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Pääkirjoitus

Maanpuolustuskiltojen liitto lähti tähän vuoteen uuden pu-
heenjohtajan johdolla. Pauli Mikkola on pitkän linjan kilta-
lainen ja toiminut pitkään liiton 1. varapuheenjohtajana. Hal-
litukseen tuli uutena jäsenenä Juha Suonperä Ilmavoimien 
Kiltaliitosta. Kevään liittokokouksessa minut, Marko Patrak-
ka, valittiin 1. varapuheenjohtajaksi. Olen Sotilaspoliisi Eskad-
roona Lahden Killasta. Liiton 2. varapuheenjohtaja on Matti 
Mikkonen Karjalan Prikaatin Killasta. Elämme haastavia ai-
koja liittohallitukselle. Meneillään on puolustusvoimauudistus 
ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tukia vähennetään. Yksi 
tärkeimpiä tavoitteitamme on saada eronneita kiltoja takaisin 
liittoon. Onkin hieno todeta, että jäseneksi ovat palanneet Ra-
kuunakilta ja Hakkapeliittayhdistys, joka on liiton perustaja-
kiltoja. Panostamme merkittäviin tapahtumiin. Hälvälässä pi-
dettiin kesäkuussa perinnekiväärin 300m mestaruuskilpailu. 
Parolannummella panssariprikaatissa oli jo 13. valtakunnalli-
nen Pioneeri- ja suojelujotos, jonka päävastuu on Pioneeriase-
lajin Liitolla. Turvallisuuspoliittinen seminaarimme vuosittain 
Santahaminassa on suosittu ja näyttävä tapahtuma.   

Tärkein tehtävämme on tukea kiltojamme, jotka teke-
vät merkittävää työtä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja 
perinnetyön hyväksi. Liitto jakaa taloudellista tukea apura-
hoilla ja viime sekä tänä vuonna olemme tukeneet vahvasti 
kiltojen ammuntakoulutusta, johon saimme varoja valtiolta. 
Meillä on vahva edustus Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) hallituksessa ja toimikunnissa. MPK on tärkeä yhteis-
työkumppanimme erityisesti koulutussektorilla. Killat ottavat 
yhä enenevässä määrin käyttöön liiton tarjoamia palveluja, 
esimerkkeinä ilmainen nettisivusto ja jäsenrekisteriohjelma. 
Liiton omat ja muiden tahojen liiton esityksestä myöntämät 
huomionosoitukset ovat aivan oma lukunsa. Merkittävän ak-
tiivinen vapaaehtoisen maanpuolustustyön tekijä, perinne- ja 
kiltatyön tekijä, on mitalinsa ja kunniamerkkinsä ansainnut. 
Liiton tiedotus on erinomaisissa käsissä. Maanpuolustaja-leh-
den ja liiton kuukausitiedotteiden päätoimittaja on järjestö-
sihteeri Inga-Katriina Heinonen, joka ylläpitää myös liiton 
nettisivuja ja Facebook-profiilia. Tänä vuonna liitto levittää 
kiltasanomaa myös Turvallisuus- ja puolustus 2012 -messuilla 
omalla osastollaan. Tarkempaa messuinfoa löydät sisäsivuilta. 
Tervetuloa Lahden messukeskukseen!  

MPKL nyt ja 
tulevaisuudessa

Edessämme on kovia haasteita, suurimpana varmasti ta-
lous. On tehtävä pitkän linjan suunnitelmia. Yhteistyö mui-
den maanpuolustusjärjestöjen kanssa on elintärkeää. Kun 
varuskuntia lopetetaan, monien kiltojen toiminta vaikeutuu. 
Sanotaan, että puolustusvoimauudistus on mahdollisuus eikä 
kaiken loppu. Se pitää varmaankin paikkansa, kunhan se 
mahdollisuus annetaan vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa. 
Kiltojen on hyvä aktivoitua pyytämään liitolta sekä MPK:lta 
apua toimintansa ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Nuoria jäse-
niä pitää saada ja näin ollen toiminnan on oltava mielekästä ja 
houkuttelevaa. Näkyvyyttä ja tunnettuutta paikallisella tasol-
la on lisättävä, samoin positiivista signaalia kiltatoiminnasta. 
Perinnetyön merkitys kasvaa. Viimeisten iltahuutojen lisään-
tyessä ja varuskuntien kadotessa veteraanien ja rykmenttien 
perinteiden ylläpitoon on panostettava. Nyt. 

Ensi vuosi on MPKL:n juhlavuosi. Liitto täyttää 50 vuot-
ta. Historiikkia on ryhdytty tekemään ja juhlatoimikunta on 
työn touhussa. Kesäkuussa 2013 liitto isännöi myös pohjois-
maisia kiltapäiviä Vekaranjärvellä. Tapahtumaan saapunee 
250-300 osallistujaa neljästä pohjoismaasta. Kansainvälinen 
yhteistyö on tärkeää ja kehitämme sitä koko ajan. Puolustus-
voimat, joka on liitolle elintärkeä yhteistyökumppani, tukee 
vahvasti PM-kiltapäiviä. 

Liitto vahvistaa näkyvyyttään olemalla aktiivisemmin 
mukana maanpuolustusjärjestöjen antamissa julkilausumis-
sa esimerkiksi asevelvollisuudesta ja aselaista. Viime vuosina 
meitä on myös kuunneltu ja lausuntoja on pyydetty. Toimin-
nanjohtaja Henry Siikander on ollut aktiivinen. Tämän linjan 
pitää jatkua ja lisääntyä. Meiltä löytyy kyllä asiantuntemusta. 

Tulevaisuus tuo haasteita, mutta suomalaiset eivät ole niitä 
koskaan pelänneet. Nyt meillä on mahdollisuus näyttää kil-
tatyön merkitys vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa ja pe-
rinnetyössä. Meitä kaikkia tarvitaan, että hieno harrastus ja 
kiltahenki säilyvät maassamme.  Rakennamme perinteille. 
Elämme tätä päivää. Tähtäämme tulevaisuuteen. 

Marko Patrakka  
Maanpuolustuskiltojen liitto ry  
1. varapuheenjohtaja 
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Tähtäimessä tärkeät tärpit

Liittokokous oli Hämeenlinnassa
Huhtikuisessa liittokokouksessa Tykistömuseolla liiton  
1. varapuheenjohtajaksi valittiin Marko Patrakka, Sotilaspolii-
si Eskadroona Lahden Kilta. Patrakan kirjoittaman pääkirjoi-
tuksen voit lukea tästä lehdestä. Kokouksessa hyväksytty toi-
mintakertomus 2011 on luettavissa mpkl.fi-materiaaleissa. Lii-
ton jäsenmaksu vuodelle 2013 pidettiin ennallaan. Ansiokas 
kiltatyö palkittiin. Koosteen palkituista löydät tästä lehdestä.  

Perinnekiväärillä kilpailtiin Hälvälässä
MPKL järjesti perinnekiväärin 300m makuun ja 3-asennon 
mestaruuskilpailun kesäkuussa Hälvälän ampumaradalla. 
Kilpailusta tehdään liiton uusi perinnetapahtuma. Lue kilpai-
lusta tarkemmin tästä lehdestä. 

 
Kiltatiedottajien koulutuspäivä 
Liiton perinteinen koulutuspäivä järjestetään lauantaina 
13.10. Pitopaikka ja ohjelma ovat vielä lehden painoon men-
nessä työn alla. Lisätietoja saa toimistolta sekä mpkl.fi-sivus-
ton tapahtumista ja liiton jäsentiedotteesta 8/2012. 

Maanpuolustusjuhla pidetään Joensuussa 
MPKL:n perinteinen maakuntia kiertävä maanpuolustusjuhla 
on tänä vuonna Joensuussa sunnuntaina 25.11. Juhla on kai-
kille avoin kansalaisjuhla, johon on vapaa pääsy. Lisätietoa 
saat lähempänä ajankohtaa liiton toimistolta sekä nettisivuilta 
www.mpkl.fi 

Turvallisuuspolitiikan seminaari 2013
Liiton perinteinen seminaari järjestetään 36. kerran lauan-
taina 28.1.2013. Pitopaikka on jo tutuksi tullut Maanpuolus-
tuskorkeakoulun iso auditorio Santahaminassa. Seminaari 
järjestetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kurssina ja 
siihen voivat osallistua kaikkien MPK:n jäsenjärjestöjen jä-
senet. Seminaariohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan 
alkuvuodesta 2013. 

Liiton sähköinen tiedote
MPKL:n kuukausitiedote jaetaan liiton jäsenrekisteristä kai-
kille kiltajäsenille, joiden sähköpostiosoite on merkitty rekis-
teriin. Varmistat tiedotteen saamisen ilmoittamalla sähköpos-
tiosoitteesi omaan kiltaasi tai liiton toimistolle osoitteeseen 
toimisto@mpkl.fi. 

Tiedotteet ovat luettavissa myös liiton nettisivuilla. 

Kiltojen komeita kymppejä
Monet killat täyttävät tänä vuonna tasakymppe-
jä. Syyskuussa juhliaan ovat viettäneet Suomen-
linnan Rannikkotykistökilta 50-v, Ratsumieskil-
ta 50-v, Pohjanlahden Laivastokilta 30-v ja Ko-
rian Pioneerikilta 50-v. Liitto onnittelee lämpi-
mästi! 

Turvallisuus ja  
Puolustus 2012 

27.-29.9.2012 
Lahden messukeskus

Liiton osasto
CB 5

Tervetuloa! 

Liiton 50-vuotisjuhla 
Maanpuolustuskiltojen liitto täyttää ensi vuonna 50 
vuotta. Juhlavuoteen mahtuu monia suuria tapahtumia. 
Pääjuhla pidetään perjantaina 19.4.2013 Helsingin yli-
opiston juhlasalissa. Tarkempaa tietoa saat lähempänä 
ajankohtaa lehti-ilmoittelusta, liiton toimistolta, kuukau-
sitiedotteista, jotka löytyvät myös liiton nettisivuilta sekä 
mpkl.fi-uutisista ja tapahtumista. 

PM-kiltapäivät Vekaranjärvellä 
Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään ensi kesänä Suo-
messa. Pitopaikka on Vekaranjärvi ja tarkka ajankohta 
on 6.-9.6.2013. Myös tästä saat lisätietoa sekä ilmoittau-
tumisohjeet lähempänä ajankohtaa lehti-ilmoittelusta, 
liiton toimistolta ja nettisivuiltamme www.mpkl.fi. 
Pohjoismaiset kiltapäivät kiertävät parittomien vuosien 
kesäkuussa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. 
Suomessa ne järjestettiin edellisen kerran 2005. 

Jean S ja Ystävät 
Sotaveteraanien hyväksi 

Jean S -yhtye ystävineen järjestää vauhdikkaan ja muis-
torikkaan konsertin veteraanien hyväksi lauantaina 6.10. 
Finlandia-talossa Helsingissä. Konserttia monipuolistaa 
loistava taikuri Noora Karma, jonka huikeat temput tuo-
vat tapahtumaan lisäväriä. Esiintyjinä myös Fredi ja Taneli 
Mäkelä. Lisätietoa saat Finlandia-talon ja Lippupalvelun 
nettisivuilta. 
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Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Heinonen

Maanpuolustuskiltojen liitto jär-
jesti kesällä Hälvälän ampumara-
dalla perinnekiväärin 300 metrin 

makuun ja 3-asennon avoimen 
mestaruuskilpailun. Moni oli mie-

lissään kilpailusta, koska pääsi 
ensimmäistä kertaa kilpailemaan 

tätä matkaa perinneaseella pys-
tystä. Kilpailumieltä nostatti edel-
lispäivänä kuultu ilouutinen, että 

Hälvälän loistava ampumarata 
säilytetään. 

Hälvälässä kajahteli iloinen pauke  

Perinneaseen 
mestaruuskilpailut

 Tenho Kellokangas tähtää.
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Ampumahallin pöydällä komeilivat lii-
ton tornitunnuksella komistetut palkin-
tomitalit, jotka  kisavastuullinen, liiton 
1. varapuheenjohtaja ja Sotilaspoliisi 
Eskadroona Lahden Killan puheenjoh-
taja Marko Patrakka oli näitä kisoja 
varten teettänyt. Kyllä vain tuollainen 
kaulaan kelpaa, taisi moni niitä ihastel-
lessaan pohdiskella. 

”Tästä tehdään MPKL:n perinne” 
Ampujat hakivat itselleen mieluisan 
tähtäyspaikan. Joku nappasi mukaansa 
pehmentävän alustan. Olin ensimmäis-
tä kertaa seuraamassa ampumakilpai-
lua. Ahmin tunnelmaa ja odotin innol-
la pauketta ja ruudintuoksua. ”Kun on 
seurannut ampumaharrastuksen poliit-
tista keskustelua, niin mehän taidamme 
kaikki olla jollain tapaa sairaita”, joku 
vitsaili kilpakumppaneilleen samal-
la, kun järjesteli paikkaansa ampuval-
miiksi. Nauratti, mutta samalla kenkut-
ti. Eipä ihme, että monella ampumahar-
rastajalla on tuollaisia mietteitä. Huu-
morilla pärjää kuitenkin. 

Kilpailusääntöjä noudattaen aseet 
punnittiin ennen kilpailun alkua. Korvi-
en suojaus on ehdotonta, nimittäin pau-
ke on melkoinen. Patrakka jakoi kuulu-
valla äänellä kisaohjeita ja kertoi muu-
takin oleellista. ”Hienoa, että osallistujia 
saapui reilusti, saadaan hieno kilpailu. 

Tästä kilpailusta tehdään MPKL:n uusi 
perinne ja te olette nyt kisan pioneereja. 
Ensi vuonna kisaan liitetään kiertopal-
kinto, jonka saa kummankin lajin yh-
teistuloksena”, hän sanoi. ”Hienoa, että 
saatiin mukaan myös naiskilpailija, Re-
becka Vaara Karjalan Prikaatin Killasta. 
Toivottavasti hän rökittää teidät kaik-
ki. Jatkossa hänelle toivottavasti saapuu 
monia kilpakumppaneita. No niin, toi-
votan kaikille rehtiä kilpamieltä ja lois-
tavia osumia. Aloitetaan koelaukauksilla 
eli viidellä kohdistuslaukauksella”, Pat-
rakka avasi kilpailun. 

”Nyt alkaa kuninkaiden laji”  
Monelle oli uutta myös se, että tulokset 
tallentuivat sähköiselle tuloslaitteelle, 
joka piti nollata aina 10 laukauksen jäl-
keen. Siinä oli yksi tärkeä muistettava 
kilpailijoille. Samoin kaikissa asennois-
sa piti olla tarkkana piipun kohdistami-
sen kanssa, jotta tuloslaite tunnisti lau-
kauksen. Nämä Patrakka kävi läpi lait-
teen luona koko joukolle.  

Siitä se sitten alkoi. Hälvälän hallis-
ta kajahti tasainen pauke sekä Patrakan 
komennot ”Lataa”, ”Saa ampua”, ”Am-
munta seis”. Joku piti välillä jumppatau-
koa jäseniä venytellen, Joku huili sarjo-
jen välillä katsellen mietteliäänä kaukai-
suuteen. Kun makuuasento oli ammut-
tu ja tauko pidetty, Patrakka totesi: ”No 

niin, nyt alkaa kuninkaiden laji. Tämä 
on ensimmäinen kerta, kun Suomessa 
ammutaan liittotasolla kilpaa pystystä. 
Lupaan ja vannon, että parhaimman 
pystytuloksen tänään ampunut on vie-
lä tänä vuonna whiskypullon haltija.” 
Kumma juttu sitä hyväksyvän naurun 
määrää. Kun sarja oli ohi, kuulin am-
pujien joukosta kommentin: ”No mut-
ta, sepäs oli hassun hauskaa, eka kerta 
pystystä 300 metriä!” 

Päivän viimeinen 10 laukauk-
sen sarja ammuttiin polvilta. Ja ensin 
muistettiin taas painaa tuloslaitteesta 
”äf-kakkosta” ja tsekata piipun kohdis-
tus. ”Huh, rankka laji”, joku huokaisi ja 
naurahti. Lappeenrannasta asti kisaan 
ajaneet herrasmiehet, Jyrki Inkinen, 
Janne Latto ja Heikki Santajärvi, olivat 
yhtä hymyä. Kisa taisi mennä hienos-
ti. Inkisen mielestä rata oli paras, jossa 
hän on ampunut. ”Ja oma pystytulos 
oli yllätys. En ole aiemmin ampunut 
3-asentoista 300 metriä perinnekivää-
rillä. Nälkä jäi vielä, omaa yhteistulos-
ta on parannettava. Patrakalle ja kivalle 
kisaporukalle kiitos hienosta päivästä ja 
rehdistä kisasta”, Inkinen sanoi. ”On eh-
dottomasti  parempi ampua sisätiloista, 
aurinkokaan ei häikäise. Ja tuo sähköi-
nen tulostaulu on loistava. Kyllä vain, 
hieno rata ampua”, Etelä-Karjalan mie-
het tuumivat ja nauroivat, ettei puutu 

Timo Etu-Sihvola Päijät-Hämeen Maan-
puolustuskillasta tuli kilpailemaan vel-
jensä Erkin kanssa. Timo on ollut alusta 
asti mukana Vesivehmaan ampumaradan 
rakentamisessa. "Sotilaspiirin päällikkö 
komensi töihin 1989, jolloin rataprojekti 
alkoi. 300 metriä siellä löytyy nyt 6-paik-
kaisena, mutta tarkoituksena on saada 
se 20-paikkaiseksi. Oli se hieno uutinen, 
että tämä Hälvälän rata säilytetään", Timo 
hymyili.

Kilpailusääntöjä noudattaen Marko Patrakka punnitsi kilpailijoiden perinnekiväärit ennen 
kilpailun alkua.

 Tenho Kellokangas tähtää.

 Kuvassa tarkistetaan perinnekiväärien laukaisukynnys.  
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kuin valtava yleisö ja heitä varten jätti-
screen, josta seurata osumia reaaliajas-
sa. Sähköistä tulostaulua kiitteli myös 
Janne Suomalainen. ”Se mahdollis-
ti nopeammat erävälit ja koko kilpailu 
sujui jouhevasti. Yritetään saada ensi 
vuonna lisää kilpailijoita. Minäkin lu-
paan markkinoida. Koko rata vaan täy-
teen. Kiitos kaikille, ensi vuonna näh-
dään”, komeaan asepukuun sonnustau-
tunut sotilasmestari totesi. 

Ai niin, sen luvatun whiskypullon 
onnellinan haltija on Tenho Kellokan-
gas 300 metrin pystytuloksella 57 pistet-
tä. Onneksi olkoon! ”Sain kaksi hopeaa, 
joten täysin tyytyväinen en ole omaan 
tulostasoon. Pientä sählinkiä oli tulos-
ten tarkistuksessa, joten jatkossa sen 

voisi tehdä rauhallisemmassa paikassa. 
Kilpakumppanit olivat asiallisia, käytös 
asiantuntevaa ja kurinalaista. Hyvä kisa, 
ehdottomasti osallistun jatkossakin”, 
Kellokangas summasi kisatunnelmiaan.

Mitalistien tulokset  
Hälvälä 16.6.2012
Perinnekivääri (sääntö 4.1.A) 300m 
makuu 30 laukausta
N  
1. Rebecka Vaara, 127, Karjalan Prikaa-
tin Kilta 
H  
1. Janne Suomalainen, 258, Kaartin 
Jääkärirykmentin Kilta  
2. Jyrki Inkinen, 253, EK-Res  
3. Janne Latto, 232, EK-Res  

Etelä-Karjalasta saapuneen herratrion tyylinäyte, vasemmalta Heikki Santajärvi, Janne Latto ja Jyrki Inkinen. 

H50 3-asento 300m vasemmalta Tenho Kellokangas, Heikki 
Santajärvi ja Pentti Karhinen. 

H-sarja 3-asento 300m vasemmalta Janne Latto, Jyrki Inkinen ja 
Janne Suomalainen. 

Matti Lappalainen Tykistöprikaatin Killasta 
ampui H60-sarjan 3-asennossa pronssia.
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1. Hiertävätkö aselain kiemurat?  
2. Närästääkö Ylen kohuttu Mannerheim-elokua? 

Mitä mieltä? 

Kellokangas Tenho,  
57, Helsinki, Helsingin Reserviläiset ry 

1. Kiristynyt aselaki vä-
hensi aseiden myyntiä, 
joka johti osaltaan oheis-
tuotteiden hintojen nou-
suun. Mielestäni on hyvä, 
että uusia lupia haettaessa 
pitää esittää todistus har-
rastuksesta, esimerkiksi 
metsästyksestä tai kilpai-
lusta. Pitäisi kuitenkin li-
sätä paikkoja, joissa voi 

harrastaa esimerkiksi seurojen aseilla, kunnes todistuskri-

teerit täyttyvät. Sitä en ymmärrä, että vuosikausia ampu-
neiden lupa-anomukset käsitellään kuin vasta-alkajien, ja 
taitaa olla käytännön vaihteluakin hakupaikasta riippuen. 
Itse kilpailen vanhoilla sotilasaseilla. En ole laajentamassa 
reviiriäni enkä hankkimassa lisäkapasiteettia.

2. Nykyinen presidenttimme on jo kahdestoista. Tietyt 
tahot, jotka haluavat päästä julkisuuteen keinoja kaihta-
matta, käyttävät tiettyä yhtä-kahta presidenttiämme pro-
vokatiivisesti tukemaan omia tarkoitusperiään. Muut pre-
sidenttimme saavat olla rauhassa. He eivät herätä kansassa 
niin suuria tunteita. En ole menossa katsomaan tätä eloku-
vaa. Se ei ole autenttinen todellisuuden kanssa.

H50  
1. Heikki Santajärvi, 244, EK-Res  
2. Tenho Kellokangas, 214, HelRes  
3. Veijo Rautio, 191, Rakuunakilta Hel-
singin Eskadroona  
H60  
1. Matti Perttilä, 231, Kymenlaak-
son Rannikon Puolustajain Kilta  
2. Lauri Ellilä, 212, Lentosotakoulun 
Kilta  
3. Erkki Etu-Sihvola, 185, Päijät-Hä-
meen Maanpuolustuskilta  

Perinnekivääri (Sääntö 4.1.A) 300m 
3-asento 10+10+10 laukausta  
H  
1.Jyrki Inkinen, 213, EK-Res 
2. Janne Latto, 208, EK-Res 

Janne Suomalainen lepäsi ja keskittyi laukaussarjan välillä 
katse kaukaisuudessa. 

Aseen tähtäinpään 
polttaminen on 
kuulemma tärkeä 
toimenpide, siinä 
on oma taikansa. 
Se polttaa kiillon 
ja helpottaa näin 
huomattavasti 
tähtäämistä. 

Rebecka Vaara Karjalan Prikaatin Killasta 
oli tällä kertaa kisan ainoa nainen. Patrak-
ka onnittelee mitalista.

3. Janne Suomalainen, 199, Kaartin 
Jääkärirykmentin Kilta 
H50  
1. Heikki Santajärvi, 207, EK-Res  
2. Tenho Kellokangas, 181, HelRes 
3. Pentti Karhinen, 168, Heinolan Res  
H60  
1. Lauri Ellilä, 183, Lentosotakoulun 
Kilta  
2 .Matti Perttilä, 181, Kymenlaak-
son Rannikon Puolustajain Kilta   
3. Matti Lappalainen, 175, Tykistöpri-
kaatin Kilta  

Lisää kuvia ja tuloksia löydät netistä 
mpkl.fi-uutispalstalta. 

 

xxxxxxxx 
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Inkinen Jyrki, 47,  
Rauha (Lappeenranta), Imatran Reserviläiset ry 

1. Ruohonjuuritasolta ase-
lakiin ei oikein pysty vai-
kuttamaan muuten kuin 
tuomalla oman mielipi-
teensä esille. Niin kauan 
kuin suurin osa aselaista 
päättävistä on sellaisia, jot-
ka eivät itse lajia harrasta 
eivätkä ole edes käyneet 
ampumaradalla, päätöksiä 
tehdään ymmärtämättä 

ampumaharrastuksesta ja -urheilusta yhtään mitään. Niitä, 
jotka ymmärtävät, ei kuunnella tarpeeksi. Tuntuu väärältä, 
että kiristyksiä tehdään tunteella äkkipikaisesti, kun yrite-
tään paikata valitettavia tapahtumia.  
2. Pidän elokuvaa eräänlaisena vitsinä. Varmaankin katson 
sen, mutta ei se ole mikään Mannerheim-elokuva. Tavallis-
ta viihteellistä fiktiota, ei muuta. Haluaisin joskus nähdä oi-
kean todellisuuspohjaan viittaavan Mannerheim-elokuvan. 

