin ero 7.10.1945. Ura jatkui siviilis-
sä yrittäjänä. Ehkä hieman yllättävänkin 
rauhallisen uravalinnan rinnalla elivät 
kuitenkin nuoren upseerin intohimot: 
lentäminen ja kirjoittaminen. 

Topi pääsi vielä kertaamaan Ilmavoi-
miin vuonna 1956. Tuolloisesta kerta-
usharjoituksesta lentäjä sai lausunnon: 
”Nopea reagointikyky, johdonmukai-
nen, siveellisesti ryhdikäs.” Majuriksi 
Vuorinen ylennettiin itsenäisyyspäivänä 
1968. Vapaa-ajan lentämistä hän harras-
ti Cessnalla aina vuoteen 1970, ja vielä 
vuonna 1991 hän aloitti lentolupakirjan 
suorittamisen. Tällöin esteeksi muodos-
tui kuitenkin huonontunut kuulo. Yh-

dessä opettajan kanssa hän pääsi vielä 
lentämään ultrakevyellä koneella vuon-
na 2002. Sitten oli lennot lennetty.

Ylilento
Poikamainen seikkailullisuus on luetta-
vissa paitsi Topin sota-ajan muistoista 
myös hänen vuonna 1948 Poikien seik-
kailukirjastossa ilmestyneestä romaa-
nistaan Petturien perässä. Lentäminen  
oli teemana useissa hänen myöhemmin 
kirjoittamissaan eri lehdissä julkaistuis-
sa tarinoissa. 

Niin oppilas kuin majuri Vuoriselle 
lentäjien ja mekaanikkojen muodostama 
joukko oli tärkeä yhteisö. Tästä kertoo 
myös hänen aktiivisuutensa Pilvenveik-
koja perustettaessa. Lentäjien keskuu-
dessa arvostettiin paitsi lentotaitoa myös 
mutkattomuutta ja huumoria. Jo Reser-
viupseerikoulun tovereihinsa tutustu-
mista hän kuvaa muistelmissaan löytä-
misen iloa korostaen: ”Riemastuin. Olin 
päässyt mukavien veikkojen joukkoon.” 

Topi Vuorinen syntyi Vaasassa 3. 
syyskuuta 1918, kun isänmaamme otti 
ensiaskeleitaan. Hän ehti nähdä, ra-
kentaa ja rakastaa isänmaataan asein 
ja töin yli yhdeksänkymmenenkuuden 
vuoden ajan. Varjolentueeseen majuri 
Topi Vuorinen siirtyi 28.2.2015, viimei-
senä Pilvenveikkojen perustajajäsenis-
tä. Maaliskuussa yksinäinen Hornet-hä-
vittäjä lensi Hietaniemen hautausmaan 
yli. Yksi viimeisistä oli laskettu isänmaan 
poveen.

Kirjoituksen lähteenä on käytetty lu-
kuisia keskusteluja Topi Vuorisen kans-
sa sekä hänen kirjoittamiaan muisto-
ja ja muistelmia, joista osa on julkaistu 
teoksessa Vaasan Metsäveikot. Sota-aika 
partiopoikien kokemana 1939–1944.

� Vielä kerran taivaalle. Topi ja ultrakevyt vuonna 2002.

TOPIN FR-LENTUE

saapuu Tiiksjärvelle sotalennol-
ta 11.8.1942. Koneen aseistus oli 
heikko.  Kaksi tahditettua pot-
kurin takaa ampuvaa 7,7 mm:n 
runkokonekivääriä ja kaksi sa-
manlaista Browningin asetta sii-
vissä. Myös Oerlikonin 20 mm:n 
tykki oli mahdollinen, mutta 
niistä luovuttiin epäluotettavuu-
den vuoksi.

ÄSSIÄ JA OHJAAJIA

Peräti 2/3 laivueen 
kaikista pudotuksista 
tuli jatkosodan kuuden 
ensimmäisen kuukau-
den aikana!

■ TEKSTI: TUOMAS KRAFT

� FR kuuta-
mossa Tiiks-
järvellä 5.11. 
1941.
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useimmille mieleen kym-
meniä viholliskoneita pu-
dottaneet kuuluisat lentäjät, 
ässät. Ei tarvitse olla sotila-
silmailun harrastaja tunte-
akseen Ilmari ”Illu” Juu-
tilaisen tai Hans ”Hasse” 

Windin nimet saksalaisista yli kolmen-
sadan pudotuksen ässistä puhumatta-
kaan. Topi Vuoriselle kertyi 267 sota-
lennolta virallisesti vain yksi pudotus. 
Topin muistiinpanoista käy kuitenkin 
ilmi, että pudotuksia olisi ollut vielä kak-
si muutakin. Siitä, miksi ne eivät ole vi-
ralliseen tilastoon päätyneet, on vaikea 
sanoa mitään varmaa ilman tutustumis-
ta arkistosta mahdollisesti löytyviin il-
mataistelukertomuksiin. Yksi mahdolli-
suus on se, että pudotukset jäivät ilman 
todistajaa. Toinen vaihtoehto on se, että 
ne olivat usean lentäjän yhteistyön tu-
los, jolloin kukaan yksittäinen ohjaaja 
ei päässyt pudotustiliään kartuttamaan.

MIKSI SIT TEN  Ilmari Juutilainen saa-
vutti jatkosodassa yli 90 ilmavoittoa, 
mutta Topi Vuorinen vain yhden? Len-
täjästä riippumattomia syitä voidaan 
etsiä koneista, joilla pilotit pääsivät 
lentämään. Topin kohtaloksi tässä suh-
teessa koitui se, että hän joutui koko jat-
kosodan ajan lentämään vanhentuneel-
la kalustolla. Morane-Saulnier 406 oli 
Topin käyttämistä koneista modernein, 
mutta senkään suhteen Topia ei onnis-
tanut parhaalla mahdollisella tavalla. Il-
mavoittojen määrällä mitaten Moranen 
kulta-aika jatkosodassa ajoittui vuoteen 
1941. Kuvaavaa onkin, että 121:stä jat-
kosodassa Moranella saavutetusta ilma-
voitosta peräti 86 % kirjautui Le.Lv 28:n 
ohjaajien tilille. Tämä johtui pitkälti sii-
tä, että kyseinen yksikkö lensi Moranella 
heti sodan alusta alkaen, jolloin sillä oli 
vielä hyvät mahdollisuudet pärjätä vi-
holliskoneita vastaan. Sen sijaan Topin 
yksikkö, Le.Lv 14, sai Moranet käyttöön-
sä vasta syksyllä 1942, jolloin aika oli hy-
vää vauhtia ajamassa koneista ohi – tai 

oli oikeastaan jo lentänyt näiden rans-
kalaisten edelle ja pitkälle ohi. Lentoryk-
mentti 2:n komentaja, eversti Lorentz, 
totesikin Ilmavoimien Esikuntaan syys-
kuussa 1942 lähettämässään kirjees-
sä Moranen olevan yksiselitteisesti so-
pimaton hävittäjäkoneeksi. Le.Lv 28:n 

pudotustilasto vahvistaa Lorentzin joh-
topäätöksen: peräti 2/3 laivueen kaikis-
ta pudotuksista tuli jatkosodan kuuden 
ensimmäisen kuukauden aikana!

LENTOYKSIKÖIDEN  tehtävät olikin 
tarkoituksenmukaista määritellä nii-

ten 27.11. Rissalaan. Topin sota oli ohi. 
Joulukuun alussa 4.12. Topin tiedustelu-
lentolaivueen nimi muuttui Hävittäjä-
lentolaivue 21:ksi (HLeLv 21). Sen van-
hat Moranet lähetettiin muutettavaksi 
Mörkö-Moraneiksi MSv, ja se sai tilalle 
HLeLv 28:n Möröt. Topin laivueen tuki-
kohdaksi jäi Rissala.

Kaiken kaikkiaan Topi Vuoriselle ker-
tyi sotalentoja ansioluettelon mukaan 
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kentaa ja rakastaa isänmaataan asein 
ja töin yli yhdeksänkymmenenkuuden 
vuoden ajan. Varjolentueeseen majuri 
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tä. Maaliskuussa yksinäinen Hornet-hä-
vittäjä lensi Hietaniemen hautausmaan 
yli. Yksi viimeisistä oli laskettu isänmaan 
poveen.

