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

Soita tilaus  
(03) 4246 5334 

Voit tilata myös 
sähköpostitse  
asiakaspalvelu@
jaicom.com

Tilaa nyt  
Suomen Sotilas
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lämme vapaaehtoises-
sa maanpuolustusym-
päristössä taas muutok-
sien ja uusien tuulien 
aikaa. Ei ole kovinkaan 
kauaa, kun lakia muu-

tettiin, ja nyt sitä ollaan muokkaamas-
sa taas eri asentoon. Osaltaan joissain 
kohdin palataan ehkä myös vanhaan 
takaisin. Miten se toteutuu käytännös-
sä, sen aika näyttää, kun suunnitellut 
muutokset astuvat voimaan 1.1.2020. 
Sotilaallisen koulutuksen antaminen 
siirtyy Puolustusvoimien tehtäväksi, 
sotilaallisia valmiuksia palveleva kou-
lutus määritellään käsitteenä ja koulu-
tuksen nousujohteisuus korostuu.

Samassa rytäkässä ollaan paketoi-
massa myös aselakia ja asetuksia uu-
siksi, mikä tuo osaltaan mukanaan 
paljon uusia haasteita vapaaehtois-
kenttään ja siellä reserviläisten toimi-
miseen. 

Nämä tulevat muutokset eivät kaik-
ki ole mitään pieniä viilauksia, vaan 
ne vaikuttavat oleellisesti siihen, miten koulutuksia ja 
harjoituksia tulevaisuudessa rakennetaan ja toteutetaan. 
Tämä koskee erityisesti ampumakoulutusta ja sen järjes-
tämistä.

On tietenkin olemassa ajatuksia ja suunnitelmia siitä, 
kuinka edetään, mutta vasta kun vaunut kääntyvät uuteen 
suuntaan kohti tulevaisuutta, voidaan nähdä, miten se vai-
kuttaa kentällä tapahtuvaan työhön. Myöhemmin tulee 
aika arvioida toteuma ja sen tuomat vaikutukset vapaaeh-
toiseen maanpuolustuskenttään.

Näenkin tässä muuttuvassa toimintaympäristössä erit-
täin tärkeänä tehtävänä saada myös sijoittamattomat re-
serviläiset pysymään mukana. Miten koulutus palvelee si-
joittamattomia tulevaisuudessa? Ovatko kaikki matkassa 
samalla viivalla? Koulutusurasta luodaan reserviläiselle tu-
levaisuudessa nousujohteista, ja jotta siitä saataisiin kaikki 
hyöty irti Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä, tarvitaan 
eri jäsenjärjestöjen entistä tiiviimpää yhteistyötä asioiden 
yhteensovittamiseksi tulevaisuudessa. 

Reserviläistä, joka haluaa edetä urallaan vapaaehtoi-
sesti eteenpäin ja kehittää omaa osaamistaan, on tuetta-
va kaikin olemassa olevin keinoin sotilasarvoon katsomat-

ta. Haasteena meille on, että monelle 
nuorelle reserviläiselle killat näyttäyty-
vät ja luovat mielikuvan enemmänkin 
perinnetyön toimijoina, eivätkä niin-
kään edustamansa aselajin moniosaa-
jina ja tiedon lähteenä. Tämähän ei 
ole sitä, mitä kiltatoiminta oikeasti pi-
tää sisällään. Toimintamme on paljon 
muutakin kuin vuosittain tipahtava jä-
senmaksukuitti ja Maanpuolustaja-leh-
ti. On tehtävä työtä, että saamme myös 
nuoret reserviläiset löytämään killat ja 
tulemaan aktiivisesti kiltatoimintaan 
mukaan.

Tässä on meille killoille sekä mah-
dollisuus että haaste kehittää toimintaa 
siten, että tarjoamme entistä enemmän 
koulutusta ja aselajikiltojen osaamis-
ta. Kiltakentässä on paljon aselajikilto-
ja, joiden tietous, paikallistuntemus ja 
osaaminen ovat ammattitasoa. Tukem-
me MPK:n suunnittelemiin koulutuk-
siin toisi mukanaan vahvaa osaamista 
ja mahdollistaisi tehokkaan vapaaeh-
toisen koulutuksen.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että perinnetoiminta 
olisi toissijaista – näin ei voida edes ajatella – vaan mo-
lemmille on oma paikkansa kiltojen toiminnassa. Nuor-
ten saaminen mukaan kiltoihin vaatii kuitenkin toimenpi-
teitä, jotta kiinnostus lisääntyisi. Nykypäivän kiireinen ja 
ajoittain hektinenkin elämäntapa digitaalisine ympäristöi-
neen haastaa meidätkin kilpailemaan reserviläisten vapaa-
ajasta. Meidän on tarjottava jotain sellaista, mikä herättää 
kiinnostuksen ja sytyttää uteliaisuuden palon. Mitä nämä 
voisivat sitten olla? Yllä on esitetty vain yksi mahdollinen 
vaihtoehto, enkä näe sitä edes mahdottomana toteuttaa.

Esimerkkinä tuon esille oman kiltani. Pohjois-Pohjan-
maan Ilmatorjuntakillan jäsenet suunnittelivat ilmapuo-
lustuskurssin, jota tarjottiin MPK:n kurssiksi neljä vuotta 
sitten. Kurssi vakiinnutti asemansa kurssikalenterissa en-
sin avoimena kurssina, ja 2019 kurssi onkin jo kohdennet-
tu Puolustusvoimien suunnalta reserviläisille, joiden sijoi-
tus liittyy koulutusaiheeseen. Tämä aktiivinen toiminta on 
johtanut siihen, että tänä vuonna kiltamme kouluttaa re-
serviläisiä samalla konseptilla myös kahdessa Puolustus-
voimien MPK:lta tilaamassa paikallispuolustuksen VEH-
harjoituksessa. 

Muutos on mahdollisuus

Juha Mikkonen
Liittohallituksen jäsen

Kiltakentässä on paljon 
aselajikiltoja, joiden 

tietous, paikallistuntemus 
ja osaaminen ovat 

ammattitasoa.

Tarjous voimassa 31.5. asti
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Kuivasaaressa on järeän 
12-tuumaisen kaksiputki-
sen tykkitornin lisäksi esil-
lä lähes kaikki Suomen 
itsenäisyyden aikana käy-
tetyt rannikkotykit ja lisäk-
si 1960-luvulla käyttöön 
otettua meritorjuntaohjus-
kalustoa. 
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R
adio oli tärkeä viih-
deväline rintama-
lehtien ohella. Rin-
taman siirtyessä 
itään Suomen puo-
lella olevat asemat 

kuuluivat huonosti, joten rintama-
alueille pystytettiin omia radioase-
mia. Ohjelmaa tuotettiin paikal-
lisesti sekä välitettiin (releoitiin) 
Yleisradion ja joissakin tapauksis-
sa myös toisten rintamaradioiden 
ohjelmia.

Mitä olivat rintamaradiot 
ja missä ne olivat
Rintamaradiot olivat Puolustusvoi-
mien alaisia radioasemia, jotka pe-
rustettiin jatkosodan aikana ta-
kaisinsaaduille sekä valloitetuille 
alueille. Näiden asemien päätarkoi-
tuksena oli välittää radio-ohjelmaa 
omille joukoille, ja näissä ohjelmis-
sa korostui viihde. Yleisradio vastasi 
rintamaradioiden tekniikasta ja pai-
kallinen armeijakunta tms. vastasi 
henkilökunnasta ja muonituksesta. 

Rintamaradiot

n TEKSTI: HEIKKI MART TILA • KUVAT: SA-KUVA

Asemasodan aikaan viihteellä ja muulla mielialan 

huollolla oli tärkeä merkitys rintamajoukkojen 

hyvinvoinnille. Viihteen, lehtien ja radion tarve oli 

jo huomattu talvisodan aikana. Jatkosodassa asiaan 

oli talvisotaa paremmin varauduttu ja rintamallakin 

oltiin omatoimisia. Joukoista löytyi laulujen ja juttujen 

esittäjiä, joista muutama jatkoi viihteen alalla sodan 

päätyttyä. Rintama-alueilla ilmestyi lehtiä, oli omia 

radioasemia, orkestereita ja teattereita. Myös huhujen 

torjujana radio ja lehdet olivat tarpeen erityisesti 

hyökkäys- ja perääntymisvaiheen aikana.

n Sotamies Lauri 
Tuomela Kannak-
sen Radiossa soit-
telemassa ase-
miesten toivomia 
äänilevyjä.

n Vahvistettu 
kvartetti lau-
laa. Kiestinki 
1942.02.12.
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Radioasemia oli viisi: Vienan Ra-
dio Uhtualla, Korven Radio Rukajär-
vellä, Maaselän Radio Karhumäessä, 
Aunuksen Radio Äänislinnassa (Pet-
roskoissa) ja Kannaksen Radio Valk-
järvellä. Sortavalassa ja Viipurissa toi-
mivat myös radioasemat, mutta ne 
olivat Yleisradion omia asemia.

Vastaanottimet
Pelkät radioasemat ja radio-ohjelmat 
eivät riittäneet, tarvittiin myös radio-
vastaanottimia. Kotirintamalla jär-
jestettiin varojenkeräyksiä radioiden 
hankkimiseksi. Lisäksi monet laitok-
set lahjoittivat radioita. Myös koti-
mainen radioteollisuus teki erityisesti 
rintamakäyttöön tarkoitettuja korsu-
radioita, joita olivat Hellberg Korsu, 
Helvar Partio ja Fenno Kenttä-Pohjo-
la.

Valistustyön yhtenä tarkoituksena 
oli saada vastaanotin jokaiseen perus-
yksikköön. Radioita oli hankittu rin-
tamalle kesäkuuhun 1942 mennessä 
7 500 kpl, kevääseen 1943 mennessä 
jo 13 500 kpl. Jatkosodan viimeisenä 
vuonna armeijalla oli käytössä kaik-
kiaan 17 000 yleisradiovastaanotinta.

Radiomallien kirjavuus asetti huol-
lolle ongelmia, ja sodan pitkittyessä 
oli pulaa anodi- ja hehkuparistoista 
ja -akuista sekä varaosista. Radioiden 
huoltoja pystyttiin tekemään joukko-
osastoissa viestipuolen henkilökun-
nan avulla.

Rintamalehdet
Rintamajoukoille painettiin tai kopioi-
tiin toistasataa rintama-alueeseen tai 
aselajiin liittyvää lehteä. Osa rintama-
lehdistä toimi koko jatkosodan ajan, 
osa vain lyhyen ajan. Osa lehdistä 
saattoi ilmestyä liki päivittäin, osal-
la oli harvempi ilmestymisaikataulu. 
Osa rintamalehdistä palveli rintama-
radioita julkaisemalla lehden levikki-
alueella toimivan radioaseman ohjel-
matietoja. 

Vapaata tai kontrolloitua 
tietoa
Rintamaradioiden ohjelmallinen pää-
paino oli viihteen ja tiedon välittämi-
nen omille joukoille. Aunuksen Radio 
poikkeaa muista, koska Petroskoissa 
ja sen ympäristössä oli runsaasti al-
kuperäistä väestöä. Aunuksen Radion 
tehtävänä olikin välittää ohjelmaa 
myös näille asukkaille. Lisäksi tehtä-
viin kuului lähettää propagandalähe-
tyksiä vihollisen puolelle.

Itä-Karjalan sotilashallintoalueel-
la ei saanut radiolaitetta rakentaa, pi-
tää hallussa eikä käyttää ilman lupaa. 
Paikalliselta väestöltä väliaikaises-
ti takavarikoitiin radiovastaanottimet 
väärinkäytön, eli vihollisen asemien 
kuuntelun, estämiseksi. Koska pai-
kallisella väestöllä ei ollut mahdolli-
suuksia hankkia radioita, järjestettiin 
kuuntelupisteitä. Näin tarjottiin mah-
dollisuus kuulla uutisia, viihdettä ja 

esitelmiä, samalla mahdollisesti kont-
rolloitiin, mitä kuunneltiin. Vallatul-
la alueella myös kunnostettiin lanka-
radioverkkoja (keskusradioita), joilla 
välitettiin ohjelmia alkuperäiselle vä-
estölle. Paikkaseudun väestölle välite-
tyissä ohjelmissa korostui suomalai-
nen näkökanta.

Eri rintamaradioasemat
Vienan Radio
Kuvien, lähdemateriaalin ja Pohjan 
Poika -lehden perusteella näyttäi-
si siltä, että Vienan Radio on toimi-
nut kahdella paikkakunnalla eli aluksi 
Kiestingin suunnalla ja myöhemmin 
Uhtuan suunnalla. Aseman ensim-
mäinen paikka oli ilmeisesti Taival-
koskella.

Päämajan tiedotusosaston alaisena 
olevan Ttus 2:n vuoden 1942 vuosira-
portin mukaan Pohjois-Vienan Radio 
perustettiin vuonna 1941, nimi muu-
tettiin lokakuussa 1942 Vienan Radi-
oksi. Nimen vaihto ei ole ajallisesti 
yhteydessä vuoden 1943 kesällä teh-
tyyn aseman remonttiin ja mahdolli-

n Kuvan kartta on Lah-
den Radiomuseossa, 
Mastolassa. Kartassa on 
rintamaradioiden paikat 
sekä Suomen nykyinen 
raja ja vuoden 1939 raja. 
Radiot ylhäältä alas-
päin ovat: Vienan  Radio 
Uhtualla, Korven  Radio 
Rukajärvellä, Maase-
län Radio Karhumäessä, 
Aunuksen  Radio Äänis-
linnassa (Petroskois-
sa) ja Kannaksen Radio 
Valkjärvellä. Ainoastaan 
Kannaksen Radio oli 
vuoden 1939 rajan Suo-
men puolella.

n Tauno Palo seuru-
eineen lähdössä viih-
dytyskiertueelle. Hel-
sinki, Sokeainkoulu 
1941.08.02.

n Hienomekaanikko työssään. Tämä on hyödyllistä askartelua, hän on vaihtanut 
kiväärin radioitten korjailuksi. Uhtuan suunta 1942.08.15. Tässä SA-kuvassa on 
korjattavana Hellbergin valmistama Korsu-radio.

Rintamajoukoille 
painettiin tai kopioitiin 
toistasataa rintama-
alueeseen tai aselajiin 

liittyvää lehteä.
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seen paikan muuttoon. Pohjois-Vie-
nan Radiolla eli Vienan Radiolla oli 
erillinen studiorakennus ja 1 kW:n ra-
diolähetin linja-autossa.

Suurimman osan ajasta Vienan Ra-
dion päällikkönä toimi elokuvaohjaa-
ja Väinö Vento, kuuluttajana lyhyitä 
aikoja Yleisradion entinen kuuluttaja 
Rolf Simberg ja Yleisradion myöhem-
pi pitkäaikainen Turun ohjelmapääl-
likkö Jorma Vuori.

Vuoden 1943 helmikuussa kertoi 
Pohjan Poika -lehti radion ohjelma-
ajoista:

Joka päivä klo 8.15–22.45 Suomen 
Yleisradion ja oma ohjelma.

Maanantaina 15.2.1943 oma ohjel-
ma oli:

• 16–17 Äänilevytunti (kevyttä 
musiikkia).

• 19.15–19.35 Aarne Mikkola 
esitelmöi Suomen ja Itä-Karjalan 
malmirikkauksista.

• 19.35–20.00 Pollari ja 
Lehtinen esittävät laulua ja 
soolonumeroita haitarilla.

• 22.15–22.45 Tanssimusiikkia 
äänilevyltä.

Pohjan Poika -lehdessä oli 15.3.1944 
viimeisen kerran Vienan Radion oh-
jelmalistat, joissa oli eriteltynä Yleis-
radion sekä radion omat ohjelmat 
useammalle päivälle. Seuraavan ker-
ran ohjelmatietoa oli 26.4.1944, ja sii-
nä oli lyhyesti mainittu yleiset ohjel-
ma-ajat kohdistamatta niitä millekään 
päivälle. Lähdetietojen mukaan Vie-
nan Radio lopetti toimintansa syys-
kuun 4. päivänä 1944. Vaikuttaa sil-
tä, että toiminta hiljeni jo kevään 1944 
aikana.

Korven Radio
Syyskuussa 1941 rintamalinja vakiin-
tui Rukajärven kylän lähellä Ontajoki-
linjalle. Alkoi asemasotavaihe ja tuli 
tarve viihteestä täälläkin rintamaosal-
la. Viihteentekijöitä kerättiin rintama-
joukoista ja mm. Kansallisteatterin 
näyttelijä, vänrikki Kauko Kokkonen 
sai käskyn kiertää porukan kanssa 
pitkin rintamalinjaa esittämässä mu-
siikkipitoista viihdeohjelmaa. Kauko-
selle tarjottiinkin tuon viihdytyskier-
tueen jälkeen perustettavan radion 
päällikön paikkaa ja siihen hän suos-
tui.

Rukajärven entisestä kaupparaken-
nuksesta syntyi studiorakennus ja sa-
malla myös radion päällikön asunto. 
Kaupparakennuksesta poistettiin yli-
määräiset ovet ja portaat sekä tukit-
tiin oviaukot. Sisäpuoli koki myös iso-
ja muutoksia, rakennuksen uudempi 
osa muutettiin studioksi ja vanhem-
paan osaan tuli kuuluttamo, asunto 
ja muut tilat. Erillisessä rakennukses-
sa lähettimenä oli Porin yleisradioase-
man entinen 1 kilowatin lähetin.

Korven Radiolla oli rintamaolo-
suhteissa harvinainen, oma kahdek-
sanmiehinen orkesteri: Kolina boys. 

n Toivomuskonsertti syntyy Aunuksen Radiossa. ”Radion Pekka” eli Pekka Tiili-
kainen kuuluttaa toivomuskonsertin suositulla tyylillään. Äänislinna 1944.05.12. 

n Lähetinkoneisto autossa. 

Korven Radiolla oli 
rintamaolosuhteissa 

harvinainen, oma 
kahdeksanmiehinen 

orkesteri: Kolina boys.

Se perustettiin jo alkuvuodesta 1943. 
Radiolla oli myös omaa teatteri- ja ra-
diokuunnelmatuotantoa. Viihdepuo-
li korostui, kun Korven Radion tiloihin 
majoittui myös Rukajärven Rintamate-
atteri.

Korven Radio toimi välirauhaan 
saakka Rukajärvellä. Divisioonasta tuli 
2.8.1944 käsky muuttaa Korven Radio 
uuteen paikkaan. Seuraavana päivänä 
tuli kolme kuorma-autoa paikalle ja las-
taus aloitettiin. Uuden peruuttavan käs-
kyn tultua lastaus lopetettiin. Kaksi päi-
vää myöhemmin laitteet kunnostettiin 
ja aloitettiin lähetykset. Välirauhan sol-
mimisen 19.9.1944 jälkeen tuli Korven 
Radioon käsky lopettaa lähetykset. Lait-
teisto purettiin ja asemalta kaadettiin 
antennimastot.

Maaselän Radio
Varmaan tunnetuin Maaselän Radion 
kuuluttaja oli urheilija, laulaja ja elo-
kuvanäyttelijä Tapio Rautavaara. Tapio 
Rautavaaran sotilaselämä ja sen myö-
tä varmaan hänen koko tulevaisuuten-
sa muuttui kevätkesällä 1942. Ennen 
Maaselän radioaikaa hän esiintyi silloin 
tällöin rintama-alueilla kitaransa kans-
sa erilaisissa viihdetilaisuuksissa. Erään 
esiintymistilaisuuden jälkeen Tapio 
Rautavaara pyrki ja pääsi Karhumäkeen 
perustettavan Maaselän Radion kuulut-

n Korven Radion studio sisältä. Mikrofonijalusta on improvisoitu. Korpraali 
Vento esittää hanurisooloa. 

n Kaupparakennus 
ennen sen muutoksia 
studiorakennukseksi. 
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tajaksi. Radion muiksi työntekijöiksi 
tulivat mm. Paavo Holm, Taisto Nip-
pala ja Aarne Lasanen. Radion pääl-
likkönä oli luutnantti Erkki Holta-
ri. Radion henkilökuntaa oli vuoden 
1943 lopussa teknillisellä puolella 9 
henkeä, ohjelmapuolella neljä, lisäksi 
kaksi lähettiä ja muonituslotta.

Tapio Rautavaaran muistelmate-
oksen mukaan radioasema rakennet-
tiin tyhjästä pienellä porukalla Karhu-
mäkeen korkealle harjulle Kumsajoen 
varrelle. Radion henkilökunta rakensi 
itse puiset 30 metriä korkeat mastot, 

studiot ja tarkkaamon. Laitteet saatiin 
osaksi Yleisradiolta, ja osaksi ne oli-
vat sotasaalista. 

Maaselän Radiolla oli lähetyksiä 
päivittäin, ohjelmassa oli levyjen soit-
tamista, terveisten luentaa ja uutisia. 
Maaselän Radio releoi myös Yleisradi-
on ja Aunuksen Radion lähetyksiä.

Kun Karhumäkeä evakuoitiin kesä-
kuun lopulla 1944, radiolle oli annettu 
käsky toimia niin kauan kuin suinkin, 
jotta vihollinen ei radion kautta osaisi 
päätellä evakuoinnin tapahtuvan.

Evakuoinnin jälkeen Maaselän 

Radion henkilökuntaa komennet-
tiin Joensuun kaupungintalon torniin 
soittelemaan levyjä Joensuun yleis-
radioaseman lähetyksiin. Levyjä soi-
tettiin myös yöaikaan, koska yöpom-
mituksilta tulevat suomalaiskoneet 
suunnistivat Joensuun radioaseman 
lähetyksen mukaan. Radion henkilö-
kunta kotiutettiin marraskuun puoli-
välissä 1944. 

Aunuksen Radio
Lähdetietojen mukaan vaikuttaa tä-
män rintamaradion suunnitelmia ol-
leen jo ennen jatkosodan syttymis-
tä. Varsinainen ohjelmatoiminta pääsi 
käyntiin, kun Aunuksen Radion ohjel-
matoimikunnan kokous pidettiin 18. 
elokuuta 1941 Leppäsyrjän kansakou-
lulla, jossa toimi Karjalan Armeijan 
esikunta.

Radion henkilökunnassa oli kol-
mivuotisen toiminnan aikana useita 
kuuluisia henkilöitä, kuten Pekka Tii-
likainen, Kauko Käyhkö, Oke Tuuri 
ja Tauno Lautamatti. Aunuksen Ra-
dio oli suurin ja pitkäikäisin rintama-
radioista.

Aunuksen Radion vihkiäisjuhla oli 
Vieljärvellä 1.9.1941 klo 20.00. Vih-
kiäisjuhla radioitiin, ja ohjelmassa 
kerrottiin koelähetyksiä lähetetyn jo 

ennen vihkiäisjuhlaa.
Aunuksen Radion lähetinauto oli 

syyskuussa 1941 yli kahden viikon 
ajan Viipuriin asennettujen radiomii-
nojen laukaisua estämässä. Läheti-
nauto soitti siellä Saariston Sirkkaa.

Kun Petroskoi vallattiin lokakuun 
1941 alussa, siirtyi Aunuksen Radio 
aluksi Petroskoin radion entisiin ti-
loihin Radiomäelle. Paikkaa nimitet-
tiin myös Tiltun mäeksi. Loppukesäs-
tä 1942 studiot siirtyivät kaupungin 
keskustaan Valtakadun (entinen Karl 
Marx katu) varrelle entisiin Petros-
koin radion studiotiloihin. Lähetinau-
to jäi Radiomäelle.

Muista rintamaradioista poiketen 
Aunuksen Radio lähetti paikallisille 
asukkaille ohjelmia hei-
dän omalla kielellään.

Karjalankannaksella 
9.6.1944 alkaneen suur-
hyökkäyksen jälkeen aloi-
tettiin 16.6.1944 Aunuk-
sen Radion evakuoinnin 
valmistelu. Viimeinen lä-
hetys Äänislinnasta päät-
tyi 22.6.1944 klo 23.00. Ra-
dio siirtyi aluksi Kolatselän 
Hilkkoin kylään. Siellä lä-
hetyksiä lähettiin runsaan 
viikon ajan.

Kolatselästä Aunuksen 
Radio muutti Harluun, ja siel-

lä lähetys alkoi 2.7.1944. Päämaja hy-
väksyi 11.7.1943 Aunuksen Radion 
nimeksi Karjalan Radion, ja nimen-
muutos tuli käyttöön 16.7.1944. Kol-
mena edellisenä päivänä oli jo käy-
tetty nimitystä ”Aunuksen ja Karjalan 
Radio”.

Harlusta Karjalan Radio siirtyi 
Pälkjärven Linnunvaaran kartanoon 
12.8.1944. Täällä vietettiin Aunuksen 
Radion – Karjalan Radion 3-vuotispäi-
vää 1.9.1944 Kauko Käyhkön johdol-
la. Karjalan Radio lopetti toimintansa 
21.9.1944 klo 13.00.