Laitala Mika,  
41, Klaukkala, Helsingin Sotilaspoliisikilta ry 
1. Aseet kuluvat, rikkoontuvat, tulee parempia tai muuten 
vaan on kiva vaihtaa. Uudempi asemalli on usein myös tur-
vallisempi. Kaipaan aselakiin pykälää, että ampuma-aseen 
voi vaihtaa toiseen saman reikäkoon ja toimintatavan asee-
seen ilmoitusmenettelyllä. Ja vanhasta aseesta pitää esit-
tää luovutustodistus. Jos haluaa pitää myös vanhan, sitten  
normaali hakumenettely. Monella jää vanha ase nurkkaan 
pölyttymään. Tuollaisella pykälällä pitkässä juoksussa 
aseet vähenisivät, kun vanhoista luovuttaisiin herkemmin. 
Aseen säilytyksestä olen sitä mieltä, että on ihan sama onko 
aseita yksi vai viisi, aina niiden on oltava lukittuna paikas-
sa, mistä niitä eivät asiattomat saa. Jos kotona ei ole hyväk-
syttävää kaappia, säilytetään muussa turvallisessa paikassa, 
esimerkiksi ampumaradalla. Toisaalta uskon kyllä, että jos 
on varaa ampua, on myös varaa hankkia säilytyskaappi.  

2. Ei kommenttia. 

Vaara Rebecka,  
35, Kouvola, Karjalan Prikaatin Kilta ry 
1. Harvat aseilla tehdyt 
ikävyydet on tehty luvalli-
silla aseilla. Tiukennuksilla 
kiusataan asiallisia harras-
tajia ja vaikeutetaan uusi-
en aloittamista. Ollaanko 
menossa siihen, että täy-
tyy metsästää voidakseen 
omistaa mitään asetta? 
Minä en halua tappaa eläi-
miä, vaan napsuttelen pa-
peririnkiin harjoittaakseni tarkkuutta, silmä-käsikoordi-
natiota ja keskittymiskykyä. 80-luvulla, jolloin lupia irtosi 
pyytämällä, ei ollut kouluammuskeluja, joten syy ei voi olla 
lupien saamisen helppous vaan psykiatrisen hoidon alas-
ajo sekä koulukuraattorien ja -psykologien minimointi. 
Mielestäni myös media on syyllistynyt lietsontaan. Auto-
onnettomuuksissa kuolee enemmän ihmisiä vuosittain, 
mutta ei niitä hysterisoida lehdissä eikä yksityisautoilua 
kielletä tai vaikeuteta. Entäpä puukotukset, eikö puukoista 
pitäisi tehdä luvanvaraista toimintaa, myynti sallittu vain 
kokeille. Epäterveempää minun olisi antaa 8-vuotiaan poi-
kani tappaa ihmisiä tietokonenäytöllä, joissa on uskomat-
toman aidot efektit kuin viedä hänet ampumaradalle am-
pumaan tarkkaan valvotuissa oloissa. Lapsi oppii samalla 
turvallisuuden ja mitä vahinkoa ihan oikeasti voi aiheuttaa.   
2. Liikun teatteripiireissä, joten toisaalta ymmärrän ohjaa-
jan tarpeen yrittää rikkoa rajoja tekemällä jotain ravisut-
tavaa, mutta rajansa kaikella. On hän varmasti tajunnut, 
mikä kohu siitä syntyy. Sitähän hän on hakenut, joten pa-
rempi olisi olla vaiti ja boikotoida totaalisella torjunnalla. 

Suomalainen Janne,  
48, Espoo, Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry 
1.Vanha aselaki oli aivan 
toimiva. Siihen olisi voi-
nut vain lisätä EU:n mää-
räämät osiot. Harrastuk-
sen aloittaminen on nyt 
niin hankalaa, ettei uusia 
harrastajia tule tarpeek-
si. Asekauppa vähenee ja 
välinevalikoima pienenee. 
Kun lakia tiukennettiin, 
laittomien aseiden määrä 
moninkertaistui. Laittoman aseen saa jo paljon halvem-
malla kuin koko lupaprosessiin ja aseen hankintaan ku-
luu rahaa. Myös aseen osien luvanvaraisuus on hankala, 
kun luvanvaraiseksi tuli kaikkea turhaa sälää, josta ei ole 
käytännössä mitään vaaraa. Ei enää tiukennuksia, vaan 
aseharrastajien kanssa yhteistyössä uusi, järkevä laki. Suo-
messa on pitkät ja hienot ampumaharrastuksen perinteet. 
Itse olen harrastanut vuodesta 1988, lähinnä perinne- ja 
vakiokiväärillä sekä SRA:ta. Harkitsen myös metsästys-
kortin hankintaa. Ampumaratoja pitää saada lisää sekä 
pääkaupunkiseudulle se paljon kaivattu ampumaurheilu-
keskus. Mielenterveyspotilaiden järjettömiin tekoihin ei 
tiukallakaan aselailla ole tehoa, se on keinona loputon suo.  
2. Tuo Keniassa kuvattu elokuva on Yle-rahoituksen tuhla-
usta. On myös asenteellista ja törkeää, ettei näyttelijöille ole 
maksettu kunnon palkkioita suomalaiseen tapaan. Eikös se 
ole riistoa? Elokuvan viesti ei avaudu minulle. Kaikki jär-
kevät ihmiset ymmärtävät, että elokuvalla on haluttu lou-
kata suomalaista sotaveteraania, maamme historiaa sekä 
Mannerheimia. Samanlainen provokaatio kuin taannoinen 
nukkeanimaatio Marskista. Täysin tarpeettomia tuotoksia. 
En aio katsoa elokuvaa.  
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Rebecka Vaara Kouvolasta oli Hälvä-
lässä ainoa naiskilpailija. ”Tämä oli 
myös ensimmäinen kerta, kun kilpai-
lin perinnekiväärillä. Niin ja ylipäätään 
kolmas kerta, kun ammuin tuollaisella 
aseella. Olen vasta aloittanut sillä har-
joittelun. Olisi ollut kiva, kun olisi ollut 
muitakin naisia mukana”, hyväntuuli-
nen nainen kommentoi kisan jälkeen. 
”Muutama huti sieltä tuli, mutta vasta-
painoksi ammuin kymppejäkin. Ihan 
sinut en vielä ole tuon aseen kanssa ja 
käsi on ihan tunnoton. Jo 10 laukasta 
väsyttää käden ja ase alkaa painaa, mut-
ta vaikka viimeinen 10-sarja oli vaikein 
ampua, se meni silti parhaiten. Tuntui 
jo, että en jaksa, mutta sitkeydellä ve-
din”, Rebecka nauroi. ”Ranteisiin se käy 
ja solisluuhun jysäyttää, kyllä minulle 
rynnäkkökivääri on helpompi”. Haasta-
vuudesta huolimatta, tai ehkä juuri sik-
si, Rebecka haluaa jatkossakin osallistua 
samaan kisaan. ”Totta kai, kun nyt on 
ase millä osallistua. Olin ensin epävar-
ma osallistumisesta, mutta onneksi tu-
lin”, hän pohti ja nauroi, että harjoittelee 
nyt täysillä ja tulee ensi vuonna näyttä-
mään närhen munat. ”Noh, aina ei voi 
onnistua. Viimeksi kilpailin Haminassa 
ja silloin oli omien kisojeni täydellisin 
päivä. Kaikki meni nappiin”, Rebecka 
kertoi. 

Rebeckan taustatukena Hälväläs-
sä olivat aviomies ja 8-vuotias poika 

Linus, jonka mielestä äidin kisoja on 
hauska seurata. ”Poika on tottunut, että 
äiti harrastaa ”sotaväen juttuja”. Se on 
Linuksen mielestä siisti juttu. Pian kil-
pailun jälkeen olin tarkka-ammuntakil-
pailussa toimitsijana Vekaranjärvellä. 
Linus tuli sinnekin ja vaati, että herätän 
yöllä mukaan vastaanottamaan kilpaili-
jat metsästä. Poika oli minulla aputuo-
marina. Harva lapsi pääsee tällaisiin 
paikkoihin ja tapahtumiin”, Rebecka-
äiti kertoi. Janne Suomalainen käveli 
ohi ja kehaisi, että oli huomannut miten 
hienosti Rebecka ampui vapaalla kädel-
lä ja vinkkasi samalla hihnatuen anta-
masta tuesta. ”En minä sillä ole oikein 
tottunut ampumaan”, Rebecka naurahti. 

Rebecka kuuluu Karjalan Prikaa-
tin Kiltaan. Alkujaan hän lähti mukaan 
vapaaehtoiseen maanpuolustustoimin-
taan saadakseen pohjaa asepalveluk-
selle ja sotilasuralle, joista hän silloin 
haaveili. ”Kohtalo kuitenkin päätti toi-
sin eikä silloinen miesystäväkään kan-
nustanut. Hänen kaverinsa kyllä olivat 
innoissaan. Eli huomasin, että miesten 
mielestä on tosi siistiä, jos nainen tyk-
kää inttijutuista, kunhan ei ole oma 
muija, joka saattaisi pistää niissä asi-
oissa paremmaksi”, Rebecka hymähti. 
Ei siitä olisi muutenkaan mitään lopul-
ta tullut, haave kariutui terveydellisiin 
syihin. ”Maailmani heitti volttia, mutta 
rakas harrastus jäi”, Rebecka totesi hy-

myillen. ”Kävin paljon maanpuolustus-
kursseja ja kouluttauduin kouluttajaksi-
kin. Kiltaan kuuluminen on hyvä tuki 
MPK:n koulutuksissa ja ampumahar-
rastuksessa.”

Rebecka ampui ensimmäisen kerran 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kurssilla ja koska tulokset olivat koh-
tuullisen hyviä, se oli menoa. ”Ihastuin 
lajiin heti. Sen jälkeen olen ollut valmis 
radalle milloin vain”, Rebecka kertoi. 
Hän on houkutellut harrastuksen pariin 
myös monia ystäviään. ”Viimeisimpänä 
pikkusiskoni, joka näyttää nyt hakeutu-
van palvelukseenkin ensi kesänä. Hän 
osallistui Intti tutuksi naisille -kurssille, 
jolla olin kouluttajana”, hän sanoi. 

Vaaran perhe harrastaa yhdessä ke-
säteatteria, kaikki mukana näyttelemäs-
sä. Rebecka on myös taitava käsitaitei-
lija. ”Myyn tuotteitani monissa tapah-
tumissa, esimerkiksi Verlan tapahtu-
massa viikinkihengessä asuja myöten”, 
Rebecka kertoi. ”Koska sotilasura ei 
onnistunut ja taiteilijana tulisi pian näl-
kä, minusta tuli puolivahingossa tar-
joilija. Viihdyn yhtä lailla siinä työssä 
kuin näissä harrastuksissakin”, hän tote-
si. Rebecka on jo ehtinyt saada MPK:n 
maanpuolustusmitalin kultaisella soljel-
la sekä oman kiltansa ansioristin. Enpä 
ihmettele, niin on touhukas ja valloitta-
va nainen. 

Perhe tukee 
äidin harrastusta

Rebecka on aina valmis radalle
Teksti: Inga-Katriina Heinonen

Rebecka Vaara harrastaa miehensä ja 8-vuoti-
aan poikansa kanssa myös teatteria. He kaikki 
ovat mukana näyttelemässä. Tässä kuvassa ei 
kuitenkaan näytellä, vaan Rebecka on pukeu-
tunut viikinkiajan asuun Verlan tapahtumassa, 
jossa hän oli myymässä omaa käsityötaidet-
taan. Tässä tehdään tuttavuutta sulosilmäisen 
kyytön kanssa. Kuva: Vaaran arkisto 
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Eri aselajikiltojen välinen yhteistyö toi-
mii melko hyvin Pohjois-Pohjanmaalla. 
Meillä pidetään paljon MPK:n kursseja 
kiltojen yhteistyönä. Esimerkkinä mai-
nittakoon juuri ollut Pohjanpartio-har-
joitus, jossa on eri aselajien rastikoulu-
tusta, jonka killat ovat yhdessä käyneet 
läpi ja hyväksyneet. Myös rastien kou-
luttajat ovat näistä killoista. Mukana oli-
vat Pohjan Viestikilta, Pohjan Pionee-
rikilta, Oulun Sotilaspoliisikilta, Poh-
jois-Suomen Lääkintäupseeriyhdistys, 
Pohjan Prikaatin Kilta, Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ja Pohjois-Pohjanmaan 
Maakuntajoukkojen Kilta. Yhdistävänä 
koordinoijana toimi Pohjois-Suomen 
kiltapiiri. Rasteilla on myös ammuntaa 
rynnäkkökiväärillä ja pistoolilla. Näis-
sä osallistujat saavat ampumisen lisäk-
si koulutusta turvalliseen aseen käsit-
telyyn ja varomääräyksien kertausta. 
Harjoitus on suunnattu kaikille reservi-
läisille aselajista riippumatta ja se antaa 
jokaisen sotilaan tarvitsemia perustie-
toja sekä tietojen ja taitojen päivitystä 
eri aselajien osalta. Kurssilta saa kaksi 
korvaavaa kertausharjoituspäivää. 

Toisena esimerkkinä kiltojen väli-
sestä yhteistyöstä on vuosittain maalis-
kuussa hiihdettävä Suksipartio Sujakka, 
jossa tehtävärastien toimihenkilöt ovat 
eri killoista. Samoin tapahtumaan osal-
listuvat hiihtopartiot ovat useista eri 
killoista sekä maanpuolustus- ja reser-
viläisjärjestöistä. Hiihtomatka on noin 
30 kilometriä. Rasteilla on yleisiä erä- ja 
kädentaitoja vaativia tehtäviä, ensiapu-
taitojen kertausta, yleistä kansalaistie-

Teksti ja kuva: Seppo Suhonen

toutta sekä käden ja silmän tarkkuutta 
mittaavia tehtäviä. Suksipartio Sujakan 
luoja oli kiltaveli Reijo Sallinen Poh-
jan Prikaatin Killasta. Kun kilta luopui 
hiihtotapahtuman järjestelystä, Pohjois-
Suomen kiltapiiri otti vetovastuun.    

Valtakunnan tasolla hyvä esimerk-
ki kiltojen välisestä yhteistyöstä on Pio-
neeriaselajin Liiton vuosittainen asela-
jin pääkoulutustapahtuma, Pioneeri- ja 
suojelujotos. Sen vetovastuu kiertää eri 
pioneerijoukko-osastoissa ja jotoksen 
kalusto- ja huoltotuki tulee aina ko. osas-
tolta. Järjestelyistä vastaa aina pitopaikan 
paikallinen pioneerikilta, josta ovat usein 
pääosin myös jotoksen rastien toimi-
henkilöt. Jotos antaa aselajin koulutusta 
partioille sekä rastihenkilöille. Usein pi-
topaikkakunnan muiden aselajien killat 
avustavat järjestelyissä, esimerkiksi eri 
viestikillat. Tällainen koulutustapahtu-
ma on tavallaan ainutkertainen koko 
Suomessa. Pääosa koulutuksesta tehdään 
reserviläisten voimin ja reserviläisjohtoi-
sesti. Puolustusvoimien henkilöstöä on 
mukana vain muutama, lähinnä turval-
lisuussyistä esimerkiksi ammunnoissa ja 
räjäytystehtävissä sekä huollossa.   

Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyötä 
tehdään myös kaikkien maanpuolus-
tusjärjestöjen kanssa. Loistava esimerk-
ki on yhteinen messuilla esiintyminen, 
joita on Oulussa vuosittain. Maanpuo-
lustusjärjestöjen yhteisosastolla lisätään 
tunnettuutta yhdistysten toiminnasta 
ja värvätään myös jäseniä messuvierai-
den joukosta. Tänä vuonna SuurOulun 
Messuilla Puolustusvoimilla oli oma 

osastonsa ja meillä järjestöillä omam-
me. Mukana olivat Oulun Rauhantur-
vaajat, Pohjois-Pohjanmaan Maanpuo-
lustusnaiset, Pohjois-Pohjanmaan So-
taveteraanit, Pohjois-Pohjanmaan Re-
serviupseeripiiri, Pohjois-Pohjanmaan 
Reserviläispiiri, Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan Maa-
kuntakomppania ja Pohjois-Suomen 
kiltapiiri jäsenkiltoineen.  

Pohjois-Pohjanmaan maanpuolus-
tusjärjestöt ovat saaneet haasteen ensi 
vuodelle, jolloin Oulussa järjestetään sa-
mana viikonloppuna neljän liiton syysko-
koukset ja yhteinen maanpuolustusjuhla. 
Mukana ovat Suomen Reserviupseeriliit-
to, Reserviläisliitto, Maanpuolustusnais-
ten Liitto ja Maanpuolustuskiltojen liit-
to. Tapahtuman paikallinen järjestely ja 
suunnittelu ovat lähteneet vaivattomasti 
liikkeelle, koska paikalliset toimijat ovat 
jo tuttuja keskenään edellä mainittujen ai-
empien yhteistapahtumien myötä.  

Pohjois-Pohjanmaalla on jo aloitet-
tu RUL:n piirin, RES:n piirin ja Pohjois-
Suomen kiltapiirin välinen alueellinen 
yhteistyö muun muassa muodostamalla 
yhteiset hallinnolliset toimikunnat. Täl-
laisia ovat ampumatoimikunta, liikun-
tatoimikunta, työvaliokunta sekä suur-
valiokunta. MPK:n koulutusasioissa 
olemme jo tehneetkin yhteistyötä vuo-
sia. Jokainen piiri on kerännyt omasta 
jäsenistöstään koulutustoiveita ja tar-
peita, jotka olemme yhdistäneet piirin 
koulutuskalenteriin ja MPK on toimi-
nut kokoajana. Näin pystymme välttä-
mään koulutusten päällekkäisyyksiä. 

Maanpuolustusjärjestöjen telttarivistö SuurOulun Messuilla 
elokuussa 2012. Väinö Heikkala tekee lipaskeräystä veteraaneille. 

Maanpuolustusjärjestöt 
tekevät yhteistyötä
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Puolustusvoimat on voimakkaas-
sa muutoksessa. Se ilmenee selkeästi 
myös yhteiskunnassa käytävässä kes-
kustelussa. Kentällä tiedostetaan, että 
puolustusvoimauudistuksen jälkeenkin 
Suomen puolustus perustuu vahvaan, 
maanpuolustustahtoiseen ja osaavaan 
reserviin. Sodan ajan puolustusvoimi-
en henkilövahvuudesta vain muutama 
prosentti on ammattisotilaita. Kenttä-
joukkojemme runko on pääosin reser-
vin sotilaiden varassa. Lyhyesti sanottu-
na reservillä on erittäin tärkeä merkitys 
puolustuskyvyllemme.

Jotta Suomen puolustuskyky olisi 
uskottava, asevelvolliset on koulutettava 
hyvin ja sodan ajan joukot voitava va-
rustaa. Koulutuksen ja puolustusmate-
riaalin on vastattava tulevaisuuden tais-
telukentän vaatimuksia. Rahoituksen 
supistuessa on joistakin joukoista luo-
vuttava, jotta muut joukot kyetään kou-
luttamaan ja varustamaan niille osoitet-
tavien tehtävien mukaisesti. Myös tur-
vallisuusympäristön kehitys on otettava 
huomioon.

Puolustusvoimien päätehtävät ei-
vät muutu. Koko maata valmistaudu-
taan puolustamaan tulevaisuudessakin. 
Vaikka Suomea ei puolusteta varuskun-
nista käsin, ei varuskuntien koulutuk-
sellista merkitystä pidä väheksyä. Ase-
velvollisten pienenevien ikäluokkien 
kouluttaminen tulevaisuudessa ei kui-
tenkaan enää edellytä nykyisen kokoi-
sen varuskuntaverkoston ylläpitoa. Li-
säksi pienentyvät puolustusbudjetit pa-
kottavat kustannustehokkuuden paran-
tamiseen myös varuskuntien toimintaa 
kehittämällä.

Puolustusvoimauudistuksen tulok-
sena:
•	 turvataan puolustusvoimien elin-

kelpoisuus ja tehtävien toteutus 
2020-luvulle,

Komentaja tervehtii

Killat ovat tärkeä tuki 
toiminnallemme

•	 parannetaan perusyksiköiden toi-
mintaedellytyksiä ja turvataan ase-
velvollisten koulutuksen korkea 
taso,

•	 karsitaan päällekkäistä työtä ja tasa-
taan työn kuormittavuutta,

•	 uudistetaan toimintamalleja ja siten 
lisätään työn tuloksellisuutta,

•	 varmistetaan puolustusvoimien yh-
teys kansalaisiin ja maanpuolustus-
tahdon ylläpito sekä

•	 kehitetään kansainvälisen yhteis-
työn mahdollisuuksia kotimaan 
puolustuksen hyväksi.
Lisäksi uudistuksessa palautetaan 

jokapäiväiseen toimintaan se taso, joka 
vastaa puolustusvoimille lainsäädännös-
sä osoitettujen tehtävien vaatimuksia. 

Puolustusvoimien tiiviit yhteydet 
kansalaisiin ylläpidetään tulevaisuu-
dessakin. Vapaaehtoisella maanpuolus-
tuskentällä on keskeinen osa Suomen 

puolustuskyvyn ja puolustusvoimien 
yhteiskunnallisen tuen rakentamisessa. 
On tärkeää, että valtakunnallisten jär-
jestelyjen lisäksi joukko-osasto-, asela-
ji- ja perinnekillat tukevat puolustus-
voimien tapahtumia ja viestintää, siten 
osaltaan varmistaen yhteyttä kansalais-
ten ja puolustusvoimien välillä.

Puolustusvoimat ja Suomen soti-
laallinen puolustus rakentuvat kansa-
laisten vahvan maanpuolustustahdon 
sekä motivoivan ja yksilölliset vahvuu-
det huomioon ottavan asevelvollisuu-
den varaan. Puolustusvoimauudistuk-
sella pyritään vahvistamaan näitä teki-
jöitä.

Puolustusvoimain komentaja
kenraali Ari Puheloinen

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Ari Puheloinen tutustui suomalaiseen arkeen Liba-
nonin kriisinhallintaoperaatiossa. Kuva: Puolustusvoimat
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Uudenmaan Viestikilta järjesti 
yhdessä Viestiupseeriyhdistyk-
sen, Helsingin Reserviupseeri-
piirin viestiosaston ja Lohjan 
Seudun Reservialiupseerien 
kanssa ensimmäisen kerran 
kaikille viestialan maanpuolus-
tajille avoimet Viestimiespäi-
vät. Tapahtuman suojelijana oli 
maavoimien viestitarkastaja, 
eversti Juha Mattila ja tapah-
tumaa isännöi Suomenlahden 
Meripuolustusalue. Tarkoituk-
sena oli koota samaan tapah-
tumaan viestialan toimijat niin 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen piiristä kuin ammatilli-
sestikin toimivat. 

Avajaisissa maavoimien viestitarkasta-
ja, eversti Juha Mattila antoi katsauksen 
viestialan ajankohtaisiin asioihin. Hän 
painotti vapaaehtoisen maanpuolustus-
työn merkitystä ja kiltojen roolia viesti-
koulutuksen järjestäjänä nyt ja tulevai-

Teksti: Carl-Magnus Gripenwaldt
Kuvat: Timo Heinelä ja Pekka Kastemaa

Viestimiespäivillä 
yhdistettiin osaaminen

suudessa. Yliluutnantti Tatu Vartiainen 
esitteli Merivoimien tehtäviä, erityisesti 
Suomenlahden Meripuolustusalueen 
toimintaa. Viestiupseeriyhdistyksen 
puheenjohtaja, everstiluutnantti Eero 
Valkola kertoi HF-taajuusalueen kon-
septista ja siihen liittyvistä mahdolli-
suuksista ja haasteista. Viestimiespäi-
vien osallistujat tutustuivat myös Upin-
niemen Merikappeliin ja sen mielen-
kiintoiseen historiaan sekä Upinniemen 
sotasatamaan ja siellä oleviin aluksiin.

”Vain perille viety viesti 
ratkaisee”
Ensimmäisen päivän kohokohta oli ras-
tiratakilpailu, jossa opeteltiin puhelin-
kalustoa, sanomalaitteita ja radiokalus-
toa sekä viestin välittämistä koko ketjun 
läpi. Voittajaksi selviytyi Etelä-Hämeen 
ja Pirkanmaan Viestikiltojen yhdistetty 
joukkue, mutta leikkimielisen kilpai-
lun luonteeseen kuului, että iltajuhlas-
sa palkittiin parhaassa syväjohtamisen 
hengessä kaikki osallistuneet joukkueet.

Tapahtuman toisena päivänä tu-
tustuttiin Porkkalan alueeseen. Evers-

ti evp. Seppo Uron mielenkiintoinen 
esitys johdatti osallistujat viestimiesten 
jalanjäljille periaatteella ”vainovalkeista 
valokaapeliin”. Paikallinen opas Berndt 
Gottberg esitteli Porkkalan vuokra-ai-
kaan ja paikallishistoriaan liittyviä vai-
heita. Kiertoajelun yhteydessä tutustut-
tiin myös Inkoossa sijaitsevaan Degerby 
Igor -museoon, jonka kokoelmissa on 
paljon mielenkiintoista esineistöä, va-
lokuvia ja tietoja vuokra-aikaan liittyen. 

Tehdään yhdessä kaikkien 
hyödyksi
Viestimiespäivillä oli noin 50 osallistu-
jaa. Tapahtuma oli selkeä osoitus siitä, 
että eri järjestöihin kuuluvien viesti-
miesten osaamista voidaan yhdistää 
kaikkia palvelevaksi kokonaisuudeksi. 
Esimerkkinä on juuri edellä mainittu 
reserviupseerien ja -aliupseerien sekä 
kiltalaisten yhteistyössä toteuttama ras-
tiratakilpailu. Ensi vuonna Viestimies-
päivät järjestettäneen Varsinais-Suo-
messa, joten toivomme sillä suunnalla 
vielä runsaammin viestimiehiä osallis-
tumaan. 