Kirjoituksen lähteenä on käytetty lu-
kuisia keskusteluja Topi Vuorisen kans-
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ja ja muistelmia, joista osa on julkaistu 
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saapuu Tiiksjärvelle sotalennol-
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heikko.  Kaksi tahditettua pot-
kurin takaa ampuvaa 7,7 mm:n 
runkokonekivääriä ja kaksi sa-
manlaista Browningin asetta sii-
vissä. Myös Oerlikonin 20 mm:n 
tykki oli mahdollinen, mutta 
niistä luovuttiin epäluotettavuu-
den vuoksi.
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den käyttämän kaluston mukaisiksi. Mo-
raneilla lentäneen Le.Lv 14:n tehtäväksi 
muodostuivat tiedustelulennot sekä maa-
taistelutehtävät. Selvää on, että mahdolli-
suudet ilmavoittotilin kartuttamiseen eivät 
näissä tehtävissä olleet parhaat mahdolli-
set. Asiaa ei auttanut sekään, että vihollisen 
pommikoneetkin alkoivat jo olla Moranelle 
liian nopeita. Tämän on täytynyt olla hävit-
täjälentäjän näkökulmasta erittäin turhaut-
tavaa.

Oikeastaan se oli ihan 
romanttinenkin tyyppi, 
joka vaan osas lentää 
helvetin hyvin.

N
iinpä. Kaikissa ilmavoimissa oli paljon osaa-
via ohjaajia, joista ei tullut koskaan ässiä, kos-
ka siihen ei ollut tilaisuutta. Suomalaisten so-
talentäjien, kuten Topin, arvoa nostaa monien 
muiden maiden lentäjien rinnalla vielä se, että 

he joutuivat lentämään kelvottomalla tai riittämättö-
mällä kalustolla. Suomalaiset lentäjät olivat kansain-
välisesti vertailtuna erittäin valikoitua ja hyvin koulu-
tettua väkeä, olivatpa sitten ässiä tai eivät.

TUNNETUN TAITEILIJAN , Topin Tiiksjärven ajan 
lentäjäkaverin Eino Ruutsalon sanat teoksessaan 
Tiiksjärven ilmataistelijat antavat yhden todistuksen 
Topi Vuorisesta. Ruutsalo kertoo lentäjätovereistaan ja 
päättää kuvauksen Topiin:

”KUN TÄHÄN LETK AAN  otetaan vielä Topi, niin 
pakko on ihmetellä, miten samaan puljuun oli sattu-
nut niin monta hyvää kundia. Topi oli mutkaton; ei se-
kään tärkeillyt. Oikeastaan se oli ihan romanttinenkin 
tyyppi, joka vaan osas lentää helvetin hyvin. Aina siel-
lä, missä oli sauma!”

ITSE TOPI VUORINEN ei sotalennoillaan kehuskel-
lut.

VALTAOSA  näistä ohjaajista jää historiassa tunte-
mattomiksi sotilaiksi. Niiksi sodan arjen työntekijöik-
si, Suomen sotilaiksi, joiden ansiosta lippumme liehuu 
ja joista yhdelle annoimme puheenvuoron haudan ta-
kaa. Aika velikultia.

� Morane saa polttoainetta Tiiksjärvellä 8.6.1943.
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R I I P P U M A T O N  S O T I L A S A I K A K A U S J U L K A I S U  V U O D E S T A  1 9 1 9  •  6/2 0 1 0  •  1 2 , 5 0  
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den käyttämän kaluston mukaisiksi. Mo-
raneilla lentäneen Le.Lv 14:n tehtäväksi 
muodostuivat tiedustelulennot sekä maa-
taistelutehtävät. Selvää on, että mahdolli-
suudet ilmavoittotilin kartuttamiseen eivät 
näissä tehtävissä olleet parhaat mahdolli-
set. Asiaa ei auttanut sekään, että vihollisen 
pommikoneetkin alkoivat jo olla Moranelle 
liian nopeita. Tämän on täytynyt olla hävit-
täjälentäjän näkökulmasta erittäin turhaut-
tavaa.

Oikeastaan se oli ihan 
romanttinenkin tyyppi, 
joka vaan osas lentää 
helvetin hyvin.

N
iinpä. Kaikissa ilmavoimissa oli paljon osaa-
via ohjaajia, joista ei tullut koskaan ässiä, kos-
ka siihen ei ollut tilaisuutta. Suomalaisten so-
talentäjien, kuten Topin, arvoa nostaa monien 
muiden maiden lentäjien rinnalla vielä se, että 

he joutuivat lentämään kelvottomalla tai riittämättö-
mällä kalustolla. Suomalaiset lentäjät olivat kansain-
välisesti vertailtuna erittäin valikoitua ja hyvin koulu-
tettua väkeä, olivatpa sitten ässiä tai eivät.

TUNNETUN TAITEILIJAN , Topin Tiiksjärven ajan 
lentäjäkaverin Eino Ruutsalon sanat teoksessaan 
Tiiksjärven ilmataistelijat antavat yhden todistuksen 
Topi Vuorisesta. Ruutsalo kertoo lentäjätovereistaan ja 
päättää kuvauksen Topiin:

”KUN TÄHÄN LETK AAN  otetaan vielä Topi, niin 
pakko on ihmetellä, miten samaan puljuun oli sattu-
nut niin monta hyvää kundia. Topi oli mutkaton; ei se-
kään tärkeillyt. Oikeastaan se oli ihan romanttinenkin 
tyyppi, joka vaan osas lentää helvetin hyvin. Aina siel-
lä, missä oli sauma!”

ITSE TOPI VUORINEN ei sotalennoillaan kehuskel-
lut.

VALTAOSA  näistä ohjaajista jää historiassa tunte-
mattomiksi sotilaiksi. Niiksi sodan arjen työntekijöik-
si, Suomen sotilaiksi, joiden ansiosta lippumme liehuu 
ja joista yhdelle annoimme puheenvuoron haudan ta-
kaa. Aika velikultia.

� Morane saa polttoainetta Tiiksjärvellä 8.6.1943.
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Selkämeren Rannikkokillan 

toiminnan alusta itsenäisenä 

kiltana tuli elokuussa kulu-

neeksi 20-vuotta. Tätä merk-

kipaalua päätettiin juhlistaa 

pitämällä 20-vuotisjuhlat kil-

lan perinnelinnakkeella Kuus-

kajaskarissa 1.8.2015

■■ TEKSTI:  TAUNO SETÄLÄ

E
räiden raumalaisten hen-
kilöiden aloitteesta ja 
innostuksesta vapaa-
ehtoista maanpuolustus-
työtä kohtaan perustet-

tiin 17.03.1992 Raumalla kulttuuritalo 
Posellin tiloissa Turun Rannikkotykis-
tökillan Selkämeren Alaosasto, joka 

Selkämeren 
Rannikkokilta  
20 vuotta

muodollisesti oli itsenäinen ja omi-
en sääntöjensä mukaan toimiva mut-
ta emokillalle kuitenkin vastuussa 
ja henkilö jäsenmaksunsa suoritta-
va. Alaosastolla oli kolmen henkilön 
edustus emokillan johtokunnassa. 
Kolmen toimintavuoden kokemusten 
perusteella kypsyi päätös alaosaston 
itsenäistämisestä siitäkin huolimatta, 
että Turun Rannikkotykistökillan toi-
minta oli monipuolista ja vireää. Pää-
töksen tärkeimmät vaikuttimet olivat 
puhtaasti toimintaan liittyviä, koska 
maantieteellinen etäisyys Turkuun oli 
osoittautunut liian pitkäksi jotta toi-
mintaan osallistuminen aktiivisti olisi 
ollut mahdollista ja mielekästä. Pää-
tökseen vaikutti myös se vahva ole-
tus, että Rauman ja Uudenkaupungin 
alueelta löytyy riittävästi rannikko-
tykistöaselajin piirissä toimivaan kil-
taan aktiivisia jäseniä. Näin oltiin val-
miit siirtymään ajatuksista käytännön 

tekoihin ja Selkämeren Rannikko-
kilta ry:n perustava kokous pidettiin 
24.8.1995 silloisen II Patteriston esi-
kunnan tiloissa Satamakadulla, joita 
tiloja sitten hyödynnettiin monin ta-
voin mm. kokousten, juhlien sekä va-
paaehtoisen maanpuolustuskoulutuk-
sen kurssipaikkana.   

Perinnelinnake
Vaikka kiltamme historia on ajallises-
ti varsin lyhyt niin toiminnallisesti 
voimme olla ylpeitä niistä saavutuk-
sista joita näihin tähänastisiin vuosiin 
on sisältynyt.