Kannaksen Radio
Kannaksen Ryhmän esikunta antoi 
kenr.luutn. Öhqvistin 16.8.1943 alle-

Varmaan tunnetuin Maaselän Radion 
kuuluttaja oli urheilija, laulaja ja 

elokuvanäyttelijä Tapio Rautavaara.

kirjoittaman käskyn, jonka mukaan 
valistustoimiston tuli perustaa yleis-
radioasema Valkjärvelle. Perustetun 
radioaseman nimeksi määrättiin Kan-
naksen Radio, ja sen tuli toimia Kan-
naksen Ryhmän omana yleisradioase-
mana. Kannaksen Radion arvokkaat 
vihkiäiset pidetiin Valkjärven Ase-
mies-talolla 21.11.1943.

Rintamalehti Tappara kertoi: ”Stu-
dio sijaitsi parakissa, jossa olivat 
kuuluttamo, teknikon tarkkailuhuo-
ne sekä henkilökunnan majoitus-
huoneita. Studiolla oli käytettävissä 
piano. Kuuluttamossa äänilevyt soi-
tettiin erikoisella levysoittimella, jos-
sa ei tarvinnut joka levyn perästä ve-
tää vieteriä eikä vaihtaa neulaa kuten 
tavallisessa gramofonissa.” 

Aluksi toimitiin sotasaalislähetti-
men varassa, mutta se korvatiin Vii-
purin yleisradioasemalta saadulla 
tehokkaammalla lähettimellä. Kan-
naksen Radion antennimastot olivat 
24 metriä korkeat, ja sen puut olivat 
peräisin Raivolan lehtikuusimetsästä.

On sanottu, että Kannaksen Radio 
oli viihteellisin rintamaradioista. Voi 
olla, että sanontaan oli syynä laulaja 
Olavi Virta, joka toimi radiossa kuu-
luttajana ja myös esiintyi radiossa.

Kannaksen Radio, kuten myös Au-
nuksen Radio, lähetti vuoden 1944 
alusta omille lentojoukoille suunti-
malähetyksiä. Jatkosodan alkaessa 
saksalaiset toimittivat automaattisia 
morselaitteistoja Yleisradion asemille 
ja ainakin näille kahdelle rintamara-
diolle. Laite lähetti aseman tunnusta 

morseaakkosin. 
Kesäkuun suurhyökkäyksen 

alta Kannaksen Radion laitteisto 
siirrettiin Suomen puolelle. Ali-
kersantti Olavi Virta komennet-
tiin Viipurin radion käyttöön. 
Yleisradion historia kertoo Kan-
naksen radion lopettamispäi-
väksi 12.6.1944.

n Maaselän Radio ei lähettänyt pel-
kästään viihdettä, vaan mukana oli 
myös asiaohjelmia. Yleisradion histo-
ria -kirjassa on yllä oleva kuva ja sen 
kuvateksti on: Pertti Virtaranta, myö-
hemmin akateemikko, antamassa oikea-
kielisyysohjeita Maaselän Radiossa.

n Aunuksen Radion Valtakadun varrella olevan studiorakennuksen kunnostettu 
studio, ilmeisesti studiosta isompi. Äänislinna 1942.09.01. 

n Lahden Radio- ja tv-museo 
Mastolassa oleva saksalaisten 
toimittama automaattinen 
sähkötyslaite.
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Jos ilmastonmuutos etenee, niin kahvista ja 
kaakaosta alkaa olla pulaa, jolleivat vallan 
lopu kokonaan. Jos nimittäin uutisiin on us-
komista, ja miksi ei olisi. Suomalaisten pitää 
ajoissa palauttaa kahvinkorvikkeen tai jopa 
vastikkeen tekotaito. Mutta mitä ovat korvi-
ke ja vastike?

Wikipedia kertoo, että kahvinkorvike oli 
sota-aikana ja myös sen jälkeen tuttu. Vuon-
na 1941 kauppaan tullut kahvinkorvike oli 
pääasiassa valmistettu rukiista, ohrasta, lan-
tusta ja voikukan juuresta, mutta se sisälsi 
myös noin 25 prosenttia aitoa kahvia. Vuon-
na 1942 tuli käyttöön kahvinvastike, joka ei 
sisältänyt aitoa kahvia lainkaan. Vastike si-
sälsi 85 % viljaa lopun ollessa sokerijuuri-
kasta ja sikuria.

Rintamalehti Karjalan Viesti kertoi 
20.11.1941:

Kahvinkorvikkeesta nyt vastike.
Kahvilakortit myös käyttöön.
Valtioneuvosto on antanut kahvinkorvik-

keen ja teen säännöstelystä uudet määräyk-
set, jotka tulevat voimaan joulukuun 1 pnä. 
Kahvinkorvikkeessa, jota tästä lähtien saa-
daan valmistaa, tulee olla enintäin 15 pro-
senttia kahvia. Tähän saakka tuo määrä on 
ollut 25 prosenttia. Lisäksi tulee markkinoil-
le uusi tuote, kahvinvastike, jossa ei ole kah-
via ollenkaan.

   Ensi joulukuun alusta lähtien otetaan 
käytäntöön myös ns. kahvilakortit viljasta 
valmistetun korvikkeen käytön rajoittami-
seksi. Näitä uusia kortteja jaetaan samaan 
tapaan kuin olutkortteja.

Lähdetietoa
Karjalan Viesti vuosi 1941, Kansalliskirjasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Korvike

korvikkeelle

Vastike sisälsi 85 % viljaa lopun ollessa 
sokerijuurikasta ja sikuria.

Tulkaas pojat

n TEKSTI: HEIKKI MART TILA • KUVA: SA-KUVA

n Seppä keittää korvikkeensa ahjossa. Huhti-toukokuu 1942, Karhumäki. 

O
ulussa järjestettiin pe-
rinteisesti kunniavartio 
sankarihautojen muisto-
merkillä. Kunniavartio-
vuorot alkoivat klo 16 
ja päättyivät klo 20.40. 

Vuoron pituus oli 20 minuuttia, ja vuoro-
ja oli yhteensä 14. Kunniavartiossa olivat 
seuraavat tahot: Aluetoimisto ja EVP-soti-
laat, Sotilaskotisisaret, EVP-sotilaat, Sota-
veteraanit, Pohjois-Pohjanmaan maakun-
takomppania (2 vuoroa), Oulun seudun 
rauhanturvaajat, Pohjois-Suomen Kiltapiiri 
(2 vuoroa), Oulun reserviläiset (2 vuoroa), 
Oulun reserviupseerit (ORUK) ja Pohjois-
Pohjanmaan senioriupseerit (PPSU). 

Pohjois-Suomen kiltapiirin ensimmäi-
sen vuoron toteutti Pohjan Pioneerikilta 
ry. Kunniavartiossa olivat Seppo Suhonen, 

Jouko Lehtoranta, Tapani Hoppu ja Jar-
mo Juutinen. Toisessa kiltapiirin vuorol-
la kunniavartiossa olivat Jari Maljanen ja 
Eljas Kemppainen Pohjan Pioneerikillas-
ta sekä Aki Lappalainen Pohjois-Pohjan-
maan Maakuntajoukkojen killasta ja Jari 
Pyykönen Vääpelikillasta. 

Jouluaaton säätila oli hyvä, pieni pak-
kanen eikä tuulta ollut juuri nimeksikään. 
Kunniavartiovuoro kului varsin nopeasti. 
Paikalla kävi runsaasti oululaista yleisöä, 
ja jotkut toivat oman kynttilänsä muisto-
merkille. Puolustusvoimien logistiikkayk-
sikön Oulun varasto-osasto varusti reservi-
läiset lumipuvuin ym. varustein. Kaikkien 
kunniavartiossa olleiden yhteinen mielipi-
de oli, että oli suuri ilo ja kunnia toteuttaa 
tämä mieleenpainuva kunniatehtävä.

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

n Kuva yllä: Kunnia-
vartiossa Pohjois-
Suomen Kiltapiirin 
toisessa vuorossa  
vasemmalta Jari 
Maljanen, Aki Lap-
palainen, Eljas 
Kemppainen ja Jari 
Pyykönen.

Jouluaaton kunniavartiot Oulun 
sankarihautausmaalla
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S
eminaarin avaajana ja pu-
heenjohtajana toimi MPKL:n 
puheenjohtaja Marko Pat-
rakka. 

Aamupäivällä alustaji-
na toimivat seuraavat henkilöt edusta-
en oman alansa asiantuntemusta ja ai-
heita:

• Maanpuolustustiedotuksen suun-
nittelukunnan (MTS) puheenjoh-
taja kansanedustaja Sofia Vik-
man: Maanpuolustushenki ja 
vapaaehtoisuus tutkimustulosten 
valossa

• Puolustusministeriön kansalli-
sesta puolustuksen yksiköstä pri-
kaatikenraali Antti Lehtisalo: 
Vapaaehtoisuuden merkitys puo-
lustusministeriölle

• Puolustusministeriöstä hallitus-
sihteeri Timo Tuurihalme: Va-

paaehtoista maanpuolustuskou-
lutusta koskevan lainsäädännön 
uudistus

Alustajien varsin seikkaperäiset esityk-
set antoivat seminaariyleisölle hyvän 
kuvan aihealueesta. Alustukset herät-
tivät paljon kysymyksiä, joihin alusta-
jat antoivat selkeät vastaukset, olihan 
alustajina alansa korkean tason ammat-
titaitoisia henkilöitä.

Seminaarilounaan jälkeen ohjelmas-
sa oli alustajina ja aiheina:

• Puolustusvoimien koulutuspääl-
likkö prikaatikenraali Jukka Son-
ninen: Puolustusvoimien tuki-
mahdollisuudet vapaaehtoisessa 
maanpuolustuskoulutuksessa 
sekä puolustusvoimien ja Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen yh-
teistoiminnan järjestelyt koulutus-

tapahtumissa
• Maanpuolustusyhdistyksen 

(MPK) puheenjohtaja Tapio Pel-
tomäki: Vapaaehtoisuuden mer-
kitys MPK:lle, mitä MPK olisi il-
man vapaaehtoisia

• Naisten Valmiusliiton pääsih-
teeri Kaarina Suhonen: Naisten 
vapaaehtoisuus, yksilön vai yh-
teiskunnan varautumista ts. mi-
hin tarkoitukseen koulutetaan, 
osaavatko viranomaiset hyödyn-
tää ko. pääomaa

• Sisäministeriöstä pelastusylijoh-
taja Kimmo Kohvakka: Vapaa-
ehtoistoiminnan hyödyntäminen 
pelastustoiminnassa ja tukiteh-
tävissä; vapaaehtoisuuden tule-
vaisuus (case VPK)

Lakimuutos vapaaehtoisesta maan-
puolustuskoulutuksesta on tulossa 
päätettäväksi. Vuosi 2019 on siirty-
mävuosi, ja laki astuu voimaan 2020. 
Oleellinen muutos aikaisempaan la-
kiin on se, että sotilaallinen koulu-
tus siirtyy Puolustusvoimien järjes-
tämisvastuulle. Puolustusvoimat ei 
enää tilaa jatkossa MPK:lta sotilaallis-
ta koulutusta. MPK toteuttaa sotilaal-
lisia valmiuksia palvelevaa koulutus-
ta (SOTVA) tietyin laissa määritetyin 
edellytyksin ja varautumis- ja turvalli-

suuskoulutusta (VARTU). Edellä mai-
nituista esitetään tarkemmat määreet 
puolustusministeriön päätöksessä va-
paaehtoisen maanpuolustuksen kehit-
tämismallin täytäntöönpanosta. MPK 
on edelleen julkishallinnollinen yh-
teisö ja Puolustusvoimien strateginen 
kumppani.

Alustusten jälkeen seminaariylei-
sö sai esittää kysymyksiä iltapäivän ja 
aamupäivän alustajille. Vilkkaat ky-
symyssarjat osoittivat seminaarin ja 
sen tämänvuotisten teemojen olleen 
maanpuolustushenkistä seminaari-
yleisöä kiinnostavaa. MPKL:n pu-
heenjohtaja Marko Patrakka kiitti lo-
puksi Maanpuolustuskorkeakoulua 
auditorion käyttöoikeudesta, alustajia 
hyvistä ja kiinnostavista esityksistä 
ja yleisöä aktiivisesta keskustelusta. 
TURPO-seminaarit jatkuvat taas vuo-
den päästä, seminaarin teema ilmoite-
taan myöhemmin.    

Kiitokset MPKL:lle hyvästä TUR-
PO-2019-seminaarista ja kaikille alus-
tajille ajankohtaisista ja mieleen-
painuvista esityksistä. Uskon, että 
kaikille tuli selväksi, missä mennään. 
Ennen kaikkea vapaaehtoista maan-
puolustuskoulutusta koskeva lainsää-
dännön uudistus ja sen toteutus tuli 
seminaariyleisölle selväksi hyvien 
alustusten pohjalta.

Maanpuolustuskiltojen 

liitto  ry järjesti perintei-

sen TURPO -2019-seminaarin 

teemalla ”Vapaaehtoisuus 

– uhattu voimavara”. Ajan-

kohtaisen ja kiinnostavan 

 aiheen vuoksi seminaari ko-

kosi jälleen  Santahaminan 

auditorion melkein täyteen 

maanpuolustushenkistä vä-

keä, yhteensä noin 210 hen-

kilöä eri puolilta Suomea. 

 TURPO-2019-seminaari oli 

järjestyksessä 43. 

MPKL:n turvallisuuspoliittinen seminaari 
2019 Santahaminassa 2.2.2019

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Maanpuolustuskiltojen liitto 
ry ja Etelä-Suomen Kiltapii-
ri ry järjestävät perinteisen 
lippujuhlapäivän buffet-tilai-
suuden kaikille maanpuolus-
tajille tiistaina 4.6.2019 klo 
17.30–19.30 Helsingissä Rita-
rihuoneelle, osoitteessa Rita-
rikatu 1. 

Buffetin hinta on 32 €, ja se 
sisältää tarjoilun (myös juo-
mat). 

Ilmoittautuminen tapah-
tuu osoitteessa https://www.
mpkl.fi/ilmoittaudu/; voit 
myös ilmoittautua sähkö-
postilla osoitteeseen mpkl-
toimisto@mpkl.fi. Ilmoit-
tautuminen tilaisuuteen 
päättyy perjantaina 24.5. ja 
lasku lähetetään ensijaisesti 
sähköpostilla. 

n Panelistit vasemmalta Timo Tuurihalme, Heli Eräkorpi, Tapio Peltomäki, Kimmo Kohvakka ja Jukka Sonninen.  

BUFFET

n Seminaariyleisöä 
Santahaminassa.



18 MAANPUOLUSTAJA 1•2019 MAANPUOLUSTAJA 1•2019 19

Vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen ja ampuma-ase-
lakiin liittyvät muutokset 
ovat puhuttaneet reservi-

läiskenttää jo pitkään, ja lakimuutok-
set olivat näkyvästi esillä myös hel-
mikuun alussa pidetyssä MPKL:n 
Turvallisuuspoliittisessa seminaarissa.

Eduskunta hyväksyi 7.3.2019 muu-
tokset vapaaehtoisesta maanpuo-
lustuksesta annettuun lakiin. Tämä 
tarkoittaa, että vuoden 2020 alusta 
voimaan astuvan lain mukaan Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n 
julkisena hallintotehtävänä on järjes-
tää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta, tutustumistoimintaa, kan-
sainvälistä koulutustoimintaa sekä 
vapaaehtoista maanpuolustusta kos-
kevaa tiedotusta ja valistusta. Lisäksi 
julkisena hallintotehtävänä on kehit-
tää naisten mahdollisuuksia osallistua 
vapaaehtoiseen maanpuolustukseen 
sekä ohjata, tukea ja sovittaa yhteen 

M
P

K

M
P

K

Lyhyesti 
lakimuutoksista

n TEKSTI: VEERA VANHANEN

jäsenjärjestöjen maanpuolustuskou-
lutusta.

Sotilaallisen koulutuksen järjes-
tämisvastuu siirtyy MPK:lta Puolus-
tusvoimille, mutta sotilaallisia val-
miuksia palveleva koulutus eli SOTVA 
jatkuu MPK:n järjestämänä toiminta-
na. SOTVA-koulutuksen määritelmää 
on tarkennettu uudessa laissa ja se 
antaa laajempia ja monipuolisempia 
mahdollisuuksia koulutuksen järjes-
tämiseen. 

Eduskunta hyväksyi 19.3.2019 am-
puma-aselain muutoksen, jolla täy-
täntöönpannaan asedirektiiviin teh-
dyt muutokset. Lakimuutosten myötä 
MPK:n sotilaallisia valmiuksia palve-
levan koulutuksen määritelmä muut-

tuu, ja tämä varmistaa MPK:lle oi-
keuden hankkia aseita ja järjestää 
ampumakoulutusta.

Uusi laki vapaaehtoisesta maan-
puolustuksesta astuu voimaan 
1.1.2020. Ampuma-aselain muutok-
set astuvat todennäköisesti voimaan 
jo aiemmin, mutta ajankohtaa ei vie-
lä tiedetä.

Kevään mittaan käsiteltävinä ol-
leiden lakimuutosten myötä myös 
MPK:n toiminnanjohtaja Pertti Laa-
tikainen allekirjoitti sopimuksen kah-
den vuoden jatkokaudesta. Yleensä 
MPK:n toiminnanjohtajan sopimus 
on viisivuotinen, mutta muutostilan-
teessa tällainen jatkamismenettely 
on mahdollinen, ja näin ollen MPK:n 
hallitus pyysi toiminnanjohtajaa jat-
kamaan tehtävässään muutosvaiheen 
yli. Uusi sopimus ulottuu vuoden 
2021 loppuun saakka.

n MPKL-pinssi
Tilaa nyt liiton uusi, upea 
emaloitu pinssi. Pinssissä on 
valkoisella taustalla ja sinisen 
linjan sisällä liiton sininen tor-
nilogo ja ympärillä hopeinen teksti ”Maanpuo-
lustuskiltojen liitto ry”. Pinssin halkaisija on 
18 mm. Ostamalla pinssin tuet kiltatoimintaa. 
Pinssin hinta on 6,50 €

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentarvikkeet
Tilaa itsellesi tai lahjaksi! 

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

n Korttilompakko
Korttilompakko on helppo ja tur-
vallinen tapa suojata maksukort-
tiesi sirutietojen kopioiminen. 
RFID-suojattu korttikotelo on lii-
tetty osaksi kierrätyskumista val-
mistettua lompakkoa, ja kotelon 
alumiinisessa sisäosassa on lase-
roituna liiton tornilogo. Lompak-
koon mahtuu neljä kohopainet-
tua korttia (esim. pankkikortti). 
Korttilompakon hinta on 40 €

n Kiltasolmio
Kiltasolmio on Marja 
Kurjen suunnittelema, 
silkkinen ja miehek-
kään tummansininen 
solmio, jossa liiton tor-
nilogo ja kauniit leh-
väkuviot vuorottelevat 
hienostuneesti. 100% 
silkkiä. Hillityn tyyli-
käs solmio esim. tum-
man puvun kanssa 
käytettäväksi. Solmion 
hinta on 32 €n Kiltamuki

Kiltamuki on tyylikäs, te-
räksinen termosmuki, 
joka pitää juoman kuu-
mana tai kylmänä, juu-
ri niin kuin haluat. Mukin 
kyljessä on Maanpuo-
lustuskiltojen liiton logo 
ja slogan. Ei mene rikki, 
vaikka putoaisi.
Mukin hinta on 26 €

 1) Järjestää: 
I.  sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutusta
II.  tutustumistoimintaa
III.  kansainvälistä koulutustoimintaa
IV.  vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta

2) Kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuo-
lustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa 
koulutusta ja tutustumistoimintaa

3) Ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskou-
lutusta

4) Kehittää tutustumistoiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua 
maanpuolustukseen.

Uuden lain tuomista yksityiskohtaisemmista uudistuksista ja vaikutuksis-
ta MPK:n toimintaan kerrotaan loppuvuoden aikana.  
(Lähde: www.mpk.fi)

Uusi laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta astuu 

voimaan 1.1.2020. 

MPK:n julkisena hallintotehtävänä on:
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–20.12. Suomen ritarikunnat 100 
vuotta -näyttely Kansallisarkistossa 
Helsingissä

Lisätietoa: https://www.arkisto.
fi/fi/kansallisarkisto/ajankohtaista-
valikko/näyttelyt-2/nayttelyt

24.–25.5. Nuku rauhassa 
-kokonaisturvallisuustapahtuma 
Turussa

Lisätietoa: https://nukurauhassa.
fi/tapahtumat/nuku-rauhassa-turku

1.6–31.8. Lauri Törni 100 vuotta 
ja Suomen SS-pataljoona Saksassa 
-näyttelyt Wanhassa Veteraanissa 
Haminassa

Lisätietoa: https://www.rvpk.fi

4.6. MPKL:n perinteinen 
lippujuhlapäivän buffet-tilaisuus 
Ritarihuoneella Helsingissä

Lisätietoa:https://www.mpkl.
fi/ilmoittaudu/ (ilmoittautuminen 
päättyy pe 24.5.) 

6.–7., 20.–21.7. ja 3.–4.8 
Kuivasaaren yleisöviikonloput 
Helsingissä

Lisätietoa: www.ihalines.fi/
suomeksi/saannolliset/kuivasaari

12.7.–11.8. Asuntomessut 
Pioneeripuistossa Kouvolan 
Korialla

Lisätietoa: http://asuntomessut.
fi/tulevat-messut/kouvola-2019/
messualue/; luvassa on myös 
pioneeriaiheista ohjelmaa!

25.8.Hennala Herää! 
Maanpuolustuspäivä ja 
sotilastarvikemyynti Lahdessa

Lisätietoa: Facebookin Hennala 
Herää 2019 -ryhmä 

20.–22.9. Naisten Valmiusliiton 
NASTA-harjoitus Pihlaja 2019 
Santahaminassa Helsingissä

Lisätietoa: https://
naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/
nasta-harjoitukset/ (ilmoittautuminen 
alkaa 23.5. porrastetusti)

27.–29.9.2019 Päämajajotos 
Mikkelissä

Lisätietoa: https://resul.fi/jotos/
paamajajotos/

17.11. Maanpuolustusjuhla Turussa
Juhla järjestetään valtakunnallis-

ten maanpuolustusjärjestöjen Au-
rajoen varrella -kokousviikonlopun 
sunnuntaipäivänä, lisätietoa julkais-
taan MPKL:n internet-sivuilla lähem-
pänä tapahtuma-ajankohtaa.

Kesää jo odottaen
Liiton toimisto- ja 
viestintäsihteeri 
Veera 

Toimiston menovinkit

Pakkasenkirpeänä lauantaina 
19.1. noin 40 innokasta ja maan-
puolustushenkistä toimijaa ko-
koontui Tuusulan taistelukoulul-

le – eli virallisemmin Puolustusvoimien 
palvelukeskukseen – Varautumisen vies-
tijät -kurssille. Tapahtuma järjestettiin 
MPK:n kurssina ja se liittyi viiden MPK:n 
jäsenjärjestön yhteiseen Koulutusverkos-
tohanke 2019–2020:een.

Koulutusverkostohanke 2019–2020:n 
tavoitteena on parantaa turvallisuusjär-
jestöissä toimivien vapaaehtoistoimijoi-
den kouluttautumismahdollisuuksia sekä 
tuoda yhteen eri järjestöjä ja edesauttaa 
yhteisten harjoitusten järjestämistä maa-
kunnissa. Hankkeessa luodaan koulu-
tus- ja yhteistyöryhmiä, jotka keskittyvät 
varautumiskoulutuksen kolmannen sek-
torin koulutukseen. Maanpuolustuskilto-
jen liiton lisäksi hankkeessa ovat mukana 
Suomen Reserviupseeriliitto, Reserviläis-
liitto, Naisten Valmiusliitto sekä Maan-
puolustusnaisten Liitto. Kurssipäivään 
osallistuivat myös hankkeen projektipääl-
likkö Pekka Rintala ja ohjausryhmän 
puheenjohtaja Kaarina Suhonen, jotka 
kertoivat osallistujille hankkeesta ja sen 
suunnitelmista. 

Päivän ohjelmassa oli Turvallisuusko-
mitean erikoistutkija Antti Sillanpään 
alustus yhteiskunnan turvallisuusstra-
tegiasta sekä MPK:n viestintäpäällikkö 
Miia Iivarin puheenvuoro käytännön 
viestinnän haasteista ja viestinnässä on-
nistumisesta. Päivän lopuksi harjoiteltiin 
opittua ryhmätöiden merkeissä. Kurssin 
kouluttajana toiminut viestinnän am-
mattilainen Ina Virkki-Ugelehge innos-
ti ja haastoi osallistujia kiitettävästi, ja 
ryhmätöistä saatiinkin hyviä eväitä vuo-
sien 2019 ja 2020 aikana toteutettavien 

n Kuvassa Turvallisuuskomitean erikoistutkija Antti Sillanpää pitämässä 
alustusta Varautumisen viestijät -koulutuspäivässä Tuusulassa.

Varautumisen viestijät Tuusulassa 
valmistautumassa Kotiseutuharjoituksiin

n TEKSTI JA KUVA: VEERA VANHANEN

Kotiseutuharjoitusten viestintään. 
Varautumisen viestijät -kurssin joh-
tajana toimi Chia Koskinen ja va-
rajohtajana Maanpuolustuskiltojen 
liiton toimisto- ja viestintäsihteeri 
Veera Vanhanen.