Puhelinrastilla mitattiin kaapelin toimivuus ja rakennettiin linja, 
joka testattiin kenttäpuhelimin. 

Sanomalaiterastilla alustettiin laitteet ja kokeiltiin yhteys sisäver-
kossa.
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Viestimiespäivien radiorastilla ohjelmoitiin LV241 
ja pidettiin koeyhteys puheella ja sanomalaitteella.



16 | Maanpuolustaja  2 | 2012

TK-Tiedotuskilta vietti 20-vuotisjuh-
liaan Santahaminassa. Tilaisuuteen 
osallistui 120 killan jäsentä, heidän jou-
kossaan entinen puolustusvoimain ko-
mentaja, kenraali Jaakko Valtanen sekä 
eduskunnan puhemies Eero Heinä-
luoma. Molemmat ovat killan jäseniä. 
TK-Tiedotuskillan 20-vuotishistoriikin 
käsikirjoitus valmistui kesällä. Tarkoi-
tus on julkaista se ensin nettiversiona 

ja sitten selvitämme painatusmahdol-
lisuudet.  Historiikin kirjoitti kanssani 
Mikko Saranen. 

Sotilastiedotuksen tunnustuksia 
ja uusi puheenjohtaja
Juhlassa palkittiin monia ansioituneita 
jäseniämme sotilastiedotuksen ansio-
mitaleilla. Soljen kera mitalin saivat pri-
kaatikenraali Pentti Airio ja killan pit-

käaikainen rahastonhoitaja Pirjo Viita-
Aho. Ensimmäisenä yhteisönä sotilas-
tiedotuksen ansiomitali myönnettiin 
Sotamuseolle. Juhlan musiikillista antia 
oli kiltajäsen Seppo Hovin johtama ja 
harmonikalla säestämä sota-aikaisten 
laulujen kavalkadi.

Killan 20-vuotisjuhlakokouksessa  
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
eversti evp. Pekka Majuri. Suuri yleisö 
muistaa hänet parhaiten television ja 
muiden tiedotusvälineiden kommen-
taattorina New Yorkin WTC-torneihin 
kohdistetuista terroristilennoista. Ma-
juri on tehnyt monipuolisen uran puo-
lustushallinnon johtotehtävissä sekä 
MPK:n eli Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen toiminnanjohtajana. 

Pohjoismainen puolustusliitto? 
Juhlapuheen pitänyt prikaatikenraali, 
sotatieteen tohtori Pentti Airio keskit-
tyi historiaan, mutta teki lopuksi mie-
lenkiintoisen avauksen tulevaisuuteen 
ottamalla rohkeasti kantaa pohjois-
maiseen puolustusyhteistyöhön. ”Tällä 
hetkellä puolustusvoimat ja puolustus-
politiikka ovat melkoisessa myllytyk-
sessä. Varuskuntien lakkauttamiset ja 
kenttäarmeijan sodan ajan vahvuuden 
pienentäminen puhuttavat kansalaisia. 
Nato-kysymykseen ei sen sijaan juuri-
kaan kajottu viime keväänä käydyissä 
presidentinvaalien keskusteluissa”, hän 
totesi. 

Airio sanoi haluavansa tuoda esille 
pohjoismaisen yhteistyön tai jopa poh-
joismaisen sotilasliiton ajatuksen. Kysy-
mys ei ole mistään uudesta asiasta. Sii-
tä neuvoteltiin jo 1930-luvun lopulla ja 
uudestaan heti talvisodan jälkeen 1940, 
samoin jatkosodan jälkeen ennen yya-
sopimuksen solmimista ja Naton perus-
tamista.  Aihe oli eri tavoin esillä myös 
1950-luvulla. ”Olisiko aika nyt kypsä 

Teksti: Jussi Viljanen

TK-miehet raportoivat rintamilta 
20-vuotias TK-Tiedotuskilta
Viime sodissamme tiedotuskomppaniat, paremmin TK-miehinä 
tunnetut reservin sotilaat, välittivät tietoja ja tunnelmia rintamil-
ta ja taisteluista. Heidän sanomansa merkitys joukkojen hengen 
ylläpitämisessä ja kotirintaman kestävyydessä on saanut laajaa 
tunnustusta. Näiden reservistä koottujen toimittajien, kuvaajien, 
kirjailijoiden, taiteilijoiden sekä näyttelijöiden ja muusikoiden 
perinteitä jatkaa TK-Tiedotuskilta. Kiltaan kuuluu yli 400 pääesi-
kunnan viestintäosaston kertausharjoitukset käynyttä reserviläis-
tä sekä Ruotuväki-lehdessä varusmiehenä palvellutta toimittajaa, 
valokuvaajaa ja graafikkoa. 

TK-Tiedotuskillan hallituksen jäseniä työn touhussa. Vasemmalta Pirjo Viita-aho, Antti 
Keskitalo, Risto Pohjanpalo, Tiina Tarra ja Panu Pokkinen. Kuva: Sanna Rauhansalo



Maanpuolustaja  2 | 2012 | 17

käynnistää pohjoismaisen puolustuslii-
ton tarkastelu uudestaan” Airio kysyi. 
”Euroopan on kehitettävä puolustus-
konseptiaan Yhdysvaltojen mitä ilmei-
semmin vähentäessä vaikutusvaltaansa 
Länsi-Euroopassa. Pohjoismaat voisi-
vat kantaa yhteisen vastuun alueensa 
turvallisuudesta ennen kuin Jäämeren 

kaasu- ja öljyesiintymät sekä Koillisväy-
lä tekevät alueesta suurvaltapolitiikan 
temmellyskentän. Yhteistyö luo voimaa 
nyt ja tulevaisuudessa”, Airio totesi lo-
puksi. 

Lentotekniikan Kilta ry

Lentotekniikkapäivät Kokkolassa 
pe-la 26.-27.10.2012, Hotelli Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola

Luennoitsijat
• FT Pertti Korhonen, lentokonekauppojen vastakaupat ja lentotekniikan kehitys 
• Ins.evl. Pentti Pouttu, Lentosotakoulun  tulevaisuus
• Ins.maj. Kari Korhonen, ilmavoimien yhteyskone Pilatus PC 12 NG  
• Ins.maj. Harri Korhonen, Hornet-hävittäjän käyttö ja tulevaisuus
• Patria Aviation Hallin tehtaalta luennoitsija, NH 90 kuljetushelikopteri 
• Linnavuoren tehtaalta luennoitsija, lentomoottoreiden nykyaikaiset korjausmenetelmät

Majoitus 105 euroa/1hh ja 90 euroa/2hh
Hinta sisältää perjantaina iltapäiväkahvin ja illallisen sekä lauantaina aamiaisen.  

Varaukset: 
• Juhani  Ronumäki, 0400 924 046 tai juhani.ronumaki@gmail.com
• Pirkka Karaila, 050 434 9256 tai pkaraila@luukku.com

Kaikki lentotekniikasta kiinnostuneet joukolla mukaan. 
Paikkoja on rajoitettu määrä.

Tarkemmat tiedot ja ohjelma löytyvät killan sivuilta www.lentotekniikankilta.fi 

TK-Tiedotuskilta 
retkellä Bengts-
kärin majakalla. 

Majakkamuseossa 
tutustiin muun 

muassa Bengtskä-
rin taisteluun 1941. 

Kuva: Pentti O. 
Heimolainen

Bengtskärin majak-
katornin näköalat 
huikaisivat myös 
alaspäin mennessä. 
Kuva: Sanna Rau-
hansalo
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Pekka Majuri syntyi Toijalassa, mum-
mon vinttikamarissa. Isä oli nelilapsisen 
evakkoperheen esikoinen Karjalan kan-
nakselta. ”Jos joku on jäänyt lapsuudes-
ta mieleen, niin juuri karjalaisuus, iloi-
neen ja suruineen. Meitä oli siinä lähek-
käin omaa lähisukua, samanlaisia kol-
men hehtaarin pieniä evakkotiloja vieri 
vieressä”, Majuri muistelee. Siellä hän 
vietti lapsuutensa ja varhaisnuoruuten-
sa. Ylioppilaslakin hän sai Toijalan Yh-
teislyseosta, mutta sitten ”harmaa verka 
vei nuoren miehen maailmalle”. 

Nomen est omen? 
Varusmiespalveluksen Majuri kävi 
1969–70 Hämeen jääkäripataljoonassa. 
Sieltä tuli siemen ammatinvalintaan. 
”Palveluksen loppuvaiheessa olin vielä 
epävarma. Olin kesätöissäkin Säterin 
tehtaalla kolmivuorossa, vaikka kesä-
vänskänkin työtä oli tarjottu. Syksyllä 
aloitin kuitenkin kadettikoulun. Luon-
teva valinta kranaatinheitinmiehelle oli 
kenttätykistö ja hyvä valinta olikin”, Ma-
juri hymyilee. 

Armeijamuistoja pitää aina kysyä. 
Majurille tulee ensimmäisenä mieleen, 
tietysti, oma sukunimi. ”Henkilökun-
nalla oli alokas Majurin kustannuksella 
hauskaa. Ja kun meidät yllennettiin so-
tilasvalalla jääkäreiksi, pataljoonan ko-
mentaja hoksasi, että hei olettekos huo-
manneet, että meillä on joukossamme 
jääkärimajuri”, Majuri nauraa. Vänrik-
kien ylentämistilaisuudessa komentaja, 
joka oli everstiluutnantti, istutti Maju-
rin viereensä. Vasta sitten tuli yksikön-

päällikkö, koska hän oli vain kapteeni. 
”Onhan tämä sukunimi ollut koko vir-
kauran välillä hämääväkin ja aiheutta-
nut kaikenlaista huvittavaa sotkua”, Ma-
juri sanoo.  

Värikkään sotilasuran vaiheita 
Majurin sotilasura on ollut melkoisen 
monipuolinen: kouluttajana ja komen-
tajana Niinisalon mittauspatteristossa 
(nyk. tiedustelupatteristo), sotilastark-
kailijana, pääesikunnassa neljällä eri 
osastolla. ”Tiedotusosastolta on paljon 
muistoja. Oli julkisuusvaihekin, kun 
TV2 teki ohjelmasarjan Pojat kansan 
urhokkaan. Se oli joukko-osastojen 
joukkueiden osin vakava, osin leikki-
mielinen kilpailu. Olin siinä ylituoma-
rina”, Majuri kertoo. Puolustusvoimi-
en 75-vuotisjuhlavuosi on myös jäänyt 
vahvasti mieleen. ”Olin mukana kai-
kissa juhlavuoden projekteissa. Silloin 
oli myös ensimmäinen Tattoo-kiertue.”  
   Pääesikunnan jälkeen tuli kutsu Tam-
pereelle materiaalilaitoksen esikuntaan 
elektroniikkaosaston päälliköksi. ”Se oli 
haastava jakso. Meillä oli vastuu kaikista 
PV:n elektoroniikka-alan hankinnois-
ta ja materiaalin ylläpidosta sekä laajaa 
yhteistyötä koti- ja ulkomailla”, Majuri 
kertoo.  

Maailman kriisipesäkkeet ovat Ma-
jurille tuttuja. Rauhanturvaajan kipinä 
syttyi sotilastarkkailijan tehtävissä Lähi-
idässä 1970-luvulla. Puolustusvoimien 
jälkeen ura jatkui puolustusministeriös-
sä, jossa hänen vastuullaan oli sotilaal-
linen kriisinhallinta ja rauhanturvatoi-

minta. ”Kiersin kaikki paikat, joissa oli 
suomalaisia rauhanturvaajia. Balkanilla 
ja Lähi-idässä kävin kymmenisen ker-
taa, usein myös YK:n päämajassa New 
Yorkissa, Etiopia, Eritrea, Kuwait…oli-
han niitä”, Majuri luettelee. ”Parhaana 
vuotena ulkomaan vuorokausia oli yli 
sata. Vaimo jo kyseli, onko tarkoitus olla 
joskus kotonakin”, hän naurahtaa. 

Uusi haaste vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta 
Syksyllä 2003 Majuri siirtyi Döbelnin-
kadulle Motin taloon. ”Juhani Kaskeala 
toimi puolustusministeriön edustajana 
nykyisen Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen hallituksessa: Kun hän siir-
tyi Puolustusvoimain komentajaksi, 
minä tulin MPK:n hallitukseen. Olin 
sitä kautta seurannut MPK:n toimin-
taa ja näin siinä itselleni aivan uuden 
haasteen. Arvostukseni vapaaehtoiseen 
maanpuolustukseen kasvoi entisestään”, 
Majuri kertoo. Niinpä hän päätti hakea 
MPK:n toiminnanjohtajaksi ja tuli vali-
tuksi. ”Olin siinä yli viisi vuotta. Jatkoa-
kin mietin, mutta elämän muut haasteet 
vetivät pitemmän korren, muun muassa 
lastenlapset”, Majuri hymyilee. 

Eläkeläisellä riittää aikaa ja tarmoa 
paljoon muuhunkin. Majuri on melko 
hiljattain valittu TK-Tiedotuskillan pu-
heenjohtajaksi. ”Viljasen Jussi, killan 
vahva taustavaikuttaja, teki tarjouksen, 
josta en voinut kieltäytyä”, Majuri nau-
raa ja sanoo, että oman joukon kiltaan 
kuuluminen on melkeinpä velvollisuus. 
Nyt puhutaan paljon siitä, että kiltavä-

Karjalainen Toijalasta. Kranaatinheitinmies. ”Jääkärimajuri”. Yleisesi-
kuntaupseeri. Sotilastarkkailija. Ylituomari. Kansakunnan rauhoittaja. 
Itähelsinkiläisten lasten ja nuorten hyväntekijä. Kuntosuunnistaja. Kes-
tävyysliikkuja.  Kunnallisvaaliehdokas. Kahden isä. Neljän pappa. Eversti 
evp. Pekka Majuri on kaikkea tätä. Hän on myös TK-Tiedotuskillan ankku-
ri. Katsotaan mitä kautta hän kierrättää meitä elämänsä viestikapulassa.   

TK-Tiedotuskiltaa luotsaa Pekka Majuri

Turvallisuuden vahva 
vastuunkantaja

Teksti ja kuvat: Inga-Katriina Heinonen
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ki ikääntyy ja nuoria on vaikea saada 
mukaan. Majuri muistuttaa, että sama 
ongelma on kaikissa järjestöissä, ei vain 
killoissa. ”Nykynuori ei tahdo sitoutua 
tai rekisteröityä. Hänellä pitää olla koko 
menu tarjottimella, mieluiten näytöllä. 
Siitä on helppo valita joku mielenkiin-
toinen, naps, ilmoittautun, käyn paikalla 
ja illalla kotiin”, Majuri kuvailee. Hän ei 
näe mielekkäänä kotiutustilaisuuksissa 
tai messuilla liittymislomakkeiden täy-
tättämistä. ”Siten saadaan ehkä vähäk-
si aikaa kauniita lukuja, mutta kyllä se 
on kannettua vettä, ei se kaivossa pysy.” 
   Majuri miettii, voisiko jokin rinnak-
kaisrekisteri toimia. ”Ihmisten luval-
la tietenkin. Tämän rekisterin ihmi-
set voidaan sitten kutsua tutustumaan 
killan toimintaan, kiltatapahtumaan 
tai vuosikokoukseen. Sieltä voi lopul-
ta tulla innokkaita jäseniä. Yleensähän 
se menee niin, että aito kiinnostus va-

rusmiesaikaisiin kavereihin tulee vasta 
iän myötä. Silloin heistä saadaan pysy-
viä kiltajäseniä. Verkosto pitää kuiten-
kin luoda jo nyt”, Majuri muistuttaa.  

”Näillä ihmisillä on  
motivaatio kohdallaan” 
Kiltatoiminnan rooli alkaa muuttua sitä 
mukaan, kun viimeiset iltahuudot lähi-
vuosina lisääntyvät. Veteraaniperinteen 
vaaliminen hiipuu vääjäämättä. ”Kilto-
jen on katsottava ihan uudella tavalla 
eteenpäin. Killoille on tilaus, se näkyy 
PV:n kantahenkilökunnankin suunnal-
ta. Voin mainita esimerkkinä Materi-
aalilaitoksen Esikunnan Killan, johon 
olen liittynyt. Matlessa on väki vaihtu-
nut paljon vuosien varrella. Nyt heille 
on kasvanut tarve nähdä ihmisiä, joiden 
kanssa silloin joskus työskenneltiin yh-
dessä”, Majuri kertoo.   

Moni kilta onkin nykyään nimen-

omaan yhdysside tietyssä joukossa pal-
velleille ihmisille. Majurin mielestä jo 
se on riittävä peruste killan perustami-
selle. ”Mikkosen Matti Karjalan Prikaa-
tin Killasta sanoi minulle viimeksi, kun 
tavattiin, että hei MPK täyttää kohta 
20 vuotta, eikös nyt olisi aika perustaa 
MPK:n kilta. Toimeliaaseen tapaansa 
hän ehdotteli minua killan alullepanijak-
si. Terveisiä vain Matille”, Majuri nauraa 
ja toteaa, ettei mikään huono ajatus ol-
lenkaan. ”Ja yleensä se on niin, että mitä 
pienemmän erikoisjoukon kilta, sitä lä-
heisempää toiminta on.” Majuri korostaa 
vielä, ettei killoilla ole syytä synkistelyyn. 
”Varuskuntia voidaan lopettaa, mutta ih-
misten tarve yhteydenpitoon säilyy. Kil-
tojen merkitys vain kasvaa”. 

Majurin mielestä hienointa vapaa-
ehtoisessa maanpuolustuksessa on se, 
että koskaan ei törmää ihmiseen, jolla ei 
ole motivaatio kohdallaan. ”Jokainen on 
tullut mukaan vapaasta tahdosta, aat-
teen palosta ja mielenkiinnosta. Sitä on 
hienoa seurata”, Majuri sanoo. ”Jos va-
paaehtoisten maanpuolustajien, mies-
ten ja naisten, motivaatio ja maanpuo-
lustustahto heikkenee, se alkaa muren-
taa koko puolustustamme. Pienen maan 
mahdollisuus pärjätä maailman myrs-
kyissä perustuu hyvään yhteishenkeen 
ja vahvaan yhteisöllisyyteen. Itsenäinen 
isänmaa on käsitteenä ja tunteena yksi 
tämän kivijalan keskeisistä elementeis-
tä”, Majuri toteaa. 

”Valtuustoon, että heilahtaa!” 
Pekka Majuri itäisestä Helsingistä on 
innokas kuntoliikkuja ja Lions Club 
-presidentti, jolla pysyy myös kynä kä-
dessä, vai pitäisikö sanoa näppis näpeis-
sä. ”Olen kirjoittanut Ruotuväki-lehteen 
juttusarjan Suomen sotavarustuksesta. 
Siitä tehtiin myöhemmin kirjakin. His-
toriikkiprojekteja on nytkin työn alla, 
viimeisimpänä valmistui Reserviläisur-
heiluliiton historiikki”, hän kertoo. 

Missä tunnelmissa Pekka Majuri 
kuntosuunnistaa syyslehtien kahinas-
sa? ”Juuri nyt työllistää vaalikampanja. 
Olen Helsingin Kokoomuksen ehdok-
kaana lokakuun kunnallisvaaleissa ja 
aion panostaa siihen täysillä. Valtuus-
toon, että heilahtaa!”, Majuri tervehtii ja 
lähtee salkku kainalossa ehkäpä pohti-
maan tulevan vaalikampanjansa siirto-
ja. Onpa siinä mukava mies! 

11.9.2001
Tiesitkö tämän  
Pekka Majurista? 

Pekka Majuri on kansalle tuttu New 
Yorkin WTC-torni-iskujen kommen-
taattorina. Majuri oli tuolloin noin 
kaksi vuotta julkisuudessa, ensimmäi-
sestä törmäyksestä pitkään kestänee-
seen jälkimyllytykseen. ”Ylen isolla 
pajalla tajuttiin hyvin nopeasti, että 
nyt tarvitaan sotilasasiantuntija pai-
kalle. Olin suunnistusvaatteissa läh-
dössä iltarastille, kun tuttu toimittaja 
soitti, että pääsenkö heti sinne. Sain 
käydä vaihtamassa vaatteet ja sitten 

se olikin menoa”, Majuri muistelee.  
   Pasilassa oli jo täysi mylläkkä päällä. Toinen kone oli juuri törmännyt. ”Istuin 
kuusi tuntia studiossa kommentoimassa suorassa lähetyksessä. Sen jälkeen kier-
sin kaikki TV- ja radiokanavat. Lehtihaastatteluja oli lukuisia”; Majuri kertoo. In-
tensiivinen julkisuus jatkui myös Afganistanin ja Irakin sotien ajan. ”Minusta tuli 
vähän sellainen julkisuuden päivystävä eversti, sillä nimityksellä pääsin Helsingin 
Sanomiin Karlssonin karikatyyriin”, Majuri kertoo ja tähdentää, että järkyttävä 
terrori-isku oli hänelle samanlainen shokki kuin kaikille muillekin. ”Olin ihminen 
siellä virkapuvun sisällä. Siinä tilanteessa löysin itsestäni kuitenkin uuden piir-
teen. Pystyn tarvittaessa unohtamaan kaiken hyörinän ja kamerat ja keskitty-
mään vain kommentointiin. Kokemuksistani kriisinhallintatehtävissä oli varmasti 
apua. Kyllä se oli virkaurani loppuvaiheen mieleenpainuvimpia tilanteita”.  
     Iskuista on kulunut 11 vuotta. Tapahtuma herätti paljon pelkoja ja keskusteluja. 
Maailma muuttui pysyvästi monella tapaa. Siinä tilanteessa Pekka Majurista tuli 
ns. kansakunnan rauhoittaja, kuten lehdet otsikoivat haastattelujaan. ”Sain pal-
jon palautetta ja tuntuihan se hyvältä kuulla, että olin onnistunut rauhoittamaan 
ihmisten mieliä”, Majuri toteaa. 
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Teksti: Inga-Katriina Heinonen

Sotiemme veteraani muistelee  
Lauri Väisäsen kirjavat 
kokemukset rintamalla
Sotaveteraani, insinööri Lauri Väisänen, toimi 
jo nuorena koulupoikana ilmasuojelujou-
koissa vartio- ja hälytystehtävissä, joten 
16-vuotias ei ihmeemmin hätkähtänyt, kun 
koulun penkiltä komennettiin toisenlaiseen 
koulutukseen, ilmatorjuntapatteriin. Eihän 
se yllätys ollut, elettiin sotavuotta 1942. Väi-
säsen elämä on kulkenut monien vaiheiden 
kautta Aunuksen kannakselta ja Lapin sodan 
rintamilta ilmasotakouluun, yritysjohtajaksi, 
perheenisäksi ja aktiivisen kiltatoiminnan 
eläkeläiseksi.

Kuvassa 15-vuotias Lauri Väisänen ke-
sällä 1941. Nuori ilmasuojelujoukkojen 
sotilaspoika ja Dektarjef-pikakivääri, 
joka hänellä oli mukana desanttijah-
dissa Sipoon metsäteillä. ”Presidentti 
Mauno Koivistolla on samanlainen”, 
Väisänen kertoi. Kuva: Väisäsen arkisto
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koulutettiin myös ampumaan sulku-
tulta, jolla kaikki Helsingin it-patterit 
yrittivät yhdessä estää vihollisen pääsyn 
kaupungin päälle”, Väisänen kuvailee 
sotilaspoikien ilmatorjuntakoulutusta, 
joka päättyi sotilasvalaan. ”Juuri ennen 
kuin pääsimme siviiliin tuli vielä oikein 
rankka pommitus. Marski kävi sano-
massa, että nuoret sotilaat, teitä tarvi-
taan vielä, menkää koulun penkille lu-
kemaan”, Väisänen hymyilee. 

Aunuksen kautta pohjoiseen 
Väisänen kävi myöhemmin varsinaises-
sa asepalveluksessa jalkaväkialiupseeri-
koulun. Sitten tulikin rintamalle lähtö, 
Aunuksen kannakselle. Elettiin kevättä 
1944 ennen hyökkäyssotavaihetta. ”Rin-
tamalla se oli lähinnä desanttien ja par-
tioiden kiinniottamista, peijakkaat pyr-
kivät tuhoamaan tien Laatokan rannal-
ta Syvärille ja meidän koko huolto kulki 
sitä pitkin”, Väisänen sanoo. Mitään pa-
hempaa myräkkää hän ei siellä kokenut. 

Mutkien kautta Väisänen päätyi lo-
pulta Kauhavalle ilmasotakouluun, jos-
sa oli silloin hävittäjäkursseja peräti kol-
me. ”Purettavahan ne oli jonnekin, sem-

moinen vilinä taivaalla. Minun kurssini 
siirrettiin Ylivieskan kentälle, joka on 
nykyään pikkuinen ravirata metsän kes-
kellä. Se oli näitä 30-luvulla rakennettu-
ja kenttiä, jotka oli tarkoitettu varaken-
tiksi sen aikaiselle lentokoneelle, kevy-
esti hiekkakankaalle tehty. Raivaaminen 
meillä siellä ensimmäiseksi alkoi”, Väi-
sänen kuvailee. 