Kiltamme vaalii Kuuskajaskarin 
linnakkeen kunniakkaita perinteitä ja 
on oman toimintamme konkreettinen 
kohde. 

Nykyisin matkailusaarena toimi-
valla perinnelinnakkeella on monen 
talkoovuoden työn tuloksena kiltam-
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me ja Saaristomeren Merivartiokillan 
Rauman veneryhmän aktiivisten jä-
senten ansiosta kunnostettu entiseen 
päällikön asuntoon kiltamaja jäsenis-
tön vapaa-ajan viettoon. Toinen ak-
tiivisen toiminnan kohde on kiltam-
me ja kaupungin yhteisessä huollossa 
olevat 4 kpl 152/50 T tykkiä ja erityi-
sesti ampumakunnossa oleva 2.tykki 
linnoitteineen joista pidetään hyvää 
huolta jo senkin takia, että kesäkaute-
na lukuisat turistiryhmät pääsevät ih-
mettelemään ja ihailemaan linnoitetta 
tykkeineen.

Oli siis luonnollista, että killan 
20-vuotisjuhlien pitopaikkana oli 
Kuuskajaskarin perinnelinnake. Ti-
laisuuteen oli jäsenistön ja kutsu-
vieraiden lisäksi kutsuttu entisiä lin-
nakkeella palvelleita Jaskarilaisia. 
Kiltamme halusi tarjota normaalis-
ta juhlaperinteestä poikkeavan terve-
tuliaispuheen ja –maljan ampumalla 
152/50 T 2.tykillä ns. saluuttilauka-
uksen jota oli kutsuttu seuraamaan 
myös tuolloin saarella olleet turistit. 
Tämän jälkeen kokoonnuttiin uuden 
kasarmin ruokasaliin jossa juhlaa jat-
kettiin perinteisen tavan ja ohjelman 
mukaisesti. 

Luonnollisesti tilaisuudessa palkit-
tiin jäsenistöä killan ja vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen hyväksi tehdystä 
työstä seuraavat henkilöt:
Maanpuolustuskiltojen liiton kilta-
ansiomitali 
• Kapt res Ravo Sarmet
Hopeinen kiltaristi 
• Marja Himanen 
Pronssinen kiltaristi
• Eeva Setälä
Rannikon puolustajain ansiomitalilla 
palkittiin seuraavat:
Kultainen ansiomitali tykinputkilla 
• Tauno Setälä
Hopeinen ansiomitali
•Antero Elomäki, Iiro Hyrsky, Jou-
ko Keinänen, Veikko Laaksonen, Ris-
to Sipponen, Kai Tuominen, Markku 
Vahtoranta ja Esko Wahlgvist
Pronssinen ansiomitali  
• Markku Koskimäki, Pertti Ojanen, 
Kauko Nikander ja Ilpo Norokorpi ■

Olin pikkupoikana vanhem-
pieni kanssa Helsingissä 
1945. Pohjoisella Esplana-

dilla, suunnilleen Runebergin pat-
saan kohdalla isäni sanoi, että katso 
Mannerheim.  Siinähän tuo käve-
li. Suuri mies, monessakin mielessä. 
Ruskeahko puku. Poplari. Lierihattu. 
Tein asennon ja vein käteni lippaan. 
Komean miehen kasvoille levisi hy-
myntapainen ja kävelykeppi heilahti 
vastaukseksi. Seurasin katseella san-
karini poistumista. 

Temppuni alkoi naurattaa isää. 
Niin on naurattanut minuakin, kun 
olen katsellut tuon aikaisia valo-
kuvia. Kysyin isältäni, kumpi oli-
sit mieluummin, Mannerheim vai 
presidentti? Isä sanoi, että Manner-
heim on presidentti. Sitä minun oli 
vaikea ymmärtää. Mannerheim-
han oli Mannerheim. Mielikuvissa-

Kohtasin kaksi 
Mannerheimia

■■ TEKSTI:  PERT TI HUHTANEN

ni hän tuossa tervehtimistilanteessa 
oli Suomen Marsalkan sotilasunivor-
mussa. Ja se oli marsalkan sauva, 
mikä vastasi kunnianosoitukseeni.

Sota-aikana sattui pommitusten 
ohella seuraavanlainen tapahtuma. 
Olin syntymäkaupungissani Turussa 
äitini kanssa katsomassa Lumikkia 
ja etenkin seitsemää kääpiötä. Kun 
Lumikin äitipuoli muuttui rumak-
si noidaksi, pomppasin pystyyn ja 
huusin että paha ryssä. Äidilläni oli 
kuulemma minussa pitelemistä, ett-
en rynnännyt tappelemaan tuon pa-
han vihulaisen kanssa. Se oli sotaa 
se. Myöhemmin olin Lappeenran-
nassa Lumikki-sadun Lystikäs.

Istuin Kotkassa Pasaatin kahvi-
lassa vuonna 2007. Puhelimeni soi. 
Ääni sanoi, että täällä Gustaf Man-
nerheim, hyvää huomenta. Hurja 
mielleyhtymä! Hyvä, että istuin tu-
kevasti. Minulta lipsahti, että hyvää 
huomenta, herra kreivi, vaikka tie-
sin, ettei kreivi halunnut kreivitte-
lyä. Kreivin asia oli yksinkertainen, 
mutta kertoi herrasmiehestä. Krei-
vi valitti, ettei sairastuttuaan voinut 
osallistua Mannerheim-matkalleni 
Pietariin. 

Tämän kreivi Carl Gustaf Man-
nerheimin tapasin useaan kertaan 
Champion of Libertyn kokouksis-
sa. Sen matkasta oli kyse. Siellä olin 
esitelmöinyt hänen setänsä ja kum-
minsa, vapaaherra Carl Gustaf Emil 
Mannerheimin palveluksesta Venä-
jän keisarillisessa armeijassa. Juu-
ri kuollut Gustaf Mannerheim oli eri 
henkilö kuin kertomukseni kreivi. 
Champion of Libertyn Mannerheim 
kuoli vuonna 2012. ■
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Kaksi vuotta sitten paljastettiin Kasper Fabian Wrede af Elimän 

rakentaman lentokoneen näköismalli Anjalankosken Keltakan-

kaan ABC-asemalla. Mallin oli rakentanut Raimo Ilvonen nii-

den tietojen perusteella, joita koneesta oli saatavilla. Apunaan 

hänellä oli aktiivisia kiltalaisia. Kone vitriineineen oli Lento-

varikon Killan ja Ummeljoen kyläyhdistyksen yhteishanke ja 

suuri voimain ponnistus.

■■ TEKSTI JA KUVAT:  JORMA HAUTALA

Sata vuotta 
ensilennosta

Tämä hyvä yhteistyö sai jat-
koa 13.8.2015, kun pal-
jastettiin Suomen ensim-
mäisen moottorilennon 

100-vuotismuistomerkki. Ummeljoen 
kyläyhdistys hankki kiven ja järjesti 
100-vuotisjuhlan. Lentovarikon Kilta 
suunnitteli ja valmisti kauniin prons-
silaatan ja kiinnitti sen kiveen. Tämä 
tärkeä muistomerkki on Myllykosken 
vesistökeskuksessa Kymijoen rannal-
la kohdassa, jossa ensilento tapahtui.

■■ Aarno Saramäki ja Jukka Naukkarinen paljastivat muistomerkin

■■ Pronssinen muistolaatta

Suomen ensimmäisen moottorilennon 
100-vuotismuistomerkin 

paljastustilaisuus
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Kymijoen ranta täyttyi juhla-
yleisöstä, joita oli tullut paikalle noin 
300 ja lisäksi oli paljon läheiselle tiel-
le pysähtyneitä. Lentovarikon Killan 
Aarno Saramäki oli järjestänyt lin-
ja-autokuljetuksen juhlaan. Ummeljo-
en kyläpäällikkö Jukka Naukkarinen 
avasi juhlallisen tilaisuuden. Filosofi-
an tohtori Pertti Korhonen Lentova-
rikon Killasta piti muistolaatan pal-
jastuspuheen. Hän kävi tarkasti läpi 
Kasper Wreden lyhyen elämän eri vai-
heet. Muistolaatan paljastivat teknik-
kokapteeni Aarno Saramäki ja Jukka 
Naukkarinen. Juhlavan tunnelman 
tilaisuuteen loi musiikillaan Ahvion 
soittokunta johtajanaan Karl Heinz 
Hennen.  Anjalankosken teatteri esit-
ti mukavia katkelmia Kasper-herran 
lentoharrastuksesta. Kasperina esiin-
tyi Otto Pilli ja kylänmiehenä Ante-
ro Raanoja.