Kotiseutuharjoitukset ovat uusi 
toiminnan muoto: niiden on tar-
koitus olla maakunnissa ja alueilla 
vuosittain järjestettäviä kolmannen 
sektorin harjoituksia, johon eri va-
paaehtoistoimijat ja järjestöt voivat 

tulla kouluttautumaan. Harjoituksia 
pilotoidaan vuonna 2019 ja vuonna 
2020 Kotiseutuharjoituksia on tar-
koitus järjestää jokaisessa maakun-
nassa. 

Kotiseutuharjoitusten tarkoituk-
sena on, että eri järjestöt voivat vä-
littää parasta osaamistaan, oppia 
toisiltaan ja harjoitella yhdessä toi-
mimista mahdollisissa häiriötilan-
teissa. Harjoituksessa järjestettävi-
en kurssien ja koulutusten aiheet 
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voivat olla laajasti varautumiseen ja 
arjen turvallisuuteen liittyviä, muu-
tamina esimerkkeinä vaikkapa selviy-
tyminen sähköttä, maatilojen varau-
tuminen, etsintä, kyberturvallisuus 
sekä ensiapu.

Kotiseutuharjoitusten ensimmäi-
nen varsinainen pilottiharjoitus jär-
jestetään 27.–29.9. Lahdessa ja siitä 
saatuja kokemuksia on tarkoitus hyö-
dyntää tulevia harjoituksia suunnitel-
taessa. Päijäthämäläisiä olikin ilah-
duttava määrä myös Varautumisen 
viestijät -kurssilla, joten harjoituksen 
viestintään on selvästi panostettu.

Osa seuraavassa listassa mainituis-
ta, vuoden 2019 aikana Kotiseutuhar-
joituksina järjestettävistä harjoituksis-
ta ovat jo alueillaan hyvin perinteisiä 
ja ne olisi järjestetty joka tapauksessa. 
Nyt niitä tarkastellaan kuitenkin myös 
tämän uuden Kotiseutuharjoitus-for-
maatin kautta.

Maanpuolustuskiltojen lii-
ton liittovaltuuston ko-
kous järjestettiin lauan-
taina 17.11. Jyväskylässä. 

Kokousedustus oli runsas, ja asialis-
talla olleet liiton talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma hyväksyttiin. Ko-
kouksessa esiteltiin myös liiton 
strategia seuraavaksi kolmivuotiskau-
deksi. Strategian kivijalan muodosta-
vat toimivat viestintä ja talous, joiden 
avulla luodaan houkutteleva jäse-
nyys. Strategia löytyy myös liiton in-
ternet-sivuilta, jossa siihen voi tutus-
tua tarkemmin.

MPKL:n liittohallitus 2019 sai uut-
ta verta, kun uusina jäseninä hallituk-

Kotiseutu-
harjoitukset 
2019
Etelä-Suomi: 18.–19.5. Tuu-
sulassa ja 5.10. Lohjalla

Häme: 27.–29.9. LAHTI19 
Lahdessa ja Hälvälässä

Kaakkois-Suomi: 30.8.–1.9. 
KYMIJOKI19 Kouvolassa

Pohjanmaa: 24.–26.5. 
LOHI19 Lohtajalla sekä 13.–
15.9. HELA19 Kauhavalla

Pohjois-Suomi: KEMPELE19 
syyskuussa Kempeleellä

Savo-Karjala: SOTINPURO 
30.8.–1.9. Sotinpurolla

MPKL:n liittohallitus 2019 sekä liiton 
strategia vuosille 2019–2021

n TEKSTI JA KUVA: TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERI VEERA VANHANEN

seen valittiin Juha Mikkonen Poh-
jois-Pohjanmaan Ilmatorjuntakillasta 
sekä Iikka Ellilä, joka edustaa Pio-
neeriaselajin Liittoa. Erovuorossa ol-
leista hallituksen jäsenistä valittiin 
uudelleen Markus Aarnio Suomen-
linnan Rannikkotykistökillasta sekä 
Urpo Karjalainen Ratsumieskillasta. 

Edellä mainittujen lisäksi vuoden 
2019 hallituksen muodostavat pu-
heenjohtajiston (Marko Patrakka, 
Arno Hakkarainen sekä Heli Eräkor-
pi) lisäksi vanhoina hallituksen jäse-
ninä jatkavat Sami Kesäjärvi Helsin-
gin Sotilaspoliisikillasta, Tapio Lakela 
Karjalan Prikaatin killasta sekä Juha 
Suonperä Ilmavoimien Kiltaliitosta.

n MPKL:n liittohallitukseen 
2019 valitut Juha Mikkonen, 
Markus Aarnio ja Urpo Kar-
jalainen Jyväskylän kome-
alla kunnantalolla.

11.1.2019 perustettiin Keski-

Suomeen uusi kilta, Keski-

suomalainen Huoltokilta ry. 

Perustamiskokous pidettiin 

Tikkakoskella, ja kokoukses-

sa oli läsnä 15 keskisuoma-

laista reservin osaajaa huollon 

eri osa-alueilta. Kokous valit-

si puheenjohtajakseen Mika 

 Marinin.

Kokouksen aluksi luutnant-
ti Pekka Könkkölä Kes-
ki-Suomen aluetoimistosta 
piti mielenkiintoisen luen-

non ajankohtaisista asioista maan-
puolustuksen ja huollon saralta.

Huoltokillan pääasiallisena tarkoi-
tuksena on ylläpitää ja kehittää huol-
lon osaamista Keski-Suomessa ja näin 
koota keskisuomalaiset huollon osaa-
jat saman katon alle. Tarkoitukse-
na on toimia läheisessä yhteistyössä 

Keski-Suomen aluetoimiston kanssa 
ja sitä kautta tarjota jäsenilleen kou-
lutusta ja mahdollisuutta ylläpitää ja 
kehittää taitojaan. Näin myös Puolus-
tusvoimat saa käyttöönsä ammattitai-

toista väkeä ja huoltokillan jäsenille 
avautuu mahdollisuus entistä vaati-
vampiin SA-tehtäviin.

Ensimmäinen ”koetinkivi” huolto-
kiltalaisille on jo keväällä, jolloin osa 
sen jäsenistä toimii kouluttajina ja 
kurssilaisina Keski-Suomessa järjes-
tettävällä huoltokurssilla. Koulutuk-
sen lisäksi kiltalaisille on tarjolla toki 
myös muutakin toimintaa ja mukavaa 

yhdessäoloa samanhenkisten ihmis-
ten parissa.

Huoltokillan jäseneksi voidaan hy-
väksyä varusmiespalveluksessa tai re-
serviläisenä huoltoalan koulutuksen 
saanut tai huoltotehtäviin sijoitettu 
tai sijoituskelpoinen reserviläinen tai 
Puolustusvoimien kantahenkilökun-
taan kuuluva tai Puolustusvoimien vi-
rasta erossa oleva (evp.) henkilö. Mi-
tään sotilasarvovaatimusta kiltaan 
ei ole. Tällä hetkellä jäseniä on lää-
kinnän ammattilaisista muonituk-
sen osaajiin, mukana on myös mm. 
VAP-viljelijä sekä vääpelikoulutettu-
ja. Huoltohan on toiminta-alueeltaan 
laaja, joten mukaan tarvitaan monen-
laisia taitajaa, mm. kuljetuskoulutuk-
sen saaneita, tväl-koulutuksen saanei-
ta sekä lkp-koulutettuja.

Jos tunnet kiinnostusta liittyä 
Huoltokillan jäseneksi, laita sähkö-
postia puheenjohtajalle osoitteeseen: 
mika.marin@metsagroup.com

n TEKSTI: MIKA MARIN 
KESKISUOMALAINEN HUOLTOKILTA RY:N PUHEENJOHTA JA

Keskisuomalainen Huoltokilta ry

Huoltokillan pääasiallisena 
tarkoituksena on 

ylläpitää ja kehittää 
huollon osaamista Keski-

Suomessa...

Kotiseutuharjoitusten 
ensimmäinen varsinainen 

pilottiharjoitus järjestetään 
27.–29.9. Lahdessa...
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Rakuunat ovat aina arvostaneet 
perinteistä
Uudenmaan Rakuunarykmentti (URR) perustettiin 
erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa vuoden 1918 
vapaussodan aikana. Vapaussodan kokemuksien ja 
1920- ja 1930-luvuilla hankitun hyvän koulutuksen, 
rautaisen osaamisen sekä periksiantamattoman että 
perinteitä arvostavan rakuunahengen turvin ovat ra-
kuunat selvinneet aina kunnialla niin talvi- ja jat-
kosodasta kuin sodanjälkeisistä myllerryksistä aina 
vuoden 2015 puolustusvoimauudistuksen jälkeiseen 
aikaan saakka.

Rakuunat eivät ole missään vaiheessa unohtaneet 
juuriaan. Omien juuriensa tiedostaminen on tärkeä 
osa sotilaan ja joukon identiteetin muodostusta. Lu-
jan yhteishengen ja yhteenkuuluvuuden luomisessa 
tällä seikalla on erittäin suuri merkitys.

Viimeiset ajat Rakuunaeskadroona oli 
RUK:n alaisuudessa
Rakuunoiden kunniakasta joukkoa edusti viimeisek-
si Reserviupseerikoulun organisaatioon kuulunut Ra-
kuunaeskadroona. Siellä varusmiespalveluksensa 
suoritti vuosittain noin 320 varusmiestä. Rakuuna-
eskadroonassa palvelleet varusmiehet tunsivat oman 
joukkonsa historian.

Palvelus Rakuunaeskadroonassa ei ollut kuiten-
kaan perinteissä piehtarointia vaan määrätietoista so-
tilaallista toimintaa ja koulutusta, jonka päämääränä 
oli tuottaa hyvin koulutettuja sodanajan joukkoja. Iso 
osa siellä palvelleista asevelvollisista koulutettiin so-
tilaspoliiseiksi.

Vuoden 2015 alussa Rakuunaeskadroona siirtyi 
hallinnollisesti Maasotakoulun organisaatioon liitetyn 
Reserviupseerikoulun alaisuuteen. Siirtoa Lappeen-

rannasta Haminaan ei kuitenkaan ennätetty toteuttaa en-
nen joukon lakkauttamista. Joukon ei valitettavasti annet-
tu täyttää kunniakasta 100:a vuotta.

Rakuunat eivät ole kuitenkaan kokonaan hävinneet 
Lappeenrannan katukuvasta, sillä kau-
pungissa toimii edelleen Maasotakouluun 
kuuluva Rakuunasoittokunta. Valitetta-
vasti tällä hetkellä kaupungin katukuvas-
sa ei nähdä asevelvollisuuttaan suorittavia 
rakuunoita. Toivotaan, että se aika vielä 
koittaa.

Rakuunoiden juuret yltävät aina 
1600-luvun alkuun saakka
Ruotsin alamaisina suomalaiset rakuunat 
osallistuivat 1600- ja 1700-luvuilla lukuisiin sotiin ja tais-
teluihin. Uudenmaan Lipusto mainitaan historiankirjoissa 
ensimmäisen kerran jo vuonna 1617.

Suomalaiset rakuunat osallistuivat 30-vuotiseen sotaan 
Kustaa II Adolfin riveissä ja kunnostautuivat useissa tais-
teluissa. Tuolta ajalta on peräisin kuuluisa ja edelleen käy-
tössä oleva hyökkäyshuuto ”Hakkaa Päälle”.

Nykyinen ratsuväen perinnepäivä 7.9. juontaa juuren-
sa myös 1600-luvulta, jolloin suomalainen ratsuväki kun-
nostautui Breitenfeldin taistelussa 7.9.1631. Vuosipäivää 
on vietetty vuodesta 1919 lähtien.

Suuren Pohjan sodan aikana ja jo ennen 
sitä joukko tunnettiin nimellä Nylands ka-
valleriregemente. Joukko osallistui Kaarle 
XII:n sotaretkille ja otti osaa lukuisiin tais-
teluihin. Pitkälti toistakymmentä vuotta 
kestäneen sodan päätyttyä joukko oli erit-
täin kulunut ja vajaavahvuinen.

Sodan jälkeen Ruotsin kuningas Fred-
rik I perusti uusmaalaisista miehistä Uu-
denmaan Rakuunarykmentin (Nylands 
dragonregemente) vuonna 1721. Uuden-
maan rakuunat saivat joukko-osasto tun-

nuksekseen kuningas Fredrik I monogrammin. Myöhem-
min rakuunat osallistuivat moniin Ruotsin 1700-luvulla 
käymiin sotiin.

Viimeinen koettelemus rakuunoille Ruotsin lipun alla 
oli heikosti mennyt Suomen sota. Joukon nimi oli tuolloin 
Kungliga Nylands Lätta Dragon Korps. Suomen sodan seu-
rauksena joukko lakkautettiin vuonna 1809. Samassa yh-

Itsenäisen Suomen 
vanhimmalla sotajoukolla 
on pitkät ja kunniakkaat 

perinteet

n TEKSTI: KRISTIAN VÄRRI
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n Suomen Rakuunarykmentti perustettiin Lappeenrantaan vuonna 1889. Varuskunnan punatiiliset kasarmit ovat peräisin 
samalta ajalta. Puolustusvoimien lippu laskettiin viimeisen kerran Rakuunamäen kasarmialueella 3.5.2018.

Viimeinen 
koettelemus 
rakuunoille 

Ruotsinlipun 
alla oli heikosti 

mennyt 
Suomensota.
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teydessä katkesi myös suomalaisten vuosisatainen ratsu-
väen yhteys Ruotsin sotalaitokseen.

Rakuunat Suomen suurruhtinaskunnassa
Haminassa solmitussa rauhansopimuksessa Suomi liitet-
tiin Venäjään autonomisena suurruhtinaskuntana ja Suo-
men sotalaitos lakkautettiin pitkäksi ajaksi. Suomalaisia 
joukkoja alettiin perustaa Venäjän sotalaitoksen alaisuu-
teen vasta vuoden 1879 jälkeen.

Aleksanteri III:n määräyksestä perustettiin Lappeen-
rantaan Suomen Rakuunarykmentti. Tässä joukossa voi-
daan nähdä jatkumo vuonna 1809 lakkautetun Kunin-
kaallisen Uudenmaan Kevyen Rakuunajoukon perinteille. 
Joukko aloitti toimintansa vuoden 1889 lopulla. Tästä 
saakka, eli yli 125 vuoden ajan, rakuunat ovat olleet osa 
Lappeenrannan katukuvaa.

Useiden vuosien rakentamisurakan jälkeen varuskun-
ta valmistui uusine kasarmeineen vuonna 1893. Hyvin al-
kanut toiminta päättyi kuitenkin varsin pian. Vuosisadan 
vaihteen voimakkaiden Suomeen kohdistuneiden venä-
läistämistoimien seurauksena myös Suomen Rakuunaryk-
mentti lakkautettiin jo vuonna 1901.

Uudenmaan Rakuunarykmentti perustettiin 
uudelleen
Seuraavan kerran Uudenmaan rakuunoiden nimi esiintyy 
historian kirjoissa vuonna 1918, kuten kirjoituksen alus-
sa mainittiin. Perustaminen tapahtui Seinäjoella 27.2.1918 
kenraali Mannerheimin määräyksestä. Uudenmaan Ra-
kuunarykmentti sai kunnian olla itsenäisen Suomen ar-
meijan ensimmäinen vakinainen joukko-osasto.

Uudenmaan rakuunat osallistuivat menestyksellisesti 
useisiin vapaussodan taisteluihin. Tuolloin rakuunoiden 
nimi kirjoitettiin lähtemättömästi kunniakkaaseen vapa-
ussodan historiaan. Pohjanmaan vapautus, Länkipohja, 
Tampere, Lempäälä–Lahti ovat virstanpylväitä rakuunoi-
den voittojen tiellä.

Vapaussodan päätyttyä rykmentti sai kunnian edustaa 
ratsuväkeä 16.5.1918 Helsingissä järjestetyssä voitonpa-
raatissa. Sodan jälkeen rykmentti sijoitettiin aluksi Helsin-
kiin, missä se toimi ensimmäiset vuotensa.

Ratsuväkiprikaati perustetaan 
Lappeenrantaan
1920-luvun alussa Puolustusvoimissa nähtiin tarpeellisek-
si yhtenäistää ja tehostaa ratsuväen koulutusta. Tämän 

n Lippu on sotajoukolle kaikkein tärkein symboli. Uudenmaan Rakuunarykmentille se 
merkitsi uutta alkua, kun joukko sai sen käyttöönsä 16.5.1919. Vapaudenristi tangon kärjessä 
on muistona vapaussodasta ja nauhat kertovat Pohjanmaan vapautuksesta, Länkipohjan-, 
Tampereen-, Lempäälän–Lahden suunnan taisteluista, joihin rakuunat ottivat osaa. 
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n Kornettiratsastukset, kornettiesitelmät ja ratsumestarin väitöstilaisuudet olivat vie-
lä muutama vuosi sitten tärkeä osa ratsuväen perinteiden vaalintaa. Kuvassa esiratsas-
tajana toiminut ratsumestari Kristian Värri ja vänrikki Mikko Kaipainen ilmoittautuvat 
onnistuneen suorituksen päätteeksi 14.9.2013. 
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n Rakuunakilta ry osallistui 4.6.2014 lippujuhlapäivän järjestelyihin Lappeenrannassa. Sotilaiden lisäksi näytöksessä näh-
tiin myös lääkintälottia. Hevoset olivat näytöksessä hyvin esillä tehden kunniaa sotahevosille. 
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seurauksena itsenäisen Suomen koko rat-
suväkitoiminta keskitettiin Lappeenrantaan 
perustetun Ratsuväkiprikaatin alaisuuteen 
vuoden 1921 kuluessa. Sijoituspaikan va-
lintaan vaikutti varmasti se, että Lappeen-
rannassa oli toiminut aikaisemmin Suomen 
Rakuunarykmentti ja kaupungissa oli val-
miiksi ratsuväelle tehdyt varuskunnalliset 
tilat ja harjoitusalueet.

Rakuunoille 1920- ja 1930-luku olivat 
koulutuksen ja kehityksen aikaa. Tuolta ajalta ovat pe-
räisin monet vielä nykyisinkin elävät tavat ja perinteet. 
Kilpailu sotilastaidoissa ja urheilussa Hämeen Rat-
surykmentin ja Uudenmaan Rakuunarykmentin välil-
lä oli kovaa.

Ratsuväkiprikaatin riveissä läpi 
talvi- ja jatkosodan 
Uudenmaan Rakuunarykmentti taisteli tal-
vi- sekä jatkosodassa menestyksellises-
ti Ratsuväkiprikaatin riveissä. Talvisodas-
sa rykmentti taisteli Karjalankannaksella ja 
sodan lopulla Viipurinlahdella ja Laatokan 
pohjoispuolella.

Osin jo sodan aikana ja sen jälkeen ra-
kuunat luopuivat hevosistaan ja koulu-

tus suuntautui uusille urille sen aikaisen tilanteen ja 
sotilasoppien mukaisesti. Myös joukon koko pieneni 
1950-luvulla ja nimeksi tuli Uudenmaan Rakuunapatal-
joona. Rakuunoille annettava tehokas koulutus jatkui 
aina 1980-luvun lopulle saakka. Uudenmaan Rakuu-

napataljoonan lakkauttamisen jälkeen Lappeenrantaan 
jäi Rakuunaeskadroona sekä Rakuunasoittokunta, joka 
edelleen kuuluu Maasotakoulun organisaatioon.

Rakuunakilta ry ratsuväkiperinteiden 
vaalijana
Lappeenrannassa on muutamia rakuunaperinteitä vaa-
livia yhdistyksiä: Uudenmaan Rakuunarykmentin 
Upseerikerho  ry, Uudenmaan Rakuunarykmentin Sää-
tiö sekä Rakuunakilta ry. Yhdistyksien perimmäisenä 
tarkoituksena on ylläpitää rakuunaperinteitä ja siirtää 
niitä tuleville sukupolville. Vain elävillä perinteillä on 
edellytykset säilyä tulevaisuudessa, ja juuri tämän joh-
toajatuksen mukaan perinneyhdistykset toimivat.

Rakuunakilta ry on perustettu Breitenfeldin päivänä 
vuonna 1961. Rakuunakilta ry:n toiminnan perusajatus 
on koota yhteen rakuunat ja heidän ystävänsä ikään, 
sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta.

Rakuunakilta ry on tällä hetkellä Suomen suurin 
noin 500 jäsenen ratsuväkikilta. Sen toiminta on hy-
vin moniulotteista ja laaja-alaista. Siihen kuuluu muun 
muassa Maasotakoulussa palvelustaan suorittavien va-
rusmiesten palkitseminen, kesäisin paljon näkyvyyttä 
saava perinneratsastustoiminta Lappeenrannassa sekä 
sotahistoriallisten matkojen järjestäminen muun muas-
sa rakuunoiden viime sotien aikaisille taistelupaikoil-

le. Rakuunakilta ry julkaisee myös omaa Rakuuna-ni-
mistä lehteä.

Yhteistyön merkitys korostuu perinteiden 
vaalinnassa
Puolustusvoimauudistukseen liittyen Maasotakoulu sai 
vuoden 2015 aikana lukuisan joukon perinteitä vaalitta-
vakseen. Maasotakoulu vaalii myös rakuunoiden ja rat-
suväen perinteitä. Suuri muutos aikaisempaan on se, 
että Maasotakoulun rooli perinteiden vaalinnassa on 
ennen kaikkea tukeva perinneyhdistyksien kantaessa 
enenevässä määrin vastuuta perinteiden vaalimisesta.

Rakuunakilta ry:n rooli rakuunaperinteiden vaalimi-
sessa korostui ensimmäisen kerran Uudenmaan Rakuu-
napataljoona vuonna 1989 tapahtuneen lakkauttamisen 
myötä. Muutama vuosi sitten tapahtuneen puolustus-
voimauudistuksen seurauksena Rakuunakilta ry on ot-
tanut aikaisempaa suuremman roolin ratsuväkiperintei-
den vaalinnassa. 

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki rakuunat ja 
ratsumiehet yhdessä tuumin huolehtivat ratsuväen pe-
rinteiden säilymisestä elävinä tuleville sukupolville. 
Tarmokas puurtaminen perinteiden vaalimisen paris-
sa, kova yrittäminen ja ratsuväelle tyypillinen reipas 
hyökkäyshenki kantaa varmuudella kauaksi tulevai-
suuteen.

n Alla Rakuunakilta 
ry:n lippujuhlapäivän 
4.6.2014 ohimarssiin 
kokoama ratsuosas-
to, joka suoriutui teh-
tävästä kunnialla. Ku-
vassa on Hämeen 
 Eskadroonan kolmik-
ko kornetteineen lä-
hestymässä vastaan-
ottokoroketta.
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Vain elävillä perinteillä on edellytykset 
säilyä tulevaisuudessa...
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Itsenäisen Suomen ratsuväen tarina on monivi-
vahteinen ja hyvin mielenkiintoinen. Erityisen 
mielenkiintoiseksi asian tekee se, että itsenäisen 
Suomen ratsuväki syntyi hyvin erikoislaatuisissa 
poikkeusolosuhteissa vuosien 1917–1918 aikana. 
Osaltaan juuri tämä seikka antaa oman leimansa 

suomalaiselle ratsuväelle ja sen varustukselle.
Ulkoisesti ratsuväen näkyvimmät piirteet olivat sen 

käyttämät muita aselajeja koreammat asusteet ja varus-
teet sekä ampuma- ja teräaseet. Juuri näistä tekijöistä tun-
netaan vielä nykyäänkin suomalainen ratsuväki.

Vapaussodan aikana (v.1918) Suomen armeijaan 
syntyi ratsuväkijoukkoja
Vapaussodan aikana perustettiin kaksi ratsurykmenttiä 
sekä useita pienempiä ratsuosastoja. Ne varustettiin suu-
rimmaksi osaksi sotasaalisvarustein toisin sanoen venäläi-
sellä ratsuväkivarustuksella.

Oman lisämausteensa ratsuväkijoukkojen varustukseen 
toivat jääkäreiden Saksasta mukanaan tuomat ratsuväen 
varusteet. Lisäksi sodan aikana oli ollut käytössä myös mo-
nenkirjava valikoima niin sanottuja siviilivarusteita.

Teksti perustuu Kristian Värrin pro gradu -tutkimukseen: Itsenäisen Suomen ratsuväen varusteiden 
kehitys talvisotaan mennessä. MPKK 4/2005.