Tuli syksy ja välirauhasopimus, jon-
ka puitteissa tuli määräys, että lento-
sotakoulutus keskeytetään. Väisänen 
palasi Kauhavalle, jonne tuli pian salai-
nen kirje. ”Lähtö pohjoiseen, Kemiin”, 
Väisänen toteaa. Venäläiset eivät enää 
hyökänneet. Saksalaisten kanssa ei ol-
lut vielä julistettu sotaa. Lappia evaku-
oitiin. Tällainen oli tilanne. ”Saksalaiset 
kävivät majapaikassamme vaihtamassa 
konjakkipulloja puukkoihin ja utelivat 
mitä ilmavoimien miehet siellä tekevät. 
Sanoimme, että autamme evakuoinnis-
sa, mutta eivät tainneet uskoa”, Väisänen 
hymähtää. 

Mersun moottoreita  
Keminmaalta
Pian Väisäsen ryhmään tuli käsky, että 

Helsingissä 1925 syntynyt Väisänen 
kutsuttiin varusmieskoulutukseen, kos-
ka huomattiin, että kaupunkien puolus-
tamiseen ei enää riittänyt miehiä. ”Sil-
loin oli hyökkäysvaihe ja kaikki miehet 
viety rintamalle”, Väisänen muistelee. 
Iso joukko nuoria sotilaspoikia odotti 
Stadionin kupeessa mihin yksikköön 
kukakin joutuu. ”Helsingissä oli monta 
it-patteria. Minä jouduin Taivaskallioon 
Käpylään. Sehän on vieläkin siellä, aina-
kin yksi tykki pystyssä”, Väisänen kertoo 
ja näyttää kuvia vierailustaan museoi-
dulla paikalla vuonna 1988. ”Sieltä oli 
helppo hallita koko kaupunkia, kun se 
oli niin korkealla”, 

Alokaskoulutus alkoi marsseineen 
ja kunniantekoineen niin kuin nor-
maaliin asepalvelukseen kuuluu. Sitten 
alkoi raskaan it-patterin tykkikoulutus. 
”Opettelimme käyttämään myös etäi-
syysmittaria, jolla mitataan millä kor-
keudella ja nopeudella lentokone liik-
kuu ja yritettiin näin arvioida ammuk-
sen lentorata ja tulikomennuksen ajoi-
tus oikein. Meidän tulenjohtokoneem-
me oli tosin niin vanha englantilainen, 
että se oli melkoista arpapeliä. Meidät 

Lauri Väisänen kotonaan Tampereella elokuussa 2012. Kädessään hänellä on Kiinasta tilattu Brewster. Itse hän rakensi niitä jo 30-luvulla 
leppäpuun palasista. Kuva: Inga-Katriina Heinonen
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aseistus ja varusteet päälle. Lähdettiin 
kuorma-autoilla Keminmaalle. Edes-
sä oli erikoinen erityistehtävä. ”Meidän 
piti viedä saksalaisilta 30 Mersun eli 
Messerschmittin moottoria varikolta, 
jossa ne olivat olleet täyshuollossa, Siel-
lä oli pistoraide, veturi ja vaunut. Oli 
melkoinen työ nostaa valtavan painavat 
moottorit vaunuihin, eihän meillä mi-
tään nostovehkeitä ollut”, Väisänen ker-
too. Kohta alkoi kuulua tasainen marssi 
ja laulu ”Keine Angst, keine Angst, Ros-
marie…” Miehemme olivat varmoja, 
että nyt kävi käry. ”Sieltä tuli saksalai-
nen jalkaväkikomppania. Komppanian 
päällikkö kysyi tarvitsemmeko apua. No 
juu, nämä painavat hurjasti, me totesim-
me muina miehinä”, Väisänen nauraa. 
”Tässähän meillä on miehiä nostoavuk-
si”, tuumasi saksalaiskomentaja ja näin 
tapahtui. ”Olihan se melkoista touhua. 
Komppanialla oli reilut 10 kilometriä 
Kemin kentälle. Mietimme seurauksia, 
jos he siellä kertovat, että auttoivat va-
rikolla suomalaisia ilmavoimien miehiä 
Mersun moottoreiden nostossa”, Väisä-
nen sanoo. Onneksi komppania marssi 
aivan jonnekin muualle. 

Palattiin Kemiin ja startattiin kohti 
Oulua. Iijoen sillalla tuli pysähdys. ”Siel-
lä oli komentaja käsi pystyssä. Pitkään 
neuvoteltiin ja yhtäkkiä sivusta tuli sak-
salaisen komentajan adjutantti ja sanoi, 
ettei noista mitään huolta ole, kännisiä 
suomalaisia ilmavoimien miehiä. No 
mehän aloimme tietysti laulaa muka 
humalapäissämme”, Väisänen nauraa. 
”Jatkoimme eteenpäin ja oma komen-
tajamme päästi kohteliaasti saksalaisen 
edellä. Hän halusi vain varmistaa, ettei 
silta ole miinoitettu.” Panssarivaunun 
piiput iltapimeässä kyttäsivät poikiem-
me kulkua. ”Me vain huiskuttelimme 
heille ja sieltä vastattiin samalla tavalla”, 
Väisänen kuvailee eriskummallista so-
tareissuaan. Seuraavana aamuna siellä 
ei enää huiskuteltu, ensimmäinen sak-
salainen oli jo ammuttu ja sotatoimet 
alkaneet sielläkin. 

Entäs ne Mersun moottorit? Ne vie-
tiin etelään ja sieltä Kokkolaan varikol-
le. Saksalainen päällikkö Kemistä soitte-
li perään, että moottorit on palautettava. 
Ilmavoimien esikunnasta asiaa ei kom-
mentoitu millään tavalla. ”Se päättyi sii-
hen. Harvinainen tehtävä oli suoritettu”, 
Väisänen toteaa. 

”Odottelin kentällä  
pommituskeikkaa”
Väisänen ehti taas Kauhavalle, mutta 
vain saadakseen määräyksen palata ta-
kaisin pohjoiseen. ”Siltoja oli tuhottu, 
joten Oulusta piti mennä laivalla Ke-
miin. Suomalaiset olivat nousseet Tor-
niossa maihin ja siellä oli ollut kova 
sodankäynti. Miehiä kaatui molemmin 
puolin. Suomalaiset valtasivat Tornio-
Kemin seudun ja kenttäkin vapautui. 
Pioneerit puhdistivat sen ja me menim-
me raivaamaan ja vartioimaan”, Väisä-
nen kertoo. ”Oli siellä melkoinen arse-
naali ympäriinsä, lentopommeja, tykis-
tön lisäpanoksia ja vaikka mitä. Eräänä 
päivänä lähdin viemään kuriiripostia 
Rovaniemelle. Oli se surullista katselta-
vaa. Maan tasalla kaikki, talot savusivat 
taistelujen jäljiltä. Meillä oli ehdoton 
kielto olla poikkeamatta viitoitetulta 
reitiltä. Miinanraivaus oli kesken ja tie 
aivan reikiä täynnä”, Väisänen muistelee 
mietteliäänä. 

Väisäsen joukon tehtävä oli paikata 
pommikoneen miehistöä, jos tarpeen. 
”Odottelin  kentällä keikkaa, kun siihen 
tuli Mannerheim-ristin ritari Unto Ok-
sala, jota en silloin tuntenut. Norkoilim-
me siinä Junkers 88:n luona, se oli paras 
pommikoneistamme. Oksala totesi, että 
kuules poika olet vielä niin nuori, ei se 
ole mikään leikkireissu tuonne lähteä. 
Saksalaisilla on hirvittävän tarkka it. 

Emmeköhän me löydä jostain vanhem-
piakin kavereita”, Väisänen kertoo. Hä-
nen pommituskeikkansa jäi tekemättä. 
Oksala oli oikeassa saksalaisten ilma-
torjunnan tehosta. Menetimme taiste-
luissa paljon koneita ja miehiä, viimei-
senä 25-vuotiaan Mannerheim-ristin 
ritari Paavo Kahlan koneineen loka-
kuussa 1944. 

Hansakone vei lentäjäisän
Vähitellen Lappi tyhjeni saksalaisista 
ja Väisänen palasi siviiliin joulukuussa 
1944. Lapin sota päättyi 27.4.1945, jol-
le nykyään liehuu lippu kansallisen ve-
teraanipäivän kunniaksi. Väisänen lensi 
koulutuksensa loppuun ja sai kurssinsa 
priimuksena ilmavoimien sotilaslen-
täjämerkin SLM nro 1239. Esikunnan 
yllätykseksi ja harmiksi hän valitsi kui-
tenkin siviiliammatin ja luki insinöö-
riksi yliopistossa Tampereella. ”Valmis-
tuin konepajainsinööriksi 1950 ja en-
simmäinen työpaikka oli Tampella. Sit-
ten menin Kaipion autokori- ja kassa-
kaappitehtaalle aluksi piirroskonttorin 
päälliköksi. Jäin sille tielle vuosikym-
meniksi, sillä lopulta ostin yrityksen yh-
tiökumppanin kanssa”, Väisänen kertoo. 

Väisänen meni naimisiin 1952 eli on 
tänä vuonna viettänyt Sinikka-vaimon-
sa kanssa timanttihäitä. Pariskunnalla 
on neljä aikuista poikaa sekä viisi las-
tenlasta. Omaa isäänsä Väisänen ei ole 

Lauri Väisänen ja tasavallan tuleva presidentti Sauli Niinistö vuonna 2008 Suomen Ilma-
voimien 90-vuotisjuhlassa Jyväskylässä. ”Takanamme on Itä-Karjalasta löydetty Brewster, 
joka meni Yhdysvaltoihin museoon. Se lainattiin Suomeen veteraanien nähtäväksi. Tuo 
kone oli jatkosodan alussa aivan ylivoimainen”, Väisänen kertoi. Kuva: Väisäsen arkisto
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koskaan nähnyt. ”Isäni hansakone pu-
tosi alas Viipurissa 10 päivää syntymäni 
jälkeen. Hän oli ehtinyt nähdä minusta 
sentään valokuvan. Se oli näitä hanso-
ja, joita kutsuttiin siihen aikaan lentä-
viksi ruumisarkuiksi. Liioitellen tietysti, 
mutta epävakaita koneita ne kyllä olivat. 
Kaasuttaja syttyi palamaan ja vei isän 
lisäksi kaksi muuta miestä”, Väisänen 
kertoo. 

Kiltatoiminta aktivoitui  
eläkkeellä   
Päivätyö sekä Teknologiateollisuuden 
Tampereen alueen puheenjohtajuus 
veivät lähes kaiken ajan, joten kiltatoi-
minnan Väisänen aloitti täysipainoisesti 
vasta eläkkeelle jäätyään. ”Toimin Tam-
pereen Ilmasillan puheenjohtajana 16 
vuotta. Lentosotakouluun olin kuulu-
nut jo pitkään ja liityin myös Ilmavoi-
mien Viestikiltaan. Ja tietysti olin muka-
na Pilven Veikoissa Helsingissä, sota-ai-
kaisessa pilottien yhdistyksessä”, kertoo 
Väisänen, joka on myös Lentovarikon 
Killan perustajajäseniä. 

Väisänen on sitä mieltä, että pienen 
erikoisryhmän kilta toimii parhaiten. 
”Isoilla aselajeilla läheinen kanssakäy-
minen on vaikeampaa. Lentäminen ja 
laivasto ovat sellaisia, että jäsenet pitä-
vät aselajistaan hyvin tiukasti kiinni, 
usein senkin vuoksi, että ne ovat kuu-
luneet harrastuksiin jo ennen asepalve-
lusta. Minäkin olin jo ennen maanpuo-
lustusvaiheita käynyt Jämijärvellä pur-
jelentämässä ja harrastin lennokkien 
rakentamista”, Väisänen kertoo ja lisää, 

että ilmavoimatkin on niin suppea piiri, 
että siellä tuntevat kaikki toisensa ko-
mentajaa myöten. Väisäsen mielestä on 
erittäin tärkeää, että on perustettu kil-
toja, jotka ylläpitävät aselajiin liittyvää 
yhteydenpitoa ja harrastusta. ”Meillä on 
paljon lentämiseen liittyviä seminaare-
ja. Alkuaikoina veteraanilentäjät kävivät 
kertomassa sotareissuista ja koneista. 
Ne olivat suosittuja tilaisuuksia. Nyky-
ään muut asiantuntijat puhuvat uudesta 
teknologiasta, esimerkiksi kun Migit ja 
Hornetit tulivat. Näin iäkkäämmätkin 
pysyvät kärryillä lentokoneteollisuuden 
kehityksestä”, Väisänen toteaa. 

Sotaveteraani eilen ja tänään 
Kun kysyin Väisäseltä millaista oli olla 
sotaveteraani muutama vuosikymmen 
sitten verrattuna tähän päivään, hän 
vastaa heti, että ero on valtava. ”Emme 
me sodan jälkeen edes keskenämme 
jutelleet missä olimme olleet. Lotat-
kin polttivat peloissaan sotavaatteitaan. 
Hyljeksittyjähän me olimme. Ja se oli 
ihan oman kansan aikaansaama asenne. 
Heillä oli ollut se naapurin ihannointi ja 
tahto, että venäläiset valloittavat maan 
ja Otto Wille Kuusinen istutetaan tän-
ne. Ei se sitten niin mennyt ja meille sii-
tä vihoiteltiin”, Väisänen hymähtää. ”Ei 
siihen työväestökään ollut talvisodassa 
halukas, vaan nosti piiput pystyyn ja 
puolusti maataan. Jos niin ei olisi tehty, 
vaikea on kuvitella, millaisessa maassa 
nyt eläisimme. Reservaatti tämä olisi. 
Itä-Karjalassakaan ei ole mitään, vaikka 
se on sentään venäläisten omaa maata”, 

hän puuskahtaa ja ihmettelee, miksi pi-
tää nytkin sotaisin ajatuksin hamuta 
koko rannikko haltuun ja kulku Jää-
merelle. ”Onhan heillä huono asetelma, 
Pietari tuolla pohjukassa, mutta onko 
mahdoton ajatus, että kaikki ovat kave-
reita, laivat kulkevat, kauppa käy ja väki 
voi hyvin”, Väisänen pohtii. 

Siitä Väisänen on hyvillään, että ve-
teraanien kunnioitus on tänään kohdil-
laan. ”Asenne on ratkaisevasti muuttu-
nut. Nämä karmaisevat vaihtoehdot on 
vihdoin ymmärretty ja annetaan arvo 
sille, että puolustimme kansallemme ja 
lapsillemme itsenäisen isänmaan”, hän 
toteaa. Hallitus sen sijaan saa Väisäseltä 
huutia. ”Taitavat vain odottaa viimeisiä 
iltahuutoja, että pääsevät niistäkin avus-
tuksista eroon. Eihän meiltä saa kauan 
ääniä, se näkyy toimenpiteiden hitau-
dessa”, Väisänen moittii. Hän on itse 
hyvässä kunnossa, ajaa autoa ja asuu 
vaimonsa kanssa kotona. Kaikilla ei ole 
niin hyvin. Väisästä harmittaa huono-
kuntoisten veteraanien puolesta. He ei-
vät saa sitä apua, mikä sitä varten vara-
tuilla varoilla heille kuuluu. 

Varuskuntien alasajo hirvittää  
Väisänen seuraa aktiivisesti puolus-
tusvoimien ja maanpuolustuksen ta-
pahtumia ja kehitystä. Käynnissä oleva 
puolustusvoimauudistus herättää hä-
nessä paljonkin ajatuksia. Väisänen ei 
jaksa uskoa, että kaikkia vaikutuksia 
on otettu laskelmissa huomioon. ”Kau-
hava tulee tietysti ensimmäisenä mie-
leen. Kenttä ja koulutus ovat olleet siellä 
20-30-luvuilta asti. Pieni yksikkö, jonne 
on juuri valmistunut uusi keittiö, asun-
not ja hallit hyvässä kunnossa. Kenttä 
on ainoa, joka olisi vaatinut vähän pa-
rannusta. Nyt tilat jäävät tyhjiksi ja kou-
lutuslennosto siirretään Tikkakoskelle. 
Suuri määrä siviilihenkilöstöäkin jou-
tuu työttömäksi. Missä laskelmassa he 
ovat?”, Väisänen hämmästelee ja sanoo, 
että sama tilanne on Keuruulla, josta 
lakkautetaan pioneerirykmentti. ”Paik-
kakunnalla ei ole mitään muuta. Siellä-
hän jo pankit soittelevat kantahenkilö-
kunnalle kotikiinteistöjen vakuuksista. 
Totta kai hinnat putoavat, kun paikka-
kunnalta häviää kaikki. Onko näitä in-
himillisiä vaikutuksia mietitty yhtään, 
En kyllä oikein sulata tällaisia päätök-
siä”, hän sanoo jämäkästi. ”Kaikkiko 
siirretään Tikkakoskelle, mikä järki sii-

Lauri Väisänen vieraili 1988 Taivaskallion it-patteristossa Helsingin Käpylässä, jossa häntä 
nuorena sotilaspoikana koulutettiin puolustamaan maata. Tykki on pystyssä ja alue on 
museoitu. Kuva: Väisäsen arkisto
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nä? Kontiorannankin sijainti on aivan 
erinomainen. Ei tämä ole lainkaan ter-
ve ratkaisu. Puolustusvoimat on laitettu 
tekemään toimenpiteitä, joissa kaikki ei 
mene ihan niin kuin pitäisi, tämä on mi-
nun kantani”. 

Väisänen sanoo, että maassa teh-
dään monia muitakin asioita, jotka me-
nevät aivan yli ymmärryksen. Varus-
kuntien alasajon ohella naapuriin myy-
dään maata raja-alueilta ja tutka-ase-
mien läheltä. Islannin ilmatilaa ollaan 
menossa valvomaan ja varat otetaan 
tietysti omasta lentosotakoulutuksesta. 
Aivan outoa toimintaa. Kyllä näihin pi-
täisi saada joku tolkku”, Väisänen sanoo. 

Tuleeko apu maailmalta? 
On keskusteltu pohjoismaisesta puo-
lustusyhteistyöstä. Väisänen ei jaksa 
uskoa sen toimivuuteen. ”Yhteistyötä 
kannattaa tehdä aselajien kesken, jotta 
saadaan säästöjä, mutta pohjoismaisten 
yhteispuolustukseen en luota yhtään. 
Ei sieltä kukaan kriisin tullen tule mei-
tä pelastamaan. Eihän sellainen toimi 
muuallakaan”, Väisänen sanoo viitaten 
Irakiin, Afganistaniin ja Somaliaan. Na-

toon liittyminen on Väisäsen mielestä 
monimutkainen asia. Hänen mielestään 
sen päätöksen pitää tulla PV:n ja halli-
tuksen tähän tarkoitukseen nimetty-
jen henkilöiden ratkaisuna. ”Tavallinen 
kansalainen ei pysty siitä päättämään, 
koska ei ole taitoa verrata vaihtoehtojen 
vaikutuksia”, Väisänen pohtii.  

Suomalaisten osallistumisessa krii-
sinhallintaan Väisänen näkee puolen-
sa ja puolensa. ”Menoeränä se rasittaa 
muita puolustusmäärärahoja, mutta 
sillä saadaan kokemusta. Vielä jos sai-
simme varmuuden, että siitä työstä on 
jotain tulosta, niin voisin sanoa, että se 
on hyvä asia. Vielä en ole konkreettisis-
ta hyödyistä kuitenkaan kuullut”, hän 
sanoo. 

   
Näsijärven rannalla ja  
Lapin jänkhällä 
Väisänen oli viikko ennen haastattelua 
polvileikkauksessa. Sitä ei kyllä huo-
maa muuta kuin kepistä, jonka avulla 
hän liikkuu nopeuttaakseen toipumis-
ta. Ikänsä liikunnasta nauttinut mies 
ei viihdy paikallaan. ”Eilenkin käytiin 
tuolla Mustalahden rannassa syömässä, 

autolla tosin”, Väisänen hymyilee. Väisä-
nen on harrastanut ihan viime vuosiin 
asti monipuolista liikuntaa. Nuorena 
miehenä kenttälajeina olivat seiväshyp-
py ja keihäänheitto, jossa paras saavutus 
on ollut pronssimitali Helsingin nuor-
ten sarjassa. Hiihtäminen ja slalom ovat 
olleet mieluisia talvilajeja. Hiihtäminen 
jäi pari vuotta sitten ja viimeisestä rin-
nelaskusta on viitisen vuotta. ”Kun käs-
ky aivoista jalkoihin kestää liian kauan, 
on syytä lopettaa, muuten mennään 
jänöjussin puolelle”, hyväntuulinen ja 
pirteä Väisänen toteaa. Väisäsillä on ke-
säpaikka Näsijärven rannalla ja toinen 
Lapissa, jossa hillajänkhät ja hiihto-
reissut ovat olleet tehokasta kuntoilua. 
Vaimon kanssa yhdessä harrastetaan 
retkeilyä Lapissa, rakentamista ja laa-
dukasta teatteria. Eipä liene yllätys, että 
Ylen Mannerheim-elokuvalle häneltä 
liikenee yksi sana: ”Roskaa”.  

Sotaveteraanimme Tampereelta 
täyttää 27. syyskuuta 87 vuotta. Lauri 
Väisänen, lämpimästi onnea! Oli antoi-
saa kuulla vaiheikasta elämäntarinaa ja 
viisaita kannanottoja kokemuksen ää-
nellä tämän päivän maailman menosta. 

Nuori Lauri Väisänen ja Fokker D-21, joka 
oli talvisotamme voimakkain hävittäjä. 
Väisänen on juuri suorittanut hävittäjä-
lentokurssin loppuun kevättalvella 1946.  
Kuva: Väisäsen arkisto
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Suomalaisia laivastokiltalaisia osallistui Tanskan Frederikshavnissa 
pidettyille Pohjoismaisille Laivastokiltapäiville. Tapahtuma on järjes-
tetty vuodesta 1980, Tanskassa se oli nyt kolmannen kerran. Päivien 
aikana vaihdettiin kuulumisia pohjoismaisten veljeskiltalaisten 
kanssa, tutustuttiin laivastoaseman toimintaan ja Tanskan laivaston 
historiaan sekä vierailtiin muun muassa Aalborgin merimuseossa.   

taan ja kuulimme Tanskan laivaston 
historiasta ja nykypäivästä eversti Stig 
Meyerin esityksessä. Lähemmin saim-
me tutustua laivastoasemalla huollossa 
olevaan Grönlanninristelijä Vædderiin, 
yli 20 vuotta vanhaan, mutta yhä palve-
luksessa olevaan alukseen. Vædder on 
syväykseltään 6-metrinen ja se kulkee 
vaivattomasti metrin paksuisessa jääs-

sä, vaikka ei varsinainen jäänmurtaja 
olekaan. 

Meillä oli tilaisuus vierailla myös 
Bangsbon alueen museoissa. Yksi näis-
tä oli bunkkerimuseo (Bangsbo Fort), 
johon tutustumisen rankkasade vali-
tettavasti pilasi täysin. Saksalaiset ra-
kensivat toisen maailmansodan aikana 
Bangsbon mäelle bunkkerivyöhykkeen 
estämään liittoutuneiden maihinnou-
sun Jyllantiin. Linnake ei kuitenkaan 
koskaan joutunut tositoimiin. Varsin 
mielenkiintoinen oli myös Det Jyske 
Modstandsmuseum, miehityskauden 
vastarinnasta kertova museo. Se lienee 
eräs ainutlaatuisimmista maailmassa.

Aalborgin kaupungissa vierailim-
me merimuseossa ja nautimme lou-
naan Marineforeningenin kiltatalossa 
museoalueella. Jos asian oikein ymmär-
sin, juuri paikallinen Marineforening 
ylläpiti museota. Danmarks Marinefo-
reningenilla on alaosasto ja ilmeisesti 
myös kiltatalo 37 paikkakunnalla sekä 
useita veneitä. Pakko tunnustaa, että 
kateeksi käy. 

”Vanhoja poikia viiksekkäitä…”  
Messi-ilta oli viihtyisä vanhojen tuttu-
jen veljeskiltalaisten kanssa jutellessa. 
Suuria muutoksia ei osallistujien jou-
kossa ole tapahtunut, vuodesta toiseen 
samoja kasvoja, mutta kerta kerralta 
ikääntyneempinä. Kiltalaisten vanhene-
minen ja nuorten jäsenten puute ei ole 
pelkästään Suomen laivastokiltojen on-
gelma. Pohjoismaisten veljeskiltojen jä-
senet ovat, jos mahdollista, keskimäärin 
vieläkin vanhempia. Vanhoja tuttuja on 
kuitenkin aina mukava tavata. Esimer-
kiksi tanskalainen Ib Ketler on loistava 
kiltaveli, joka on aina huolehtinut meis-
tä suomalaisista, kun olemme Tanskaan 
eksyneet. Mikäli vanhat merkit pitä-

Teksti ja kuvat: Teuvo Rodén

Laivastokillat kokoontuivat 
Tanskanmaalla

Aalborgin merimuseon pihassa oli hieno luotsivene. Kuvassa vas. Mikael Pasto ja Teuvo 
Rodén Pohjanlahden Laivastokillasta sekä Eino Kostian ja Bror Westerholm Turun Laivas-
tokillasta. 