Sankari nuorna nukkunut
Juhlapuheissa kävi ilmi, että Kasper 
Wrede hankki oikealla tavalla tietoa 
ja teoriaa lentämisestä. Hän hakkaut-
ti Rabbelugnin kartanon metsään Pöl-
lömäen rinteeseen aukon, jossa opet-
teli liitämällä lennon ohjattavuutta ja 
hallintaa. Alkuvuonna 1915 hän lensi 
Kymijoen jäällä Suomen ensimmäisen 
onnistuneen moottorilennon suunnit-
telemalla ja rakentamalla koneellaan. 
Lentonsa jälkeen hän joutui hajotta-
maan koneensa ja piilottamaan osat 
venäläisiltä santarmeilta. Lentäminen 
oli Venäjän vallan alaisessa Suomes-
sa kiellettyä. Hän lähti maanpakoon. 
Hän meni Ruotsin kautta Saksaan, oli 
hetken Pfadfinderinä palasi sairauten-
sa vuoksi takaisin Ruotsiin ja siirtyi 
sieltä USA:han. Hän sai ensimmäise-
nä suomalaisena Amerikassa lentolu-
pakirjan numero 661. Palattuaan Suo-
meen oli ikää kertynyt sen verran, 
ettei hän päässyt lentoupseeriksi. Täs-
tä pettyneenä hän päätyi viimein Fid-
zi-saarille, jossa kauan jatkunut vai-
kea sairaus vein lopulta 29-vuotiaan 
nuoren miehen tuonelaan.

Wreden sukua tilaisuudessa edus-
ti kutsuvieraana Fabian Wrede kuu-

■■ Kasper Wreden lentolupakirja numero 661
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■■ Filosofian tohtori Pertti Korhonen

■■ Eversti Matti Antikainen

luisine piippuineen ja hänen poikansa 
Rabbe Holger Wrede.

Tilaisuutta juhlisti mittava ylilento, 
jossa oli koneita riippuliitimestä F/A-
18 Hornettiin mm kaksi NH90 helikop-
teria ja ilmojentyöjuhta DC-3. Ihmet-
telimme miten paljon ilmailu on 100 
vuodessa kehittynyt pikku liidokeista 
jättiläismäisiin matkustajakoneisiin.

Juhlalounaalla eversti Matti Anti-
kainen piti mielenkiintoisen ja erit-
täin kattavan esitelmän ilmailun al-
kuajoista. Hän aloitti kertomalla ihan 
ensimmäisistä lennoista eri puolilta 
maailmaa päätyen Suomen itsenäi-
syyden alkuajan lentotoimintaan.

Lopuksi kävimme vielä katsomas-
sa vitriinissä olevaa Kasper Wreden 
koneen näköismallia. ■
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Lauantaina 22.8. Kurikassa jär-

jestettiin historiallinen raskai-

den tykkien asemaanajonäy-

tös. Näytökseen osallistui noin 

65 miestä wanhoissa sotava-

rustuksissa ja lottakanttiinissa 

touhusi 20 lottaa. Tapahtumaa 

oli seuraamassa arviolta jopa 4 

500 katsojaa. Tiedossa olevis-

ta patteriston kolmesta elos-

sa olevasta veteraaneista kak-

si oli paikalla. Kurikassa asuva 

100 v. Yrjö Yli-Krekola ja Riihi-

mäellä asuva 94 v. Ilmari-Iso-

Koivisto. Vieraita tuli Ruotsis-

ta saakka.

■■ TEKSTI: TUOMO AHO

Tapahtuman suojelija Puo-
lustusvoimien Pohjan-
maan aluetoimiston pääl-
likkö, komentaja Jukka 

Ranta avasi tapahtuman. Hän ylis-
ti Etelä-Pohjalaista maanpuollustus 
henkeä ja piti tällaisia tapahtumia tär-
keinä.

Seuraavaksi puhui tapahtuman 
suunnittelija ja päätoteuttaja, tämän 
jutun kirjoittaja, Raskas patteristo 1:n 
historiatoimikunnan puheenjohtaja 
Tuomo Aho. Hän muun muassa toi-
votti patteriston kaksi veteraania eri-
tyisen tervetulleiksi seuraamaan näy-
töstä. Hän kiitteli taustajoukkoja, 
jotka olivat käyttäneet yli 15 000 tun-
tia näytöksen ja tapahtuman harjoi-
tuksiin sekä valmisteluihin.

Näytöksessä oli vanhaa 30-40 lu-
vun kalustoa runsaasti: Buick henki-
löauto, kuorma-autoja: Volvo, Chev-
rolet, Citroen, Ford, kaksi McCormick 
tykinvetotelatraktoria, sekä tulenjoh-
to-, puhelin-, mittaus-, radio laitteis-
toa. Näytöksen kaksi tykkiä tulivat 
Kurikasta. Ne ovat patteriston muisto-
merkkitykit, jotka isoisäni kunnallis-
neuvos Yrjö Mikkilä organisoi Kurik-
kaan noin neljännesvuosisata sitten.

Näytöksessä mallinnettiin histori-
anelävöittämisperiaatteella raskaan 
tykistön toimintaa aina asemien tie-
dustelusta tulitoimintaan ja irtautu-
miseen saakka. 

Tulitoiminta oli hienosti toteutettu 
sillä myös ammuttujen kranaattien is-
kemät kuvattiin. 

Autenttisuutta toi vihollisen vasta-
toimintakranaatit, jotka kaatoivat lä-
histön puita ja pudottivat mm. puhe-
linlinjat alas.

Uuttakin esillä
Puolustusvoimat oli tuonut vastaa-
van nykykaluston näytteille eli 155 
K 98 tykin, sen vetoauton E11, Maa-
linosoituslaitteiston M15 ja nykyai-
kaisen radion. Paikalliset asekeräilijät 
esittelivät laajan kirjon aikakauden 
käsiaseistusta.

Isoon määrään vieraita oli va-
rauduttu, mutta lopullinen katsoji-
en määrä ylitti odotukset; muun mu-
assa käsiohjelmat loppuivat kesken. 
Tällainen tapahtuma selvästikin 
kiinnosti suurta määrää yleisöä ympäri 
Suomen. Olihan tämä tiettävästi 
ensimmäinen kerta Suomessa kun 
tällainen näytös toteutettiin.

Koska tähän tapahtumaan on käy-
tetty valtavasti aikaa ja resursseja, 
niin kertynyttä kokemusta halutaan 
ylläpitää ja tälle raskaan tykistön his-
torianelävöittämistoiminnalle seuraa 
jatkoa entistä laajempana. ■

RsPsto 1 ampuu!

Historiallinen tykkien 
asemaanajonäytös Kurikassa 

oli suuri menestys!

RIA SANDELIN
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Suomi –neidon kainaloon 

noin 95 kilometriä ennen Kil-

pisjärveä sijaitsevalla saksa-

laisten puolustusasemalla ko-

ettiin pe 24.7.2015 pienoinen 

juhlahetki, kun ”Järämä” –mu-

seotalon seinään kiinnitettiin 

”Tuntemattoman sotilaan”, eli 

JR8:n käymän viimeisen tais-

telun messinkinen muisto-

laatta – 70 vuotta tapahtumi-

en jälkeen.

■■ TEKSTI JA KUVAT: PAAVO MIKKONEN

Museo sijaitsee Enonte-
kiön kunnassa entisen 
Markkinan kauppapai-
kan kohdalla, johon on 

perustettu Enontekiön kunnan ylläpi-
tämä entisöity saksalaisten rakentama 
”Sturmbock-Stellung” –linnoitusalue, 
johon suomalaiset ovat rakentaneet 
museorakennuksen.