Itsenäisen Suomen 
ratsuväen varusteiden 

kehittyminen 1917–1939

n TEKSTI: KRISTIAN VÄRRI

n Vasen sivu: Kuva esittää Suomen Rakuunarykmentin 
asepukua m/1882. Puku oli käytössä vuosina 1889–1897. 
Kuvassa Suomen Rakuunarykmentin upseeri, aliupsee-
ri sekä rakuuna. Rakuunalla on päällään harmaa pitkä 
sinelli.  Upseerin ja aliupseerin asetakit ja muu varustus 
näkyvät kuvasta varsin hyvin. Teräaseena miehillä ovat 
oikean olan yli kulkevissa miekankannattimissa roikku-
vat šaškat m/1881. Rakuunalla on selässään kevyehkö 
ratsuväen Berdan-kivääri m/1870. Todellisuudessa Suo-
men Rakuunarykmentin asetakki oli kuitenkin väriltään 
musta eikä mustanvihreä kuten tässä kuvassa. Ratsun 
varusteet ovat myös hyvin nähtävillä. Venäläisen ratsu-
satulan kaksi mahavyötä erottuvat kuvasta varsin hyvin. 
Myös muu satulavarustus on hyvin nähtävissä. Castrén, 
Klaus. Suomen Rakuunarykmentti 1889–1901 upseeristo 
ja siviilivirkamiehistö. Etelä-Saimaan Kustannus Oy. Lap-
peenranta. 1982. Kuva sivulta 16.

n Yllä: Kuvassa kasakoita Kyläsaaren asemalla Porissa 
syksyllä 1917. Kasakoilla on päällään harmaat sinellit ja 
päässään lippa- tai turkislakit. Aseina heillä on kasak-
kakiväärit m/91 sekä teräaseina olkahihnasta roikkuvat 
šaškat. Lisäksi vasemman olan yli kulkee kankainen tas-
kuilla varustettu patruunavyö. Hevosten varustus on hy-
vin kevyt. Kuva: Itsenäistymisen vuodet 1917–1920, osa 1. 
Painatuskeskus Oy. Helsinki. 1993. Kuva sivuilta 199.
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Itsenäisyyden ensimmäiset vuodet
Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina tärkein tavoite oli 
saada vastasyntynyt ratsuväki varustettua. Tämä ei ol-
lut kansakuntaa repineestä sodasta toipuvalle ja köyhälle 
maalle helppo tehtävä.

Kun ratsuväkijoukkojen varustamisessa oli päästy 
määrällisesti kutakuinkin tyydyttävälle tasolle, pyrittiin 
varustusta ja aseistusta myös yhtenäistämään. Tämä oli 
myöskin huoltojärjestelmän kannalta välttämätöntä.

Varsinaista ratsuväen varustukseen liittyvää kehitys-
työtä ei vielä tuolloin kyetty tekemään. Oli tyydyttävä sii-
hen, mitä oli saatavilla.

Suomalaisen ratsuväen miehistön ja ratsun 
varusteita kehitettiin määrätietoisesti  
1920- ja 1930-luvuilla

Kehityksen kehtona oli Lappeenrannassa 
sijainnut Ratsuväkiprikaati
Vasta 1920-luvun puolivälin paikkeilla ratsuväen varus-
tusta lähdettiin kehittämään määrätietoisesti eteenpäin 
kaikilla eri osa-alueilla. Tätä edesauttoi 1920-luvun alussa 
Lappeenrantaan perustettu Ratsuväkiprikaati, joka koor-
dinoi ratsuväen varusteisiin liittynyttä kehitystyötä.

Ratsuväkiprikaatin pitkäjänteisen kehitystyön tulokse-
na kehitettiin muun muassa ratsusatuloita ja niihin kuu-
luvia hevosvarusteita sekä ratsuväkeen soveltuvaa aseis-
tusta ja pukineita.

Ratsuväkiprikaatissa seurattiin myös tarkoin ulkomais-
ta kehitystyötä. Ulkomaisia ideoita hyödynnettiin aina so-
veltuvin osin suomalaisen ratsuväen kehitystyössä.

Satulavarustus
Ratsuväen toimintatavoista johtuen liikuttiin paljon maas-
tossa ja usein myös erillään kuormastoista. Tällöin oli tär-
keää, että satulassa pystyttiin kantamaan kaikki tarvittava 
materiaali ja välineet.

Vuoden 1919 materiaalihankintojen yhteydessä Suo-
men armeija hankki muun muassa saksalaisia Kruppin 
valmistamia ratsusatuloita varusteineen, joilla osittain 
korvattiin käytössä ollutta pääasiassa venäläistä ratsuva-
rustusta.

1920-luvulla ja osin 1930-luvulla käytössä olleisiin sak-
salaismallisiin ratsusatuloihin ei oltu kaikilta osin tyytyväi-
siä. Ne päätettiin korvata kotimaista tuotantoa olevilla Oy 
Åström Ab:n valmistamilla ratsusatuloilla 30-luvun puoli-
väliin mennessä.

Uudet satulat olivat Ratsuväkiprikaatin suorittaman ke-
hitystyön tulosta. Satuloita oli kahta mallia, miehistösatu-
la ja upseerisatula. Useimmat upseerisatulat valmisti lap-
peenrantalainen satulaseppä A. Järveläinen.

Näillä satuloilla suomalainen ratsuväki lähti vuoden 
1939 lopulla talvisotaan. Nämä suomalaiset ratsusatulat 
palvelivat Ratsuväkiprikaatin joukkoja koko toisen maail-
mansodan ajan. Satuloiden korkeasta laadusta kertoo se, 
että osa näistä satuloista on yhä edelleen käytössä esimer-
kiksi Rakuunakilta ry:n perinneratsastustoiminnassa.

Rakuunan ja Ratsumiehen varustus
Myös yksittäisen miehen varusteita kehitettiin määrätietoi-
sesti 20-luvun puolivälistä alkaen aina 1930-luvun puoli-

n Saksanniemen poliisikoululainen karoliinimallisessa 
univormussa ja sapelivarustuksessa. Miehellä on päässään 
karoliinimallinen kolmikolkkahattu. Varustukseen kuu-
luu venäläinen šaška m/1881, jonka olan yli kulkeva kan-
tohihna puuttuu. Jalassaan miehellä on rissakannuksin 
varustetut nahkasaappaat. Kuva: Itsenäistymisen vuodet 
1917–1920, osa 1. Painatuskeskus Oy. Helsinki. 1993. Kuva 
sivuilta 354.

n Kuvassa venäläisen ratsun varustus ohjesäännön mukaan. Satulaan kuuluu kak-
si nahkaista satulalaukkua. Satulalaukut on kiinnitetty satulan takaosaan hevosen 
kummallekin kupeelle. Satulahuopana käytettiin villakankaista vilttiä. Satulassa on 
kaksi mahavyötä ja rintaremmi. Hevonen on suitsitettu nivel- ja tankokuolaimin va-
rustetuin päitsin. Kuva: Ohjesääntö Rintamapalveluksesta Ratsuväessä I osa. Yksi-
tyis-, rivi- ja plutoonaharjoituksista. Helsingin sentraali-kirjapaino. Helsinki. 1890. 
Kuva on ohjesäännön kuva nro. 383 (uudelleen piirtänyt Kristian Värri).

n Kuvassa on ratsu-
väen upseerin ase-
puku m/22. Kauluk-
sessa on kornetin 
arvoasteen merk-
kinä yksi ruusu-
ke kummallakin 
puolella. Kuva: Val-
takunnan Puolus-
tusvoimien Virka-
pukuohjesääntö 
(V.P.O.). Valtioneu-
voston kirjapaino. 
Helsinki. 1930. Ku-
vataulu 1.
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väliin saakka, jolloin varusteissa päästiin talvisotaa edel-
täneelle tasolle.

Vuonna 1918 ratsuväki sai tunnusomaiset kaluunat 
m/18-asetakkinsa rinnukseen. Ratsuväen asepuku m/19 
punaisine housuineen oli jo lähes identtinen myöhemmän 
m/22-asepuvun kanssa. Juuri m/22-asepuvun punaisista 
”hurmahousuista” ja ryhdikkäästä luurankotakista tunnis-
tetaan suomalainen ratsuväki vielä tänäkin päivänä.

Puku m/22 on edelleen Rakuunasoittokunnan yhtenä 
virallisena esiintymisasuna, mutta se korvautunee vuoden 
2019 aikana uudella m/17-rakuuna-asulla.

Muita suomalaisen ratsuväen käyttämiä pukumalle-
ja ovat olleet m/27, kokeilupuku m/34 sekä m/36. Näis-
tä kaikista pukumalleista oli käytössä erityiset ratsuväelle 
soveltuvat mallinsa, joissa muun muassa takinhelmaa oli 
lyhennetty satulassa istumisen helpottamiseksi ja housut 
olivat varustettu lahkeissa olleilla nahkavahvikkeilla.

Kevyt aseistus
Aseistuksen osalta ratsuväen käytössä olivat ensin vuon-
na 1919 Ranskasta hankitut saksalaiset m/98a-karbiinit ja 
1920-luvun puolivälissä käyttöön otetut venäläiset ratsu-
väenkiväärit m/91.

1930-luvun puolivälissä ratsuväen käyttöön otettiin 
suomalaisen asekehityksen huipentumana ratsuväenki-

vääri m/27. Kiväärimalli perustui venäläiseen m/91-konst-
ruktioon ja oli siitä edelleen kehitetty ja lyhennetty ratsu-
väkikäyttöön kehitetty versio.

Upseereilla oli käytössään vyössä kannettava pistooli-
varustus. Yleisimmin sivuaseena käytettiin saksalaisia Pa-
rabellum (m/23) -pistooleja. 

Ratsuväen miekkojen mallit saatiin kehitettyä pää-
piirteissään jo vuoden 1919 kuluessa. Niiden hankintaan 
päästiin kuitenkin vasta 1920-luvun alussa pois lukien 
vuonna 1919 hankitut (4 000 kpl) ranskalaiset ratsuväen-
sapelit m/1822.

Teräaseiden osalta kehitys pysähtyi kuitenkin jo 1920-lu-
vun puoliväliin, jolloin syntyi ranskalaisen ratsuväensape-
li m/1822:n muunnoksena niin sanottu suomalainen rat-
suväen miekka. Modifikaatiossa miekan terää ja tuppea oli 
lyhennetty sekä kahvasta oli poistettu kaksi kolmesta väis-
timen kaaresta.

Lopuksi
Voidaan todeta, että kolmekymmentäluvun puolivä-
liin saakka jatkunut määrätietoinen kehitystyö ja ko-
keilutoiminta Ratsuväkiprikaatissa tuottivat toimivan ja 
taistelukelpoisen mies- ja hevoskohtaisen varustuksen 
suomalaisen ratsuväen tarpeisiin. Tällä varustuksella Rat-
suväkiprikaati lähti talvisotaan vuonna 1939. 
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n Vasemmalla kuvassa rakuu-
na 1930-luvun alun varustuk-
sessa. Aseena rakuunalla on 
kivääri m/27. Varustukseen 
kuuluu vyössä kannettava pat-
ruunatasku sekä aseeseen kiin-
nitettävä puukkopistin.

n Oikealla kuvassa rakuu-
na on jatkosodan aikaisessa 
taisteluvarustuksessa. Rakuu-
nan aseistuksena on Tikkakos-
ki Oy:n valmistama Suomi-ko-
nepistooli (Konepistooli m/31), 
joka on varustettu 70 patruu-
nan rumpulippaalla. Pääl-
lään rakuunalla on kesäpusero 
m/36 ja jalassaan suorat hou-
sut m/36. Varustukseen kuuluu 
leipälaukku sekä kaasunaama-
ri m/32 varusteineen. Vyötä-
röllä on miehistövyö m/30. Ra-
kuunan päätä suojaa sirpaleilta 
saksalaismallinen  teräskypärä 
m/17. P
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Satojen roolien miehen, näyttelijän ja  pe-
rinneratsastajan Petri Olavi Johanssonin 
terveys petti 13.10.2018 Järvenpäässä. Hä-
net kiidätettiin sairaalaan, jossa hän me-

nehtyi joitakin päiviä myöhemmin. Hän oli syntynyt 
6.9.1959. 

Petrin sydäntä lähellä olivat hevoset ja maanpuo-
lustustyö. Hän oli ratsastusseura Helsingin Wiisi-
kot ry:n kunniapuheenjohtaja sekä Reserviratsastajat 
ry:n pitkäaikainen aktiivijäsen toimien takavuosina 
muun muassa killan hallituksen jäsenenä ja yhden 
kauden sihteerinä. Johansson nähtiin usein esiinty-
mässä ratsain sotaväen perinneasussa eri tapahtu-
missa sekä kertomassa suomenhevosen roolista ja 
tärkeydestä maamme historian eri vaiheissa. Sotilas-
arvoltaan Johansson oli alikersantti. 

Työuransa Petri teki näyttelijänä teatteri Pienes-
sä Suomessa ja Helsingin kaupunginteatterissa. Sain 
toimia Petrin opettajana, kun hän suoritti ammatti-
opisto Liviassa metsätalouden perustutkinnon eri-
koisosaamisenaan hevosmetsurin pätevyys. Tuo-
na aikana tutustuin Petriin hyvin ja siihen, mitenkä 
määrätietoisesti hän suoritti sen, mihin ryhtyi. Petri 
oli aina iloinen, valmis auttamaan, valmis lähtemään 
sekä kannusti kanssaihmisiään elämän eri saroilla. 

Tunsimme Petrin avoimena, herkkänä ja empaat-
tisena ihmisenä, kansanmiehenä. Petri oli pidetty 
kaikkialla, missä hän liikkui, hän osasi ottaa kuuli-
jansa ja tehdä heihin lähtemättömän vaikutuksen. 
Muistamme hänet komeana ja ryhdikkäänä miehe-
nä rakuunaunivormussa hevosen selässä, mutta en-
nen kaikkea Petri oli ihminen, joka eli elämäänsä ot-
taen huomioon kanssaihmisensä ja ystävänsä. Hän 
oli isä, jolle jo aikuisikään ennättäneet lapset Aino 
ja Olli olivat tärkeitä ja joista hän oli ylpeä niin kuin 
isä lapsistaan voi olla. 

Joudumme elämämme aikana kohtaamaan asioi-
ta, joita emme voi ymmärtää tai käsittää, ja päiväm-
me ovat ennalta luetut ja korkeimman kädessä. Pet-
rin elämä päättyi aivan liian varhain. Hyvä ystävä ei 
kuole milloinkaan, hän elää ikuisesti ajatuksissam-
me, mielissämme ja muistoissamme. 

Lepää rauhassa ratsumies.

Reserviratsastajat ry, pj Mika Lehtinen

Kiltaveljeä muistaen 
– Petri Johansson muistoissamme
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Muuttuva yhteiskunta 
pakotti Puolustusvoimat 

muutokseen

Hevosesta 
traktoriin

n Traktori ja he-
vonen toukotöissä 
vuonna 1954. Kuva: 
Kuluttajain lehti 
19/1954, sivu 1.

Teksti perustuu Kristian Värrin Yleisesikuntaupseerikurssin diplomityö-tutkimukseen: 
Hevosesta traktoriin – Liikkuvuuskokeilujen kautta jalkaväen moottorointiin. MPKK 7/2017

n TEKSTI: KRISTIAN VÄRRI
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Vapaussota 1918
Ensimmäisen maailmansodan aikana so-
taa käyvien maiden joukot marssivat jalan 
ja niiden kuormastot olivat hevosvetoisia. 
Kuljetuksiin käytettiin tuolloin myös rauta-
tiekalustoa sekä moottoriajoneuvoja, mut-
ta hevonen oli ehdottomasti tärkein kul-
jetusväline. Moottoriajoneuvojen käyttö 
rajoittui pitkälti selusta-alueilla tehtyihin 
materiaalin ja henkilöstön kuljetuksiin.

Samalla tavoin toimittiin myös Suomessa vuoden 1918 
vapaussodan aikana. Vapaussodan aikana Suomen halli-
tuksen joukot käyttivät moottoriajoneuvoja niiltä osin kuin 
niitä tarjoutui käyttöön. Toiminta oli kuitenkin improvisoi-
tua ja erittäin pienimuotoista. Sodan aikana armeijan käy-
tössä oli yhteensä vain noin 150 moottoriajoneuvoa.

1920-luvun pohdintaa moottori- ja 
hevosajoneuvoista
1920-luvun alussa Suomen sotaväessä käytiin pohdintaa 
moottoriajoneuvojen ja hevosten keskinäisestä parem-
muudesta armeijan kuljetuksissa.

Moottoriajoneuvot todettiin hevosiin 
nähden huomattavasti tehokkaammiksi, 
mutta autoissa oli teknisiä heikkouksia, 
ja ne olivat talviolosuhteisiin sopimatto-
mia. Lisäksi niillä ei ollut juuri lainkaan 
maastoliikkuvuutta.

Vastaavasti hevosten hyvä maasto-
liikkuvuus sekä ympärivuotinen käyttö-
mahdollisuus puolsivat niiden käyttöä. 
Yhtenä isona ongelmana nähtiin hevos-

ten tarvitsema suuri huollon tarve.

Sodanajan kuljetuskysymys 1930-luvulla
Suomessa sodanajan kuljetuskysymyksien ratkaisemiseksi 
katsottiin tarvittavan otto-ajoneuvoja, sillä valtion niukat 
resurssit eivät mahdollistaneet sodan aikana tarvittavien 
ajoneuvojen hankkimista Puolustusvoimille. Puolustus-
voimilla oli käytössään vain se määrä kuljetusvälineitä, 
mikä välttämättä tarvittiin rauhanaikaisissa huoltokulje-
tuksissa sekä joukkojen koulutuksessa. Suomen kenttäar-
meija oli tarkoitus varustaa sodan aikana kokonaisuudes-
saan otto-ajoneuvoilla.

Suomen moottoriajoneuvokanta oli vuonna 1939 yh-
teensä noin runsas 61 000 ajoneuvoa, joista henkilöautoja 
oli melkein puolet ja kuorma-autoja lähes 20 000. Suomen 
hevoskanta arvioitiin tuolloin noin 400 000 hevoseksi, ja 
kantaa pidettiin hyvänä.

Talvisodan kynnyksellä suoritettiin siviiliajoneuvojen 
pakko-ottoja. Sodan alkaessa Puolustusvoimilla oli käy-
tössä noin 6 400 moottoriajoneuvoa, eli noin 2/3 Suomen 
sotakelpoisesta autokannasta. Hevosajoneuvot ja niiden 
varusteet olivat heikkokuntoisia ja sotilas-
käyttöön pääasiassa sopimattomia. Kenttäar-
meija oli pääosiltaan hevosvetoinen.

Sodan aikana saatiin vain vähän uusia 
moottoriajoneuvoja
Talvisodan ja välirauhan aikana Suomeen oli onnistut-
tu ostamaan ulkomailta jonkin verran uusia moottoriajo-
neuvoja. Jatkosodan aikana ulkomailta hankittiin yhteen-
sä vain noin 4 500 moottoriajoneuvoa. Kesäkuun lopulla 
1944 Puolustusvoimilla oli käytössään yhteensä 19 369 
moottoriajoneuvoa, joista kuorma-autoja oli 13 550. Kent-
täarmeija oli edelleen pääosin hevosvetoinen. Numeroi-

den valossa tarkasteltuna Puolustusvoimien moottoriajo-
neuvotilanne oli kohtuullinen, vaikkakin se heikkeni vielä 
jatkosodan lopulla ja sen päätyttyä.

Sodan jälkeiset ensimmäiset vuodet
Suomen puolustuksen kohdalla kehitys johti sodan jälkeen 
erinäisistä syistä alueellisen puolustuksen periaatteeseen. 
Sen tunnusomaisena piirteenä oli valmistautuminen tais-

teluihin samanaikaisesti koko vastuualueen 
syvyydessä. Tämän katsottiin vaativan jou-
koilta aikaisempaa suurempaa operatiivista 
liikkuvuutta.

Mahdollinen tuleva sota edellytti torjun-
takykyä Suomen ”kaikilla” rajoilla, jolloin 

käytössä tuli olla mahdollisimman paljon itsenäiseen toi-
mintaan kykeneviä yhtymiä. Divisioona kankeana ja hi-
dasliikkeisenä sopi tähän kehykseen varsin heikosti. Esiin 
nousi 1950-luvun alussa prikaatiorganisaatio. Tämä omal-
ta osaltaan määritti joukkorakenteen kehitystä ja suuntaa 
1950- ja 1960-luvuilla ja vaikutti samalla myös moottoroin-
nin kehitykseen. 
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n Kuvassa sotilaiden ajoneuvona on vuoden 1940 Ford-kuorma-auto. n Isäntä hevosineen on juuri poistumassa lautakunnan tarkastuksesta. 

...hevosten hyvä 
maasto-liikkuvuus 

sekä ympärivuotinen 
käyttömahdollisuus 

puolsivat niiden 
käyttöä. 

Kenttäarmeija 
oli pääosiltaan 
hevosvetoinen.
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Hevoset säilyivät sodan jälkeen 
kuljetusvälineenä
Hevosten merkitys Puolustusvoimien 
tärkeimpänä liikuntavälineenä säilyi en-
tisellään heti sodan jälkeisinä vuosina. 
Tämä korostui erityisesti jalkaväessä, 
jonka organisaatiossa hevosten osuus 
oli tuolloin edelleen hyvin suuri. Suo-
malaisten joukkojen hyvä maastoliik-
kuvuus haluttiin säilyttää, sillä sen kat-
sottiin tuovan omille joukoille etua 
vastustajan heikompaan maastoliikku-
vuuteen nähden.

Liikkuvuus korostui toisessa 
maailmansodassa
Kansainvälisten havaintojen ja tutki-
musten perusteella toisen maailman-
sodan aikana liikkuviin operaatioihin 
kyettiin suuren tulivoiman ansiosta. 
Lisääntyneestä tulivoimasta johtuen 
kuljetustarve kasvoi erityisesti ampu-
matarvikkeiden osalta. Tämä aiheut-
ti kuljetusvälinehuollolle muutospaineita ja sitä kautta 
kuljetusvälineiden huomattavan lisäyksen organisaati-
oissa.

Myös Suomessa pyrittiin paranta-
maan joukkojen liikkuvuutta ja tulivoi-
maa. Tulivoiman kasvusta johtuen jal-
kaväen raskaiden aseiden tuliannokset 
kasvoivat lisäten kokonaiskuljetustar-
vetta. Kuljetusvälineiden lisäystä or-
ganisaatioissa hidasti joukon liikettä. 
Tulivoiman kasvu lisäsi myös suojan 
tarvetta. Koska panssarointiin ei Suo-
messa juuri ollut edellytyksiä, haettiin 
suojaa hajauttamalla joukkojen ryhmi-
tystä. Hajauttaminen edellytti puoles-
taan liikkuvuuden nostamista, koska 
hajautetut joukot tuli tarvittaessa saada 
nopeasti kokoon.

Operatiivisen- ja taktisen 
liikkuvuuden yhdistäminen
Tähän operatiivisen- ja taktisen liikku-
vuuden yhdistämiseen liittyvään ongel-
maan pyrittiin löytämään ratkaisuja. Ja-
lan marssien ja hevoskuormastoihin 
sidottuna operatiivista liikkuvuutta ei 

kuitenkaan ollut. Ratkaistavana oli kysymys, kuinka takti-
nen liikkuvuus, joka vaatii hevosia, ja operatiivinen liikku-
vuus, johon hevonen ei sovellu, voitaisiin yhdistää.

Tähän katsottiin päästävän osittaisella moottoroinnil-
la sekä ruotsalaisen mallin mukaisella polkupyörien käy-
töllä. Polkupyörillä aikaan saatu iskuportaan suurentu-
nut marssinopeus edellytti raskaiden aseiden sekä huollon 
liikkuvuuden lisäämistä. Koska hevosten liikenopeutta ja 
vähäistä kuljetuskykyä ei voitu kasvattaa, tämän katsot-
tiin edellyttävän joukkojen moottorointia. Tukevien osien 
moottorointi ei saanut kuitenkaan sitoa 
joukkoja tiestöön, vaan sen tuli kye-
tä liikkumaan ja kuljettamaan raskasta 
aseistustaan myös tiestön ulkopuolella.

Taistelijan liikettä pyrittiin nopeutta-
maan polkupyörällä sekä keventämällä 
taistelijan kuormaa. Taistelijalta pois rii-
suttu materiaali tuli kyetä kuljettamaan 
eteenpäin. Huomiota kiinnitettiin myös 
joukkojen raskaaseen aseistukseen ja 
kalustoon, jonka tuli olla mahdollisim-
man maastokelpoista, eli hevosvetoista tai vastaavasti 
maastokelpoisesti moottoroitua.

Muuttuva yhteiskunta pakotti Puolustusvoimat 
muutokseen
Sodanjälkeisinä ensimmäisinä vuosikymmeninä Puolus-
tusvoimissa seurattiin suomalaisen yhteiskuntarakenteen 
muutosta agraarisesta teolliseen yhteiskuntaan sekä eri-

tyisesti maa- ja metsätaloudessa tapahtunutta koneellistu-
mista.

Hitaasti alkanut suomalaisen yhteiskunnan toipumi-
nen sodasta, mihin liittyi suuren siirtolaismäärän uudel-
leen asuttaminen eri puolille Suomea, muutti yhteiskuntaa 
merkittävästi. Syntyi runsaasti uusia pientiloja ja tilako-
ko keskimäärin pieneni, mutta toisaalta jokaisella tilalla 

tarvittiin edelleen hevosen työpanosta. 
Hevosten kokonaismäärä Suomessa kas-
voi sodanjälkeisinä vuosina saavutta-
en huippunsa vuoden 1950 alussa ollen 
410 000 hevosta. Tämä oli riittävä määrä 
koko Suomen kenttäarmeijan tarpeisiin 
ilman, että hevosten ottaminen kenttä-
armeijan käyttöön sanottavammin oli-
si vaikeuttanut maataloustöiden suorit-
tamista.