Tapahtuma alkoi perinteiseen tapaan 
paraatimarssilla lippuineen läpi kau-
pungin sekä kaupungin vastaanotol-
la raatihuoneella. Majapaikkamme oli 
Frederikshavnin laivastoasemalla (Flå-
destationen). 

Bunkkerivyöhyke Bangsbossa
Tutustuimme laivastoaseman toimin-
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Eihän meitä Suomesta iso joukko ollut, mutta oli sentään lippu. Ruotsalaisilla vieressä ei 
ollut sitäkään.

vät paikkansa, tapaamme hänet jälleen 
ensi kesänä Vekaranjärvellä, kun Suomi 
isännöi Pohjoismaisia kiltapäiviä. 

Hienosti järjestetty tapahtuma 
päättyi juhlaillalliseen Frederikshav-
nin kiltatalolla. Kotimatkasta pitää 
mainita sen verran, että kohdallem-
me osui melko pitkä odotus Aalbor-
gin lentokentällä, koska jatkolennosta 
vastannut yhtiö oli tehnyt konkurssin. 
Onneksi odotusajan mukavuutta auttoi 
lentonäytös, joka oli sattumalta järjes-
tetty juuri tuolloin. Saimme esimerkik-
si katsella, miten Herkules-kuljetusko-
ne suorastaan roikkui taivaalla. Meno 
oli uskomattoman hidasta, joku toinen 
kone olisi sakannut sillä nopeudella 
hyvinkin pian.   

Ventti eli 21. Prikaatin Perinneyhdistys kustansi materiaalikulut Ilomantsin vuoden 1944 
taisteluasemien entisöitiin Kaatiolammella. Edellisestä entisöinnistä on kymmenisen 
vuotta. Puuosat olivat päässeet osittain lahoamaan, joten rakenteet uusittiin ajan 
hammasta paremmin kestävällä materiaalilla. Pohjois-Karjalan Sähkö luovutti käytöstä 
poistettuja sähköpylväitä ja Pohjois-Karjalan Rajavartioston varusmiehet tekivät ennal-
listamistyöt linnoitusharjoituksenaan. Entisöinti alkuperäisillä taistelupaikoilla motivoi 
rajajääkärit hyvään suoritukseen. Vain Ilomantsista löytyy sekä talvi- että jatkosodan 
taistelupaikkoja. Kuvat: Juha Ilvonen ja Otso Nygrén
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Sodan aikana oli kova pula polttoai-
neesta. Se yritettiin ratkaista sekoit-
tamalla polttoaineeseen kotimaista 
puusprii-alkoholia. Huolellisilla tutki-
muksilla, koekäytöillä ja koelennoilla 
haettiin eri moottoreille sopivat seos-
suhteet. Näin pyrittiin varmistamaan 
lentoturvallisuus. 

18.4.1942 kapteeni Urho Niemisen 
(myöh. Mattelmäki) ohjaama Pyry PY-
31 lähti Härmälän kentältä koelennolle. 
Mukana lennolla oli 29-vuotias aliker-
santti Veikko Siironmaa. Lennon tar-
koituksena oli tutkia puuspriillä jatke-
tun polttoaineseoksen soveltuvuutta. 
Liukulennon aikana moottorin lämpö-
tila laski, sen käynti huononi ja se py-
sähtyi kokonaan, koska polttoaineseos 
kaasuuntui kylmässä huonosti. Niemi-
sen oli tehtävä pakkolasku Nokian Haa-
viston kylässä. Pakkolaskupaikaksi hän 
valitsi aluksi Nokia-Siuro maantien, 

Niemisen ja Siironmaan kohtalokas testilento

Polttoainepulaa ratkaistiin 
puuspriillä

mutta sillä oli joku menossa hevosella 
ja olisi jäänyt alle. Hän käänsi koneen 
läheiselle peltoaukiolle. Kone menetti 
kuitenkin ohjattavuutensa ja tuli jyrkäs-
sä kulmassa siipi edellä maahan. Moot-
tori irtosi. Vakavasti loukkaantunut Sii-
ronmaa pystyi vetämään Niemisen pois 
murskautuneesta ohjaamosta. Radiota 

koneessa ei ollut, mutta maantiellä sat-
tui juuri kulkemaan ambulanssi ja louk-
kaantuneet saatiin nopeasti hoitoon. 
Tästä huolimatta  Siironmaa meneh-
tyi kahden päivän kuluttua. Niemisel-
tä jouduttiin poistamaan toinen silmä. 
Hän kuuli lääkärien juttelevan, että lei-
kataan nyt vaikka ei tämä kyllä eloon 
jää. Hän ei pystynyt leikkauspöydällä 
vastaamaan, mutta ajatteli, että kyllä 
tästä selvitään.  

Lentovarikon Kilta kävi kunnia-
käynnillä onnettomuuspaikan muisto-
laatalla onnettomuuden 70-vuotispäi-
vänä. Mukana ollut killan perustajajä-
sen, veteraanilentäjä Lauri Väisänen 
kertoi vastaavasta omasta kokemuk-
sestaan. Lennolla ollessa seospolttoaine 
jäätyi kaasuttajaan ja pysäytti mootto-
rin. Se kuitenkin käynnistyi uudelleen 
eikä mitään pahempaa päässyt tapah-
tumaan.

Lentovarikon Kilta on julkaissut jo yhdeksän kirjaa. Niistä mittavin on 448-sivuinen Len-
tovarikon Historia 1918-2000. Viimeisin on suuren suosion saavuttanut Aarno Saramäen 
ja Asko Niemisen toimittama kirja Suomen ilmailuhistorian muistomerkit. Kaikki killan 
julkaisemat ilmailuhistoriaa sisältävät teokset on kirjoitettu kiltalaisten talkootyönä. 

Teksti ja kuvat: Jorma Hautala
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Lentovarikon Killan järjestämät 
mielenkiintoiset matkat niin 
koti- kuin ulkomaillekin ovat 
jäsenistöä palveleva ja yhdis-
tävä asia. Matkoja tehdään 
ilmailuun sekä perinteisiin liit-
tyviin kiinnostaviin kohteisiin. 
Vuosittain on myös kohteita, 
joihin voi ottaa koko perheen 
mukaan lapsia unohtamatta. 
Yhtenä esimerkkinä on hyvin 
suosittu vuosittainen talvirie-
ha. 21-vuotias kilta on järjestä-
nyt jo 62 kiltamatkaa.
Kuvat: Killan arkisto

Lentovarikon Killan merkittävin voi-
mainponnistus on ollut Leonardo-
muistomerkin pystyttäminen Pirk-
kahallin eteen. Leonardo-muisto-
merkki (kuvassa vasemmalla) on 
professori Kimmo Kaivannon tekemä 
ja sen vihki presidentti Martti Ahtisaari 1.10.1999 Tam-
pereen kaupungin 220-vuotispäivänä. Teos sisältää muistolaatat niille 16 
sotilaslentäjälle, jotka ovat lähteneet viimeiselle lennolleen Härmälän kentältä. 
Muita killan pystyttämiä muistomerkkejä ovat Suomen ensimmäisten ilmailu-
uhrien muistomerkki Tampereella ja Ilmailutoiminnan muistomerkki Orivedel-
lä. Kilta on myös suunnitellut ja asentanut kahdeksan omaa muistolaattaa ja 
avustanut lukuisia eri yhteisöjä laattojen hankinnassa. Viima 1 -koneelle kilta 
on saanut vitriinin ja huolehtii arvokkaan museokoneen säilyttämisestä.

Euroopan avaruuskeskus ESA, Hollanti ja ryhmä kiltalaisia. 

Linköpingin ilmailumuseo,  Ruotsi. MAKS-2009, Moskova, Venäjä.
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Lentovarikon Kilta PEOnnetto-
muus

Teksti ja kuvat: Jorma Hautala

Kilta ei unohda   
Petljakov PE-2 onnettomuus

Toukokuun 21. päivänä 1942 oli tar-
koitus lentää sotasaaliina saatu ja ilma-
voimille kunnostettu kaksimoottori-
nen venäläinen pommikone Petljakov 
Pe-2 paremmalle kentälle Kuorevedelle 
koelentoja varten. Koska varsinainen 
kiitorata-alue Härmälässä oli pehmeä, 
lähtö oli itään kiitoradan vasemmalta 
puolelta. Lähtökiidossa PE-214 ajau-
tui kuitenkin  oikealle, kentän pehme-
älle osalle, vauhti hidastui ja kiitomat-
ka piteni. Edessä oli 40 metriä korkea 
Rukkamäki. Ohjaajan, kapteeni Kauko 
Pirhosen oli nostettava kone lähes kol-
men pisteen asennosta ilmaan ja vedet-
tävä se alinopeudella mäen yli. Mäen 
ylityksen jälkeen kone joutui kuolioon, 
menetti korkeutta ja syöksyi pienen 
peltoaukean länsireunassa metsään.  
   Kone katkoi puita, pirstoutui mäen 
rinteessä kiveen ja syttyi palamaan. 
Kapteeni Pirhonen ja radiosähköttä-
jä Elis Lehtinen saivat heti surmansa. 
Lentokonemekaanikko Kimmo Put-
konen oli lentänyt ulos koneesta ja oli 
tajuissaan. Hän kertoi Pirhosen toden-
neen Rukkamäen yläpuolella, että nyt 
taidetaan mennä metsään. Putkonen 
menehtyi saamiinsa vammoihin sairaa-
lassa kahdeksan päivää myöhemmin. 

”Mä olen lentäjän poika…”  
Ilmavoimien vainajienpäivänä 7.9.1964 
onnettomuuspaikalle kiinnitettiin luon-
non kiveen muistolaatta. Kevään kau-
neimpana päivänä laskimme seppeleen 

Seppele muistomerkillä. 
Kuva: Jorma Hautala

Onnettomuuskoneen jäännökset Lakalaivassa. Kuva: Pirhosen arkisto.

Seppeleen laskijat vasemmalta Pertti Pirhonen, koelentokeskuksen varapäällikkö, majuri 
Antti Rautio, killan edustajana teknikkokapteeni Aarno Saramäki, sekä veteraanilentäjä 
Lauri Väisänen. Kuva: Jorma Hautala

Lentovarikon Killan yksi toimintamuoto on perinteiden vaalimi-
nen ja sen osana juhlalliset kunniakäynnit muistomerkeillä. Tam-
pereen Lakalaivassa Pe-2 lento-onnettomuuden muistomerkillä 
kävimme laskemassa seppeleen onnettomuuden 70-vuotispäivä-
nä. Mukana oli myös onnettomuudessa menehtyneen kapteeni 
Kauko Pirhosen poika Pertti Pirhonen.
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Kaksimoottorinen venäläinen pommikone Petljakov PE -2. Kuva: Pirhosen arkisto

kolmen uhrin muistoksi. Nykyään pai-
kalla on omakotitalo, jonka puutarhan 
nurkkauksessa muistomerkki sijait-
see. Kapteeni Pirhosen poika Pertti ja 
vaimonsa Tiia sytyttivät muistomer-
kille kynttilän. Lähtiessämme kynttilä 
ja seppele jäivät kertomaan, ettei tur-
massa menehtyneitä ole unohdettu. 
Lentäjä, ekonomi Pertti Pirhonen me-
netti isänsä ollessaan vain viisivuotias. 
Muistikuvat isästä ovat silti hyvin sel-
keitä. Pertti kertoi, että sai poikasena 
kulkea ihan vapaasti konehalleilla, toi-
mistoissa ja rullausteillä, kaikkihan hä-
net tunsivat. Hän pääsi myös lennolle 
Stieglitzillä. Vuonna 1957 hän kävikin 

sitten Kauhavalla ohjaajakurssin n:o 
27. Vihurillakin on lennetty 50 tuntia. 
”3-sarjan Vihuri oli miellyttävä ja tasa-

painoinen lentää, kunhan moottoria ei 
rasittanut liikaa”, lentokapteenin poika 
muistelee. 

Kaakkois-Suomen Viestikilta sai 
kesällä varsinaissuomalaisesta so-
tilaspoikien perinnekillasta vieraita, 
jotka halusivat tutustua Viestikeskus 
Lokkiin. Aikoinaanhan nimenomaan 
Kaakkois-Suomen Viestikilta entisöi 
viestikeskuksen näyttelykuntoon. 
Killan puheenjohtaja Tapio Teittinen 
(kuvassa vasemmalla) kertoi vieraille 
viestikeskuksen vaiheista ja toimin-
nasta sodan aikana sekä sen jälkeen. 
Aihe oli perinnekillalle mielenkiin-
toinen, sillä olihan viestikeskuksessa 
sekä Päämajan radioasemalla nuoria 
läheteiksi koulutettuja sotilaspoikia 
kuljettamassa viestejä ja sanomia. 
Viestikeskus Lokki Mikkelin Naisvuo-
ressa on oiva vierailukohde kaikille 
radioamatööreille ja aiheesta kiin-
nostuneille. Kuvat: Heikki Huttunen

Turvakurssin Kilta järjesti yhteistyössä Päijät-Hä-
meen Maanpuolustuskillan ja Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen kanssa Turvallisesti ampu-
maan -kurssin. Reijo Ahtola ohjaa. Heli Eräkorpi 
tähtää ja ampuu. Kuva: Killan arkisto
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Autojoukkokiltojen Liitto on saanut 
lahjoituksena miekan, jota käytetään 
kiertopalkintona. Siitä voivat kilpail-
la kaikki autokiltalaiset ansiokkaalla 
kiltatoiminnalla. Ensimmäisen kerran 
miekka ojennettiin liiton eroavalle pu-
heenjohtajalle, Hannu Mäkilälle, joka 
viisivuotisen puheenjohtajakautensa ai-
kana nosti liiton profiilia ja jalkautui ak-
tiivisesti kenttätyöhön automieshengen 
vahvistamiseksi.

Miekka luovutetaan vuosittain an-
siokkaalle kiltalaiselle Autojoukkokil-
tojen Liiton vuosikokouksessa. Liiton 
hallitus ratkaisee miekan saajan yksit-
täisten autokiltojen esityksistä. Huomi-
oitavia ansioita valinnassa ovat killan 
toiminnan edistämiseksi tehdyn työn li-
säksi muun muassa jäsenhankinta, pit-
käaikainen vastuullinen toiminta oman 
liiton sekä Maanpuolustuskiltojen liiton 
toimintaelimissä, ansiokas toiminta lii-
kenneturvallisuuden parantamisek-
si, vapaaehtoisen maanpuolustustyön 
edistäminen esimerkiksi luennoimalla 
kouluissa ja yhteisöissä sekä poikkeuk-
sellinen toiminta siviilissä (hengen-
pelastus, rikos- ja onnettomuuspai-
kalla lisävahinkojen estäminen tms.).  

Teksti: Risto Ojanen 
Kuva: Arto Wasenius

Hannu Mäkilä sai bensiinihusaarin miekan

Bensiinihusaarin miekka luovutettiin Hannu Mäkilälle (oikealla) taukopaikalla matkalla 
Autojoukkokiltojen liittokokoukseen Ouluun. Miekkaa pitelee kädessään ja sen luovutti 
Mäkilälle Autojoukkokiltojen Liiton varapuheenjohtaja Tapio Kaakkolammi. 

   Voittajan nimi ja voittovuosi kaiver-
retaan pieneen laattaan, joka liitetään 
miekan yhteydessä pidettävään avautu-
vaan ja sulkeutuvaan teräsrenkaaseen. 
Miekan luovutus kiertopalkintona jat-
kuu vuosittain siihen saakka, kunnes 

joku kiltalainen saa siihen kolmannen 
kiinnityksen. Tällöin miekka jää hänel-
le pysyvästi. Bensiinihusaarin miekan 
sääntöjä voidaan kehittää Autojoukko-
kiltojen Liiton hallituksen yksimielisel-
lä päätöksellä.

Tykistöprikaatin Kilta viettää vuosittain perinteistä kilta- ja omaistenpäivää Niinisalossa. Tänä vuonna kymmenenteen tapahtumaan 
saapui noin 3.500 vierailijaa. Tapahtuman tehtäväpisteillä oli muun muassa viestivälineiden esittelyä ja eco-aseammuntaa. Järeämpää 
tykkikalustoa olivat esittelemässä tykistöprikaatin reippaat tykkimiehet. Makkaramyynnissä ja kahden soppatykillisen hernerokkapis-
teellä riitti tungosta. Kuvat: Hannu Vettenranta
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Helsingin Sotilaspoliisikillan jäsenet osallistuvat ahkerasti SRA-ammuntoihin. Tässä tyylinäyte SRA SM 2011 -kilpailusta. 
Kuva: Killan arkisto 

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan jäseniä osallistui Loimaan Seutukunnan Vääpelikerhon järjestämälle kesäretkelle, jolla tutustut-
tiin Rosalan viikinkikeskukseen sekä Bengtskärin majakkaan. Majakassa ja näillä kallioilla käytiin jatkosodan aikana merkittävä taistelu, 
kun vihollinen yritti vallata strategisesti tärkeän majakan siinä kuitenkaan onnistumatta. Kuva: Eino Järvinen
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Killan jättiurakka 
Hanssin-Jukka entisöitiin 

Hanssin-Jukka valmiina pommituslennolle helmikuussa 1944. 
Kuva: Eric von Rosen

Kaarihallissa Luonetjärvellä 30 vuotta levännyt kone oli varsin loh-
duttoman näköinen ennen entisöinnin alkua. Kuva:Mervi Lindgren

Sisäosan verhoaminen. Kuva: Pertti Juutilainen Upea, isänmaallinen entisöintiurakka on päättynyt. Hanssin-Jukka 
luovutettiin Suomen ilmavoimien komentajalle juhlallisin menoin 
ilmavoimien vainajien muistopäivänä. Lisää Hanssin-Jukan entisöin-
nistä voit lukea Maanpuolustajan 1-2012 artikkelista netistä  
www.mpkl.fi /Maanpuolustaja. Kuva: Jorma Kelo

Muistatko Hanssin-Jukan? Douglas DC-2 on monille tuttu jos ei sotakoneena tai lentokokemuksesta niin 
ehkäpä kahvilana. Hanssin-Jukka toimi nelisenkymmentä vuotta sitten kahvilana Hämeenlinnassa, linja-
autoaseman kupeessa. Viime vuosikymmenet kone lepuutti runkoaan Luonetjärvellä peltihallissa, kun-
nes Ilmasotakoulun Kilta päätti entistää komistuksen. 

Kuopion Asevarikon Kilta kävi tutus-
tumassa Asevarikon kala- ja erämökil-
le Kuhmossa. Matkalla pysähdyttiin 
Jyrkänkosken muistomerkillä, jonka 
laatassa on maininta, että tähän 
pysähtyi neuvostojoukkojen etenemi-
nen 7.12.1939. Jyrkänkoskella on entis-
tetty muun muassa panssariesteitä 
ja ampumahautoja. Taisteluja siellä ei 
ollut. Kuvassa kiltalaisia, vasemmalta 
Hannu Nurminen, Pekka Savolainen, 
Reijo Himanen ja Erkki Suhonen. 
Kuva: Teuvo Juvenius
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Pirkanmaan Viestikillan viestimiespartio lähdössä suon ylitykseen. 
Hagellus-jotos. Kuva: Tero Ahtee

Pioneeri- ja suojelujotoksen viestirastilla Hämeenlinnassa. 
Kuva: Tero Ahtee

 Ylikersantti res. Sari Jokinen viestirastilla. Panssari- ja suojelujotos 2012. Kuva: Veikko Kuumola
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Kaviot kopisevat killoissa

Lisää ratsuväkeä 
liittoon
Maanpuolustuskiltojen liittoon kuuluu lukuisia ratsuvä-
en kiltoja. Tänä vuonna heitä saatiin lisää, kun Hakkape-
liittayhdistys ja Rakuunakilta palasivat liiton jäseniksi. 
Seuraavilla sivuilla mennään uljaasti jalustintuntumalla. 
Kuvassa Ratsumieskillan upeat ratsukot ovat osallistu-
massa Ilomantsin taistelujen vuosipäivän muistojuhlaan. 
Kuva: Merja Hämäläinen, Hämeen rykmentti 

Kyllä naurattaa! 
Kuva: Kankaanpään 
Seudun Tykistökil-
lan arkisto
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Reserviratsastajat oli mukana järjestämässä ratsastuksen valtakunnallista veteraanien 
mestaruuskilpailua, joka pidettiin Aulangon ratsastuskoululla elokuun lopulla. Kilpailu 
alkoi Vanajaveden rannalla Hämeenlinnassa sijaitsevalla kentällä lähes taianomaisessa 
sumussa. Kuva: Seppo Saarinen, MoviesKy

Esteratsastuksen voitti vauhdikkaan uusin-
taradan jälkeen Anders Sucksdorff hevo-
sella Tara Peternella. Kuva: Seppo Saarinen, 
MoviesKy

Kouluratsastuksen voitti Liisa Ojanen 
hevosella Loboss Loving Art. Kuva: Seppo 
Saarinen, MoviesKy

Ratsumieskillan ratsukot Ilomantsin taistelujen vuosipäi-
vän muistojuhlassa ja istumassa Ilomantsin taistelujen so-
taveteraaneja. Kuva: Merja Hämäläinen, Hämeen rykmentti

Kun kenttätykistö 60-luvun lopulla luopui hevosvetoisesta tykistöstä, perustettiin pe-
rinnevaljakko. Aluksi valjakolla ajettiin varusmiesvoimin mutta sittemmin kuvaan astui 
Kankaanpään Seudun Tykistökilta, joka yhdessä Niinisalon Ratsastajien kanssa järjesti 
koulutuksen ratsureille sekä tykkimiehistölle. Vuosien varrella perinnejaos on matkannut 
eri puolelle Suomea saaden osakseen suurta huomiota harvinaisella asemaanajonäytök-
sellään, jossa tykit myös ampuvat. Tykit ovat venäläisiä kenttäkanuunoita 76 K 02. Miehis-
tö on pukeutunut sodanaikaiseen pukuun m/36 aseinaan kivääri m/91 (tunnettiin myös 
nimellä kolmen linjan kivääri). Kuva: Killan arkisto

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Hakkapeliittayhdistys perustettiin Hel-
singissä vuonna 1926. Aloitteen tekijä-
nä oli ratsuväen kadetti Matti Juntto. 
Yhdistyksen tarkoitus oli kerätä yh-
teen ratsuväessä palvelevia ja palvellei-
ta. Yhdistys edusti sikäli uutta ajatusta, 
että jäseniksi otettiin kavalleristejä so-
tilasarvosta riippumatta. Hakkapeliitat 
saavuttivat heti suuren suosion, mutta 
toiminta hiipui, kun perustaja aloitti 
upseeripalveluksensa Lappeenrannas-
sa ja loppui sitten kokonaan talvisodan 
puhjettua. Sodan jälkeen vuonna 1949 
toiminta aloitettiin uudestaan.

Kun maamme molemmat ratsuvä-
kimuodostelmat lakkautettiin itsenäi-
sinä joukko-osastoina, uusien jäsenten 
saamisesta tuli ongelma. Vuonna 2001 

sääntöjä muutettiin siten, että kaikkia 
ratsuväen perinteitä tai ratsastuskult-
tuuria harrastavia henkilöitä voidaan 
hyväksyä yhdistyksen jäseniksi.

Yhdistyksen toiminta on säilynyt 
pääkaupunkikeskeisenä, vaikka jäseniä 
onkin joka puolelta Suomea. Toiminta 
on vakiintunut klubimuotoiseksi. Jä-
senkokous pidetään nykyään Helsingis-
sä ravintola Ostrobotniassa kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikkona. Kokous-
ten esitelmät ovat käsitelleet maanpuo-
lustusta, ratsuväen perinteiden vaali-
mista ja sotatieteitä. Tämän syksyn esi-
telmien aiheena on turvallisuus ja siitä 
kertovat Helsingin huumepoliisin, ra-
javartiolaitoksen, keskusrikospoliisin ja 
tullin edustajat.

Teksti: Henrik Degerman

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen vanhin kilta 

Hakkapeliitat ratsuväen asialla
Hakkapeliittayhdistys on vapaaeh-

toisen maanpuolustustyön vanhin kilta. 
Sillä on noin 80 jäsentä, joista neljäsosa 
osallistuu säännöllisesti kuukausikoko-
uksiin. Keväisin on järjestetty päivän 
pituinen retki. Yhdistys palkitsee kaksi 
kertaa vuodessa Hämeen ratsujääkäri-
pataljoonasta tai rakuunaeskadroonasta 
kotiutuvan varusmiehen. Yhdistyksen 
jäsenet osallistuvat innokkaasti Lappeen-
rannan ja Lahden ratsuväkitapahtumiin. 