 Saksalaisten havaittiin irtautuvan 
9.1.1945. JR8 suoritti historiansa vii-
meisen hyökkäyksen 12.1.1945; läh-
tijöille oli tarkoitus antaa lisävauhtia, 
vaikkakin komentajana toiminut vii-
meinen Mannerheim-ristin Ritari, nu-
meroltaan 191, everstiluutnantti Viljo 
Aukusti Laakso [puujalka Laakso] oli 
antanut käskyn, ettei saanut mennä 
väkisin. Siitä ei ollutkaan huolta, sillä 
entinen aseveli oli jo poistunut. Tehtä-

vä ei kuitenkaan ollut vaaraton, sillä 
kaikkialla oli miinoituksia. Jopa sak-
salaisten korsuja oli jätetty houkutta-
vasti lämpiämään, mutta ne oli samal-
la miinoitettu. Suomalaisten tappiot 
tällä viimeisellä varsinaisella sotaret-
kellä olivat kaksi kaatunutta ja kuu-
si haavoittunutta. Pohjoisemmaksi ei 
JR8:n tarvinnut enää lähteä. Kilpisjär-
ven suuntaan marssi vain vahvenne-
tun komppanian suuruinen taistelu-
osasto, ja JR8 jäi Lätäsenolle. Vielä 
22.1.1945 kärsittiin miinojen tuhoja, 
sotamies Saarikoskesta tuli rykmen-
tin viimeinen kaatunut ja alikersantti 
Moisio haavoittui, kun partio tiedus-
teli saksalaisten tyhjiä asemia.

Helmikuun 3. vuonna 1945 JR8 
aloitti 41 asteen pakkasessa marssin 
kohti etelää. Mentiin Muonion Kangos-
järven kylään, missä pääosa rakennuk-
sista oli säilynyt. Kylään saavuttiin 10. 
helmikuuta, ja sinne jäätiin toukokuun 
puoliväliin saakka. Sota oli JR8:n osal-
ta teoriassa ohi, mutta ei käytännössä. 
Kangosjärvellä meni vielä muutamia 
miehiä miinoihin, ja rykmentin viimei-
nen sotatappio koettiin 15.5.1945, juu-
ri ennen lopullista poislähtöä. Silloin 
pommimiina haavoitti päähän I Pa-
taljoonan silloista komentajaa eversti-
luutnantti Uuno Tiirikkalaa.

JR8 sijoitettiin Kouvolaan, jossa se 
oli 1945 – 1952, jolloin nimi muutettiin 
5.Prikaatiksi, jona se oli 31.12.1956 
asti, sillä 1.1.1957 nimi muutettiin 
taas. Nyt nimeksi tuli Karjalan Prikaa-
ti. Vieläkin nimeä on muutettu, sillä 
prikaati kirjoitetaan nykyisin pienellä 
kirjaimella. Nykyinen Karjalan prikaa-
ti – yksi Suomen kolmesta valmiuspri-
kaatista - sijaitsee Kouvolan Valkealas-
sa Vekaranjärvellä. ■

JR 8 sai 
muistomerkin 

Lätäsenoon■■ Järämän museorakennuksen sei-
nään kiinnitetty laatta kertoo osaansa 
Suomen historiasta 

■■ JR8:n muistolaatan kiinnittäjät: torniolainen turisti Matti Pöykkö, KarPr:n Kilta 
ry:n sihteeri/taloudenhoitaja, myllykoskelainen Paavo Mikkonen, Lapin Maunu-
lasta museopäällikkö Reijo Mannela ja KarPr:n Kilta ry:n valkealalainen puheen-
johtaja Matti Mikkonen [oikealla]
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Kesäretkellä pysähdyimme Tuuloksessa ihas-
telemaan hienosti entisöityä Hanssin-Jukkaa, 
DC-2:ta. 

Osallistuimme Suomen ensimmäisen 
moottorilennon 100-vuotismuistomerkin paljastusjuh-
laan Myllykoskella (katso aiheesta toisaalla tässä lehdes-
sä). Juhlalounas oli Naukkarisen pitopaikalla. 

Olimme mukana KW UMMELJOEN lentokentän uu-
den poikittaiskiitotien avajaistapahtumassa (KW = Kas-
per Wrede). 

Kesäretkemme päättyi hienoon veneristeilyyn Mylly-
kosken Vesistökeskuksesta Korialle. Ihailimme mahtavaa 
ja leveää Kymijokea ja sen kauniita rantamaisemia.

Veneristeilyllä opas kertoi siitä, miten Kymijoki on ai-
koinaan ollut varsin rauhaton rajajoki Ruotsin ja Venäjän 
välillä. Lännen ja idän raja kulki 1700-luvun lopussa Ky-
mijoessa. Ruotsin kuningas Kustaa III halusi työntää ra-

Lentovarikon kilta 
retkeilee

Tänä vuonna Lentovarikon killan kesäretki suuntautui Kaakkois-Suo-

meen. Retken järjestivät Aarno ja Raija Saramäki. Syysretki suuntautui 

hyvissä ajoin ennen talventuloa Länsirannikolle Uuteenkaupunkiin.

■■ TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

■■ Retkeläiset Automuseossa.

■■ Hanssin-Jukka
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jaa idemmäksi, mutta 1788 alkanut Kustaa III:n sota ei kuiten-
kaan onnistunut tavoitteessaan. Nykyisen Kouvolan alueella 
taisteltiin kiivaasti. Venäläiset hävittivät Värälän kylän mones-
ti hyökkäyksillään. Kesäkuun lopussa 1789 venäläiset joutui-
vat lähtemään kylältä Ruotsin joukkojen ylitettyä joen. Se oli 
tuon ajan suurimpia sotaoperaatioita.

Kävimme veneillä Korian maatie- ja rautatiesiltojen 
alla.  Neuvostoliitto pommitti näitä siltoja ankarasti sotien ai-
kana, mutta sillat eivät kärsineet merkittäviä vaurioita. Sen si-
jaan monia pommikoneita tuhoutui näillä pommituslennoilla. 
Vain yksi pommi osui maantiesillan keskelle ja meni suutarina 
lankkujen läpi. Silta korjattiin välittömästi. Pommi lienee edel-
leen syvällä Kymijoen pohjassa.

Näin hyvin järjestetyllä, monipuolisella ja mukavalla mat-
kalla oli ilo olla mukana.

Syysretki
Teimme mukavan syysretken hyvissä ajoin ennen talventuloa 
Länsirannikolle Uuteenkaupunkiin.

Mikael Mäki esitteli perusteellisesti Valmetin Autotehtaan. 
Huristelimme esittelyjunalla läpi koko tehtaan ihmetellen tai-
tavia kokoojia ja nopeita hitsausrobotteja. Tehtaan viereisessä 
Automuseossa kuuntelimme Ilkka Ruohosen vauhdikkaan esi-
tyksen. Ihmettelimme esittelijän hurjia tarinoita ja tietomäärää 
museon kaikista monista kymmenistä museo-autoista.

Meille oli erikoisen hyvä lounas järjestetty hienolle Golf-
klubille.

Kaupunkikierroksella kuulimme oppaaltamme, ettei kau-
punki olekaan aivan uusi vaan perustettu jo 1617. Esittelykier-
roksella juutuimme kapeille kaduilla liikenneruuhkaankin.

Bonk-museosta ei voi mainita mitään. Se pitää jokaisen itse 
kokea, nähdä, kuulla ja hämmästyä. Olemme varmoja, että jos 
Bonk-museon fantastiset ideat toteutettaisiin, ei meillä nyt la-
maa olisi.

Kiittelimme monipuolisen matkan hyvistä järjestelyistä 
Aarno ja Raija Saramäkeä. Nyt voi talvi tulla. ■

■■ Veneristeily Kymijoella

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenrekisterissä on 
hiukan yli 7000 kiltalaista, joilla on jäsenrekiste-
riin merkitty myös sähköpostiosoite. Kun kilta-
laisia viimeksi lähestyttiin sähköpostilla liitosta, 
niin yli 450 sähköpostia palautui virheellisen säh-
köpostiosoitteen takia. 

Jäsenrekisteristä lähetettävä killan jäsenmaksu 
on mahdollista saada ensi vuodesta alkaen myös 
sähköpostiin (pdf).  Tämä säästää myös postitus-
kuluja! Sitä varten pyydämme jäseniä tarkista-
maan, että sähköpostiosoitteenne on oikein ja 
voimassaoleva osoite. 

Jäsentietojasi pääset muuttamaan ja tarkista-
maan tästä osoitteesta:  https://www.maanpuo-
lustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätun-
nus on jäsennumerosi ja salasana on kotipaikka-
si postinumero. Jälkimmäinen pitää ensimmäisen 
kirjautumisen yhteydessä vaihtaa. Oman jäsen-
numerosi löydät jäsenmaksulaskustasi tai jos 
olet sen hävittänyt, niin saat sen jäsenrekisteris-
tä  jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi tai puh 
(09) 4056 2010.
Osoitetiedot päivittyvät jäsenrekisteriin auto-
maattisesti kerran viikossa Postin osoiterekiste-
ristä.