Maaltamuutto nopeutuu
Teollistumisen mukanaan tuoma muuttoliike maalta kau-
punkeihin vähensi työvoiman määrää maaseudulla ja nos-
ti samalla työvoimakustannuksia. Tämä kehitystrendi 
omalta osaltaan pakotti maa- ja metsätalouden koneellis-
tumaan, mikä puolestaan vähensi entisestään ihmistyön ja 
hevosten tarvetta maaseudulla.

Hevosten määrän alkaessa laskea vähitellen 1950-luvul-

Tarkastuksen jälkeen oli jäähy-
väisten aika. Kyllä siinä muutama 
kyynel saattoi poskelle vierähtää. 
Kuvassa Emilia Ristola hyvästelee 
Vilpotarta. 
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ajossa Hämeenlinnan lä-
histöllä talvella 1963. 

Taistelijan 
liikettä pyrittiin 
nopeuttamaan 
polkupyörällä 

sekä keventämällä 
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n Viljanleik-
kuuta Mäntsä-
lässä elokuus-
sa 1958. 
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la vastaavasti maataloustraktorien määrä lisääntyi. Tämä 
kehitystrendi alkoi näkyä yhä selkeämmin 1950-luvun 
alusta lähtien. Traktorit korvasivat hevoset 1960-luvun ai-
kana maa- ja metsätalouden vetojuhtana. Vaikka 1950-lu-
vulla koko kenttäarmeija kyettiin vielä varustamaan tarvit-
tavilla hevosajoneuvoilla, Puolustusvoimissa tiedostettiin 
erittäin hyvin tulevaisuudessa tapahtuva hevosten määrän 
nopea aleneminen.

1960-luvun loppupuolella yhä har-
vinaisemmiksi käyneet hevoset olivat 
useissa tapauksissa jo pois aktiivikäy-
töstä ja usein varsin tottumattomia he-
vosajoneuvoihin vähäisestä käytöstä 
johtuen. Hevosajoneuvot sekä niiden va-
rusteet pikkuhiljaa käytön puutteessa ra-
pistuivat ja ennen pitkää katosivat koko-
naan.

Hevosmiestaito katoaa
Hevoskannan hupenemisen lisäksi toisena hevosvetoisen 
kenttäarmeijan kannalta huolestuttavana piirteenä nähtiin 
1950-luvun alkupuolelta alkaen yleinen hevosmiestaidon 
heikkeneminen. Maa- ja metsätalouden koneellistumisen 
myötä hevosmiestaidon tarve väheni ja unohtui pikkuhil-
jaa sekä monilta osin myös katosi vähitellen Suomesta vii-
meistään 1960-luvun aikana.

Vastaavasti traktorimiesten määrä kasvoi maatalo-
ustraktorien yleistyessä Suomen pelloilla ja savotoilla. He-
vosmies- ja traktorimiestaitoihin liittyvää kehitystrendiä 

voidaan oikeutetusti pitää yhtenä merkittävänä mootto-
rointia puoltaneena tekijänä.

Hevosessa oli heikkouksia
Hevoseen itseensä ja sen sotilaalliseen käyttöön liittyi 
myös monia heikkouksia ja haittoja. Hevosten osalta heik-
koutena nähtiin muun muassa sen tarvitsema rehu, jon-

ka saanti maastosta talvella oli lähes 
mahdotonta, vaikeassa maastossa hel-
posti tapahtuva jalkojen loukkaantumi-
nen, väsyminen ja levon tarve, liikku-
misen hitaus, varsin pieni hyötykuorma 
ja suuri hoidon tarve. Hevoset sitoivat 
henkilöstöä runsaasti vuorokauden ym-
päri. Lisäksi hevoset saattoivat reagoida 
ulkoisiin ärsykkeisiin välillä hyvinkin 

ennakoimattomasti. Nämä edellä kerrotut hevosiin liitty-
vät monet haasteet puolsivat joukkojen moottorointia.

Miksi maataloustraktoreita ei käytetty 
aikaisemmin Puolustusvoimissa?
Tarkasteltaessa maataloustraktorien sotilaallisia käyttö-
mahdollisuuksia tulee huomio kiinnittää Suomen traktori-
kantaan sekä traktorien teknisiin ominaisuuksiin.

Vielä 1930- ja 40-luvulla maataloustraktorien luku-
määrä Suomessa oli varsin pieni. Esimerkiksi sotavuosi-
na Suomen koko traktorikanta oli yhteensä noin 6 000 
traktoria. Maataloustraktorien tekninen suorituskyky oli tuolloin 

hyvin vaatimaton. Traktorit oli suunniteltu pelloilla tapah-
tuvaan työhön, ja niiden huippunopeudet olivat tuolloin 
vain 3–5 kilometriä tunnissa. Traktorien maantieliikkuvuut-
ta rajoittivat lisäksi niiden metalliset piikkipyörät, sillä vain 
harvoissa traktoreissa oli tuolloin vielä kumipyörät. Hyvin 
perustellusti voidaan sanoa, että Suomessa olleiden trakto-
rien pieni määrä ja erityisesti niiden tekniset rajoitteet esti-
vät traktorien sotilaallisen käytön ennen 1950-lukua.

Maataloustraktorien rautaiset piikkipyörät vaihtui-
vat 1940-luvun loppupuolella kumipyöriin. Tämä tekni-
nen muutos lisäsi traktorien tieliikkuvuutta huomattavasti 
ja avasi myös traktorien sotilaallisia käyttömahdollisuuk-
sia. Maataloustraktorien tekninen kehitys oli muutoinkin 
1940-luvun loppupuolella erittäin nopeaa. Uusien maata-
loustraktorien rakennetta pidettiin 1950-luvun alkupuolel-
la kuorma-autoihin verrattuna erittäin kestävänä ja ennen 
kaikkea yksinkertaisena. Tämän johdosta traktorien käsi-
teltävyys ja huoltotoimenpiteet olivat myös yksinkertai-
sia. Toisin sanoen traktorit olivat tuolloin jo sotilaskäyttöön 
varsin sopivia.

Kuorma-autot
Kuorma-auto oli sodan aikana ja heti sen jälkeen Puolus-

tusvoimien tärkein moottoriajoneuvo. Kuorma-autojen 
kuljetuskyky ja maantienopeus olivat 1940-luvulla riittäviä 
silloisia Puolustusvoimien tarpeita silmällä pitäen. Jouk-
kojen moottorointi perustui tuolloin suurelta osin juuri 
kuorma-autoihin.

Suomalaisten sota-aikana saamat kokemukset kuorma-
autoista olivat varsin myönteisiä. Kuorma-autojen epäkoh-
tana oli heikko maastoliikkuvuus. Lisäksi talvella tapahtu-
va liikennöinti kuorma-autoilla vaati lähes poikkeuksetta 
teiden aurauksia. Heti sodan jälkeen ei Suomessa ollut ot-
toteitse saatavilla kuorma-autoa parempaa sotilaskäyttöön 
soveltuvaa moottoriajoneuvoa. Oli tyydyttävä siihen, mitä 
oli saatavilla. 

Traktorista tulee armeijan uusi 
vetojuhta

Mallia Ruotsista
Puolustusvoimissa ymmärrettiin 1950-luvun alussa moot-
toriajoneuvojen tarjoamat mahdollisuudet, ja erityisesti 
maataloustraktorien käyttömahdollisuuksia sotilaskäytös-
sä haluttiin selvittää. Tähän ovat todennäköisesti vaikut-
taneet Ruotsista saadut myönteiset kokeilutulokset sikäläi-
sistä traktorikokeiluista.

...traktorimiesten 
määrä kasvoi 

maataloustraktorien 
yleistyessä Suomen 

pelloilla...
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n Puoliteloin varustettu Valmet 33D -maataloustraktori vetämässä 122 H 10-30 -haupitsia liikkuvuuskokeiluiden aikana.
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Traktoreita kokeillaan ja hevosista kaikki  
hyöty irti
Moottorointikokeilut traktoreilla aloitettiin kevättalvella 
1951. Alustavien kokeilujen perusteella maataloustrak-
torilla katsottiin olevan sotilaallisia käyttömahdollisuuk-
sia sekä kuorma-auton että hevosen korvikkeena.

Maataloustraktoreiden määrä ei vielä 1950-luvun 
alussa ollut ollut riittävä joukkojen laajempaan mootto-
rintiin. Tämän vuoksi maastoliikkuvuuden lisäämisessä 
päädyttiin hevosajoneuvojen määrän huomattavaan li-
säämiseen organisaatiossa. Tuolloin Suomen hevoskanta 
mahdollisti vielä hevosajoneuvojen lisäämisen. Samal-
la kyllä tiedostettiin, että kyseessä oli vain väliaikainen 

ratkaisu, sillä hevoskannan supistuminen oli tuolloin jo 
Puolustusvoimien tiedossa.

1950-luvun puolivälin paikkeilla hevosesta haluttiin 
saada kuljetusvälineenä mahdollisimman suuri hyö-
ty, kehittämällä hevoskuljetuskalustoa. Hevoskokeilu-
jen yhtenä tarkoituksena oli kouluttaa kantahenkilökun-
taa ja asevelvollisia hevoskuljetuksiin liittyen. Pelkona 
saattoi olla hevosmiestaidon katoaminen ja hyvien ai-
kaisempien käytänteiden unohtuminen.

Traktoreita ja hevosia vertailtiin kokeiluissa
1950-luvun puolivälin jälkeen Puolustusvoimissa selvi-

tettiin hevosten ja traktorien liikkuvuutta ja kuljetusky-
kyä. Kokeiluissa hevos- ja traktorivetoisia kuljetusvälinei-
tä verrattiin toisiinsa liikkuvuuden ja vetokyvyn osalta. 
Kokeilujen tulosten perusteella traktorien parempi veto- 
ja kuljetuskyky nousivat esille, mutta hevosten parempi 
maastoliikkuvuus tasoitti traktorien ylivoimaa.

Tärkeää on huomata, että kokeiluissa hevosvetoisuus 
edusti tuolloin vallitsevaa kuljetusjärjestelmää, jonka so-
danajan perustaminen oli valmiiksi suunniteltu. Vastaa-
vasti traktorivetoisuus edusti kokeiltavana ollutta uutta 
järjestelmää.

Kokeilujen tulokset olivat varsin myönteisiä ja tukivat 
traktorien käytön lisäämistä, mutta kokonaan hevosista ei 
tuolloin vielä päästy eroon, koska jalkaväen liikkuvuut-
ta ei kyetty kokonaisuudessaan ratkaisemaan moottoriajo-
neuvoilla. Siksi hevosten säilyttäminen nähtiin 1960-lu-
vulla joissakin tehtävissä maastoliikkuvuuden kannalta 
edelleen välttämättömänä.

Lopulta aika ajoi hevosen ohitse
1960-luvuvun aikana sodankuva ja taistelukenttä muut-
tuivat erityisesti liikkuvuuden osalta niin suuresti, että he-
vosten sotilaalliselle käytölle ei ollut enää edellytyksiä. 
Samaan aikaan tapahtunut maa- ja metsätalouden nopea 
traktorointi ja hevosten määrän voimakas väheneminen 
vaikuttivat omalta osaltaan Puolustusvoimien päätökseen 
luopua hevosista sodanajan kuljetusvälineenä.

Hevosista luopuminen tapahtui lopullisesti, vasta 
1970-luvun alussa, kun joukot oli saatu kokonaisuudes-
saan moottoroitua. Tämän jälkeen sodanajan organisaati-
oissa ei ollut enää ainoatakaan hevosta tai hevosajoneu-
voa. Aika oli ajanut sananmukaisesti hevosen ohitse.

n Suomalaista ratsuväkeä 
marssilla keväällä 1940. 

n Kengityssepillä riitti sota-aikana askaretta. 
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P
erjantaina 15.3. oli lu-
vassa hieman erilainen 
työpäivä, sillä pääsin 
mukaan Kymen pio-
neeripataljoonan, Kori-

an Pioneerikillan ja Museo Militari-
an yhteistyössä toteuttamalle retkelle 
Hämeenlinnassa sijaitsevaan Museo 
Militariaan. Matkaan lähti kaksi lin-
ja-autollista KYMPIONP:n aliupsee-
rioppilaita sekä muutamia innokkai-
ta kiltalaisia.

VARUSKUNNASTA lähteneet bussit 
pysähtyivät Kouvolassa ja Lahdes-
sa poimimaan kiltalaiset kyytiin, ja 
sitten lähdettiin suuntaamaan kohti 
museota. Matkalla Korian Pioneeri-
killan varapuheenjohtaja Esa Simpa-
nen antoi aliupseerioppilaille tietois-
kun killan toiminnasta ja kaikille 
jaettiin flyer, jossa kerrottiin, miten 

kiltaan voi liittyä, minkälaista toi-
mintaa siellä järjestetään ja mitä jä-
senmaksu sisältää.

KUN SAAVUIMME Hämeenlinnaan, 
meidät jaettiin kahteen ryhmään, 
joista toisen otti komentoonsa mu-
seoneuvos, everstiluutnantti Jaakko 
Martikainen ja toisen Museo Milita-
riassa tutkijana toimiva Samuel Fab-
rin. Nautittuamme maukkaat munk-
kikahvit suuntasimme kierrokselle, 
jonka alkuun katsoimme dokument-
tielokuvan Ihantalan ihmeestä.

OPASKIERROS oli pioneeripainot-
teinen ja oppaamme Samuel Fabrin 
kertoi taitavasti ja innostavasti muun 
muassa pioneeriaselajin tärkeästä 
kehittäjästä Unio Sarlinista ja lukui-
sista muista henkilöistä ja tapahtu-
mista. Itselleni uusi tieto oli muun 

muassa se, että vuonna 1934 asetettu hyök-
käysvaunumiinatoimikunta kehitti kotimaisen 
hyökkäysvaunumiina m/36:n, joka oli ainoa 
tehdasvalmisteinen hyökkäysmiina ennen tal-
visotaa.

KIERSIMME museon kaikki kolme kerrosta 
ja opimme esimerkiksi sen, että pioneeri-sa-
nan käyttö Ruotsin armeijassa juontaa juuren-
sa Ruotsin ja Tanskan väliseen sotaan 1600-lu-
vulla. Ruotsin joukkojen komentaja asetti 
tuolloin marssikolonnien etujoukkoon 500 eri-
laisilla työaseilla varustettua miestä, joita kut-
suttiin nimellä ”pijoniers”. Kierroksen jälkeen 
kokoonnuimme vielä museon pihalla olevaan 
tykkihalliin, jossa museoneuvos Jaakko Mar-
tikainen veti päivän annin loistavasti yhteen 
ja antoi aliupseerioppilaille hyviä ohjeita niin 
loppupalvelusaikaan kuin elämään yleensäkin. 

ANTOISAN museo-ohjelman jälkeen oli mu-
kava suunnata kohti koti-Lahtea, iso kiitos pa-
taljoonalle, killalle ja museolle hyvin järjeste-
tystä ja mielenkiintoisesta matkasta!

Matkaan oli lähtenyt myös Virolah-
delta kotoisin oleva aliupseeriop-
pilas Mikko Torri, joka suostui toi-
misto- ja viestintäsihteerin pieneen 
haastattelutuokioon.

Miten päädyit pioneeriksi, oliko se 
tarkoituksellista vai vahinko?

– Se tuli vähän yllätyksenä, ku-
vittelin että minusta tulee ehkä 
tykkimies. Koulutus on kyllä yl-
lättänyt positiivisesti ja ollut mie-
lenkiintoista. Vaikka joskus ajatte-
lin, että voisin olla armeijassa vain 
puoli vuotta, niin nyt lääkintä-AUK 
kiinnostaa kovasti ja toivon pääse-
väni sinne.

Mitä pidit Museo Militaria -reis-
susta?

– Tosi hyvä! Oppaana ollut evers-
tiluutnantti Martikainen oli tietävä 
ja innostava opas. Vaikka koulutuk-
sessa on ollut rankat pari viikkoa 
takana ja vähän aamulla mietitytti, 
että minkälainen matka tästä tulee, 

niin päivä oli tosi onnistunut, ja nyt 
on kiva lähteä ansaitulle lomalle.

Olivatko reserviläisjärjestöt sinul-
le tuttuja ennen nyt saatua pientä 
tietoiskua?

– Eivät olleet juurikaan tuttuja, 
eivätkä ne oikein näy nuorille. Oli 
ihan mukava saada tietoa toimin-
nasta ja esite.

Minkälaisella toiminnalla saadaan 
nuoria mukaan?

– Erilaiset tutustumiskäynnit ja 
koulutukset ovat hyviä, ja on tärke-
ää, että on aiheeseen kunnolla pe-
rehtynyt ja innostava kouluttaja. 
Kun asiat kerrotaan kiinnostavas-
ti ja niin, että esimerkiksi koulutuk-
sissa osataan lukea ja tulkita kou-
lutettavaa joukkoa, päästään hyviin 
tuloksiin. Markkinointimateriaa-
leissa yksinkertaiset ja selkeät ele-
mentit toimivat hyvin.

Kiitos Mikolle haastattelusta!

n TEKSTI JA KUVAT: MPKL:N TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERI VEERA VANHANEN

Korian Pioneerikillan matkassa  
Museo Militariassa

n Maalitaulu vuodelta 1884: ampuma-
kilpailussa ammuttiin 142 metrin eli 
200 arsinan matkalta makuulta ja pis-
teet laskettiin virhepisteinä niin, että 
osuman arvo kerrottiin itsellään ja 
osuman neliöt laskettiin yhteen.

n Museoneuvos, everstiluutnantti Jaakko Martikainen johti toisen 
opaskierroksen ja veti hyvän yhteenvedon päivän annista kierroksien 
päätteeksi.

Aliupseerioppilas Mikko Torri

n Aliupseerioppilas Mikko Torri.
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M
e, osana maavoimia, 
elämme 2020-luvul-
la hävittäjä- ja lai-
vuehankintojen aika-
kautta.  2020-luvulla 

luodaan kuitenkin pohja maavoimil-
le 2030-luvulla ja täten myös pionee-
riaselajille osana maavoimia. Siellä on 
jo mahdollisesti tulossa merkittäväm-
piä kehitystrendejä, jotka vaikuttavat 
toimintaamme. Näitä kehitystrende-
jä ovat varmasti keinoälyn käyttöön-
otto laajemmin, autonomiset välineet 
ja tiedustelutiedon tarkkuus. Varmaa 
on kuitenkin se, että paljon perintei-
siä menetelmiä ja välineitä on käytössä 
myös 2030-luvulla.

Pioneerikoulutus 2019
Osaamiskeskusten rooleja tarkenne-
taan vuonna 2019 siten, että KAIPR:sta 
tehdään liikkeenedistämisen osaamis-

keskus vuoden 2019 aikana. Muutos-
ten myötä KAIPR keskittyy jatkossa 
laajemmin suluttamiseen. Varusmie-
hille annettava pioneerikoulutus laa-
jenee Pohjois-Suomeen, kun Jääkärip-
rikaatissa aloitetaan pioneerikoulutus 
II/2019-saapumiserästä alkaen. Tällä 
hetkellä rakennamme valmiutta aloit-
taa koulutus yhdellä pioneerijouk-
kueella. Lisäksi suunnittelemme pio-
neerikoulutuksen aloittamista Kaartin 
jääkärirykmentissä II/2020-saapumi-
serästä alkaen. Koulutus alkanee pio-
neerijoukkueen vahvuudella, ja sen 
painopiste tulee olemaan rakenne-
tun alueen pioneeritoiminnassa. Hen-
kilökunnan täydennyskoulutusta ke-
hitetään edelleen vuonna 2019 siten, 
että kurssien määrää karsitaan vuon-
na 2020. Jatkossa pyrimme siihen, että 
koulutusresurssit ja alueet vastaavat 
entistä paremmin organisaation koulu-
tustarpeita. Tänä vuonna tarkistamme 

kaikki perustaistelumenetelmämme 
ja laitamme ne PANOS-järjestelmään. 
Koulutus 2020 tekee tuloaan, ja olem-
me aselajina eturintamassa kehittä-
mässä koulutustamme. 

Vapaaehtoista maanpuolustus-
koulutusta kehitetään siten, että kil-
lat ovat yhä merkittävämmässä roo-
lissa eri harjoitusten suunnittelijoina 
ja kouluttajina osana Maanpuolus-
tuskoulutuksen (MPK) järjestelmää. 
Tätä järjestelmää kokeillaan pilottina 
Kymen pioneeripataljoonan ja Korian 
Pioneerikillan johdolla. Järjestelmän 
tarkoituksena on teemoittaa koulu-
tustapahtumia yleis- ja operatiivisten 
teemojen alle. Täten koulutuksesta 
ja harjoituksista saadaan toisiaan tu-
kevia ja maanpuolustusta yhä enem-
män kehittäviä kokonaisuuksia. Kil-
loilla on myös mahdollisuus saada 
järjestelmän kautta enemmän nuo-
rempia jäseniä mukaan toimintaan-
sa.

Merkittävät tilaisuudet
Tämän vuoden tärkein kokeiluharjoi-
tus on syyskuussa järjestettävä VAR-
KAUS19-testiharjoitus. Siinä Euroo-
pan suluttamisen kärkiosaajat Pohjan 
pioneeripataljoonasta Kainuun pri-
kaatista rakentavat sulutteen, jonka 
Kymen pioneeripataljoonan raivaa-
misen kärkiosaajat raivaavat tieosuu-
den osalta. Tapahtuma taltioidaan si-
mulaattoreilla, ja siihen osallistuu 
myös siviilituki. Tapahtuma järjeste-
tään syyskuussa, ja siihen tulee seu-
raajia myös ulkomailta. Suojelussa 
merkittävä tapahtuma on Mikkelissä 
toukokuussa järjestettävä Toxic Triage 
-harjoitus. Siellä testaamme suojelun 
osaamistamme eri ”caseissä” yhdessä 
muiden viranomaisten kanssa. 

Kansainvälistä yhteistyötä kehite-
tään edelleen. Olemme saaneet ko-
kemuksia Ukrainasta sekä luoneet 
hyvät suhteet eri osaamiskeskuksiin 
Euroopassa. Ruotsin ja Viron kans-
sa yhteistoiminta on ”viikoittaista”. 
Yhteistoiminta tulee jatkumaan ak-
tiivisena, mutta erityisesti Ruotsin 
kanssa pyrimme pääsemään konk-

reettiselle tasolle siten, että osallis-
tumme toistemme harjoituksiin eri 
joukkokokonaisuuksilla.

Hankkeiden osalta olemme hieman 
päivittäneet kehitysohjelmia. Hank-
keiden tuloksena saamme tietyn mää-
rä konkreettisia joukkoja valmiiksi. 
Materiaalisen kehittämisen osalta on 
tärkeää, että varmistumme siitä, että 
hankitut, uudet materiaalit/kalustot 
otetaan hallitusti käyttöön.

Tutkimuksen osalta olemme nyt 
hyvin tietoisia siitä, mitä meidän pi-
tää tutkia ja ketkä siihen osallistuvat. 
Tutkimushenkilöstön ja muu henki-

Tässä artikkelissa tuon 

esille muutamia asioi-

ta, joita tulemme  tänä 

vuonna tekemään. Vuo-

si 2019 tulee olemaan 

merkityksellinen, sillä 

aselajissamme tapah-

tuu monilla rintamilla 

paljon ja niillä luodaan 

pohjaa, kun siirrymme 

2020-luvulle. 

n TEKSTI: PIONEERITARKASTA JA  
E V MAT TI LAMPINEN
KUVAT: HAKKU-LEHTI

PIONEERIASELA JIN LI IT TO

Pioneerit kohti 2020-lukua

löstön yhteistyö on kehittynyt ja ke-
hittyy edelleen kuluvana vuonna. 

Paljon on tapahtunut ja paljon ta-
pahtuu vuonna 2019. Kovan työn 
ohella pyrkikäämme yksinkertaista-
maan toimintoja ja menettelyjä siten, 
että jaksamme kaikki tehdä työmme 
ilman ylimääräisiä kitkaa. 

Vuosi 2019 edellyttää meiltä kai-
kilta tekoja puheiden ohella. Edellä 
mainituilla askelmerkeillä menemme 
kohti 2020-lukua. 

Monipuolista ja uskottavaa toimin-
taa vuonna 2019 ja tulevaisuudessa-
kin.