Hakkapeliittayhdistys ry 
Puheenjohtaja Erkki Laukkanen
Sihteeri Henrik Degerman
Toimisto: Uudenmaankatu 17 D 31, 
00120 Helsinki 
Sähköposti: minne@kolumbus.fi

Rakuunakilta perustettiin 1961 ja se 
on yksi vanhimmista joukkoyksikkö-
killoista. Killan perustamissanat lausui 
Breitenfeldin päivänä 7.9.1961 silloi-
sen Uudenmaan Rakuunapataljoo-
nan komentaja, everstiluutnantti Oiva 
Luomala. Killan pääpaikka on Lap-
peenranta ja killalla on neljä paikallis-
osastoa: Etelä-Pohjanmaan, Helsingin, 
Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon Eskad-
roonat. Vuosikymmenien takainen pe-
rusajatus koota rakuunat yhteen ikään 

Tekstilähde: www.rakuunakilta.fi

Kilta kokoaa rakuunat yhteen

Perinneratsukot muistuttavat 
rakuunaperinteestä

ja sotilasarvoon katsomatta toimii tä-
näkin päivänä. 

Kesäisin Lappeenrannan kaduilla 
”partioivat” perinneratsukot muistutta-
vat kaupungin ylväästä ratsuväkiperin-
teestä. Vuosittaiset Breitenfeldin päivän 
juhlallisuudet seppeleenlaskuineen ovat 
monelle rakuunakiltalaiselle vuoden 
ykköstapahtuma. Uudempana perin-
teenä valtakunnalliset Rakuunapäivät 
kokoavat Lappeenrantaan perinnerat-
sukoita kautta Suomen. 

Rakuunakilta järjestää vuosittain 
myös kiltamatkoja talvi- ja jatkosodan 
taistelupaikoille. Kilta julkaisee Uu-
denmaan Rakuunoiden / Maasotakou-
lun kanssa omaa Rakuuna-lehteä.

Rakuunakilta ry 
Puheenjohtaja Kristian Värri 
puheenjohtaja@rakuunakilta.fi

Tervetuloa takaisin liittoon 
Hakkapeliitat ja Rakuunat
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Tampereen Seudun Tykistökilta järjesti 
kesällä tilaisuuden, jossa kunnioitettiin 
Ahlmanin kartanolla pirkanmaalaisten 
tykistöosastojen Rask. Psto 12 ja Kev. 
Psto 12 lähtöä jatkosotaan. Tilaisuu-
dessa mukana ollut tykistöveteraani 
Jorma Peltonen oli paikalla myös 70 
vuotta sitten, hän kuului osastoon Kev.
Psto 12. Asiakaspalvelupäällikkö Terhi 
Ridanpää kertoi Ahlmanin kartanon 
kunnioituksesta tapahtumiin sekä kar-
tanon historiasta vapaussodan ajalta 
1918, jolloin punaisten terrori ulottui 
verisesti myös kartanon tiloihin. Killan 
puheenjohtajana minä selvitin jatko-
sodan syntyä, tapahtumia ja seurauksia 
sekä sotakorvausten taakasta yhteis-
kunnan eri sektoreille. Veteraanit Pel-
tonen ja Heikki Laaksonen kertoivat 
autenttisten valokuvien kera monista 
kiperistä paikoista ja huikeista selviy-

tymistarinoista. Tilaisuudessa kuultiin 
myös tykistöprikaatin komentajan ja 
Tampereen kaupungin tervehdys. 

Pirkanmaalla muodostetut tykistö-
osastot koottiin Ahlmanin maatalous-
oppilaitoksen pihassa, josta lähdettiin 
valmistautumaan mahdolliseen myrs-
kyn puhkeamiseen, jatkosotaan. Kil-
tamme veteraanit ja jäsenet pystyttivät 
paikalle muistomerkin 18.6.1991, kun 
jatkosotaan lähdöstä oli kulunut 50 
vuotta. Jatkosotaan osallistuminen oli 
pääargumentti suomalaisten johtajien 
sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä. Liit-
toutuneiden valvontakomissio - erityi-
sesti Neuvostoliiton, mutta myös Iso-
Britannian aloitteesta - painosti Suo-
mea käynnistämään oikeudenkäynnin 
Suomessa, ja sitten helmikuussa 1946 
julistettiin vankeustuomiot kahdeksal-
le päättäjälle. Pisimmän eli 10 vuoden 

Teksti: Yrjö Inkinen 
Kuva: Tero Lehti

Pirkanmaalaiset tykistöosastot jatkosodassa 
Ahlmanin kartanolla 
muisteltiin

tuomion sai presidentti Risto Ryti. 
Tuomiot perustuivat erityisesti 

Neuvostoliiton näkökulmaan sodasta, 
Suomen oikeusjärjestelmän vastaiseen 
takautuvasti kyhättyyn lakiin sekä syy-
tettyjen puolustautumisen kieltämi-
seen. Neuvostoliiton aloittamaa talviso-
taa vuonna 1939 ei huomiotu lainkaan. 
Suomen kannalta jatkosotaan osallis-
tumiselle ei ollut vaihtoehtoja. Passii-
visuus tai muu toiminta olisi johtanut 
Saksan tai Neuvostoliiton miehitykseen 
tai vähintään Baltian maiden kohta-
loon. On myös muistettava, että Suo-
mi aloitti sotatoimet kesäkuun lopussa 
1941 vasta, kun Neuvostoliitto oli ensin 
hyökännyt Suomeen. 

Tamperen Seudun Tykistökilta antoi 
toukokuussa 2010 julkilausuman sota-
syyllisyystuomioiden purkamiseksi. 

Tampereen Seudun Tykistökilta järjesti muistamistilaisuuden pirkanmaalaisten 
tykistöosastojen jatkosotaan lähdön kunniaksi Tampereella Ahlmanin kartanolla.
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Maanpuolustuskiltojen liiton 
kiltasisartoimikunta sai viime 
syksynä Virosta Naiskodukait-
sen Saarenmaan piiriltä kutsun 
tulla tutustumaan heidän toi-
mintaansa. Matkaan lähti 15 
kiltasisarta seitsemästä killasta 
eri puolilta Suomea. Iloitsimme 
saamastamme kutsusta ja odo-
timme innolla vierailun tarjo-
amia elämyksiä. Muistomerkit, 
museot, sotahistorialliset näh-
tävyydet, juhlallinen lottalupa-
us ja Salumaagan pariskunnan 
elämäntarina jäivät meille kai-
kille mieleen.

Tallinnassa meitä odottivat siskokset 
Kaia Latkin ja Kaile Koppel. Matka jat-
kui pienbusseilla noin 200 kilometriä, 
jonka jälkeen oli lyhyt lauttamatka mää-

Teksti ja kuvat: Marjo Tuomaranta 

Kiltasisarten 
yhteistyö vahvistui

ränpäähämme Kuressaareen. Bussiajelun 
varrella kävimme tunnetussa matkailu-
kohteessa, Kaalin kraatterissa, joka on 
syntynyt esihistoriallisella ajalla meteorii-
tin törmättyä maahan. Kaiken kaikkiaan 
kraattereita on yhdeksän, joista Kaalin 
kraatteri on suurin, halkaisijaltaan 105-
110 metriä ja syvyydeltään 16 metriä. 

Puna-armeijan tarkkailuasema 
on museona
Torikäynnin ja paikallisen väestön kä-
sityötaitoihin tutustumisen jälkeen 
siirryimme historialliselle muistomer-
kille, joka on pystytetty Saarenmaan 
ensimmäisen puheenjohtajan Marie 
Bonartschukin (1891-1981) muistolle. 
Sytytimme kaksi kynttilää, yhden mo-
lempien maiden värinauhalla. 

Sörven niemimaan eteläkärjessä 
pääsimme vierailemaan Sörve Mili-
taarmuuseumiin ja Luonnonmuseoon. 

Sotamuseon kokoelma koostuu pääasi-
assa II maailmansodan aineistosta. Itse 
rakennus toimi puna-ajan aikana tark-
kailuasemana. Kävimme myös entisel-
lä kiitoradalla, jolta neuvostoliittolaiset 
nousivat pommittamaan Berliiniä. Kii-
torata on rakennettu hyvin strategiseen 
paikkaan, Euroopan mantereen keski-
pisteeseen. Koko Saarenmaa oli strate-
gisesti tärkeä paikka taistelutantereena 
molemmissa maailmansodissa. 

Saarenmaalta kyyditettiin  
Siperiaan
Kihelkonnan kirkko ja sen 1600-luvulla 
rakennettu kellotapuli olivat myös nä-
kemisen arvoisia. Sieltä jatkoimme ta-
paamaan Asta ja Heino Salumaagaa. 
Asta Salumaagan äiti, Vassilissa Teäri, 
toimi Kihlekonnan Naiskodukaitsen 
puheenjohtajana ennen sotaa. Salumaa-
gat olivat ripustaneet vierailumme kun-

Marie Bonartschukin historiallinen muis-
tomerkki.

Kiltasisaret Kaalin kraatterilla.
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niaksi ison Suomen lipun verannalleen. 
Asta kertoi kuinka hänet oli 7-vuoti-
aana pikkutyttönä kyyditetty äitinsä ja 
10-vuotiaan veljensä kanssa Siperiaan, 
ensin Saarenmaalta laivalla Baldinskiin 
ja sieltä junaan. Olosuhteet olivat olleet 
perillä äärettömän surkeat. He olivat 
joutuneet olemaan samoissa vaatteissa 
kolme vuotta, ruoka oli mitä oli ja he 
kokivat kylmää ja sairautta. Astan veli 
karkasi, mutta myöhemmin lapset pääs-
tettiin kotiin, aikuiset jäivät. 

Ensimmäinen kyyditys Saarenmaal-
ta tehtiin vuonna 1941 ja seuraava 1949. 
Tuolloin Asta oli 16-vuotias ja oli jo ta-
vannut tulevan aviomiehensä. Kun Asta 
toistamiseen vapautui Siperiasta, hän ei 
päässytkään enää Saarenmaalle, mut-
ta kun nuoret avioituivat ja sukunimi 
muuttui, Asta pääsi kotiin ja pari asus-
taa edelleen Astan kotitaloa.

Rita Loel oli yhteistyömme  
ensikontakti 
Salmen kirkossa saimme olla todista-
massa miten Naiskodukaitsen kaksi 

uutta jäsentä antoi lottalupauksen. Ti-
laisuus oli lyhyt, mutta kaunis ja herk-
kä. Myöhemmin vierailumme primus 
motor, Rita Loel, kertoi sanoin ja kuvin 
heidän toiminnastaan. Oli mielenkiin-
toista kuulla muun muassa neljän naisen 
ryhmästä, joka osallistui Erna-kilpai-
luun ensimmäisen kerran vuonna 2007. 
(Toim.huom. Erna-kilpailu on Viron 
sotilasurheiluliiton hallinnoima kan-
sainvälinen kaukopartiokilpailu, joka on 
perustettu jatkosodan alun aikaisen Er-
na-osaston kunniaksi. Osastoon kuului 
virolaisia nuoria miehiä, jotka koulutet-
tiin välirauhan aikana Suomessa tiedus-
telu- ja kaukopartiotehtäviin.) 

Saarenmaan Naiskodukaitsessa toi-
mii noin 130 naista ja pikkulotat ovat 
tärkeä osa toimintaa. Lahjoituksena saa-
tu oma lippu vihittiin käyttöön vuonna 
2008. Koulutuksessa on paljon yhtäläi-
syyksiä Suomen naisten koulutuksen 
kanssa, esimerkkeinä ensiapu, muoni-
tus, arjen turvallisuus ja myös ammun-
ta. Rita Loel oli mukana Saarenmaan 
Naiskodukaitsen uudelleenperustami-
sessa 13.9.1994, Viron itsenäistymisen 
jälkeen. Hän on myös toiminut piirin 
puheenjohtajana kahdessa jaksossa yh-
teensä viitisen vuotta.

Viron Naiskodukaitsen ja Suomen 
Kiltasisarten yhteistyö alkoi noin 10 
vuotta sitten, kun Rita Loel osallistui Hel-
singissä Baltic Sea -konferenssiin. Hän 
osallistui myös Naisten Valmiusliiton 
valtakunnalliseen Kiuru 2004 -suurhar-
joitukseen. Vierailumme myötä yhteistyö 
sai uutta intoa, vahvistusta ja jatkuvuutta. 
Onhan meillä sisarilla molemmin puolin 
Itämerta niin paljon yhteistä sekä histo-
riassa että tämän päivän toiminnassa.

 

www.naiskodukaitse.ee

Asta ja Heino Salumaaga kotinsa pihalla. Entisen vartioaseman, nykyisin sotamuseo, 
takapihalla rautaromua ja oikealla kiitora-
dan päällysteenä käytettyä ”rautaverkkoa”.

Kiitorata.

Kiltasisaria Suomesta ja Virosta Marie Bonartschukin muistomer-
killä. Marjo Tuomaranta vasemmalla.

Salmen kirkon edustalla lottalupauksen antaneita ja seremonian 
toimittaneita.
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Karjalan Poikien Killalla on ollut 
yhteistyötä Suomen-poikiin, 
Viron veteraaneihin, jo 20 vuot-
ta. Yhteistyön aloitti 90-luvun 
alussa maanpuolustusaktiivi 
Eino Helander. Alussa se oli avus-
tamista, mutta vuosien saatossa 
kanssakäyminen on kehittynyt 
lämpöiseksi ystävyydeksi. Killan 
XL-jotoksen juhlavuoden ohjel-
maan kuului kiltamatka Viroon. 
Kävimme tervehtimässä Suo-
men-poikien JR 200 veteraaneja. 

Tallinnassa seuraamme liittyi kolme 
reipasta veteraania, Villem Ahas, Rein 
Valmet ja Meinhardt Ruukholm sekä 
virolainen yhteysupseerimme yliluut-
nantti Kuno Peek. Aloitimme paripäi-
väisen tutustumisretken eri kohteissa 
Tallinnassa ja sen ympäristössä. 

Vapaustaistelijoiden museo
Jo menomatkalla saimme pohjatietoa JR 
200 veteraanien sotaretkistä ja järkyt-
tävistä pakkotyövaiheista. DVD-esityk-
senä seurasimme Viron vaiheita toises-
sa maailmansodassa, joka Viron osalta 

päättyi verisiin Sinimäkien suurtaistelui-
hin, joilla oli merkittävä vaikutus myös 
Suomen puolustuksen lujittajana.

Paldiskissa laskimme seppeleet Suo-
men-poikien kotimaahan paluun muis-
tokivelle. Muistokivi sijaitsee paikalla, 
mihin Suomen-pojat palasivat Suomen 
vuosien jälkeen. Sitten suuntasimme 
täysin uuteen Ämarin NATO:n len-
totukikohtaan, jonne olimme saaneet 
vierailuluvan Viron Puolustusvoimien 
komentajalta. Siellä meille esiteltiin Vi-
ron ilmavoimien tilannetta keskittyen 
NATO-yhteistyöhön.

Vapaustaistelijoiden museo Lagedis-
sa ei jättänyt ketään kylmäksi. Johannes 
Törs on koonnut sinne valtavan määrän 
maanpuolustukseen liittyvää esineis-
töä ja museon näyttelyn aiheet olivat 
erittäin mielenkiintoisia: Viron vapa-
ussota 1918 -1920, Viron ensimmäisen 
itsenäisyydenajan armeija (Kaitsevägi), 

kodinturvajoukkojen (Kaitseliit) kehi-
tys, virolaiset toisessa maailmansodas-
sa, metsäveljet sodan jälkeen sekä viro-
laisten vapaaehtoisten toiminta Suomen 
maa- ja merivoimissa viime sotien aika-
na. Todella hieno tutustumiskohde. 

Lentosatamasta uusi  
huippunähtävyys
Kuljimme Viru-hotellilta vanhan kau-
pungin läpi vapaussodan muistomerkil-
le. Lauloimme muistomerkin portailla 
Karjalaisten laulun ja saimme raikuvat 
aplodit esitystä seuranneelta yleisöltä. 

Tallinnassa oli juuri avattu Euroopan 
ainutlaatuisimpiin kuuluva merimu-
seo, Viron merenkulkumuseon Lennu-
sadam eli Lentosatama. Museo sijaitsee 
ainutlaatuisissa, rakennusteknisesti eri-
koisissa betonikupolirakennuksen vesi-
lentokonehalleissa. Ne rakennettiin Pie-
tari Suuren merilinnoitusvyöhykkeen 

Teksti: Harri Norismaa
Kuvat: Antti Toivola 

Auttaminen on kasvanut ystävyydeksi

Kiltalaiset vierailivat 
Suomen-poikien luona

Seppeleen laskutilaisuuden jälkeen Suomen-poikien kotimaahan paluun muistokivellä 
Paldiskissa. Vasemmalla Kuno Peek, Suomen-pojat sekä Karjalan Poikien Killan puheen-
johtaja Harri Norismaa.

Johannes Törs.
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osaksi 1900-luvun alussa. Tästä uudesta 
museosta tulee varmasti Tallinnan uusi 
huippunähtävyys, joka kertoo Virosta 
vanhana merenkulkumaana modernil-
la visuaalisella kielellä. Merimuseossa 
voi lentää lentosimulaattorilla kaupun-
gin yläpuolella tai laskeutua sukellus-
venesimulaattorilla meren syvyyksiin. 
Ainutlaatuiset museolaivat ja näyttely-
esineet sijaitsevat kolmessa tasossa, me-
ren pohjassa, meren pinnalla ja ilmassa. 
Oma suosikkimme oli legendaarinen 
sukellusvene Lembit, joka oli maailman 
vanhin vesillä oleva sukellusvene vie-
lä keväällä 2011. Se on ainoa ennallaan 
säilynyt sota-alus toista maailmansotaa 
edeltäneen ajan Viron laivastosta.

Lentosataman keskeinen museo-
laiva on myös kuuluisa historiallinen 
jäänmurtaja Suur Tõll, joka purjehti 
aikoinaan Suomen lipun alla nimellä 
Wäinämöinen. Laiva kaapattiin venä-
läisiltä Helsingin lähellä vuonna 1918 
ja luovutettiin Suomesta Tarton rauhan 
ehtojen mukaisesti Viroon neljä vuotta 
myöhemmin. 

Emme unohda uhrauksia  
puolestamme
Viru-hotellin ylimmässä kerroksessa si-
jaitsee Virun KGB-museo, joka esitti 
meille näkemyksen kahdesta eri maail-
masta. Toinen oli neuvostopropagandan 
luoma näennäismaailma, jossa onnelliset 
neuvostoihmiset elivät isona, vauraana ja 
ystävällisenä perheenä, nerokkaan kom-
munistipuolueen johdolla. Siinä maail-
massa ei ollut onnettomuuksia eikä ka-
tastrofeja. Reaalimaailma oli luonteeltaan 
paljon monipuolisempi ja monimutkai-
sempi. Puhutteleva museo ja sen erin-
omaisten oppaiden värikäs esitys sai ajat-
telemaan ”Kyllä maailma on ihmeellinen”.

Kiltamatkamme huipentui juhlaillal-

liseen. Lämminhenkinen ilta sai meidät 
jälleen kerran toteamaan, kuinka pyy-
teetöntä ystävällisyyttä Viron veteraanit 
osoittavat Suomea ja suomalaisia kohtaan. 
Vastapalveluksena tekemilleen uhrauksil-
le Suomen vapauden ja Viron kunnian 
puolesta Suomen-pojat ansaitsevat kaiken 
kunnioituksemme ja apumme, mitä vain 

kykenemme antamaan. Tällä kertaa muis-
timme ystäviämme, Viron veteraaneja 
puolisoineen, maakuntamme tuliaisilla 
(lahjoittaja Pohjois-Karjalan Maakunta-
liitto) sekä tarjoamalla heille juhla-aterian 
(lahjoittaja Pohjois-Karjalan Osuuskaup-
pa). Hieno matka kerta kaikkiaan, kiitäm-
me kaikkia järjestäjiä sekä mukana olleita.  

 

Näkymä Viron merimuseosta. Vasemmalla sukellusvene Lembit. Viruhotellin ylimmän kerroksen KGB:n ”valvontahuone”.  
Etualalla leimasin, jolla pääsylippuumme lyötiin ”puhdas-leima”.

Viron ja Venäjän välistä sotatulkinnan kiistaa aiheuttanut Viron vapaudenpatsas eli Viron 
itsenäisyyssodan muistomerkki Vapauden aukiolla Harjumäellä Tallinnassa. Patsaan pilari 
on 23,5 metriä korkea ja se koostuu 143 lasilaatasta. Sen huipulla on Viron Vapaudenristi.
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www.lahdenmessut.fi 

TURVALLISUUS  
JA PUOLUSTUS 2012

Kansallinen seminaari perjantaina 28.9.2012 
Lahden Messukeskuksessa

Yhteiskunnan turvallisuusfoorumi 2012
Tietoa Suomen kokonaisturvallisuudesta ja erityisesti ajankohtaisista hankkeista niin yhteiskunnan kuin elinkeinoelä-

män kannalta. Foorumi tarkastelee yhteiskunnan turvallisuutta viimeaikaisten kokemusten valossa.
Kohderyhmä: Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän päättäjät ja asiantuntijat sekä asiasta erityisesti kiinnostuneet.

Foorumilounas 12.00 –13.00 

Foorumi alkaa klo 13.00     
Foorumin puheenjohtaja Peter Nyman, MTV 3

13.05 –13.35        
Onko Suomen kokonaisturvallisuus  kunnossa?   
Turvallisuus- ja puolustusasiainkomitean puheenjohtaja Arto Räty

13.35 –14.00       
Suomi kyberturvallisuuden kärjessä – realistinen tavoite?   
Sitran yliasiamies Mikko Kosonen

14.00 –14.30       
Corporate Governance ja yritysturvallisuus?    
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä 

14.30 –15.00 Kahvitauko 

15.00 –15.20       
Vastaako kriisijohtaminen ja kriisiviestintä aikamme vaatimuksia? 
Valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

15.20 –15.40       
Rapautuuko sisäinen turvallisuus?     
Sisäministeriön tuleva kansliapäällikkö  

15.40 – 16.05       
Suomen huoltovarmuus – historiallinen jäänne vai vastaus  
arjen huoltovarmuuteen?      
Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen 

16.05 –16.25       
Onko talous uhka Suomen kokonaisturvallisuudelle?   
Johtaja Jaakko Kiander, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Foorumin päättäminen     
Foorumin puheenjohtaja Peter Nyman

Hinta: EUR 212 + alv. sisältäen seminaarin lounaineen, messujen pääsymaksun sekä Turvallisuus ja riskienhallinta 
-lehden sekä Suomen Sotilas -lehden messunumerot. Huom! Messut ovat avoinna pe 28.9. klo 20.00:een.

Ilmoittautumiset: www.lahdenmessut.fi /tupu2012
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Turvallisuus ja Puolustus -messuille on tulossa mukaan viiden eri toimijan koiria 
ja useita koirien toimintanäytöksiä. Mukana ovat televisiostakin tuttu tullin 
huumekoira Jörö, Pelastusopiston ja Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun koirat 
sekä Päijät-Hämeen Poliisilaitoksen belgianpaimenkoira Famo ja Rikosseuraa-
musalan koulutuskeskuksen labradorinnoutaja Simo. Belgianpaimenkoira Famo 
(kuvassa) toimii Päijät-Hämeen poliisilaitoksella. Koiranohjaaja Ville Virlander 
(kuvassa) kertoo, että Famo reagoi kaikkeen mitä ympärillä tapahtuu. Famo on 
valpas ja terävä partiokoira ja sen tehtäviin kuuluvat jäljestystehtävät, ihmisten 
ja esineiden etsinnät sekä voimankäyttö äärimmäisissä tapauksissa. Sillä on 
myös erikoisosaamisena huumeiden etsintä. ”Famo on ihanteellinen työkoira, 
sillä on suuri työskentelyhalu ja se jaksaa tehdä pitkään töitä. Kotioloissa Famo 
viihtyy piha-aitauksessaan, jossa sille on rakennettu sisätilat”, Virlander kehuu 
koiraansa. Kun Virlander on töissä, myös Famo on töissä. Koiran taitoja ylläpide-
tään jatkuvilla harjoituksilla sekä koulutuksilla. Kerran vuodessa koira suorittaa 
tasokokeen, jonka läpimeno on edellytyksenä työskentelylle partiokoirana. Tur-
vallisuus  ja Puolustus 2012 -messuilla Famo on mukana koiranäytöksissä. 

Lahden messukeskus
to-la 27.-29.9.

Maanpuolustuskiltojen 
liiton osasto 

CB 5

Tervetuloa! 

Rukajärven suunnan historiayhdistys järjestää laadukkaita ja suosittuja Rukajärvi-seminaareja. Kuvassa on meneillään seminaari, jossa 
käsiteltiin muun muassa pioneerien toimintaa.  Seisomassa on seminaarin luennoitsijoita, vasemmalla veteraani Pentti Perttuli vierel-
lään kirjailija Antti Tuuri ja oikealla rajakapteeni, sotahistorioitsija Tauno Oksanen. Tarkempaa tietoa yhdistyksen järjestämista seminaa-
reista saat sähköpostitse tenho.tikkanen@gmail.com. Kuva: Yhdistyksen arkisto
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Teksti ja kuvat: Ilkka Virtanen

Kilta huomioi veteraanejaan
Marsalkan pöydässä

Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin kuolemasta on kulunut yli 60 
vuotta. Hänen elämänvaiheensa ja toimintansa ovat kuitenkin edelleen 
vilkkaan mielenkiinnon kohteina. Vuosittain Mannerheimista ilmestyy 
useampiakin kirjoja, sekä dokumentaarisia että kaunokirjallisia, hän on 
kestoaihe lehdistössä ja Mannerheim-aiheiset elokuvaprojektit puhut-
tavat. Vuonna 2004 Mannerheim valittiin yleisöäänestyksessä kaikkien 
aikojen suurimmaksi suomalaiseksi. Sotaveteraanien keskuudessa mar-
salkkaan kohdistuva kunnioitus on vielä muuta väestöä suurempaa. 
Tämä mielessä pohdimme Pohjanmaan Maanpuolustuskillassa veteraa-
niemme huomioimista. 