Liitto lähettää silloin tällöin uutiskirjeitä ja pi-
katiedotteita sähköpostilla jäsenrekisteristä. Kil-
talaisten yhteystietoja tai sähköpostiosoittei-
ta ei anneta jäsenrekisteristä mihinkään. Ainoan 
poikkeuksen tekee liiton omistama Kustannus 
Oy Suomen Mies, joka julkaisee Suomen vanhin-
ta sotilasaikakauslehteä Suomen Sotilasta. Tässä 
tapauksessa jäsenrekisteristä annetaan vain nimi 
ja osoitetiedot, jolloin Kustannus Oy Suomen 
Miehen toimesta saatetaan kiltalaiselle soittaa ja 
tarjota Suomen Sotilas –lehteä jäsenetuhintaan.

Kiltalainen! Jos et ole saanut liitosta kertaakaan 
sähköpostia, niin tarkista, että sähköpostiosoitee-
si on jäsenrekisterissä oikein! Ja jos et ole ilmoit-
tanut sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin, niin te 
se nyt. Sähköposti on nopea ja tehokas tapa tie-
dottamiseen ja yhteydenpitoon.

Jäsenrekisteriasioista saat lisätietoja: Päivi Ruu-
suvuori, p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maan-
puolustusrekisteri.fi

Arvoisat  
kiltojen jäsenet!
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V
ierailu linnakesaarel-
la osoitti sen olevan 
jo ensimmäisenä vuo-
tena valmis vastaan-
ottamaan kävijänsä. 

Kesäkaudella saarelle on päivittäinen 
reittiliikenneyhteys, majoitus- ja ruo-
kailujärjestelyt toimivat ja saareen 
voi vapaasti tutustua joko omatoimi-
sesti tai oppaan ohjauksella. Sotilas-
kauden ajoilta periytyvä tieverkosto 
kattaa koko saaren, tätä täydentävät 
uudet luontopolut. Omalla veneellä 
tulijat voivat kiinnittyä uuteen vieras-
satamaan.

Venäjä linnoitti saaren vuosina 
1915–17 Suomen ollessa vielä auto-
nominen osa Venäjää. Tältä ajalta 
ovat peräisin mm. kaksi kasarmialu-
etta, jotka on nimetty niihin liittyvi-
en tykkiasemien mukaisesti 12 tuu-
man ja 6 tuuman kasarmialueiksi. 12 
tuuman kasarmialueella oli alun pe-
rin neljä jättikokoista 12” (305 mm) 
Obuhov-tykkiä, joista itsenäisen Suo-
men Puolustusvoimat siirsi kaksi tyk-

kiä 1930 luvulla Viipurinlahden Ris-
tiniemen linnakkeeseen, missä ne 
osallistuivat Talvisodan taisteluihin. 
Jäljellä olevat kaksi tykkiä ovat edel-
leen Örössä toimintakuntoisina ja 
niiden suojakasemattien sisätiloihin 
pääsee tutustumaan oppaan johdol-
la. Tykkikasematin laelta on näköyh-
teys 7 merimailin päässä sijaitsevaan 
Bengtskärin majakkaan. Örön tykeillä 
osallistuttiin Bengtskärin puolustami-
seen venäläisten yrittäessä vallata sitä 
elokuussa 1941. Kasarmi- ja tykki-

alueiden lisäksi eri puolilla saarta on 
nähtävissä linnoitettuja puolustusase-
mia ja niiden jäänteitä. Hienoimmat 
näistä ovat saaren pohjoiskärjessä.

Itsenäisen Suomen Puolustusvoi-
mat jatkoi venäläisiltä osin kesken 
jäänyttä linnoitus- ja rakennustyötä, 
minkä jälkeen Örö toimi Puolustus-
voimien rannikkolinnakkeena vuoden 
2014 loppuun asti. Monet varusmiesi-
käluokat ovat saaneet siellä sotilaskou-
lutuksensa, mm. nykyinen Puolustus-
voimien ylipäällikkö presidentti Sauli 
Niinistö. Saari ei ollut koulutuspaik-
kana varusmiesten suosiossa silloisten 
hankalien kulkuyhteyksien ja saaren 
syrjäisyyden takia. Yhtenä muistu-
tuksena tästä ovat kaksi mukulakivin 
päällystettyä saaren päätietä, jotka on 
nimetty Pitkäksi ja Lyhyeksi ikäväksi.

Muutakin kuin 
sotahistoriaa
Aivan ilmeisesti saaren historialliset 
linnakeominaisuudet toimivat pää-

Jättimäiset Obuhov-tykit  
ja ainutlaatuinen luonto

Örön linnakesaaren 
vetonauloina

Sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari on avattu yleisölle 2015 

osana Metsähallituksen hallinnoimaa Saaristomeren kansallispuistoa. Saaren heti 

ensimmäisenä matkailusesonkinaan saavuttama valtava suosio perustuu usealle eri 

tekijälle. Järeät tykit, satavuotiaat kasarmialueet ja monet linnoitetut puolustusase-

mat kertovat rannikkopuolustuksemme historiasta. Örö on harvinaisine – jopa uniik-

keine – kasveineen ja eläimineen myös hieno luontokohde. Ja tunnin merimatka saa-

relle Kemiönsaaren Kasnäsistä läpi saariston on monelle elämys sekin.

■■ TEKSTI: ILKKA VIRTANEN

■■ Osa mukulakivin 
päällystettyä Lyhyttä 
ikävää

■■ Lännenkylmänkukka (Pulsatilla vul-
garis) kukkii varhain keväällä ja vain 
Örössä
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motiivina saarella vierailulle. Mut-
ta Örö on myös mitä mielenkiintoisin 
luontokohde. Saaren sijainnin etääl-
lä mantereesta huomioon ottaen se 
on yllättävän rehevä ja monipuolinen 
luonnoltaan. Itäranta koostuu hiekka- 
ja somerikkorannoista niille tyypil-
lisine kasveineen. Länsiranta taas on 
joko metsäistä tai avokalliota. Ketoja 
ja niittyjä on myös runsaasti. Kasvis-
toon kuuluu useita harvinaisuuksia, 
jotka ovat tyypillisiä vain Saaristo-
meren saarille, mm. merikaali, suo-
la-arho ja kangasajuruoho. Varsinai-
nen hitti on keväällä kukkiva upea 
lännenkylmänkukka, jota Suomessa 
esiintyy vain Örössä, täälläkin vain 
muutamina yksilöinä. Myös eläimistö 
on runsas, Örö on mm. merkittävä 
perhostutkimuksen keskus. Muutto-
linnut käyttävät saarta levähdyspaik-
kanaan.

Örössä ei ole – huoltoajoja lukuun 
ottamatta – moottoriajoneuvoliiken-
nettä. Liikkuminen saarella tapah-
tuu siten jalan tai vuokrattavilla pol-
kupyörillä. Luontopolkuja on yli 16 
km ja saaren pituus on yli 3,5 km ja 
leveys suurimmillaan n. 2 km. Koko 
saareen tutustuminen yhden päivän 

aikana edellyttääkin käytännössä pol-
kupyörän vuokraamista. Vaasalais-
ta kävijää ilahdutti, kun voi todeta 
vuonna 1992 muiden sotilaspiirien ta-
paan lakkautetun Vaasan Sotilaspiirin 
nimen yhä elävän saarella polkupyö-
rien ”rekisterilaatoissa”.

Kokemukseni mukaan Örö on mitä 
oivallisin kesäretken kohde maanpuo-
lustusjärjestöille ja maanpuolustuk-

sesta kiinnostuneille yksityisille hen-
kilöille. Mukaan voi huoletta ottaa 
koko perheen, sillä sotilaskohteista 
mahdollisesti vähemmän kiinnostu-
neillekin on pelkästään ainutlaatui-
sessa luonnossa yllin kyllin katsot-
tavaa ja koettavaa. Tarjolla on myös 
monipuolisia majoitusvaihtoehtoja, 
joita hyödyntämällä saareen voi tu-
tustua perusteellisemminkin. ■

■■ Obuhov-tykin vaihtoputki. Putken kaliiperi 12” (305 mm), pituus 16 m ja paino 50 tn

■■ Obuhov-tykin sulkulaite avattuna. Tykin kokonaispaino 150 tonnia, lukko  
2 tonnia, ammus 450 kg. 
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Suomalainen radiotiedustelu-

veteraani, 91-vuotias kapteeni-

luutnantti evp. Helge Jalava ko-

rostaa tiedustelun merkitystä 

kaikkina aikoina. Päätöksente-

on tueksi on oltava mahdolli-

simman paljon tietoa, ja päät-

täjien asia on arvioida, miten 

tietoa käytetään hyväksi.