Tämän vuoden tärkein kokeiluharjoitus 
on syyskuussa järjestettävä VARKAUS19-

testiharjoitus.
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K
uortaneella järjestettiin 
1.12.2018 Etelä-Pohjan-
maan Pioneerikilta ry:n 
käynnistävä kokous re-
serviläisjärjestöjen ko-

koustiloissa. Killan toiminta on ollut 
pysähdyksissä muutaman vuoden. 
Pioneeriaselajin Liitto ry kutsui ko-
koon killan ylimääräisen kokouksen 
toiminnan uudelleen käynnistämi-
seksi yhteistoiminnassa muutaman 
killan jäsenen kanssa. Paikalle käyn-
nistävään kokoukseen saapui seitse-
män jäsentä ja lisäksi Pioneeriase-
lajin Liitto ry:stä varapuheenjohtaja 
Aimo Hattula ja Hakun toimituspääl-
likkö Seppo Suhonen. Kaiken kaikki-
aan uudelleen käynnistettyyn kiltaan 
ilmoittautui 12 entistä ja uutta jäsentä 
Etelä-Pohjanmaalta.

Ylimääräisen syyskokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Aimo Hattula. 

Hän esitteli kokouksen aluksi Pionee-
riaselajin Liitto ry:n ja valtakunnal-
lisen kattojärjestön Maanpuolustus-
kiltojen liitto ry:n nykyistä toimintaa 

sekä aselajin koulutustoimintaa. Aimo 
Hattula esitteli kokoukselle päivite-
tyt uudet säännöt, jotka hyväksyttiin 
pienin tarkennuksin. Samoin hyväk-
syttiin killalle laadittu toimintasuun-
nitelma ja talousarvio vuodelle 2019. 
Jäsenmaksuksi päätettiin 40 €, mikä 
sisältää Hakku-lehden, Maanpuolus-

T
oivotamme tervetul-
leiksi kaikki pioneeri- 
ja suojelukoulutetut 
sekä muut reserviläi-
set kamppailemaan 

Pioneerijotos Parolan Leijona 2019 
-jotoksen voitosta. Luvassa on 
haasteita, joiden avulla kerrataan 
jo opittua ja opitaan jotain uutta 
niin aselajiosaamisen kuin yleisso-
tilaallisten tehtävien muodossa.

Partioiden (3–5 henkilöä) on il-
moittauduttava kirjallisesti 
9.6.2019 mennessä kilpailuorga-
nisaatiolle: tuomo.pohjantuli(at)
gmail.com

Ilmoittautumistiedoissa on oltava:
1. Joukkueen nimi, yhdistävä 

tekijä, taustayhteisö, 
kurssi (vast), joukkueen 
yhteyshenkilö

2. Kaikkien osalta täydellinen 
nimi: sukunimi, etunimet

3. Syntymäaika
4. Osoite
5. Sotilasarvo ja aselaji
6. Varusteiden koko (takki, 

housut, jalkineet ja kypärän 
koko S, M, L, XL)

7. Mahdolliset ruoka-
aineyliherkkyydet

8. Matkapuhelinnumero ja 
sähköpostiosoite

9. Majoitus-/ruokailutarve 
26.7.2019 saapuville 
kilpailijoille

Toimitsijoiksi kutsutaan tehtäviin 
halukkaita henkilöitä edellisvuosi-
en tapaan. Toimitsijoiksi haluavien 
on ilmoittauduttava 9.6.2019 kulu-
essa kirjallisesti em. osoitteeseen 
ilmoittamalla kohtien 2–9 mukai-
set tiedot sekä oman erityisosaa-
misensa.

Tapahtuma järjestetään Puolus-
tusvoimien vapaaehtoisena har-
joituksena. 

Panssariprikaati (PSPR) tukee jo-
toksen järjestelyjä. 
 
Toimitsijoiden tulee saapua pai-
kalle 26.7.2019 klo 8.00 mennessä 
ja kilpailijoiden 27.7.2018 klo 8.00 
mennessä. Kilpailijat ja toimitsijat 
varustetaan tarpeen mukaan.

Vierailijoilla on mahdollisuus tul-
la tutustumaan jotoksen kulkuun 
myöhemmin ilmoitettavan aika-
taulun mukaan. Halukkaat voivat 
ilmoittautua samaan sähköposti-
osoitteeseen, otsikolla ”vieraaksi”.

Jotokseen liittyviä lisätietoja saat-
te osoitteesta www.pioneerijotos.
fi tai sähköpostitse allekirjoituksen 
osoitteesta. 

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry    

Pertti Koivuaho
Puhelin 0400 238 632
pertti.koivuaho(at)gmail.com

PIONEERIJOTOS PAROLAN LEIJONA 2019
VALTAKUNNALLINEN PIONEERI- JA SUOJELUJOTOS

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry järjestää perinteisen, vuosittain 
järjestettävän valtakunnallisen Pioneeriaselajin Liitto ry:n 

pääkoulutustapahtuman, Pioneeri- ja suojelujotoksen. Jotos on 
kilpailumuodossa toteutettava koulutustilaisuus. Jotos järjestetään   

26.–28.7.2019 Parolannummella Hattulassa ja Hämeenlinnan Hätilässä, 
Panssariprikaatin (PSPR) tukemana.

taja-lehden ja kattojärjestöjen jäsen-
maksut. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Sami Pollari ja muiksi hal-
lituksen jäseniksi Lahja Halla-aho, 
Reima Haapoja, Raimo Saari, Jussi 
Mansikkamäki ja Jukka Vähämäki. 
Valittu hallitus on pitänyt järjestäyty-
miskokouksensa, ja varapuheenjoh-
tajaksi on valittu Lahja Halla-aho ja 
sihteeriksi Raimo Saari. Uusi hallitus 
työstää killan rekisteröinnin palautta-
misen Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisteriin.

Pioneeriaselajin Liitto ry ja Hak-
ku-lehti toivottavat killan mukaan toi-
mintaan vapaaehtoisen maanpuolus-
tustyön parissa. Toivotamme valitulle 
uudelle killan hallitukselle onnea ja 
menestystä killan toiminnan käynnis-
tämisessä.

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

Etelä-Pohjanmaan Pioneerikilta ry 
käynnistettiin uudelleen 1.12.2018

n Killan vasta valittu hallitus,  
vasemmalta Jussi Mansikka-
mäki, Sami Pollari, Jukka 
 Vähämäki ja Reima Haapoja, 
kuvasta puuttuvat Lahja Hal-
la-aho ja Raimo Saari.

Kaiken kaikkiaan 
uudelleen käynnistettyyn 
kiltaan ilmoittautui 12 
entistä ja uutta jäsentä 

Etelä-Pohjanmaalta.
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K
ainuun prikaatin Pohjan 
pioneeripataljoonan ja 
Pohjois-Suomen viesti-
pataljoonan valatilaisuus 
järjestettiin Oulussa Ou-

lu-hallissa 119-saapumiserän alokkail-
le perjantaina 8.2. Sotilasvakuutuk-
sen ja sotilasvalan antoi yhteensä yli 
600 tammikuussa 2019 palvelukseen 
astunutta varusmiestä ja -naista. Va-
kuutuksen ja valatilaisuuden jälkeen 
Kainuun prikaatin komentaja prikaa-
tikenraali Tuomo Repo ylensi vakuu-
tuksen tai valan antaneet alokkaat pio-
neereiksi tai viestimiehiksi.

Oulun sotilaskotiyhdistys oli jär-
jestänyt paikalle kaksi sotilaskotiau-
toa, joista yksi oli lainassa Kajaanin 
sotilaskotiyhdistykseltä, sekä sotilas-
kotiteltan. Kainuun prikaati oli lisäksi 
järjestänyt kalustonäyttelyn Oulu-hal-
lin ulkopuoliselle alueelle, omaisilla ja 
oululaisilla oli mahdollisuus tutustua 
Puolustusvoimien käytössä olevaan 
kalustoon. Pohjan Pioneerikilta oli 
järjestänyt kiltainfo- ja Hakku-lehden 
esittelypisteen kalustonäyttelyn yhte-
yteen. Esittelytehtävissä olivat aliker-
santit Veini Tiainen ja Leena Saha-
rinen 1.PIONK/POHPIONP/KAIPR 
sekä Pohjan Pioneerikillasta kiltalai-
set Jouko Lehtoranta, Antero Mik-
konen ja Seppo Suhonen. 

KAINUUN PRIKAATIN POHPIONP:n ja PSVP:n 
VALATILAISUUS OULUSSA 8.2.2019

Kainuun prikaati järjesti tilaisuu-
den yhteyteen Oulun koululaisille 
maanpuolustuspäivän ja INTTI-tutuk-
si esitelmätilaisuuden. Maanpuolus-
tuspäivässä kolme noin 100 oppilaan 
ryhmää tutustui kalustonäyttelyyn ja 
tehtävärasteihin. Rastien aiheina oli-
vat: sotakoira, ensiapu (ambulanssin 
esittely ja kiristyssiteen laiton esitte-
ly), metallin etsintä miinaharavalla, 
ryhmäteltan esittely, sotilasvarustei-

den esittely ja ekoaseammunta. INT-
TI-tutuksi esitelmät pidettiin kahdel-
la koululla.  

Tilaisuudessa Oulu-hallilla oli pai-
kalla noin 5 000 henkilöä, varus-
miesten omaisia ja oululaista yleisöä. 
Tilaisuus oli järjestelyiltään mieleen-
painuva ja juhlallinen. Esitän kiitok-
set Oulun kaupungille ja Kainuun pri-
kaatille hyvistä juhlajärjestelyistä.

n Valatilaisuuteen ryhmittyneet joukkoyksiköt, vasemmalla KAIPR:n lippu ja lippusaattue, seuraavana POHPIONP ja oikeal-
la PSVP lippuineen

n Varusteita esittelemässä vasemmalta alikersantit Heikki Ilkka ja Joel Kujan-
pää (TEKNK/POHPIONP/KAIPR).

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Vuoden valtakunnallisen va-
paaehtoisen pelastajan arvo 
myönnettiin kuusamolaisel-
le Jari Oikaraiselle. Huo-

mionosoitus annettiin Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun Pohjoisen alueen 
foorumissa Pikku-Syötteellä lauantai-
na 24.11.2018.

Etsintää ääriolosuhteissa
Arvonimen myöntämisen taustalla 
oli erityisesti lokakuinen, erittäin vai-
keissa olosuhteissa suoritettu hätäet-
sintä pimeällä Irnijärvellä. Oikaraisen 
henkilökohtaisella osuudella oli suuri 
osuus vesistöetsinnän onnelliseen pää-
tökseen ja järvellä kadonneen miehen 
hengissä selviämiseen.

– Poliisi otti suoraan minuun yh-
teyttä ja kysyi, onko Vapepalla käytös-
sä etsintään sopivia veneitä. Tarvitta-
van kaltaisia veneitä ei siihen hätään 
ollut, mutta tiesin itse vetouistelijana, 
keneltä haluttuja veneitä löytyy ja ket-
kä järvellä ovat aiemmin kalastaneet, 
Oikarainen kertoo.

Oikarainen ilmoitti käytössä olevan 
kaksi venettä ja sopi kierrettävät saa-
ret ja rannat. OHTO-järjestelmän kaut-
ta puolestaan tehtiin ennakkohälytys 
mahdollisia maastoetsintöjä varten. 
Ensimmäinen vene – jonka kyydissä 
Oikarainen itsekin oli – lähti vesille il-
tayhdeksältä.

– Suuntasimme etsinnät saatujen 
tietojen pohjalta järven pohjoispuolel-
le. Oli pimeää ja näkyvyys oli huono. 
Lisäksi satoi lunta ja tuuli oli kova. Keli 
oli niin huono, ettei helikopteria voi-
tu käyttää. Neljän tunnin etsimisen jäl-
keen, noin yhden aikaan yöllä, tehtiin 
havainto aaltojen alta paljastuvasta ve-
neen kölistä.

Poliisin koirapartio opastettiin alu-
eelle koordinaattien avulla. Kateissa 
ollut henkilö löytyi kaksikymmentä 
minuuttia koiran saapumisen jälkeen. 
Ilman lämpötila oli löytöhetkellä alle 

kymmenen astetta ja kadonneen ruu-
miinlämpö oli matala. Poliisin mukaan 
pelastuminen tapahtui viime hetkillä, 
sillä vakavasta hypotermiasta kärsinyt 
mies ei vastannut puhutteluun.

Pitkän linjan pelastaja
Oikarainen on Kuusamon paikallistoi-
mikunnan puheenjohtaja ja samalla 
alueen Vapepa-johtaja. Vapaaehtoisek-
si hän lähti jo kymmenisen vuotta sit-
ten.

– Taisi käydä niin, että jo toimin-
nassa ollut tuttava houkutteli mukaan. 
Jos joku läheinen, tuttava – tai kuka 
vaan – tarvitsee apua, niin on tärkeää, 
että pystyy myös auttamaan, Oikarai-
nen kertoo.

Oikaraisen mainitaan toimineen 
menestyksekkäästi Vapepa-johtajana 
useassa etsinnässä kuluneen vuoden 
aikana. Jopa kymmeniä vapaaehtoi-
sia etsinnöissä johtaneelle Oikaraiselle 
valtakunnallinen arvonimi tuli kuiten-
kin yllätyksenä.

– Onhan se hämmästys suuri, kun 
tällaiseen valitaan, hän sanoo.

Jari Oikarainen monessa 
mukana
Jari Oikarainen toimii aktiivisesti myös 
maanpuolustusjärjestöissä. Hän on so-
tilasarvoltaan kapteeni (reservissä) 
ja on Kuusamon Reserviupseeriker-
hon hallituksen jäsen toimien kerhon 
urheilu-upseerina. Hän on jäsenenä 
myös Pohjan Pioneerikillassa ja on toi-
minut vuosia killan vapaaehtoisessa 
koulutustoiminnassa aktiivisesti. Hän 
toimi muun muassa kurssinjohtajana 
perinnelinnoituskurssilla Tankavaaras-
sa, missä salvettiin ja pystytettiin hirsi-
korsu sotahistoriallisen polun varteen 
Metsähallituksen Tankavaaran luonto-
keskuksen läheisyyteen. Jari Oikarai-
nen on toiminut myös kurssinjohtaja-
na monella siltakurssilla Kainuussa, 
missä rakennettiin puurakenteisia 
kenttäsiltoja Kainuun rajavartioston 
käyttöön. Tällainen vapaaehtoisuus 
korostuu Jarin toiminnassa laajasti ja 
on varmasti hänelle elämäntapa. 

Esitämme lämpimät onnittelut Ja-
rille valinnasta vuoden ”Valtakunnalli-
seksi pelastajaksi”!

Kuusamolainen Jari Oikarainen 
vuoden ”Valtakunnallinen pelastaja”

n TEKSTI: VAPEPA (KAKSI ENSIMMÄISTÄ KAPPALET TA) JA SEPPO SUHONEN (VIIMEINEN KAPPALE)
KUVA: JARI HUHTAKALLIO

n Vuoden ”Valtakunnallinen pelastaja” Jari Oikarainen.
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R
aatihuoneen juhlasa-
li täyttyikin paitsi kilta-
veljistä- ja sisarista myös 
entisistä Jääkäritykistö-
rykmentin komentajista, 

yhteistyökumppaneista ja killan ys-
tävistä. Kunniavieraana juhlaan osal-
listui viimeinen elossa oleva tykis-
tön perinnejoukkojen edustaja, Kevyt 
patteristo 11:n sotaveteraani, reservin 
kapteeni Yrjänä Heikinheimo. Juhli-
massa olivat niin ikään tykistön tar-
kastaja, eversti Pasi Pasivirta, Hä-
meenlinnan apulaiskaupunginjohtaja 
Juha Isosuo, Maanpuolustuskiltojen 

n Ennen päiväjuhlan alkamista killan hallituksen jäsenet nostivat juhlamaljan killan kuudenkymmenen toimintavuoden 
kunniaksi. Vas. killan 1. varapuheenjohtaja Harri Virtanen, taloudenhoitaja Pekka Ahonen, Antti Mäkinen, Esko Taustila, kil-
lan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, killan lippuvastaava Kristian Nordenswan, Jääkäritykistörykmentin komentaja ja killan 
2. varapuheenjohtaja, everstiluutnantti Aku Antikainen sekä killan tiedotusvastaava Sirkka Ojala. Kuvasta puuttuu killan 
sihteeri Juhani Suni. 

Jääkäritykistön Kilta 
jääkäritykkimiesperinteiden vaalijana 

jo 60 vuoden ajan 
liiton puheenjohtaja Marko Patrakka 
sekä Jääkäripatteriston ryhmänjohta-
jat saapumiserästä III/62.

ENNEN PÄIVÄJUHLAN alkamista 
nautittiin makoisat täytekakkukah-
vit ja onniteltiin juhlivaa yhdistystä. 
Kilta oli toivonut, että lahjojen sijaan 
vieraat muistaisivat Jääkäritykistö-
rykmentin varusmiesten stipenditiliä. 
Tätä toivetta noudatettiinkin, sillä sti-
penditilin saldo karttui ilahduttavasti. 

HETI JUHLAN aluksi päästiin tykis-
töllisiin tunnelmiin. Hämeen Reservi-

Jääkäritykistön Kilta 

ry vietti 60-vuotisjuh-

laansa 15. joulukuuta 

arvokkaissa puitteissa 

Hämeenlinnan Raati-

huoneella. 

n TEKSTI: SIRKKA OJALA
KUVAT: SIRKKA OJALA JA RAIMO OJALA

n Kutsuvieraita eturivissä. Vas. juhlapuheen pitänyt kenraali Jarmo Peltola, Pia Rättö, killan kunniapuheenjohtaja Antero 
Rättö, eversti Pasi Pasivirta ja puolisonsa Ranja, Hämeenlinnan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo ja MPKL:n 
puheenjohtaja Marko Patrakka.

n Kenraali Jarmo Peltola piti mielenkiintoisen juhlapuheen.

läissoittokunnan kapellimestari Timo Tuunaisen 
kohottaessa tahtipuikkonsa kajahti Raatihuoneen 
upeassa juhlasalissa Kahdeksan tuuman kanuuna.  
Juhlavieraat toivotti tervetulleiksi avaussanoillaan 
killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari. Puheenjoh-
taja toi puheessaan esiin Hämeenlinnan ja tykistön 
pitkät yhteiset perinteet, sillä jo 1500-luvulla oli 
Hämeen vanhassa linnassa ja sen varastoissa lä-
hemmäs 100 linnoitus- ja kenttätykkiä. Puheenjoh-
taja totesi, että Hämeenlinnassa onkin ollut lähes 
aina tykistöä vuodesta 1918 alkaen, jolloin itsenäi-
sen Suomen aikana ensimmäinen tykistöjoukko, 
nimeltään Vuoristotykistöpatteristo, saapui Lap-
peenrannasta Hämeenlinnaan. Vasta vuonna 1985 
tykistö poistui kaupungista, kun Jääkäripatteristo 
muutti Linnan kasarmilta Parolannummelle.

Kilta oli toivonut, että lahjojen 
sijaan vieraat muistaisivat 
Jääkäritykistörykmentin 
varusmiesten stipenditiliä. 
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KILLAN HISTORIA alkoi vuonna 1958, 
jolloin joulukuun 17. päivä Suomen ka-
sarmin upseerikerholla pidetyssä koko-
uksessa 63 eri jääkäritykkimiespolven 
edustajaa päätti perustaa Jääkäritykistön 
Perinneyhdistyksen. Alkuvuosina perin-
neyhdistyksen toiminta keskittyi perinne-
aineiston keräämiseen sekä varusmiehil-
le lahjoitettavien vapaa-ajan välineiden 
ja palkintoesineiden hankkimiseen. Yh-
distys tuki myös patteristoa juhlien jär-
jestelyissä ja palkitsi palveluksessa kun-
nostautuneita varusmiehiä. Nykyisinkin 
kilta tulee Jääkäritykistörykmenttiä ja sen 
varusmiehiä stipendein ja muistoesinein 
rykmentin perinnepäivinä, kotiuttamis-
tilaisuuksissa sekä kurssien päätöstilai-
suuksissa.

PUHEENJOHTAJA Vahtokari toi puhees-
saan esiin myös Hämeenlinnan kaupun-
gin, rykmentin ja killan hyvän yhteistyön. 
Esimerkki siitä löytyy vain muutaman 

vuoden takaa, jolloin kiltalaiset yh-
dessä Hämeenlinnan kaupungin ja 
Panssariprikaatin kanssa kunnostivat 
Suomen kasarmilla jo pahasti samma-
loituneen tykistömuistomerkin. 

TILAISUUDEN juhlapuhujaksi oli 
saatu killan jäsen, kenraali Jarmo Pel-
tola. Puheessaan Peltola kertoi Jääkä-
ritykistömme historiasta ja jääkärityk-
kimiesten roolista kenttätykistömme 
ja maanpuolustuksemme rakentajina. 
Kenraali kiteytti puheessaan jääkä-
ritykkimiesten merkityksen Suomen 
kenttätykistölle ja laajemminkin koko 
maanpuolustukselle seuraavasti: ”He 
saivat kenttätykistöllisen perusopin ja 
erikoiskoulutuksen Saksassa sekä sy-
vensivät ja kartuttivat kokemustaan 
rintamalla Libaussa. Ennen Suomeen 
paluutaan he käynnistivät lisäharjoit-
telun ohella myös ohjesääntö- ja or-
ganisaatiotyön saksalaisen materiaa-
lin pohjalta. Vapaussodassa hankittiin 
rintamalla käytännön lisäkokemusta 
Suomen olosuhteissa sekä toimittiin 
muodostettujen joukkojen johtajina 

ja kouluttajina. Sen jälkeen jääkäri-
tykkimiehet toimivat nuoren sotavä-
en kenttätykistössä koulutus- ja ko-
mentajatehtävissä, joissa he edelleen 
jalostuivat merkittäviin johtotehtäviin 
talvi- ja jatkosodassa. Myös meri- ja 
ilmavoimat, suojeluskunnat ja Raja-
vartiosto käyttivät jääkäritykkimies-
ten taitoja hyväkseen.”

PELTOLA korosti puheensa lopuksi 
Jääkäritykistön Killan merkitystä jää-
käritykkimiesperinteiden ja yhteen-
kuuluvaisuuden vaalijana. Kuten Jää-
käritykistörykmentti, myös kilta vaalii 
sodanaikaisten Kevyt patteristo 11:n 

n Maanpuolustus-
kiltojen liiton pu-
heenjohtaja Marko 
Patrakka kiinnitti  
killan hallituksen 
jäsenen Esko Tausti-
lan rintaan MPKL:n 
hopeisen kiltaristin. 
Vierellä mitalia luo-
vuttamassa killan 
puheenjohtaja Ilkka 
Vahtokari.

ja Raskaspatteristo 14:n perinteitä. 
Peltolan mukaan perinteen vaalimi-
nen on erityisen tärkeää, sillä se luo 
joukkoon yhteishenkeä ja kannustaa 
sitä pyrkimään aina parempiin ja pa-
rempiin tuloksiin. 

TERVEHDYKSENSÄ juhlaan toivat 
maavoimat, Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry ja Hämeenlinnan kaupunki.

LÄMPIMÄT kiitokset juhlan järjes-
telyyn saadusta tuesta Maanpuolus-
tuskiltojen liitto ry:lle, Tykkimiehet 
ry:lle, Hämeenlinnan kaupungille ja 
Panssariprikaatille.

n Raatihuoneen juhlasali täyttyi jääkäri-
tykkimieshenkeä vaalivista kutsuvieraista 
ja yhteistyökumppaneista.

n Juhlan kunniavieras, Kevyt patteristo 11:n veteraani Yrjänä Heikinheimo 
täyttää tänä vuonna jo 97 vuotta. Vierellä Markku Heikinheimo. 

n Hämeen Reserviläissoitto-
kunta vastasi juhlan sotilas-
musiikista. Soittokuntaa joh-
ti Timo Tuunainen. Juhlassa 
kuultiin muun muassa musiik-
kikappaleet Suomen jääkäri ja 
Jääkärimarssi. Juhlassa esiin-
tyivät myös killan jäsenet te-
noriluutnantti Raimo Salo sekä 
Antti Hauhtonen. Heitä säesti 
Minna Kallasvaara. 



MAANPUOLUSTAJA 1•2019 5958 MAANPUOLUSTAJA 1•2019

Adventtina perustettiin ase-
ma OH3LB/SA Lempäälän 
Lempoisiin ja haettiin yk-
sityisomistuksessa oleva 

Kyynel lainaan ja suoritettiin laitteen 
testaukset. Harvinainen Kyynel-kau-
kopartioradio VRHAI tyyppi M10 on 
teholtaan 1 W.

Radion kyljessä olevan lyijykynä-
merkinnän mukaan  radio on käynyt 
Muurmanskissa 14.10.1942.

Aseman perustaminen alkoi asen-
tamalla lanka-antenni. Emme käyt-
täneet Kyynel-radion omaa anten-
nikaapelia vaan otimme brittiläisen 
80-luvun hf-partioradion PRC-320 
vastaavan lankadipolin käyttöön.

Antenni saatiin noin keskeltä kol-
men metrin ja päistään noin 1–1,5 
metrin korkeudelle.

Kyynel-radion lähetintä ei ensin 
adventin testauksessa saatu toimi-
maan. Soitimme OH6QR:lle Ähtäriin 
radiolaitteita hyvin tuntevalle Villel-
le, joka kunnosti vuoden 2015 tapah-
tumaan laitteen käyttökuntoon.