Kuhaa Mannerheimin tapaan, istumassa vasemmalta syntymäpäiväsankari Fjalar Rosenlöf, Holger Stranberg ja Per-Erik Fant. Pöytä on 
nimetty Mannerheimin kantapöydäksi hänen 75-vuotissyntymäpäivänsä aattona 3.6.1942, jolloin marsalkka nautti pöydässä juhlapäiväl-
lisen. Marsalkasta tuli ravintolan kanta-asiakas ja pöydästä hänen kantapöytänsä.
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Sotiemme veteraani Fjalar Rosenlöfin 
90-vuotispäivä lähestyi. Hän on kiltam-
me perustajia, osallistunut koko ajan 
aktiivisesti 31-vuotiaan killan toimin-
taan ja kuuluu edelleen killan ylläpitä-
män Vaasan Sotaveteraanimuseon kan-
taviin voimiin. Insinööri Rosenlöf on jo 
saanut kaikki killan ja Maanpuolustus-
kiltojen liiton ansiomerkit ja hänet on 
kutsuttu killan kunniajäseneksi. 

”Olen isänmaan puolustajien 
matkassa” 
Päätimme ehdottaa syntymäpäivän juh-
listamista lounaalla Rosenlöfin suuresti 

Vaasan 
Sotaveteraanimuseossa 
on esillä Suojeluskunta  
ja Lotta Svärd 
Pohjanmaan Maanpuolustuskillan ylläpitämässä Vaasan Sotave-
teraanimuseossa on perusnäyttelyn lisäksi vuosittain 1-2 vaihtu-
vateemaista erikoisnäyttelyä. Tänä vuonna sen teemana on Suo-
jeluskunta ja Lotta Svärd -järjestöt erityisesti Vaasan seudulla. 
Näyttelyssä esitellään muun muassa suojeluskuntien elinkaarta 
monine vaiheineen, esineistöineen ja ansiomerkkeineen, nii-
den merkitystä sodissamme sekä lopulta niiden lakkauttamista.  
Näyttely avattiin vapaussodan päättymisen muistopäivänä 
16.5.2012. Syksyllä se on avoinna sunnuntaisin klo 14-16 osoit-
teessa Kirkkopuistikko 22 A, Vaasa. Ryhmät voivat sopia tutustu-
miskäynneistä myös aukioloajan ulkopuolella museotoimikunnan 
puheenjohtaja Per-Erik Fantin kanssa numerosta 050 086 1094.

kunnioittaman entisen ylipäällikkönsä 
marsalkka Mannerheimin kantapöy-
dässä ravintola Savoyssa Helsingissä. 
Vielä hyväkuntoinen veteraani innostui 
heti ajatuksesta.

Suunnitelmaan kuului, että juhla-
seurueeseen kuuluvat myös sotavete-
raani, kanslianeuvos Holger Strand-
berg, joka oli kiltamme puheenjohta-
jana ensimmäiset 16 vuotta. Tämä kil-
tamme kunniapuheenjohtaja on Vaasan 
Sotaveteraanimuseon käynnistäjä ja 
aineistokeräyksen aloittaja. 88-vuotias 
Strandberg on myös varsinainen Man-
nerheimin elämänvaiheiden asiantunti-
ja ja hänen suuri ihailijansa. 

Meistä matkan isännistä tuntui mu-
kavalle, kun istuimme Pendolinossa ja 
Rosenlöf vastaili saamiinsa merkkipäi-
väpuheluihin kertoen olevansa isän-
maan puolustajien matkassa menossa 
nauttimaan juhlalounasta marsalkan 
pöydässä. Savoyssa meitä jo odoteltiin 
ja syntymäpäiväsankari Rosenlöf sijoi-
tettiin istumaan marsalkan kantapöy-
tään paikalle, jonka yläpuolella seinässä 
on messinkilaatta kertomassa pöydän 
erikoisluonteesta. Toinen kunniavie-
raamme Strandberg sai paikan marsal-
kan kuvan alta.

Marskin kaavan mukaan 
Marsalkka oli suuri sampanjan ystä-
vä, niinpä mekin skoolasimme onnit-

Fjalar Rosenlöf, 90, muistelee 70 vuotta 
sitten rintamasotilaana nauttimaansa 
leikattua konjakkia. 

telumaljan sampanjalla. Ja ruokana oli 
ilman muuta  Savoyn vorschmackia, 
jonka reseptin marsalkka aikanaan toi 
ravintolalle sekä kuhaa Mannerheimin 
tapaan, ylipäällikön suosikkikalaa. Em-
mekä tietenkään unohtaneet Marskin 
ryyppyä, joka sekoitettiin perinteitä 
kunnioittaen adjutantti Grönvallin re-
septin mukaan. Piripintaan, totta kai. 
Jälkiruoan jälkeen ateriamme päättyi 
kahvin kera nautittuun leikattuun kon-
jakkiin eli yhden tähden Jaloviinaan, 
joka on nykypäivän vastine rintamaso-
tilaille 4.6.1942 tarjotulle leikatulle kon-
jakille, jossa oli konjakkia vain nimeksi 
väriä antamassa.

Kunniavieraamme jaksoivat 12 tun-
tia kestäneen lounasmatkamme ihail-
tavan hyvin. He olivat silminnähden 
liikuttuneita saamastaan huomiosta ja 
kertoivat päivän olleen heille ikimuis-
toinen. Sitä se oli meille isännillekin, 
sotaveteraanimuseomme nykyiselle 
vastuuhenkilö Per-Erik Fantille ja mi-
nulle. Oli hienoa ja tunteisiin vetoavaa 
saada viettää päivä sotaveteraaniemme 
kanssa ja kokea millainen merkitys hei-
dän entisellä ylipäälliköllään heille edel-
leen on.

Toim.huom. Killan virallinen nimi on 
Österbottens försvarsgille – Pohjan-
maan maanpuolustuskilta rf. 
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Killan puolivuosisataa kestänyttä taivalta 
juhlistetaan toiminnallisissa tunnelmissa 
muun muassa Järvön kiltamajalla ja uu-
della rantasaunalla, vuosi sitten uusitulla 
Robert Kajanuksen kivisaunalla, Kui-
vasaaren museolinnakkeella sekä killan 
omalla Ahven-veneellä. Juhliva kilta ha-
lusi omasta puolestaan osoittaa onnitte-
lut myös Helsingille, joka vietti keväällä 
pääkaupunkina olonsa 200-vuotisjuhlaa. 
Sen kunnniaksi kilta ampui Kuivasaares-
sa 305 mm.  kaksoistykillä kunnialau-
kaukset.  Kunnialaukaukset ammuttiin 
myös merivoimien vuosipäivänä heinä-
kuussa, jolloin esiteltiin uusi Katanpää-
luokan miinantorjunta-alus. Sen varjos-
sa, Siniseen reserviin kuuluvien järjestö-

Teksti: Timo Elolähde ja Hans-Peter Rekola

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 50 vuotta 
Juhlavuosi työn merkeissä

jen alusten joukossa, oli myös kiltamme 
vene Ahven 5. Merkkipäivän pääjuhla oli 
syyskuun alussa Kuivasaaressa ja pää-
tämme juhlavuoden itsenäisyyspäivän 
iltajuhlaan Kansallissalissa. 

Kuivasaari, Järvö ja Kajanus
Killalla on ollut päävastuu järjestelyissä 
ja opastuksessa Kuivasaaren museolin-
nakkeen yleisöretkillä kesällä. Saareen 
perustettiin retkien ajaksi sotilaskoti, 
jossa voi munkkikahvien lisäksi ostaa 
myös killan julkaisemia rykmentin alu-
een saarista kertovia historiikkeja. 

Järvön saaressa Porkkalan edustal-
la killan toimintaan kuuluu perinteiset 
juhannusjuhlat sekä lastenleiri, jonka 

ohjelma ulotettiin tänä vuonna myös 
Kuivasaareen. 

Robert Kajanuksen saunaa Upin-
niemessä ovat tervetulleita käyttämään 
killan jäsenten lisäksi myös yritykset ja 
muut upean löylypaikan tarvitsijat. Sau-
nasta ilmestyi viime vuonna ruotsinkie-
linen julkaisu Robert Kajanus bastu och 
villa. Saunan hoitaja on Mauri Harju, 
jolta saa lisätietoja hinnoista, varausti-
lanteesta ja kulkulupamenettelystä nu-
merosta 0400 443 749.  

Kaikista näistä lisäinfoa sekä killan 
yhteystiedot löytyvät killan uusituilta 
nettisivuilta www.rt-kilta.net. Kilta löy-
tyy myös sosiaalisesta mediasta 
www.facebook.com.

Sinisen Reservin väreihin maalattu Ahven 5 lähdössä Kuivasaaren 
laiturista. Kuva: Killan arkisto

Kajanuksen sauna. Kuva: Killan arkisto

Kuivasaaren rannikkotykistömuseon uusin hankinta, 203 mm Ca-
net-Vickers-tykki. Pystyttäjät kuvassa vasemmalta Jukka Laurikai-
nen, Jussi Manninen, Mikko Lahtinen ja Hans-Peter ”Hasse” Rekola. 
Kuva: Killan arkisto

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta vietti lähes 400 vieraan kera 
50-vuotisjuhliaan lauantaina 1.9. Kuivasaaressa. Järeän tykin kunnia-
laukaukset olivat juhlan näyttävintä antia. Kuva: Arno Hakkarainen
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tokunta Venäjältä, Fanfara Bersaglieri ”A 
Caretto” Italiasta ja Latvian maavoimien 
keskussoittokunta. Suomea edustivat 
Kaartin Soittokunta, yhdistetty Karjalan 
Soittokunta ja Rakuunasoittokunta sekä 
Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta.

Kuten jo mainitsinkin, potin korja-
si viimeisenä esiintynyt Varusmiesoit-
tokunta rumpu- ja kivääriryhmineen. 
Se sai uudistetulla ohjelmallaan shown 
pitkäkestoisimmat aplodit bravo-huu-
toineen ja vihellyksineen. Huomiota 
herätti myös italialainen, maastopu-
vuissa ja töyhtöhatuissa esiintynyt Fan-
fara Bersaglieri. Soittokunnassa ei ollut 
lyömäsoittimia lainkaan ja he soittivat 
pääosin juosten. Tuli mieleen, että soit-
tajilla taisi olla laskuvarjojääkärin repun 
kokoiset keuhkot.

Parhaimmat kiitokset Etelä-Suomen 
kiltapiirille järjestelyistä ja mukavasta 
matkasta. Tapaamisiin Tattoo-tunnel-
missa taas ensi vuonna. 

Teksti ja kuvat: Henry Siikander

Hamina Tattoo 2012
Varusmiessoittokunta 
sai isoimmat aplodit

Kiltalaiset olivat jälleen todistamassa sen 
tosiasian, että Puolustusvoimien Varus-
miessoittokunnan kuviomarssiesitys on 
maailman huippuluokkaa. Etelä-Suo-
men kiltapiiri järjesti tänäkin vuonna 
perinteisen Tattoo-matkan. Ensin täytyy 
antaa kiltapiirille tunnustus menomat-
kan ruokailupaikan valinnasta. Ravinto-
la Ruukinmyllyssä Strömforsin idyllisellä 

ruukkialueella Ruotsinpyhtäällä saaris-
tolaispöydän kala-antimet olivat todella 
monipuoliset ja runsaat. 

Tattoo oli upeaa katsottavaa ja kuun-
neltavaa perinteisten kuvioiden mukai-
sesti. Mukana olivat Hollannin armeijan 
kuninkaallinen soittokunta, Signaali-
soittokunta Musique des Transmissions 
Ranskasta, Laivaston Keskussotilassoit-

Pioneeri- ja Suojelujotos järjestettiin jo 13. kerran. Pitopaikka oli tänä vuonna Parolannummi. Jotokseen osallistui pioneerikiltojen 18 par-
tiota, joissa oli 69 kilpailijaa ympäri Suomen. Vasemmassa kuvassa partio Team Titan saa rastipalautetta Tommi Laaksoselta, vas. Oikeas-
sa kuvassa partio Diu Manus maalissa, toinen sija. Kuvat: Seppo Suhonen

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan 
solistina oli sopraano Mari Palo.

Fanfara Bersaglieri Italiasta maastopuvuissaan ja töyhtöpäähineissään. Ryhmällä ei ollut 
lyömäsoittimia lainkaan ja se soitti pääosin juosten.
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Kiltalehdestä lainattua: 

Teksti: Tuomo Silenti

Saksalaiset sotavangit 
Kuorsalossa 1944
Saksalaisten yllättävä Suursaaren valtaamisyritys musertui suomalaisten sitkeään vastarin-
taan 15.9.1944. Ehdoitta antautuneet entiset aseveljet muuttuivat hetkessä sotavangeiksi 
ja heidät kuljetettiin pikavauhtia Kuorsaloon. Poliittisesti Suursaaren taistelu osui suoma-
laisille edulliseen ajankohtaan, sillä juuri samana päivänä Suomen oli Neuvostoliiton vaati-
muksesta pitänyt muutenkin käynnistää sotatoimet saksalaisia vastaan.

Saksalaiset sotavangit odottavat 
Suursaaressa kuljetusta Kuorsaloon. 
Kuva: SA-kuva
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Suomi ilmoitti julkisesti 2.9.1944 rau-
hanneuvottelujen aloittamisen ennak-
koehtona katkaisevansa suhteensa Sak-
saan ja huolehtivansa saksalaisten pois-
tumisesta maastamme 15.9. mennessä. 
Jos sen jälkeen Suomessa tavataan vie-
lä saksalaisia sotilaita, heidät riisutaan 
aseista ja heitä kohdellaan sotavankei-
na. Kun aselepo Suomen ja Neuvosto-
liiton välillä oli 5.9. astunut voimaan, 
Suomen rauhanvaltuuskunta kutsut-
tiin 14.9. Moskovassa yöneuvotteluun. 
Samanaikaisesti rauhanneuvottelujen 
kanssa Suursaaren tapahtumat kohosi-
vat ykkösuutiseksi.

Aseveli muuttuu viholliseksi
Poistuessaan Kotkasta 14.9. saksalaiset 
alukset miinoittivat ulosmenoväylät. 
Koska toimenpiteen arveltiin liittyvän 
saksalaisten mahdolliseen Suursaaren 
valtaamisyritykseen, saarella suoritet-
tiin taisteluhälytys. Varotoimet eivät 
osoittautuneet turhiksi, sillä vuorokau-
den juuri vaihduttua saksalainen rai-
vaaja ajoi Suursaaren laituriin ja kor-
vettikapteeni Emil Kieffer vaati saaren 
komentajaa, everstiluutnantti Martti J. 
Miettistä antautumaan. Lyhyen neu-
vottelun jälkeen Miettinen torjui kor-
vettikapteenin esittämän vaatimuksen 
ja kehotti saksalaisia poistumaan sata-
ma-alueelta. Näin ei tapahtunut, vaan 
saksalaiset avasivat tulen ja ryhtyivät 
siirtämään joukkoja saarelle. Klo 00.55 
Miettinen antoi suomalaisille saaren 
puolustajille tulenavauskäskyn ja tais-
telu Suursaaren herruudesta käynnistyi. 
Saksalaiset epäonnistuivat saaren val-
tausyrityksessä saaden vastaansa suo-
malaisten sitkeän vastarinnan. Aseiden 
vaiettua komentaja Miettinen totesikin 
suomalaisten taistelleen urhoollisesti 
ja lokakuussa 1944 Miettinen palkittiin 
Mannerheim-ristillä.

Vajaan vuorokauden kestäneen tais-
telun jälkeen saksalaiset antautuivat eh-
doitta illalla 15.9. Maihinnousujoukois-
ta kaatui 153, haavoittui 175 ja vangiksi 
jäi 1.231 sotilasta, joista upseereita 29. 
Maihinnousuosaston komentaja Ka-
pitän zur See Karl-Conrad Mecke jäi 
myös vangiksi. Suuri vankimäärä ja sen 
sijoittaminen aiheutti huolia, mutta jo 
samana iltana Suursaaren komentajal-
le välitettiin merivoimien komentajan, 
kenraaliluutnantti Väinö Valveen viesti: 
”Saksalaiset sotavangit on kiireesti sijoi-

tettava sellaiseen paikkaan, jossa siviili-
asukkaat eivät heitä näe. Pyydän ilmoit-
tamaan, onko Kuorsalo sopiva paikka.” 
Tuntia myöhemmin Itä-Suomenlahden 
rannikkoprikaatin komentaja ilmoitti 
Miettiselle, että internoidut saksalaiset 
sijoitetaan Vehkalahden Kuorsaloon.

Vangit kuljetetaan Kuorsaloon
Luutnantti Tor Gräsbeck sai yksik-
köönsä Viipurinlahdelle 15.9.1944 käs-
kyn matkustaa Haminaan erikoistehtä-
viä varten. Ympyräkaupungissa hänelle 
annettiin uusi käsky siirtyä Kuorsa-
loon mukanaan yksi ryhmä ja pari ko-
nekivääriä. Sotavankileirin vartiointia 
varten Kuorsaloon lähetettiin ilmator-
juntakomppaniasta kaksi aliupseeria 
ja 16 miestä. Rannikkoprikaatin esi-
kuntakomppaniasta lähetettiin lisäksi 
kersantti, alikersantti ja 10 miestä vah-
vistamaan huolto- ja vartiointihenkilö-
kuntaa.

Myös Suursaaressa alkoi yöllä 16.9. 
kiivaat vankikuljetusten valmistelut. 
Valmistelujen jälkeen aamulla 17.9. 
vangit lastattiin höyrylaiva Verdandiin 
ja Williamiin. Verdandi saapui Kuor-
saloon mukanaan 444 vankia, joista 
17 upseeria. Kuljetuserän otti vastaan 
Gräsbeck, joka ilmoitti saksalaisten 
sotavankien kuuluvan hänen komen-
toonsa. Gräsbeckiä ei liiemmälti ollut 
valmisteltu Suursaaren tapahtumista, 
mutta hän tiesi kuitenkin tulleensa ko-
mennetuksi Kuorsaloon suorittamaan 
saksalaisten sotavankien kuulusteluja.  
   Saman päivän iltana höyrylaiva Wil-
liam saapui Kuorsaloon mukanaan yli 
500 vankia, joiden joukossa oli mai-

hinnousuosaston johtaja Mecke. Kun 
Gräsbeck ilmoitti olevansa Tytärsaaren 
entinen yhteysupseeri, Kuorsaloon saa-
punut kommodori onnitteli Gräsbeckiä 
voiton johdosta toteamalla: ”Ja, wir sind 
nicht Feinde”. Samalla hän protestoi 
suomalaissotilaiden väkivaltaista käy-
töstä, joka oli kohdistunut hänen mu-
kaansa Suursaaressa haavoittuneisiin 
saksalaisiin sotavankeihin. Tällä Mecke 
pyrki tietoisesti ohjaamaan Gräsbeckin 
huomiota muualle. Kun illalla Kuor-
saloon saapunut luutnantti Urho Pur-
honen kertoi Gräsbeckille, että Suur-
saaressa käydyn taistelun aikana muu-
an saksalainen aliupseeri oli ampunut 
pienen joukkonsa kanssa antautuneen 
suomalaisen luutnantin, ja että kom-
modori Mecken väitteet eivät pitäneet 
paikkaansa, Gräsbeckille selvisi mistä 
oli kysymys. Gräsbeck ja Purhonen oli 
ensisijaisesti komennettu Kuorsaloon 
suorittamaan sotavankien kuulustelu-
ja, jotta luutnantin ampuja olisi saatu 
selville. Kuorsaloon lähetettiin vielä oi-
keusupseeri Martin Tiusanen, mutta 
ampujaa ei lyhyeksi jääneissä kuuluste-
luissa saatu selville. 

Saksalaiset sijoitettiin Kuorsalon ta-
loihin ja niiden ulkopuolelle asetettiin 
vartioketju. Vankien karkaamisen estä-
miseksi veneet oli vedetty ylös maalle ja 
niistä oli poistettu airot.

Vankileiri puretaan
Jo ensimmäisten tuntien aikana, kun 
toistatuhatta vankia oli siirretty noin 
150 asukkaan kalastajakylään, havait-
tiin, ettei saari ollut sovelias vankileiri-
saareksi. Rannikkoprikaatin komentaja 

Saksalaisten vankien kuljetuksessa käytettiin höyrylaivoja, joista tässä William. 
Kuva: K. Illiminsky / Rami Wirrankosken kokoelma
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pyysi Merivoimien esikuntaa harkit-
semaan, voidaanko sotavankileiri siir-
tää pois prikaatin alueelta. Siirtopäätös 
kypsyi nopeasti, sillä merikomentaja 
ilmoitti, että höyrylaiva Williamin on 
lähdettävä Kuorsalosta aamulla 18.9. 
Haminaan mukanaan 500 vankia ja 20 
vartijaa.

Suomen historian suuret ratkaisut 
tapahtuivat Moskovan Kremlissä, missä 
Neuvostoliiton ulkoministeri Molotov 
saneli suomalaisille rauhan 19.9.1944. 
Oli kuviteltu, että voittoa saksalaisista 
olisi jotenkin voitu käyttää valttikort-
tina lieventämään rauhanehtoja, mutta 
Suomen rauhanvaltuuskunnan johtajan 
yrityksistä huolimatta Molotov ei ha-
lunnut edes kuulla koko asiasta. Häntä 
kiinnosti vain Pohjois-Suomessa ole-
vien saksalaisten joukkojen poisajami-
nen.

Välirauhan ehdot muuttivat saksa-
laisten sotavankien asemaa Suomessa, 
sillä nyt heidät piti luovuttaa Neuvosto-
liittoon. Saksalaiset olivat tapahtuneesta 
katkeria, mutta eivät niinkään suoma-
laisille, vaan omilleen, jotka olivat jättä-
neet heidät pulaan. 

Loput vangeista eli runsaat 500 
siirrettiin Kuorsalosta illalla 20.9. höy-

rylaiva Verdandilla Loviisaan. Kova 
kohtalo ei ollut nujertanut saksalaisia, 
sillä laivan irrottauduttua rannasta so-
tavangit aloittivat maihin voimakkaasti 
kantautuvan laulun ”Pelko pois Rosma-
rie”. Kuljetusalus Verdandi valitsi ulko-
väylän, mutta Länsi-Hallinkarin luona 
se karahti tukevasti karille. Jälkeenpäin 
saadun tiedon mukaan oli onni onnet-
tomuudessa, sillä saksalaisten aikeena 
oli ollut saada aikaan kapina ja kaapa-
ta laiva. Yöllä saksalaiset saatiin siirre-

tyksi paikalle saapuneeseen höyrylaiva 
Silviaan, joka kuljetti heidät Loviisaan. 
Täältä entisten aseveljien matka jat-
kui junalla Asikkalaan sotavankileirille 
Vääksyyn, josta heidät lokakuun lopul-
la 1944 luovutettiin Neuvostoliittoon. 
Vankeudesta tuli pitkä, sillä viimeiset 
saksalaiset sotavangit, joiden joukossa 
myös kommodori Mecke, vapautuivat 
Neuvostoliitosta vasta vuonna 1955.

Sotavankien sosiaalinen rakenne
Keitä sitten olivat nämä saksalaiset so-
tavangit? Varsinaisina eliittiarmeijan 
sotilaina heitä ei voinut pitää, vaikkakin 
he olivat hankkineet taistelukokemusta. 
Vain alle 10 kuului aktiivipalveluksessa 
oleviin, loput reserviin. Joukkoon mah-
tui toistasataa maanviljelijää ja maatalo-
ustyöläistä, noin 80 metallimiestä, noin 
40 rakennustyömiestä, hienomekaanik-
koja, ravintolatyöntekijöitä, vaatetus-
alan työntekijöitä, puuseppiä, kauppiai-
ta ja kauppa-apulaisia. Oman ryhmänsä 
muodostivat henkisen työn tekijät ku-
ten opiskelijat, virkamiehet, lakimie-
het, muusikot ja lääkärit. Sotavankien 
joukossa oli vielä elsassilaisia Ranskan 
kansalaisia, jotka oli otettu puolipakolla 
Saksan armeijaan.

Saksalaisten poistuttua Kuorsalo 
palasi pikkuhiljaa arkeen, kun sen si-
viiliväestö sai 24.9.1944 luvan siirtyä 
kotisaarelleen. Sota oli Kuorsalon osalta 
ohi, mutta sen vaikutus näkyi vielä vä-
lillisesti lähivuosina vilkastuneessa so-
takorvausalusten ja sotakorvaustuottei-
ta vievien alusten luotsauksessa.