■■ TEKSTI JA KUVAT:  JARMO SEPPÄLÄ

A
ktiiviuransa päättä-
nyt tiedustelija on hie-
man ristiriitaisessa ti-
lanteessa. Hänellä on 
paljon kiinnostavaa 

tietoa, mutta suuri osa siitä on edel-
leen salaista vuosikymmeniä tapahtu-
mien jälkeenkin.

Jalava on pitänyt sanansa ja ei aio 
koskaan esitellä kaikkea tietämäänsä, 
mutta osan tiedoistaan ja kokemuk-
sistaan pirteä ja hyväkuntoinen Jala-
va on kertonut noin 50 esitelmätilai-
suudessa eri puolilla maata.

Isä ja poika  
samalla alalla
Nyt Naantalissa asuva Helge Jalava eli 
varhaislapsuutensa Viipurissa, jossa 
hänen isänsä toimi tykistöupseerina. 
Luutnantti, myöhemmin jatkosodan 
aikana everstiksi ylennyt Reino Hal-
lamaa kehitti 1920- ja 30-luvuilla voi-
makkaasti suomalaista radiotiedus-
telua, ja vuonna 1935 isä-Jalavakin 
määrättiin Kotkaan radiotiedustelu-

Tiedustelua  
tarvitaan aina

päälliköksi päätehtävänään punalai-
vaston radioviestien sieppaaminen.

Helge Jalavan sotilasura alkoi jo 
15-vuotiaana, kun hän aloitti taval-
laan isänsä jalanjäljissä Päämajan ra-
diotiedustelukurssin oppilaana Tuu-
sulassa tammikuun alussa 1940. 

Kurssin oppilaat olivat valikoitu-
ja, lahjakkaita ja luotettaviksi arvioi-
tuja. Noin 80 nuoresta kymmenkun-
ta oli alaikäistä. Valikoituun joukkoon 
kuuluivat muun muassa tuleva Man-
nerheim-ristin ritari ja partionjohtaja 
Arvo Mörö sekä tuleva pääministeri 
Ahti Karjalainen.

Radiotiedustelukurssin toiminta oli 
salaista ja virallisesti siitä ei esimer-
kiksi tehty koskaan mitään merkin-
tää oppilaiden kantakorttiin. Oppilaat 
suorittivat sekä sähköttäjä- että aliup-
seerikurssin ja valmistuivat kesäkuus-
sa 1940.

Rintamalla ja rintamailla
Jatkosodan alussa Jalava toimi kenttä-
tykistön viestimiehenä ja myöhemmin 

Päämajan radiopataljoonan liikkuvas-
sa radiotiedustelukomppaniassa. 

- Jatkosodan aikana saimme uut-
ta kalustoa ja muun muassa liikku-
via suuntima-autoja. Niitä käytettiin 
myös sisämaassa, jossa radiokuunte-
lun avulla saatiin kiinni merkittävä 
määrä vihollisen hyväksi toimineita 
koti- ja ulkomaisia vakoojia.

- Tuloksellinen radiotiedustelu vaa-
tii tiedustelumieheltä kärsivällisyyden 
lisäksi rytmi- ja sävelkorvaa sekä no-
peaa päättelykykyä, Jalava kertoo.

Jokaisella sähköttäjällä on lisäk-
si oma ”käsialansa”, joten yksittäi-
senkin viestimiehen asemapaikka 
vastapuolen organisaatiossa voidaan 
paikallistaa ja tehdä siitä ja sen muu-
toksista päätelmiä.

Jäämereltä 
Mustallemerelle
Jo talvisodan aikana venäläisten ra-
dioliikennettä pystyttiin seuraamaan 
ja avaamaan koodatut viestit tehok-
kaasti. Esimerkiksi talvisodan aloi-

■■ Jalavan ”virkamerkkejä” vasemmalta: Päämajan radiotiedustelukurssi ja reser-
vialiupseerikoulu 1940, 1. luokan sähköttäjämerkki 1942 sekä Päämajan radiopa-
taljoona 1941–44.
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tushetki oli etukäteen suomalaisten 
tiedossa ja myöhemmin muun mu-
assa Raatteen tien ja Laatokan-Karja-
lan mottitaisteluissa radiotiedustelun 
merkitys oli suuri sotatoimien suun-
nittelussa ja johtamisessa

Syksyllä 1941 venäläiset vaihtoivat 
sotilassanomiensa koodin, mutta tun-
nettu radiotiedustelumies Erkki Pale 
ryhmineen onnistui avaaman sen ja 
niin kuuntelu tuotti taas tuloksia.

Jalavan mukaan Suomen radio-
tiedustelu pystyi jatkosodan aika-
na kuuntelemaan ja avaamaan venä-
läisten eri aselajien radioliikenteen 
Jäämeren ja Mustanmeren välisel-
lä alueella, mikä ei aluksi ollut sak-
salaistenkaan tiedossa. Suomalaisten 
oma radioliikenne sen sijaan pysyi sa-
lattuna koko sodan ajan.

- Toki venäläisillä oli paljon hyviä 
suuntimalaitteita, joilla he peilasivat 
radioasemiemme sijaintia rintamalla. 
Kun sijainti selvisi, luvassa oli yleensä 
epäsuoraa tulta radioaseman alueelle.

Radiotiedustelumme myös avusti 
suomalaisia kaukopartioita kuuntele-
malla venäläisten radioviestejä ja lä-
hettämällä partioille radioteitse tiedon 
venäläisten suunnittelemista takaa-
ajo- ja väijytystoimista.

- Suomalaiset sieppasivat myös 
Murmanskia kohti lähetettyjen län-
siliittoutuneiden laivasaattueiden ra-
dioliikenteen ja osaltaan auttoivat 
saksalaisia pohjoisten saattueiden tor-
junnassa, Jalava kertoo.

- Venäläisten kesän 1944 suurhyök-
käyksen alkaminen ei ollut mikään 
yllätys, sillä radio- ja lentotieduste-
lu olivat saaneet hyökkäysvalmiste-
lut selville. Päämajassa tietoa ei vain 
jostain syystä käytetty hyväksi, Jalava 
huomauttaa.

Sen sijaan myöhemmin Ihanta-
lassa venäläisten ratkaisevaksi aiot-
tu hyökkäys tyrehtyi juuri ennen al-
kamistaan puolustajien massiiviseen 
tykistötuleen ja ilmapommituksiin. 
Radiotiedustelu oli siepannut hyök-
käyskäskyn ja vastatoimet ehdittiin 
toteuttaa ajoissa.

Lapin sodan aikana tiedustelumies-
ten kiinnostus kohdistui edelleen ve-

näläisten radioliikenteeseen. Saksa-
laisten lähetyksiä seurattiin sen verran, 
että tarvittaessa voitiin valvontakomis-
sion edustajille esitellä joitain kuunte-
lutuloksia myös siltä suunnalta.

Tiedustelumies pitää 
tietonsa
Sodan jälkeen Jalava työskenteli mii-
nanraivaustehtävissä Suomenlahdel-
la, mutta hänen todellinen tehtävänsä 
oli edelleen radiotiedustelu.

Värikkääseen uraan kuuluivat sen 
jälkeen muun muassa tehtävät säh-
köttäjänä, viestikouluttajana RUK:ssa, 
Pohjanmaan merivartioston viesti-
päällikkönä, tiedustelumiehenä Ruot-
sin-laivoilla 1970-luvulla sekä vielä si-

■■ Helge Jalava esittelee radiotiedustelukokemuksiaan ”määrätyissä rajoissa”, sil-
lä jotkut vanhatkaan asia eivät ole julkista tietoa.

viilipuolen työ röntgenteknikkona.
- Suomalaiset sieppasivat ja ava-

sivat niin välirauhan aikana Han-
gosta kuin sodan jälkeen Porkkalan 
tukikohdasta lähetetyt venäläisten ra-
diosanomat. Myös valvontakomission 
radio- ja puhelinliikenne Hotelli Tor-
nista ”otettiin haltuun”, Jalava tietää.