Suoritettiin etänä testausta, ja kun 
otimme radion lähetinkiteen pois, 
saimme lähettimenkin pelaamaan. 
Ehkä lähetinkide oli hajonnut tai sii-
nä on hapettumaa. No, sitten laite piti 
virittää oikealle lähetystaajuusalueel-
le. Tämän jälkeen saimme koeyhtey-
det Pirkkalaan ja Ähtäriiin, ja valmis-
telutyöt oli tehty.

Perinneradiotapahtumapäivänä 
6.12.2018 otimme yhteyden yleiskut-
sun OH3LB/SA-tunnuksella (/SA-tun-

nus on merkintä radiolaitteesta, joka 
on ollut käytössä sota-aikana) Tensun 
OH3FJQ:n kanssa kello 8.00.

Aamulla pimeällä radiosignaalin 
skippi oli pitkä Eurooppaan ja lait-
teesta kuului asemia Euroopasta säh-
kötyksellä, mutta varsin pian jo kel-
lo 9.00 saimme sähkötettyä Ruotsiin 
Uumajaan ja Oulun lähelle. Iltapäiväl-
lä saimme lukuisia sähkötysyhteyksia 
eri vasta-asemiin Suomessa. Asemalla 
myös vieraili muutamia henkilöitä ih-

mettelemässä, mikä on Kyynel-radio. 
Pyysimme heitä ottamaan muistoksi 
muutaman valokuvankin.

Tapahtumasta muodostui pieni-
muotoisuudestaan huolimatta mie-
leenpainuva päivä, sotaveteraanimme 
ja niin kutsutut Kyynel-miehet ovat 
sen ansainneet. Laitoimme tietoa ta-
pahtumasta myös sosiaalisen median 
kautta. Näin perinne ja historia elää, 
kun sitä elävöitetään. 

n Tero Ahtee vasemmalla, Veikko Kuumola oikealla.

Pirkanmaan viestikilta 

radioaalloilla
n TEKSTI: VEIKKO KUUMOLA 
JA TERO AHTEE

Pirkanmaan Viestikilta yh-

teistyössä Lylyn Viestivarikon 

 Radiokerhon ja Lempäälän Re-

serviläisten kanssa osallistui 

6.12.2018 neljän vuoden tauon 

jälkeen Kyynel-radiolla Perin-

neradiotapahtumaan nro 27.

K
iltojen yksi keskeisim-
mistä tehtävistä on vaa-
lia aselajin tai joukko-
osaston perinteitä. Yksi 
etenemisreitti on tutki-

muksen tekeminen, ja sitä kautta saa-
tavan tietopääoman avulla voidaan 
tutkimuksen tuloksia jatkojalostaa 
tuottamalla julkaisuja, näyttelyitä ja 
esitelmiä.

Jo päätös lähteä tutkimustielle vaa-
tii lievää hulluutta, sitoutumista ja pit-
käjänteisyyttä. On oltava mielenkiin-
toiselta vaikuttava tutkimuskohde, on 
laadittava tutkimussuunnitelma sii-
tä, mitä tutkitaan, miten tutkitaan ai-
katauluineen ja ennen kaikkea tutki-
muskysymykset, jotka ohjaavat välillä 
harhaisella tutkijan polulla.

Tutkimustyö vaatii, ainakin pää-
kaupungista kaukana asuvilta, use-
ampia reissuja Helsinkiin, koska siellä 
sijaitsevat Kansallisarkiston arkisto-
aarteet. Yksittäisiä mappeja voi tilata 
myös ”periferiaan” maakunta-arkis-
tojen tiloihin, mutta tuokin maksaa 
melkoisesti.

Edellä mainitusta voi jo päätellä, 
että tutkimustyö vaatii jonkin verran 
rahaa, varsinkin jos kunnianhimoi-

sena tavoitteena on laatia tutkimus-
työ julkaisuksi. Onneksi maasta löy-
tyy tahoja, jotka voivat auttaa asiassa. 
Kiltamme on saanut apurahoja tutki-
muksiin ja näyttelyiden pystytyksiin 
ainakin seuraavilta tahoilta: Maan-
puolustuksen Viestisäätiö, Sotavahin-
kosäätiö ja Suomen Kulttuurirahaston 
Etelä-Savon rahasto. Kaikille säätiöille 
on aikanaan raportoitava rahan käy-
töstä varsin perusteellisesti. Apuha-
ran saamiseksi on tutkimussuunni-
telman oltava kaikin puolin kunnossa 
– eikä aina onnikaan potkaise.

Paljon löytyy materiaalia myös 
netistä, erityisesti sotapäiväkirjojen 
osalta. Kansallisarkistojen kansioita 
selvitellessä on pystyttävä tilaamaan 
tutkijasaliin halutut kansiot ennakol-

n TEKSTI: TAPIO TEIT TINEN 
KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N 
PUHEENJOHTA JA

Tutkimusta, julkaisuja, näyttelyitä ja esitelmiä: 

tutkimuksella sotahistoriaa 
tutuksi

Apuharan saamiseksi on 
tutkimussuunnitelman 

oltava kaikin puolin 
kunnossa...
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ta. Tämä haluttujen kansioiden en-
nakkoselvitys on välillä melkoista 
lottoa. Vaikka onkin perehtynyt tut-
kittavien kohteiden organisaatioihin, 
niin kansioiden sisällyskuvausten pe-
rusteella voi käydä niin, että kansios-
ta ei löydy kuin yksi asiakirja, josta on 
mahdollisesti hyötyä. Pitkämatkalai-
nen ei voi käyttää aikaansa asiakirjo-
jen asioiden kirjaamiseen muistiinpa-
noihin, vaan parasta on vain kuvata 
kyseinen asiakirja vaikkapa matkapu-
helimella ja siirtyä seuraavan asiakir-
jan kimppuun. Näitä satoja valokuvia 
voi sitten kotona rauhassa lukea.

Jotkut museot ja järjestöt ovat ol-
leet aikanaan kaukaa viisaita ja ke-
ränneet sodassa mukana olleiden 
henkilöiden haastatteluja aluksi haas-
tattelunauhoille, jotka myöhemmin 
on siirretty tekstimuotoon. Olemme 
saaneet omiin tutkimuksiimme esi-
merkiksi Päämajan viestikeskus Lo-

kin ja Rukajärven suunnalla taistellei-
den henkilöiden kertomuksia.

Erinomaiseksi hyödyksi tutkimus-
työlle on joku taho, jolla on tietotai-
toa ohjata työtä; meillä on ollut onni 
nauttia runsaasti tutkimustyötä ja jul-
kaisuja tehneen eversti Seppo Uron 
ohjauksesta.

Tutkimuksen valmistuttua alkaa 
seuraava vaihe, työn jatkojalostaminen 
julkaisuksi. Tähän liittyvät tekstiasun 
muotoilu ja kuva- sekä piirrosmateri-
aalin hankinta. Tätä työtä kannattaa 
tehdä ainakin osittain rinnan itse tut-
kimustyön kanssa. Varsinkin Kansal-
lisarkistosta saatavat kartat ja tekniset 
piirustukset ovat hyvä mauste julkai-
sussa. On syytä huolehtia mahdollis-

Tutkimuksen myötä saatua tietoa 
voidaan jalkauttaa eri muodoissa ai-
heesta kiinnostuneiden nähtäväksi ja 
kuultavaksi näyttelyiden, esitelmien 
ja lehtijuttujen muodossa.

Näyttelyiden kasaaminen on ihan 
oma projektinsa. Materiaalin keräämi-
en ja lainaaminen eri museoista vaa-
tii luottamuksellisia suhteita. Aiheen 
esillepano vaatii myös oman suunnit-
telunsa, valokuva- ja piirrossuuren-
nokset, selitetaulut eli koko kokonai-
suus sellaiseen muotoon, että näiden 
nostojen kautta asia avautuu katso-
jalle. Joskus käy niin hyvä tuuri, että 
Kansallisesta audiovisuaalisesta insti-

tuutista (Kavi) löytyy sopivaa tk-filmi-
materiaalia elävöittämään näyttelyä. 
Kavin fimivuokrat ovat varsin koh-
tuullisia. Näyttelyitä kannattaa myös 
kierrättää eri paikkakunnilla. Tällöin 
tuosta materiaalista ja työstä saadaan 
suurempi hyöty.

Kaakkois-Suomen Viestikilta on 
tehnyt kaksi tutkimusta ja niistä jul-
kaisut Päämajan salainen radiokes-
kus ja Viestisotaa Rukajärvellä. Mo-
lemmista on laadittu näyttely, joka 
on ollut vaihtuvien näyttelyiden ta-
lossa Museo Militariassa. Ensim-
mäinen on pysyvästi nykyään esillä 
Päämajan viestikeskus Lokissa ja jäl-

ten kuvien ja piirrosten immateriaali-
oikeuksista ja käyttöluvista.

Oikolukua ei koskaan tehdä liikaa: 
on korjattava joukko-osastojen kirjoi-
tusasuja, varsinkin lyhenteiden osal-
ta, lauseenrakenteita ja ihan perus 
pilkkuvirheitä. Tämä on varsin tus-
kastuttavaa hommaa, mutta kiittää lo-
pussa tekijäänsä.

Julkaisun taitto- ja painotyö kan-
nattaa kilpailuttaa, koska näissä on 
melkoisia eroja. Julkaisun kustan-
nuksiin vaikuttavat sivumäärän lisäk-
si kansitus ja paperin laatu. Moniväri-
siä julkaisuja ei ainakaan apurahoilla 
kannata ajatella.

On mahtava olo, kun kilta voi jär-
jestää noin puolentoista vuoden aher-
ruksen jälkeen uuden tutkimuksen 
julkistamistilaisuuden. Taas on pikku 
palanen historiaa saatu kasatuksi jä-
sennellyksi kokonaisuudeksi jälkipol-
ville.

Oikolukua ei koskaan 
tehdä liikaa...

kimmäinen Lieksassa Rukajärvikes-
kuksessa. Molempia aiheita on käyty 
esitelmöimässä Helsingissä, Iisalmes-
sa, Seinäjoella, Lahdessa, Kouvolas-
sa, Pieksämäellä, Hämeenlinnassa ja 
Mikkelissä hankkeiden puuhamiesten 
Martti Susitaipaleen ja Tapio Teitti-
sen toimesta.

Ja uutta pukkaa, työn alla on Yli-
johdon viestiverkot Suomen sodissa 
1918–1945. Tämäkin norsu syödään 
pala kerrallaan.

Tutkimuksen myötä saatua tietoa voidaan jalkauttaa eri muodoissa aiheesta 
kiinnostuneiden nähtäväksi ja kuultavaksi näyttelyiden, esitelmien ja 

lehtijuttujen muodossa.

n Kirjoittaja Kansallisarkistossa.

n Osa Vies-
tisotaa Ru-
kajärvellä 
-näyttelystä 
Lieksassa.
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S
uomenlinnan Rannikko-
tykistökilta valitsi 13.3. 
pidetyssä vuosikokouk-
sessaan  toimintaa johta-
maan jo kuudetta kaut-

taan Kristiina Slotten.
Killan toiminnassa tullaan kulu-

van vuoden aikana tehostamaan eri 
kohteiden, kuten Kajanuksen saunan 
ja Järvön, markkinointia ulkopuo-
listen tahojen/yritysvierailujen käyt-
töön. Killan hallinnassa olevat koh-
teet edustavat erilaista kiltatoimintaa: 
olipa kyseessä historiallisen ainulaa-
tuinen ja upea Kajanuksen sauna tai 
Kuivasaaren linnakesaari tykkeineen 
ja saaren saaristoluonto, kuten myös 
Järvössä, johon veneilijät ovat löytä-
neet laituripaikkansa. Kaikki kohteet 
vaativat myös jatkuvaa huolenpitoa ja 
korjaamista sekä paikkojen kunnossa-
pitoa unohtamatta ympäröivän saaris-
toluonnon suojelua.

Kristiina Slotte (puheenjohtaja, 
 kirjamyynti), puh. 050 525 0022, kris-
tiina.slotte@gmail.com

Järvö
Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjestetään jälleen Järvön 
lasten kesäleiri. Juhannuksen vietto on perinteinen ja tuo 
kiltalaiset nauttimaan keskikesän juhlasta upealle ulkosaa-
relle jo hyväksi koettuine ohjelmineen. Järvössä järjestetään 
lähes joka viikonloppu talkootoimintaa saaren huoltamises-
sa ja kohteiden korjaamisessa palvelemaan veneileviä killan 
jäseniä. 

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

Kuivasaari retkikohteena
Yksi Helsingin edustan vetovoimaisimmista saarista on pit-
kään salattuna saarena ollut Kuivasaari. Merelliseen tunnel-
maan pääsee noin puolen tunnin merimatkan aikana. Alka-
vana kesänä pääsee vielä käymään ja tutustumaan oppaan 
johdolla saaren monipuoliseen rannikkotykistön historiaan.

Saareen pääsy vaatii edelleen kulkuluvan ja rantautumi-
nen on kielletty. Saari on edelleen Puolustusvoimain hallin-
nassa. 

Kuivasaaren suurelle yleisölle tarkoitetut yleisöretket ovat 
kolmena viikonloppuna kesäkaudella.

Yksittäiset vierailijat ovat tervetulleita tutustumaan Kui-
vasaareen kesän aikana toteutettavien yleisöviikonloppu-
jen 6.–7.7., 20.–21.7. ja 3.–4.8 aikana. Opastetun kierrok-
sen aikana tutustutaan saaren aikaisempaan toimintaan ja 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta

n TEKSTI: SIRPA HOLMA
KUVAT: SLRT ARKISTO

Kajanuksen sauna
Upinniemen kärjessä sijaitseva his-
toriallinen Robert Kajanuksen ra-
kennuttama sauna on loistava sau-
nomis- ja palaveripaikka seurueille, 
yrityksille, luonnon kauneudesta ja 
kohteen erilaisuudesta nauttiville.

Kajanuksen saunan hinnat ovat 
varsin kohtuulliset 1–12 hlölle, miksei 
hyvällä kesäsäällä isommallekin seu-
rueelle sopiva. Kattoterassilta on upea 
näköala merelle.

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

Yksi Helsingin edustan 
vetovoimaisimmista saarista on 
pitkään salattuna saarena ollut 

Kuivasaari.
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historiaan varsin monipuolisesti. Suurin mielenkiinnon 
kohde on ollut ja on edelleen järeä 12 tuuman kaksois-
tykkitorni. Heinäkuun ensimmäiseen viikonloppuun on 
suunnitteilla myös luontokierros saaren ainutlaatuiseen 
kasvustoon ja linnustoon tutustuen.

Tuokaa mahdollisesti samaan aikaan kylässä olevat ul-
komaalaiset vieraanne tutustumaan sunnuntain jälkim-
mäisellä lähdöllä (kaikkina yleisöviikonloppuina) muu-
toin luoksepääsemättömään ainutlaatuiseen saareen. 

Saareen saapuvilla tulee olla henkilöllisyystodistuk-
set/passit mukana (sotilasalue). Näistä retkistä saa tarkat 
ohjeet osoitteesta: www.ihalines.fi/suomeksi/saannolli-
set/kuivasaari.

Saaristoluonnossa nähtävillä harvinaisia 
kasveja
Kuivasaari on myös kaunis ulkosaariston luontokohde. 
Kuten yleensäkin puolustushallinnon käyttämät alueet, 
niin myös Kuivasaari on pääosin säilynyt luonnoltaan sa-
manlaisena kuin se oli jo satoja vuosia sitten. Myöhem-
min saaressa 70-luvulle asti asuneiden sotilaiden perhei-
den toiminnoilla on myös ollut vaikutuksensa pieneltä osin 
saaren alkuperäiseen kasvillisuuteen. Saaressa on myös 
erittäin runsas lintu- ja perhoskanta. 

Yritykset ja yhteisöt voivat varata itselleen myös eril-
lisen retken Kuivasaareen.  Erillisryhmien vierailuista tu-
lee ottaa yhteys Kuivasaaren isäntään Mikko Lahtiseen 
p. 0400 472 779 tai lahtinen.mikko@kolumbus.fi.

Kirjallisuutta ja 
myyntiartikkeleita
Kristiina Slottelta voi tilata killan his-
toriikkia, joka julkaistiin killan 50-vuo-
tisjuhlavuoden pääjuhlassa Kuiva-
saaressa.

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

Killalta voi myös tilata killan julkai-
semia historiikkeja: Järvö, Kuivasaari, 
Mäkiluoto, Robert Kajanuksen sauna ja 
huvila sekä Vallisaari ja Kuninkaansaa-
ri. Kunkin kirjan hinta on 3,50 euroa + 
postikulut. Kirjat ovat Ove Enqvistin 
kirjoittamia. 

Saunasta on saatavilla myös ruot-
sinkielinen julkaisu nimeltään Robert 
Kajanus bastu och villa. Sen hinta on 
8 euroa sisältäen postikulut.

LISÄKSI MYYDÄÄN Ove Enqvistin 
kirjaa Itsenäisen Suomen Rannikkoty-
kit 1918–1998  12 euroa + postikulut, 
Suomen Rannikkotykit hintaan 25 eu-
roa + postikulut sekä Mäkiluoto, kalas-
tustukikohdasta linnakkeeksi hintaan 
20 euroa + postikulut.

Myynnissä myös Markus Mannisen 
teos Viapori, Merilinnoitus ensimmäi-
sessä maailmansodassa 1914–1918. 
Hinta on 12 euroa + postikulut.

 
KILTA ON TUOTTANUT Viipurinlah-
den ratkaisutaisteluista kesällä 1944 
DVD-esityksen. DVD:n hinta on 28 eu-
roa (postikuluineen). Kannattaa myös 
tiedustella muita killan toimintaa esit-
televiä DVD-levyjä.

Johtokunnan jäsenten 
yhteystietoja
Kristiina Slotte (puheenjohtaja, kirja-
myynti ja tiedotustoiminta), puh.  050 
525 0022, kristiina.slotte@gmail.com

Markus Aarnio (varapuheenjohtaja 
ja venetoiminta), puh. 040 513 0999, 
markus.aarnio10[at]gmail.com

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

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

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

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

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

Timo Siitonen (Kuivasaari ja venetoi-
minta/Ahven), puh. 0400 770 906, 
timo.siitonen@helkama-auto.fi

Uusi johtokunnan jäsen Vesa 
 Corenius, puh. 041 501 2716,  
vtcorenius@gmail.com

Nina Toivonen (Kuivasaaren emäntä), 
puh. 040 820 1122,  
ninamaija@luukku.com

Kapteeniluutnantti Tatu Vartiainen 
yhteydenpito Rannikkoprikaatiin

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

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

Vielä tällä hetkellä vielä Kui-
vasaari on Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan yl-
läpitämä museosaari. Kui-

vasaaren järeän tykin ylläpidosta ja 
ampumisen onnistumisesta vastaa RT-
killan oma tykkityhmä Puolustusvoi-
main tukemana.

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

Kuivasaari on edelleen sotilasalu-
etta, jonne ei saa saapua ilman asian-
mukaista lupaa. Saaressa oleva run-
sas rannikkotykistökalusto tykkeineen 
sekä maanalaisine käytävineen ja tiloi-
neen on museoitu, eikä ole enää ope-
ratiivisessa käytössä. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö-
kilta toimii yhteistyössä merivoimien, 
Sinisen Reservin MPK:n meripuolus-
tuspiirin sekä vapaaehtoista maan-
puolustustyötä tekevien tahojen 
kanssa. Kilta on Maanpuolustuskilto-
jen liiton jäsen.

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

Heinäkuun ensimmäiseen viikonloppuun on suunnitteilla myös luontokierros 
saaren ainutlaatuiseen kasvustoon ja linnustoon tutustuen.
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SRA-sääntöversio 7.0 hyväk-
syttiin 28.2.2019 RESUL:n 
hallituksen kokouksessa, ja 
se löytyy myös RESUL:n in-

ternetsivuilta osoitteesta www.resul.
fi. Sääntöversion 7.0 säännöt tulevat 
voimaan jo 1.3.2019, mutta RESUL:n 
SRA-toimikunta suosittaa kuitenkin, 
että säännöt otetaan kil-
pailuissa käytöön vasta 
1.4., jotta muutos on hal-
littu ja antaa siirtymäaikaa. 

Alla on listattuna oleelli-
simmat muutokset ja lyhy-
et perustelut näihin sääntö-
muutoksiin:

1.2.5 Virallisiin sarjoi-
hin lisättiin Y50-sarjan li-
säksi TST ja Naiset. Näin siksi, että 
TST-sarja on muodostunut viime vuo-
sina erittäin suosituksi ja vakiinnutta-
nut asemansa. Toisaalta taas nähtiin, 
että naisten sarja tulee olla tunnustet-
tu säännöissä. 

1.3.6 Ehdotonta oikeutta ampu-
jalla ampua tauluja aina, kun ne nä-
kyvät, lievennettiin hieman niin, että 

taulut pyritään sijoittamaan aina niin, 
että niitä voidaan ampua aina, kun ne 
näkyvät (aiemman ehdottoman ”pi-
tää voida ampua” -määräyksen si-
jaan). Tähän päädyttiin, jotta kilpai-
lunjärjestäjien välillä suhteettoman 
kova rakennusurakka helpottuu hie-
man, kun kaikkia tauluja ei tarvitse 

yrittää aina piilottaa. 
1.3.12 Haulikon max. 

laukausmäärää järkeistet-
tiin eli määrättiin yläraja. 

3.1.5. Tarkennettiin/lisät-
tiin näön- ja kuulonsuoja-
usta koskeva sääntökohta, 
jotta käytännöt olisivat yh-
teneväiset. 

3.2.15 Täydennettiin va-
hingonlaukaus-sääntökohtaa niin, 
että selkeästi aserikosta johtuva va-
hingonlaukaus turvalliseen suuntaan 
ei aiheuta hylkäystä. 

4.2 Lisättiin uusi ”VARO”-komen-
to, jotta tuomari voi puuttua jo siinä 
vaiheessa ampujan toimintaan, kun 
ampuja on tekemässä turvallisuusrik-
keen.

5.2.3 Avoimessa luokassa kiellet-
tiin ns. ylipitkien tukijalkojen tai use-
amman kuin yhden tukijalan käyttö. 
Kielto lisättiin, koska ei ole tarkoituk-
sen mukaista, että erikoisvälineistöllä, 
kuten pitkillä tukijaloilla, saa merkit-
tävää etua rastilla. 

5.3 Pistooliin sallitaan avoimessa 
luokassa jatkossa luistiin kiinnitettä-
vät punapisteet ja myös vaimentimet. 
Punapisteiden sallimiseen päädyttiin, 
koska asiaa on kyselty kentältä jo pit-
kään siitä syystä, että moni ampuja on 
joutunut lopettamaan lajin harrasta-
misen, kun ei ole enää kilpailukykyi-
sesti nähnyt rautatähtäimillä. Toinen 
peruste on, että punapisteitä on jo 
palveluskäytössä, joten ne ovat myös 
nykyään ns. kenttäkelpoisia, ja SRA:n 
tulee seurata kehitystä. Vaimentimien 
kiellolle ei nähty enää syytä, joten ne 
päätettiin sallia. 

5.6.2 Kotelosääntöön teimme tar-
kennuksia, jotta emme toisaalta kiellä 
säännöissä palveluskäyttöönkin hyvin 
sopivia koteloita, joissa hylsynpois-
toaukko näkyy. Toisaalta taas emme 
enää salli lajin hengen vastaisia pika-
vetotelineitä, jotka eivät tosiasiallises-
ti suojaa asetta kuten säännöissä on 
jo aiemminkin vaadittu. 

6.2.4 Lisättiin hyväksytyksi taulu-
tyypiksi myös ns. kongit sillä rajoit-
teella, että niitä ei voi käyttää RESUL-
mestaruuskilpailuissa. Kongien käyttö 
kilpailuissa nopeuttaa rastin läpime-
noaikaa, joten niiden salliminen näh-
tiin järkevänä. 

6.3.5 Lisättiin, että myös raken-
teet ovat lähtökohtaisesti läpäisemät-
tömiä, ellei rastikuvauksessa toisin 
määrätä. Näin ollen rastikuvaukseen 
ei tarvitse aina erikseen kirjoittaa, että 
rakenteet ovat läpäisemättömiä. 

6.6 Pistelaskutapaan teimme muu-
toksen kohtaan d) eli tämä järkevöit-
tää etenkin TA-rastien pistelaskua: 
aiempi pistelaskutapa teki sen, että 
jokainen rastin suorittanut kilpailija 
sai rastin max. pisteet, suoritusajal-
la ei ollut juurikaan merkitystä. Tämä 
pistelasku huomioi myös ajan merki-
tyksen, mikä on tunnuksenomaista 
SRA:lle. 

6.7.11 Lisättiin fyysisen vamman 
huomiointi sääntöihin. Näin tehtiin, 
koska tämä on asia, joka tulee huomi-
oida säännöissä. 

6.7.12 Lisättiin max. suoritusaika. 
Tämä mahdollistaa sen, että tuoma-
ri voi keskeyttää suorituksen kolmen 
minuutin jälkeen, mikäli ampuja ei 
itse halua lopettaa suoritusta ja pyrkii 
jatkamaan esim. aserikko-tilanteessa. 