Kuva: Maanmittaushallitus 1963

Kuorsalon kylän taloja. Edessä näkyy esikuntalaiva Merikotka naamioituna kesällä 1944. 
Kuva: SA-kuva
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Sotiemme veteraani Yrjö Saraste kunnia-
kujassa 21. Nijmegenin marssillaan 2012.  
"Takana on nyt 4x30 kilometriä, kuittaan 
tämän tarinan tähän. 89 vuotta tulee 
täyteen marraskuussa", Saraste totesi 
maalissa. Tänä vuonna täyden suorituksen 
teki 38.144 marssijaa. Kuva: Veijo Laine

Näin otsikoi kunnioitettavaan ikään 
ehtinyt, yli 20:een nelipäiväiseen Nij-
megenin Marssiin osallistunut sotave-
teraani mielipidekirjoituksensa. Ja aika 
lailla oikeassa hän onkin. Tänä kesänä 
Luxemburgin Diekirchissä Suomen 
värejä esittelivät lähinnä Vaasan Käve-
lyklubin naiset. Kahden sateisen päi-
vän koitoksessa m/62-asuni ei näkynyt 
sadeviitan alta. Ja toisaalta, onko lähes 
74-vuotias kiltalainen enää mikään 
asevelvollisen armeijan mannekiini? 

Pitää kuitenkin muistaa, että ilman 
kenttäkelpoista reserviä ei ole armei-
jaa, korkeintaan jonkinlainen miehit-
täjien liikenteen ohjaukseen riittävä 
joukko. Kuka tämän vast’ikään sanoi-
kaan? Kutsunnoissa hylätään hälyt-

Suomalainen mies 
ei marssi
tävän suuri määrä asevelvollisia paitsi 
mielenterveysongelmien myös heikon 
yleiskunnon vuoksi. Liian vähäinen lii-
kunta kantaa veronsa. Koululiikunta ei 
näytä motivoivan säännölliseen riittä-
vää suorituskykyä ja sitkeyttä ylläpitä-
vään kuntoiluun. Osalle hylätyistä lyk-
käysaika mahdollistaa riittävän kuntou-
tumisen. Näin kävi myös minulle, jäl-
leenrakennusajan niukkuuden keskellä 
kasvaneelle. Välitutkinto suoritettuna 
ja sopivasti sitkistyneenä tie olikin auki 
RUK:hon asti. 

Kun Bosniassa poikkeusolojen ja 
hankalan siviili-sotilasyhteistyön kasaa-
ma stressi ilmeni verenpaineen rajuna 
nousuna, siihen löytyi yksinkertainen 
lääkitys, jatkuva tehostettu kuntoliikun-
ta. Parin vuoden harjoittelun jälkeen olin 
valmis testaamaan tulosta. Nijmegenin 
marssin neljä 40 kilometrin päivää sujui 
66-vuotiaalta nuorten mukana helposti.

Näitä IML:n (International Mar-
ching League) tapahtumia järjestetään 
vuosittain Euroopassa ja Tyynenme-
ren alueella noin 25. Suomessa Vaasan 
Marssi on osa tätä ohjelmaa. Siitä on 
hyvä aloittaa. IML:n marssit eivät ole 
kilpailuja. Kilpailet vain itsesi kanssa. 

Nämä tapahtumat ovat 2-4 päiväisiä ja 
kunakin päivänä kävellään vähintään 
21 kilometriä. Vanhimmille riittää 10 
kilometrin päivämarssi. 

Nijmegen oli alkuaan sotilaiden 
kuntotesti, mutta nyt osallistujat ovat 
valtaosin siviilejä. Sotilaita on kuiten-
kin mukana joukkueina ja yksittäin. 
Univormun käyttö on sallittua, jopa 
toivottavaa. Marssit ovat myös sosiaa-
lisia tapahtumia. Tuttuja kasvoja alkaa 
kertyä nopeasti ja marssin jälkeinen 
kylmä tuoppi on kuin mikä toverien 
tapaaminen tahansa.  Salut! Prosit! 
Cheers! Slantè! A votre santé! Nastro-
vie! Ziveli!  Valitse kieli tunnistamasi 
univormun mukaan. 

Kuntoliikuntaterveisin
Leo Johan Salo

Tutustu netissä  
www.imlwalking.org   
www.vaasanmarssi.fi  

 
 

Leo Johan Salo suosittelee kaikkia kunto-
liikunnan pariin. Yksi loistava tapa on osal-
listua sotilasmarsseihin, joita järjestetään 
ympäri Eurooppaa. Kirjoittajan Nijmegen 
on juuri marssittu ja nyt saa kuulemma 
jäädä tähän. ”Minulle iski kuudennen 
marssin jälkeen deja vu -syndrooma”, Salo 
nauraa. Kuva: Salon arkisto

Diekirchin Marche de l’Armee -marssiin kuuluu kaksi 20 kilometrin 
päivää. Reitti ei ole tasamaata, joten tämä matka vastaa hyvinkin 
Nijmegeniä. Kuva: Salon arkisto
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Vuoden palkitut
Liitto onnittelee 

Vuoden nettisivut 
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry
Informatiivinen. Selkeä. Monipuolinen. Hyvä vä-
rimaailma ja marginaalikuvitus. Intranet. Porilai-
nen-lehden näköislehtiarkisto. 

Sivuston osoite on www.porinrykmentin-po-
rinprikaatinkilta.fi

Nettisivukiitokset
• Kakkossijan jakoivat Ratsumieskilta ry ja Pir-

kanmaan Viestikilta ry
• Saaristomeren Merivartioston Kilta ry
• Kymen Jääkäripataljoonan Kilta ry 

Olemme ylpeitä siitä, mitä te teette.

Vuoden kiltalainen
Seppo Suhonen  
Pohjan Pioneerikilta ry
Oululainen Seppo Suhonen on merkittävän aktiivinen kilta-
lainen. Pitää kiltainfotilaisuuksia. Toimii kurssien johtajana. 
Rekrytoi nuoria. Kirjoittaa killan toiminnasta. Koordinoi mes-
suja. Edustaa neuvottelukunnissa. Aktivoi ja kehittää kiltojen 
koulutustoimintaa. ”Lämmin ja nöyrä kiitos. Olen onnellinen 
mies, kun saan toimia mieluisan harrastuksen parissa. Se tuo 
elämääni iloa”, Suhonen tervehtii. 

Vuoden kilta
Sotilaspoliisi 
Eskadroona  
Lahden Kilta ry  
Jäsenmäärään nähden ylivoimaisesti eniten koulut-
tajia. Järjestää runsaasti koulutustilaisuuksia. Toiminta vapaaehtoisessa maanpuolus-
tuksessa on laaja-alaista ja esimerkillistä. ”Olen aina ollut sitä mieltä, että lyhyt puhe on 
paras puhe. Kiitos!”, totesi killan puheenjohtaja, lahtelainen Marko Patrakka liittokokouk-
sen palkintojenjaossa Hämeenlinnassa. 

Vuoden kilta 1. kunniamainta: Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Kilta ry, puheenjohtaja 
Timo Mäki, Turku.  

Vuoden kilta 2.kunniamaininta: Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry, puheenjohtaja 
Markku Virtanen, Helsinki.



Maanpuolustaja  2 | 2012 | 55

Vuoden palkitut
Liitto onnittelee 

Olemme ylpeitä siitä, mitä te teette.

Vuoden kiltalehti 
Tulikomentoja
Yllätyksellinen, näyttävä taitto. Upea kuvitus. Historian 
havinaa. Lehden sivulta heijastuu tekemisen ilo. Lisää 
tällaista, kiitos! Lehden päätoimittaja valintavuoden 
lehdissä oli Lauri Haavisto. Palkinnon vastaanotti lehden 
nykyinen päätoimittaja Sirkka Ojala (kuvassa vasem-
malla), jonka mielestä oli merkittää saada se nimen-
omaan Tykistömuseossa. ”Tämähän on lehden syntysija. 
Meillä on upea tiimi tekemässä lehteä. Kiitokseni huo-
mionosoituksesta koko tiimimme puolesta”, hän totesi.

Vuoden joukko-osastolehti
Kaartin Jääkäri
Kehittynyt huomattavasti. Näyttäviä kuvakoosteita. Sivupohjan ja tilan käyttö oi-
valtavaa. Tyylikäs, korkealaatuinen, napakka lehti. Lehden päätoimittaja on Heikki 
Saarento. Lehden kiltasivuista vastaa Kaartin Jääkärirykmentin varapuheenjohtaja 
Asta Ruuskanen.  

Kunniamaininnat lehtiartikkeleista
• Ankkurinappi, Pallada vei sy-

vyyksiin yli 600 miestä, Heikki 
Moisio 

• Hakku, Pioneeritoiminnan 
suunnittelu, Juha Helle ja Tatu 
Mikkola

• Lentoratas, Gauntletin vuosi 
2011, Jyrki Laukkanen

• Pilven Veikko, Poika on tullut 
kotiin, Juha Suonperä 

• Roottori, Kuusankosken unoh-
tunut neuvostohauta, Jukka 
Vesen
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Kilta-ansiomitali
Ahotupa Kai, Helsinki, nro 1246 
Ahtola Pekka, Espoo, nro 1247 
Eklund Lars, Helsinki, nro 1248 
Enqvist Ove, Vantaa, nro 1249 
Hartikainen Kimmo, Lahti, nro 1250 
Ilolakso Hannu, Seinäjoki, nro 1251 
Jouppila Heikki, Kuopio, nro 1252 
Karjalainen Urpo, Lahti, nro 1253 
Launiainen Erkki, Espoo, nro 1254 
Maljanen Jari, Oulu, nro 1255 
Martikainen Jaakko, Kouvola, nro 1256 
Niinistö Jarmo, Salo, nro 1257 
Nummila Kari, Loimaa, nro 1258 

Lippujuhlapäivän 
mitalistit

Rekola Hans-Peter, Espoo, nro 1259 
Remes Teuvo, Hamina, nro 1260 
Ruotsalainen Pertti, Helsinki, nro 1261 
Salo Raimo, Turku, nro 1262 
Seppälä Alpo, Helsinki, nro 1263 
Sivunen Eero, Vantaa, nro 1265 
Soini Matti, Sastamala, nro 1266 
Tarvainen Risto, Hauho, nro 1267 
Termala Pekka, Kankaanpää, nro 1268 
Virtanen Ilkka, Vaasa, nro 1269 
Vuorisalo Risto, Lahti, nro 1270 
Yli-Nissilä Seppo, Loimaa, nro 1271 
Ylitalo Kimmo, Lappila, nro 1272 

  

Maanpuolustuskiltojen liitto huomioi Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 
lukuisia kiltatyössään ansioituneita. Lämpimät onnittelumme jokaiselle, jonka 
rintaa koristi 4.6.2012 liiton esityksestä myönnetty kilta-ansiomitali tai liiton 
myöntämä hopeinen tai pronssinen kiltaristi. 

Hopeinen kiltaristi
Fager Timo, Ratsumies-
kilta ry 
Gylling Kai, Ratsumies-
kilta ry 
Hammarström Bjarne, 
Österbottens försvarsgil-
le - Pohjanmaan maan-
puolustuskilta rf 
Huhtamaa Pauli,  
Satakunnan kiltapiiri ry 

Joutsenlahti Anssi, Kankaanpään  
Seudun Tykistökilta ry 
Kahala Jarmo, Rannikkojääkärikilta ry 

Ritarihuoneella luovutettiin osa MPKL:n esityksestä 4.6.2012 myönnetyistä kilta-ansiomitaleista. Vasemmalla palkittujen kiitospuhetta 
pitävä Kustannus Oy Suomen Miehen toimitusjohtaja Kai Ahotupa, Etelä-Suomen kiltapiirin puheenjohtaja Lars Eklund, everstiluutnantti 
Kimmo Hartikainen Hämeen rykmentistä, aluejohtaja Heikki Jouppila, Chairman of the Board Erkki Launiainen Soforista, everstiluut-
nantti Jaakko Martikainen Pioneeriaselajin Liitosta, hallintopäällikkö Pertti Ruotsalainen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä ja Alpo 
Seppälä Etelä-Suomen kiltapiiristä.
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Kilta-ansiomitali
Heraldinen selitys 
Kilta-ansiomitali on tompakkia. Mitalin etupuoli ku-
vaa heraldista ruusua keskiosassaan tornikuvio syven-
nyksenä.Mitalin läpimitta on 35 mm ja paksuus 3 mm. 
Mitalin kääntöpuolella on juokseva numero. Mitaliin 
kuuluu 31 mm:n levyinen nauha, jossa on sinisellä 
pohjalla kaksi pystysuuntaista sakarakuvioista val-
koista raitaa.

Karvonen Juha, Rannikkojääkärikilta ry 
Kivimäki Esa, Pst-Panssarintorjuntakilta ry 
Kulo Jukka, Turun Rannikkotykistökilta ry 
Lappalainen Harri, Ratsumieskilta ry 
Paajanen Erkki, Österbottens försvarsgille -  
Pohjanmaan maanpuolustuskilta rf 
Partanen Lauri, Ilmavoimien Kiltaliitto ry 
Pohjanvirta Heikki, Turun Rannikkotykistökilta ry 
Puhakka Matti O., Turun Rannikkotykistökilta ry 
Ristolainen Matti, Porin Rykmentin -  
Porin Prikaatin Kilta ry 
Saarialho Antti, Ilmavoimien Kiltaliitto ry 
Sallinen Viljo, Ratsumieskilta ry 
Salonen Paavo, Karjalan Prikaatin Kilta ry 
Siivonen Risto, Turun Rannikkotykistökilta ry 
Suomalainen Eeva, Ilmavoimien Kiltaliitto ry 
Tarvainen Riitta, Ratsumieskilta ry 
Timonen Kauko, Päijät-Hämeen kiltapiiri ry 
Toikka Jouko, Karjalan Prikaatin Kilta ry 
Vittaniemi Risto, Pohjan Prikaatin Kilta ry

Kiltaristi 
Heraldinen selitys
Yrjön ristin -muotoinen nelisakarainen risti, jonka keskuskuviona 
on MPKL:n tornitunnus. Kiltaristin nauhan keskiosa on vihreä ja 
reunoilla on tummansiniset, vaaleansiniset ja vihreät 4 mm:n  
levyiset raidat. Nauhalaatan muodostaa 10 mm korkea osa kilta-
ristin nauhaa.

SA-KAUPAT AVOINNA: TI-PE 10-17, LA 10-14 

PINJA HELLMAN

MPKL:n huomioinosoitusten palkitsemisohje löytyy netistä 
www.mpkl.fi/Materiaalit.

Suomen Tykistömuseon tiloihin Hämeenlinnaan avataan 2.1.2013
 Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseo, kun Pioneerimuseo

 Miehikkälästä, Viestimuseo Riihimäeltä ja 
Suomen Tykistömuseo Hämeenlinnasta

 integroituvat vuoden 2013 alusta.  

Tervetuloa tutustumaan kolmen aselajin museoon!

Pronssinen kiltaristi
Jousi Juha, Oulun 
Sotilaspoliisikilta ry 
Jurva Risto, Ratsumieskilta ry 
Kivilähde Sami, 
Rannikkojääkärikilta ry 
Koiranen Esko, 
Ratsumieskilta ry 
Kuusiaho Arto, 
Ratsumieskilta ry 
Marttila Jaakko, 
Ratsumieskilta ry 

Mäkilä Jorma, Turun Rannikko- 
tykistökilta ry 
Peltola Erkki, Ratsumieskilta ry 
Piikivi Olli, Pohjan Prikaatin Kilta ry 
Rautiainen Markus, Ratsumieskilta ry 
Santavuori Jukka, Ratsumieskilta ry 
Säämänen Lauri, Ratsumieskilta ry 
Teppo Marja, Ilmavoimien Kiltaliitto ry 
Vironmäki Matti O., Pohjanlahden 
Laivastokilta ry
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Sotavahinkosäätiö palkitsee vuosittain 
henkilöitä ja yhteisöjä, joiden saavu-
tukset Maanpuolustuskiltojen liitos-
sa, Reserviläisliitossa, Suomen Reser-
viupseeriliitossa ja Kadettikunnassa 
tehdystä maanpuolustustyöstä ovat 
poikkeuksellisen ansiokkaita. MPKL:n, 
RES:n ja RUL:n tunnustuspalkintojen 
kunniakirjat luovutetaan Turvallisuus 
ja Puolustus 2012 -messuilla Lahdessa 
lauantaina 29. syyskuuta. 

MPKL:n palkitut 2012 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 
ry  1.500 € 
Kuivasaaren museolinnakkeen ylläpito 
ja tykkien kunnostus. 
Ratsumieskilta ry  2.500 € 
Ratsuväen historiikin julkaisu.
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin 
Kilta ry  1.500 € 
Varusmies-infotilaisuuksien järjestämi-
nen.

Sotavahinkosäätiö palkitsee

Tasavallan presidentti on antanut 
Maanpuolustuskiltojen liiton esitykses-
tä valtiolliset kunniamerkit Puolustus-
voimain lippujuhlapäivänä 4.6.2012 

Hollanti Rauno         
SVR m I kr    
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein  
Kangas Juhani         
SVR m I kr     
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein  
Rodén Teuvo          
SL R               
Suomen Leijonan Ritarimerkki  
Saramäki Aarno      
SL R I            
Suomen Leijonan I luokan Ritarimerkki 
 
Lämpimät onnittelumme!  

Valtiolliset kunniamerkit

Sotavahinkosäätiö 
Sotavahinkosäätiön synty liittyy talvisotaan. Suomessa perustettiin 
sotatuhojen korjausta rahoittamaan kaksi sotavahinkoyhdistystä. 
Yhdistysten toiminta jatkui jatkosodan ja Lapin sodan aikana. Sotava-
hinkoyhdistykset korvasivat lakisääteisellä palovakuutuksella vakuu-
tettujen talojen ja irtaimiston vauriot täysimääräisesti. Jäljelle jääneet 
varat siirrettiin vuonna 1954 perustettuun Sotavahinkosäätiöön. Se on 
viimeiset vuodet ohjannut valtaosan myöntämistään apurahoista ja 
avustuksista sotiemme veteraanien tukemiseen. Avustuksia on myön-
netty vuosittain noin 350.000 euroa.Sotavahinkosäätiön puheenjohta-
ja on vakuutusneuvos Peter Küttner Helsingistä. Kiitämme Sotavahin-
kosäätiötä työmme tukemisesta. 

Teknikkokapteeni Aarno Saramäelle (kuvassa vasemmalla) luovutettiin hänen saamansa 
arvokas kunniamerkki kesäasunnolla Oriveden Eräjärvellä. Kunniamerkin luovutti Aarno 
Torikka, Lentovarikon Killan puheenjohtaja. Kuva Petri Syrjälä.

Kaartin Jääkärirykmentin Kilta ry   
2.500 € 

Jääkärien perinteiden ylläpitäminen 
ja Santahaminassa sijaitsevan Perinne-
talon (Jääkäritalon) ylläpito ja kunnos-
tus.

Liitto onnittelee lämpimästi kilto-
jaan arvokkaan työn saamasta huomi-
osta.
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Pv:n pute pirisee
Puolustusvoimain komentaja 
on määrännyt everstiluutnantti 
Esko Salmisen Suomen Afga-
nistanin kriisinhallintajoukon 
(SKJA) komentajaksi 15.9.2012 
alkaen. Hän siirtyy tehtävään 
Itä-Suomen sotilasläänin esi-
kunnasta osastopäällikön teh-
tävästä. 

Teologian tohtori, kirkkoher-
ra Pekka Särkiö on nimitetty 
kenttäpiispan virkaan 1.9.2012. 
Kenttäpiispa johtaa ja valvoo 
puolustusvoimien hengellistä 
työtä sekä sotilaspappeja joukko-
osastoissa. Kenttäpiispan virka 
täytetään nyt ensimmäistä ker-
taa viiden vuoden määräajaksi. 
Särkiö on toiminut vuodesta 
2001 Keski-Lahden seurakunnan 
kirkkoherrana. 

Everstiluutnantteja siirtyy uusiin tehtäviin: tykistökoulun 
johtajaksi Pertti Holma, panssarikoulun johtajaksi Asko 
Kopra, Paavo Keskiruusi Satakunnan tykistörykmentin, Ari-
Pekka Väänänen Pohjan pioneeripataljoonan, Jukka Kotileh-
to Pohjan jääkäripataljoonan ja Jukka Jokinen Uudenmaan 
jääkäripataljoonan komentajaksi. Petri Riihijärvi siirtyy 
Hämeen rykmentin huoltokoulun johtajaksi, Parolan patal-
joonan komentajaksi Jari Virolainen ja Tammisaaren rannik-
kopataljoonan komentajaksi Sami Nurmi. Harri Savolainen 
siirtyy Hämeen rykmentin esikuntapäälliköksi. 

Komentaja Tapio Lineri on määrätty Turun rannikkopatal-
joonan komentajaksi Saaristomeren meripuolustusalueelle 
ja komentaja Pasi Staff merivalvontapäälliköksi Merivoi-
mien esikunnassa. Insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola on 
määrätty Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen 
johtajaksi. 

Viimeinen UNSMIS-sotilastarkkailijaoperaatiossa Syyriassa 
palvellut suomalainen poistui maasta 29.8. Suomesta osal-
listui operaatioon enimmillään 10 tarkkailijaa. Operaation 
mandaatti päättyi 19.8.

Maavoimat antoi elokuussa 18:lle Iso-Britannian ja USA:n 
sotilaalle tykistön erikoiskoulutusta tykistöprikaatissa. 
Koulutus perustui suomalaisten erityisosaamiseen neuvos-
tovalmisteisen 122 H63 -tykistökaluston käsittelyssä ja am-
munnassa. Koulutus oli osa kriisinhallintaoperaatio ISAF:n 
ohjelmaa, jonka tavoitteena on Afganistanin turvallisuusra-
kenteiden kehittäminen maan vakauden parantamiseksi. 

Hämeen rykmentti oli keskuspaikkana elokuussa pidetyissä 
sotilas-5-ottelun MM-kilpailussa. Lajeina olivat kivääri-
ammunta, esteuinti, esteratajuoksu, käsikranaatinheitto, 
maastojuoksu ja esterataviesti. Kilpailu oli nyt ensimmäistä 
kertaa Suomessa. Kilpailuun saapui osallistujia 32 maasta. 
Miesten maailmanmestaruus meni Latviaan ja naisten Kii-
naan. Kiina korjasi myös molempien joukkuemestaruudet. 
Suomi sijoittui miesten joukkuekisassa seitsemänneksi ja 
naiset kuudenneksi. 

Suomen joukkue voitti kultaa elokuussa Norjan Bergenissä, 
jossa taisteltiin purjehduksessa sotilaiden Yngling-luokan 
avoimen PM-mestaruuden venekohtaisessa kilpailussa. 
Suomen joukkueessa purjehtivat Janne Ikonen, Mika Malm 
ja Aleksi Lehtonen. Suomen naisjoukkue, Mari Lindström, 
Jenna Säkkinen ja Elisa Vilhunen, otti naisten meri-5-otte-
lussa pronssia. 

Ruotsin ilmavoimat järjesti elo-syyskuun vaihteessa kan-
sainväliseen Nordic Air Meet -lentotoimintaharjoituksen. 
Suomen ilmavoimat osallistui harjoitukseen kahdeksalla 
Hornet-monitoimihävittäjällä. Harjoitukseen osallistuva 
Yhdysvaltain ilmavoimien tankkauskonekalusto käytti tu-
kikohtanaan Rovaniemeä. NOAM:iin osallistui tänä vuonna 
yli 60 lentokonetta kuudesta maasta.

Kenraaliluutnantti Rolf Wil-
helm (Wille) Stewen on poissa. 
Stewen kuoli Naantalissa 
10.8. nopeasti edenneeseen 
sairauteen. Vilppulassa 1927 
syntynyt Stewen oli jo nuo-
rena koulupoikana mukana 
suojeluskuntatoiminnassa ja 
jatkosodassa 1941 lähettinä 
rintamaesikunnassa. Siellä hä-
net palkittiin 2. luokan Vapau-
denmitalilla. Tammenlehvään 
oikeutettu sotaveteraani suo-
ritti varusmiespalveluksensa 
Uudenmaan rakuunarykmen-
tissä. Kenraaliluutnantin ar-
von R.W.Stewen sai 1981 toimiessaan puolustusneuvoston 
pääsihteerinä. Menestyksekkään sotilasuransa hän päätti 
Lounais-Suomen sotilasläänin komentajana 1986-1987. 
R.W.Stewenin erityisen mielenkiinnon kohteita olivat fyy-
sisen kunnon ylläpitäminen ja ratsuhevoset. Vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä hän teki elämänsä loppuun asti. Hän 
oli aktiivisesti mukana myös kiltatoiminnassa. Kenraali 
Jaakko Valtasen ystävälleen kirjoittama muistokirjoitus 
löytyy mpkl.fi-uutispalstalta. 

pute = vanha kotimainen kenttäpuhelin, 
 viralliselta koodiltaan VPAP

Kuva: Suomen Pipliaseura

Kuva: Puolustusvoimat
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