Sodan jälkeen ”Hallamaan poruk-
ka” kokoontui säännöllisesti men-
neitä muistelemaan. Nyt Helge Jala-
va lienee radiopataljoonan viimeinen 
muistelija.

- Olen laittanut paperille vuosis-
ta 1927-44 isäni kertomuksia ja omia 
muisteluksiani lähinnä omille lapsille-
ni ja lastenlapsilleni, mutta varsinai-
sia kirjoitettuja muistelmia ei ole lu-
vassa, tiedustelumies sanoo.
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Karjalan Prikaatin kilta jär-
jesti yhteistoimin Vapa-
ussodan ja Itsenäisyyden 
Kymenlaakson perinneyh-

distyksen kanssa  mieliin painuneen 
ja asiantuntemuksella johdatellun kil-
tamatkan useammankin sodan taiste-
lupaikoille itä-Viroon elokuussa.

30 matkalle osallistunutta maan-
puolustushenkistä miestä ja naista 
saivat kattavan yhteenvedon niin Vi-
ron Vapaussodan, Narvan 1700-lu-
vun taisteluitten kuin Tarton rauhan 
solmimisen eri vaiheista. Asiantunti-
jaoppaanamme oli Karjalan Prikaatin 
killan oma jäsen, kenraaliluutnantti  
evp  Pentti  Lehtimäki. Narvan lin-

nan Viron-puoleisilta valleilta Venäjän 
puoleista  Iivananlinnaa (Ivangorod) 
tarkastellessa voi hyvin aistia 1700-lu-
vun tuntoja Kaarle XII:sta joukkojen 

Karjalan Prikaatin kilta 
matkalla itä-Virossa  

7.-9.8.2015
■■ TEKSTI:  ALPO SEPPÄLÄ

■■ Kuvassa ryhmämme Tarton Rauhan solmimispaikassa ryhmittyneenä 
tiloihin, missä rauhanneuvottelijamme tekivät uutterasti töitä etujemme 
puolesta kesäkuusta 1920 aina rauhansopimuksen allekirjoitukseen 14.10. 
samana syksynä.

■■ Kuvassa op-
paamme Pent-
ti Lehtimäki sil-
mäilee yhdessä 
matkan järjeste-
lyistä killan puo-
lelta päävastuun  
kantaneen killan 
puheenjohtajan 
Matti Mikkosen 
kanssa Venäjän 
puoleista Ivan-
gorodia.

lyödessä Pietari Suuren  moninkertai-
sesti suuremman armeijan. 

Lukuisten taistelupaikkojen ja niil-
lä sijaitsevien muistomerkkien lisäk-
si pääsimme myös tutustumaan Neu-
vostoliiton aikana täysin suljettuna 
olleeseen Sillamäen kaupunkiin. Hy-
vin näki kaupunkikuvasta, että pai-
kalla oli asunut ”parempaa väkeä” 
– olihan kaupunki tämänkin päivän 
mittapuun mukaan todella tyylikäs 
hienostuneine keskustoineen ja moni-
puolisine kukkaistutuksineen.

Tarkkakorvaisimmat kuulivat sel-
västi historian siipien havinaa tutus-
tuessamme Tartossa osoitteessa Tö-
nisson 1 taloon, missä 14.10.1920 
pitkällisten ja visaisten  neuvottelu-
jen jälkeen allekirjoitettiin Suomen 
ja Neuvosto-Venäjän välinen rauhan-
sopimus. Juho Kusti Paasikivi johti 
Suomen neuvotteluvaltuuskuntaa ja  
pienenä balsamina haavoille saatiin 
Repolan ja Porajärven alueitten kor-
vikkeena Petsamon alue. ■
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Sopimus jääkäripioneeri-
en muistomerkin pystyt-
tämisestä Schmardeniin 
allekirjoitettiin Suomen 

suurlähetystön tiloissa Riiassa perjan-
taina 21.8.2015. Tilaisuudessa isäntä-
nä toimi  Suomen suurlähettiläs Olli 
Kantanen. Sopimuksen allekirjoitti-
vat Enguren kunnan puolesta kunnan 
toimitusjohtaja Imants Valers, tontin 

Sopimus muistomerkin paikasta allekirjoitettiin Latviassa

Jääkäripioneereille 
Schmardeniin 
muistomerkki

■■ TEKSTI:  HEIKKI BÄCKSTRÖM

omistaja Māris Bāmanis ja Pionee-
riaselajiliiton puolesta puheenjohtaja 
Aimo Hattula ja Heikki Bäckström. 
Lisäksi tilaisuuteen osallistui Engu-
ren kunnan tekninen johtaja Gundars 
Važa sekä tulkkina Karina Klancber-
ga.

Tilaisuuden aluksi suurlähettiläs 
Olli Kantonen toivotti kaikki osallistu-
jat tervetulleiksi suurlä- hetystön tiloi-

hin ja puhui lyhyesti tilaisuuden mer-
kityksestä. Allekirjoituksen jälkeiset 
keskus- telut antoivat erittäin myön-
teisen kuvan kaikkien osapuolien si-
toutumisesta patsashankkeeseen. Jää-
käripioneerit ovat muistomerkkinsä 
ansainneet ja nyt on hankkeen kan-
nalta keskeinen virstanpylväs saavu-
tettu. ■
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Kapteeni Aarne Juutilai-
nen (1904—1976), legen-
daarinen Marokon Kauhu, 
oli Kollaan rintaman, oi-

keammin koko talvisodan yksi kuu-
luisimmista komppanianpäälliköistä 
ja hahmoista. Hän kävi kadettikou-
lua 1930-luvun alussa, erotettiin ryyp-
päämisen ja muun riehumisen takia, 
liittyi Ranskan Muukalaislegioonaan, 
jossa palveli täydet viisi vuotta, pa-
lasi takaisin ja pian sen jälkeen re-
serviluutnanttina talvisodan tunne-
tuimpiin sotanäyttämöihin kuuluvalle 
Kollaan rintamalle.

Jatkosodassa kapteeniksi helmi-
kuussa 1940 ylennetty Juutilainen 
johti niin ikään omaa komppaniaa. 
Juutilaisen nuorempi veli Eino Ilma-
ri oli hävittäjälentäjä. Hänet nimitet-
tiin Vapaudenristin 2. luokan Manner-
heim-ristin ritariksi kahdesti. Aarne 
Juutilaista ei nimitetty, esitettiin kyl-
läkin.

Sotien jälkeen Juutilainen joutui 
lähtemään armeijasta, koska kovasti 
venäläisvetoinen liittoutuneiden val-
vontakomissio näin halusi. Armei-
jassa tuli pitää vain Neuvostoliitolle 
lojaali henkilökunta. Juutilainen työs-
kenteli eri työmailla, mutta sai poik-
keuksetta potkut toisten kuultua hä-
nen sotasankaruudestaan. Kaikki oli 
kääntynyt uuden ajan Suomessa pää-
laelleen.

Alkoholi astui voimakkaasti ku-
vaan.

Monologinäytelmä Marokon kau-
hu sai ensi-iltansa Espoon kaupungin-
teatterissa jo marraskuussa 2002. Sen 
on kirjoittanut kirjailija Seppo Porva-
li ja esittänyt teatteritaiteen maisteri 

Marokon Kauhu 
näyttämöllä

Pauli Poranen yli kymmenen vuoden 
ajan eri teattereissa ympäri maa-
tamme.  Näytelmä voitti kansallisen 
monologikilpailun vuonna 2004.

Nyt Marokon kauhu saapuu  JY-
VÄSKYLÄÄN ;  Palokan Pelimanni-
talolle Talvisodan syttymispäivänä , 
30.11. 2015.

Palokan Pelimannitalo , konsertti- 
ja juhlatila Saarijärventie 71 , 40270 
Palokka

Maanantain näytös alkaa klo 19.00 
ja esityksessä on väliaika. Alustavas-
ti on varattu myös tiistaille 1.12.2015 
aika toiselle näytökselle  päiväesityk-
senä klo 13.00. Päiväesitys on ajateltu 
erityisesti veteraanien ja eläkeläisten 
aikataulua silmällä pitäen. Pelimanni-
talolla palvelee asiakkaita kahvio en-
nen esityksiä ja väliajalla.

Lippujen hinta 20€. Varaukset säh-
köpostilla pelimannitalo@elisanet.fi 
tai puhelin 044-270 4250

Lisätietoja myös Keski-Suomen 
Kiltapiiri Jouni Reinikainen 0400-757 
620 ■
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