SRA-toimikunta valmistelee päivitet-
tyä SRA-ampujakurssin ja SRA-tuo-
marikurssin koulutusmateriaalia, ja 
nämä julkaistaan mahdollisimman 
pian. SRA-toimikunta selvittää myös 
pistelaskun mahdollista muuttamista, 
ja selvitystyö valmistuu vuoden 2019 
aikana.

SRA-sääntöihin muutoksia

n TEKSTI: 
RESERVILÄISURHEILULIIT TO SEKÄ 
TOIMISTO- JA VIESTINTÄSIHTEERI 
VEERA VANHANEN

Maanpuolustuskiltojen liit-
to on yksi Reserviläisurhei-
luliiton (RESUL) kolmesta 
jäsenjärjestöstä. RESUL:n 
toimintaan kuuluvat eri-
laiset kilpailut, jotokset 
sekä kaikenlainen liikun-
taan ja urheiluun kannus-
taminen. Yksi suosituim-
mista toiminnan muodoista 
on sovellettu reserviläisam-
munta eli SRA, joka on toi-
minnallista ja turvallista 
aseenkäsittely- ja ampuma-
taitoa sekä aseiden käyt-
töä kehittävää ja mittaavaa 
 urheiluammuntaa.
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Kilpailu    Järjestäjä   Kilpailupaikka  Ajankohta
Perinneaseet    Keski-Suomi   Keuruu   18–19.5.
Pistooliampumajuoksu  Uusimaa   Mäntsälä   25.5.
Frisbeegolf    Pirkanmaa   Akaa    29.6. 
Reserviläisammunnat   Päijät-Häme   Hollola    6.7.
Reserviläisgolf    Etelä-Häme    Hämeenlinna   20.7.
SRA:n SM-kilpailut   Helsinki   Syndalen   20.–21.7.
Häyhä TA-kilpailu   TA-kilta   Vuosanka   16.–18.8.
Reservin amp.mestaruus  Päijät-Häme   Hollola    23.–25.8.
Kivääri 300 m    Päijät-Häme   Hollola    24.8.
Syysjotos ”Päämajajotos”  Suur-Savo   Mikkeli    27.–29.9
Maastokilpailu   Suur-Savo   Kangasniemi   19.10. 

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset muutokset:  resul.fi

RESERVILÄISURHEILULIITON 
KILPAILUKALENTERI 2019

P
uolustusvoimat, Maan-
puolustuskoulutusyh-
distys (MPK) ja Re-
serviläisurheiluliitto 
(RESUL) ovat käyn-

nistäneet yhteisen Lisää liikettä 
-hankkeen, jonka tavoitteena on 
antaa reserviläisille työkaluja fyy-
sisestä toimintakyvystään huoleh-
timiseen ja liikunta-aktiivisuuden 
lisäämiseen sekä tukea Puolustus-
voimien tulevien tehtäväkohtais-
ten vaatimusten täyttämistä. 

– Lähiaikoina Puolustusvoimat 
julkaisee luokittelutaulukot, jois-
sa on määritetty tehtäväkohtaiset 
fyysisen toimintakyvyn vaatimuk-
set. Tulevaisuudessa myös reservi-
läisiltä ja varusmiehiltä odotetaan 
hyvää fyysistä toimintakykyä, ker-
too MPK:n liikunta-asiantunti-
ja Matti Santtila.

Puolustusvoimien suoritusky-
vyn perustan muodostavat hyvin koulutetut ja toiminta-
kykyiset reserviläiset. Nykyaikaisen sodankäynnin fyy-
siset vaatimukset eivät ole keventyneet vaan päinvastoin 
jopa kasvaneet: operaatiot ovat siirtyneet metsistä asutus-
keskuksiin sisältäen runsaasti fyysisesti vaativia spurtte-
ja, ponnistuksia ja kiipeämistä lisäkuorman kanssa. Reser-
viläisten toimintakyky vuonna 2015 -tutkimus kuitenkin 
osoitti, että vain noin puolet reserviläisistä saavuttaa kes-
tävyyskuntonsa osalta sijoituksensa mukaisen fyysisen toi-
mintakyvyn tavoitetason.

– On tärkeää, että reserviläisiä kannustetaan ylläpitä-

mään sotilaan toiminnassa tar-
vittavaa fyysistä toimintakykyä, 
joka aktiivisen liikkumisen kautta 
ilmenee hyvänä fyysisenä kunto-
na ja yleisenä terveytenä. Reser-
viläisten toimintakyvyn säännöl-
linen seuranta on merkittävää 
niin Suomen puolustuskyvyn 
kuin kansaterveyden edistämisen 
kannalta, korostaa Puolustusvoi-
mien johtava liikuntasuunnitteli-
ja Kai Pihlainen.

Reserviläisten tehtäväkohtais-
ta osaamista ja fyysistä kuntoa 
on testattu vain satunnaisesti ker-
tausharjoituksissa ja kuntotes-
teissä. Lisää liikettä -hankkeen 
tavoitteena onkin tehostaa reser-
viläisten toimintakyvyn testausta 
sekä luoda siihen liittyvä seuran-
tajärjestelmä. Tarkoituksena on, 
että mahdollisimman moni saa-
daan testausjärjestelmän piiriin.

Lisää liikettä -hanke koostuu eri osa-alueista, ja jokai-
sella mukana olevalla toimijalla on siinä oma roolinsa. 
Hankkeessa tuotetaan testaukseen liittyvä tietojärjestel-
mä Tikki ja koulutetaan kuntotestaajia ympäri Suomea to-
teuttamaan kuntotestit. Puolustusvoimat antaa perusteet 
toiminnalle, RESUL vastaa Tikki-järjestelmän tuottamises-
ta ja ylläpidosta, ja testaajien koulutus ja kuntotestien jär-
jestäminen ovat MPK:n vastuulla. MPK vastaa myös reser-
viläisten tehtäväkohtaisten fyysisten taitojen ja kunnon 
kehittämisestä järjestämällä fyysisen koulutuksen harjoi-
tuksia ja liikuntatapahtumia.

Digitaalisuus on hankkeessa vahvasti mukana: reservi-
läiset voivat käyttää harjoitusohjelmapalveluna Puolustus-
voimien marsmars.fi-liikuntapalvelua, ja kuntotestien tu-
lokset kirjataan Tikki-tietojärjestelmään, josta ne voidaan 
tarvittaessa siirtää Puolustusvoimien tietojärjestelmiin.

Hankkeen kick off -tilaisuus järjestettiin Helsingin Ki-
sahallissa 26.2., ja paikalle oli saatu sekä loistavia esiinty-
jiä että kiinnostuneita sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden 
aluksi UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kertoi, 
miten kansalaisten fyysisen kunnon huononeminen vai-
kuttaa yhteiskunnallisiin kustannuksiin, ja tämän jälkeen 
oli vuorossa hankkeessa mukana olevien tahojen puheen-
vuorot. Puolustusvoimien koulutuspäällikkö, prikaatiken-
raali Jukka Sonninen korosti omassa puheenvuorossaan, 
että reserviläisten kunto on Puolustusvoimille tärkeä asia, 
sillä kyseessä on tärkeä osa koko Suomen puolustusjärjes-
telmän uskottavuutta.

Jone Nikulan juontamassa tilaisuudessa nähtiin myös 
vauhdikkaat esimerkkisuoritukset reserviläisten lihaskun-
totesteistä, jotka ovat vauhditon pituushyppy, etunoja-
punnerrus ja istumaan nousu. Mallisuorittajien joukossa 
oli myös kreikkalais-roomalaisen painin EM-mitalisti Eli-
as Kuosmanen, joka leiskautti näyttävän hypyn vauhdit-
tomassa pituudessa. Vauhdittomassa pituushypyssä on 
kolme suoritusta, ja etunojapunnerruksissa ja istumaan 
nousuissa mitataan minuutin aikana tehtyjen toistojen 
määrä. Kestävyyskuntoa mitataan 12 minuutin juoksutes-
tillä eli Cooper-testillä, ja yli 45-vuotiaat testataan UKK-kä-
velytestillä.

Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta: 
www.lisaaliiketta.fi.

n TEKSTI: VEERA VANHANEN JA LISÄÄ LI IKET TÄ -HANKE • VALOKUVAT: VEERA VANHANEN

Lisää liikettä!

n EM-mitalisti Elias Kuosmanen leiskautti 
näyttävän hypyn vauhdittomassa pituudessa.

Puolustusvoimat antaa perusteet toiminnalle, RESUL vastaa Tikki-järjestelmän 
tuottamisesta ja ylläpidosta, ja testaajien koulutus ja kuntotestien järjestäminen 

ovat MPK:n vastuulla.
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Kokoonnuimme Suinulan muistomerkil-
le tragedian 101-vuotispäivänä 31.1.2019. 
Kauniina talvipäivänä pitkän perinteen 
mukaisesti kunnioitimme vuonna 1918 
menehtyneiden muistoa.

Kapteeni res. Hannu Wirola Kanga-
salan reserviupseereista piti erittäin hy-
vän puheen. Hän kertasi tapahtumat 
mutta kehotti myös huomaamaan, miten 
maamme on monien vaikeuksien kaut-
ta kehittynyt nykyaikaiseksi itsenäiseksi 
valtioksi. Muistomerkille laskettiin neljä 
kaunista seppelettä: Tampereen ammatti-
korkeakoulun opiskelijakunnan, TAMK:n 
ja Insinööriopiskelijoiden seppeleet sekä 
Vapaussodan Perinneliiton, Vapaussodan 
Tampereen Seudun Perinneyhdistyksen 
ja Kangasalan reservijärjestöjen yhteinen 
seppele.

Puhuimme siitä, miten tällä traagi-
sella tapahtumalla oli valitettavat seura-
ukset. Se, että kirjallisen antautumisso-
pimuksen tehneet kylmästi surmattiin, 
johti vapaussodassa moninkertaisiin ja 
molemminpuolisiin kostojen kierteeseen. 
Suinulan tapahtumien yhteydessä kuoli 
kaikkiaan 17 suojeluskuntalaista, näistä 
varsinaisessa verilöylyssä 14, haavoittui 
26 ja vangiksi jäi 50. Joukkosurma huo-
mioitiin myös ulkomailla ja tuomittiin 
maassamme olleiden eri maiden konsuli-

n KUVAT JA TEKSTI JORMA HAUTALA • KIR JOIT TA JA ON AKTIIVINEN 
RESERVILÄINEN JA  LENTOVARIKON KILTA RY:N JÄSEN

Kunnianosoitus 
Suinulan muistomerkillä

en toimesta. Jyhkeälle muistomerkil-
le jäivät kauniit seppeleet ja vienossa 
tuulessa lepattavat ulkotulet sekä jääl-
yhty merkiksi muistamisesta ja kunni-
oituksesta. Tienoon peitti paksu puh-
das hanki.

Tilaisuutta jatkettiin TAMK:n viih-
tyisässä kabinetissa hyvällä kahvi-
tuokiolla. Samalla jutustellessamme 
historian perinnetietoa siirtyi meiltä 
vanhemmilta nuorille opiskelijoille.

n Juhlakulkue lippui-
neen saapuu muisto-
merkille.

n Kapteeni res. Hannu Wirola Kangasalan reserviupseereista piti erittäin hy-
vän puheen.

n Muistomerkki seppeleineen.

K
uopion Asevarikon Kilta ry järjesti killan li-
pun naulaus- ja vihkimistilaisuuden Kuopi-
ossa 30.11.2018. Tilaisuuden suunnittelu ja 
valmistelu käynnistyi jo yli vuotta aiemmin 
ja perusjärjestelyistä päätet-

tiin killan syyskokouksessa. Soittokunnan 
saamiseksi paikalle piti tehdä tukipyyntö 
Puolustusvoimille jo keväällä 2017. 

Lipun hankkimista edesauttoi Sotava-
hinkosäätiön myöntämä apuraha. Lippu 
suunniteltiin killan standaarin pohjalta, 
ja toimittajaksi valikoitui tarjouskyselyn 
perusteella Taitolippu Oy. Lipun koko on 
100 x 120 cm, lippukangasmateriaali 155 gr/m2, logo pai-
nettuna valkoiselle pohjalle. Lisäksi tuli kaksiosainen kan-
totanko yhteensä kolme metriä ja lippupussi. 

Netistä löytyi jonkin verran ohjeistusta tilaisuuden jär-
jestelyistä. Alla on mukailtu löytyneitä ohjeita tiedoksi niil-
le killoille, jotka ehkä suunnittelevat lipun hankkimista ja 
sen juhlallista käyttöönottoa.

Naulaustilaisuus on lipun vihkimiseen liittyvä juhlava 
tilaisuus. Lippukangas on kierretty tangon ympärille ja esi-
naulattu pyöreäkantaisilla somistenauloilla tankoon noin 5 
cm välein. Lippu on naulattu noin 20 naulalla. Lippuun on 

tehty jo tehtaalla esinaulaus: tällöin nau-
lat on jätetty noin 2 mm korkealle, ja var-
sinaisessa naulaustilaisuudessa naulaaja 
parilla vasaraniskulla suorittaa lopullisen 
naulaamisen. Naulaus aloitetaan ylhäältä 
kärjen juuresta. 

Ennen naulaamista lippu asetetaan 
avattuna pöydälle niin, että tangon kärki 
suunnataan yleisöstä katsoen vasemmal-

le. Naulaustilaisuuden vetäjä kutsuu naulaajat etukäteen 
tehdyn luettelon mukaisesti suorittamaan oman naulaami-
sensa. Naulaustilaisuuteen kuuluu lippukirja, johon nau-
laajat kirjoittavat nimensä. Naulauksen jälkeen lippu vie-
dään erilliseen tilaan vihkimisvalmisteluja varten. 

Lipun vihkiminen järjestetään välittömästi naulauksen 
jälkeen.  Suomen lippu on asetettu etukäteen paikoilleen 

n TEKSTI: OSMO HUOPAINEN, KUOPION ASE VARIKON KILTA RY:N PUHEENJOHTA JA • KUVAT: KUOPION ASE VARIKON KILTA

Lipun naulaaminen ja vihkiminen

Lipun hankkimista 
edesauttoi 

Sotavahinkosäätiön 
myöntämä apuraha.

n Lipun naulauspuuhissa 
killan puheenjohtaja ma-
juri evp Osmo Huopainen 
ja Maanpuolustuskiltojen 
liiton 2. varapuheenjohta-
ja Heli Eräkorpi.
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lipputankotelineeseen, jolloin sille ei tarvitse olla 
lippuvartiota. Vihittävä lippu tuodaan vihkimisti-
laisuuteen kevyesti tankoa pitkin laskostettuna ja 
lipunkantajana toimii lipun luovuttaja. 

Lippuvartijat asettuvat kannettavan lipun mo-
lemmille puolille. Sinivalkoinen airutnauha on 
miehillä oikean olkapään yli kiedottuna, ja nau-
ha on sidottu löysällä solmulla hieman vyötärön 
alapuolelle päiden ollessa yhtä pitkät. Sinivalkoi-
sessa airutnauhassa sininen on alapuolella. Vih-
kimisen aikana lippuvartijat seisovat lipun mo-
lemmilla puolilla ja lipunkantaja laskee lipun 
kunnia-asentoon.

Ohjelma on seuraava:
• Alkusoitto, lahjoittajien edustaja tuo 

laskostetun ja alaosastaan sidotun lipun, 
lipulla on lippuvartio

• Virsi sekä papin vihkimispuhe. 
Vihkimispuheessa käsitellään lipun 
aatteellista ja yhdistävää merkitystä, sen 
symboliikkaa ja ihanteita. Vihkimispuhe 
päättyy lauseeseen: ”Vihkikäämme tämä 
lippu omaan arvokkaaseen tehtäväänsä.”

• Yleisö kunnioittaa vihkimistä nousemalla 
ylös

• Vihkimisen alkaessa lippua kallistetaan, 
laskokset avataan ja lippu hulmahtaa esiin, 
vihkijä pitää lipusta kiinni. Vihkiminen 
päättyy rukouksen sanoihin ”Näin olkoon 
tämä lippu vihitty tehtäväänsä Isän, Pojan 
ja Pyhän Hengen nimeen, Amen.”

• Lipun luovutussanat ja luovutus
• Lipun vastaanottaminen ja vastaussanat
• Lipun siirtäminen telineeseen

Vihkimistilaisuuteen liittyy musiikkiesitys sekä 
kahvitilaisuus. Tällöin kaikki liput ovat telineissä 
ja viedään pois vasta tilaisuuden päätyttyä.

Ilmavoimien joukko-osastohistoriat ovat jälleen 

saaneet lisäteoksen, kun eversti Ari Jussila on 

kirjoittanut jatko-osan vuonna 1997 julkaistuun 

Karjalan Lennoston historiaan. Kirja kattaa 

ajanjakson vuodesta 1980 nykyaikaan. Käsitelty 

kausi on ilmavoimissamme ollut monessakin 

suhteessa hyvin tapahtumarikas, joten 

jatkohistoria on siinäkin suhteessa tervetullut.

K
irjan käsittelytavasta voidaan todeta, että sen 
kantava periaate näyttää olleen jakaa aiheen 
käsittely kuuteen osaan tai lukuun, jotka ku-
kin muodostavat sellaisenaan melko itsenäisen 
kokonaisuuden, joilla samalla on oma, vah-

va mielenkiintonsa. Käsittelytapa on selvä vastakohta rutii-
nimaiselle tapahtumakalenteria muistuttavalle kuvaukselle, 
jollaisia jotkut joukko-osastohistoriat ovat olleet. Tulosta voi 
pitää hyvin onnistuneena.

Ensimmäinen osa, Muutoksen tuulia, esittelee lennos-
ton toiminnan 1980-luvulla. Lukija saa tällöin hyvän ku-
van vuosikymmenen tilanteesta ja sen kehitystapahtumista. 
Uusi pääkalusto, MiG-21Bis-koneet, otettiin tällöin käyttöön. 
Tämä tuli sisältämään huomattavat määrät lisätyötä alkaen 
perusperehtymisestä konetyypin tekniikkaan, tyypin suo-
ritusarvoihin, huollon ja koulutuksen ongelmiin ym. Myös 
harjoituskalusto vaihtui, kun vuosikymmenen aikana otet-
tiin käyttöön Hawk Mk.51 -koneet.

Toinen osa, Kehityksen kärjessä, sisältää laajan kuvauksen 
niistä uudistus- ja kehittämistoimenpiteistä, joilla Suomessa 
pyrittiin saavuttamaan alan kehityskärki. Tässä jaksossa len-
noston pääkalusto jälleen vaihtui, ja uudeksi kalustoksi tuli 
laajan, suurta kansallistakin mielenkiintoa herättäneen va-
lintaohjelman jälkeen amerikkalainen McDonnell Douglas 
(F/A-18 Hornet). 

Uudistukset ulottuivat moneen muuhunkin toimintaan, 
mm. tietotekniikka vyöryi tällöin voimakkaasti esiin.

Kolmas osa Suorituskykyinen 
valmiusyhtymä antaa kuvauksen 
senlaatuisesta joukko-osastosta, 
jollaiseksi Karjalan lennosto oli 
valittu ilmavoimissamme. Tämä 
edellytti lennostolta laaja-alaista, 
monelle tehtäväalueelle suuntau-
tuvaa kehitystyötä. Lukijalle tämä 
antaa konkreettisen kuvan lennos-
ton toiminnan laajuudesta ja niis-
tä vaatimuksista, joita aseman saa-
vuttaminen edellytti.

Seuraava osa, Lennoston kan-
sainvälinen toiminta, on sellaise-
naan laaja kertomus siitä, kuinka 
Suomen sotilasilmailu nousi kan-
sainväliseen toimintaan mukaan. 
Karjalan lennostolle tämä mer-
kitsi hyvin työntäyteistä, uutta ja 
vaativaa työsarkaa, jonka tulokse-
na maamme kansainvälinen ase-
ma ja näkyvyys epäilemättä ko-
henivat. Tällainen toiminta jatkuu 
edelleen.

Viides osa, Uusimuotoinen hä-
vittäjälennosto, käsittelee niitä vai-
keita ja kipeitäkin ratkaisuja, jotka 
maamme valtiotalouden ajautumi-
nen matalasuhdanteeseen 1990-lu-
vulla välillisesti aiheutti ilmavoi-
mille ja koko maanpuolustukselle. 
Kyse oli tavallaan joukko-osasto-
jen välisestä kilpailusta, jossa kustannusten leikkaami-
sen seurauksena oli uhkana toiminnan supistuminen tai 
jopa joukko-osaston lakkauttaminen. Luku kertoo, kuin-
ka lennoston kävi – tuloksena oli uusimuotoinen Karja-
lan lennosto.

Viimeinen luku, Utin henki elää ja voi hyvin, on ke-
peähenkinen kertomus lentäjäyhteisön elämästä Savon-
maassa. Esittäköön jalkaväki vastaavaa! Toisaalta ei kui-
tenkaan ole unohdettu niitä mittavia perinteitä, jotka 
Lorentzin ja Magnussonin vuosilta ovat velvoittavina 
siirtyneet lennostolle.  

Kirjan kokonaiskuvasta ei juuri ole huomauttamista. 
Teksti on paljolti ammattikieltä, ehkä joillekin lukijoille 
vaikeaakin, mutta lukijathan ovat pääasiassa alan väkeä 
ja terminologia tuttua. Painovirheitä on vähän; niistä esi-
merkkinä mainittakoon, että Rissalan DC-onnettomuus-
vuosi oli 1978 (ei 1979). Kirjan ulkoasu valokuvineen on 
suorastaan loistelias. 

Teoksen suurin ansio on ehkä 
lukijalle annettu havainnollinen 
tieto, kuinka suuritöinen ja vai-
kea tehtävä Karjalan lennostolla 
ja koko ilmavoimilla on ollut ra-
kentaa korkeatasoinen, kansallista 
turvallisuutta edistävä rauhan ajan 
ilmatilan valvonta- ja vartiointijär-
jestelmä – sota-ajan vaatimuksia 
unohtamatta. Merkitystä on myös 
sillä, että tämä kaikki on saavutet-
tu – kuten lukija voi todeta – vain 
vahvalla ammattiasenteella ja ko-
valla, mutta ihmisläheisellä ja rati-
onaalisella työotteella.

Kokonaisuudessaan teos täy-
dentää Karjalan lennoston toi-
minnan kuvaa onnistuneesti. Kun 
ensimmäinen osa käsitteli varhais-
vuosia ja huipentui sotavuosiin ja 
niitä seuranneisiin kylmän sodan 
vuosiin, on uusi osa kattava ku-
vaus rauhan ajan ilmapuolustuk-
sesta, jossa korostuu oman alueen 
jatkuva, 7/24-valvonta suurine 
valmiusvaatimuksineen.

Eversti Ari Jussila on onnistu-
nut kirjoitustyössään hyvin. Hä-
nen intellektuelli ja yksilöä huo-
mioiva käsittelytapansa kuvastaa 
hienosti kirjan pääkohteen, Karja-
lan lennoston henkeä. Hänelle ja 

koko toimituskunnalle on esitettävä parhaat onnittelut ja 
suuret kiitokset.

Veli Pernaa

Kirja on tilattavissa sähköpostilla osoitteesta karjalanlen-
nostonkilta@gmail.com hintaan 30 euroa + mahdolli-
set postikulut 12 euroa. Veli Pernaan aiemmin kirjoitta-
ma Karjalan Lennoston historia 1918–1980, 528 sivua, on 
myös saatavana digitoituna muistitikulla hintaan 10  euroa.

Ari Jussila: Karjalan Lennosto 1980–2018  
Kylmästä sodasta kansainvälistymiseen.
Karjalan Lennoston Kilta r.y.
Raamatutrükoda OÜ, 2018-10-03
263 sivua.
ISBN 978-951-97839-1-8

n Lipun vihki kirkkoherra Matti Pentikäinen.

Ari Jussila: 

Karjalan Lennosto  
1980–2018 

Kylmästä sodasta 
kansainvälistymiseen

Kokonaisuudessaan 
teos täydentää Karjalan 

lennoston toiminnan kuvaa 
onnistuneesti.
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T
oiminta painottuu Vaa-
san kaupunkiin ja lähi-
kuntiin. Kilta on avoin 
kaikille maanpuolus-
tustahtoisille isänmaan 

ystäville, niin miehille kuin naisille-
kin. Isänmaallisten arvojen korosta-
minen, yleisen maanpuolustushen-
gen ylläpitäminen ja kohottaminen 
sekä erityisesti veteraanien perin-
nön vaaliminen ja siirtäminen uusil-
le sukupolville ovat killan keskeisiä 
tavoitteita ja toimintamuotoja. Kil-
lan alkuvuosina tehtäväkuvaan kuu-

lui myös maanpuolustukseen liittyvä 
koulutustoiminta, mutta MPK:n aloi-
tettua toimintansa systemaattinen 
koulutustyö jäi vähitellen pois ohjel-
masta. Kilta suuntasi toimintaansa 
osin uudelleen niin, että painopiste-
alueeksi tulivat maanpuolustukseen 
liittyvä perinnetyö, perinteiden vaa-
liminen ja niihin liittyvän tietoisuu-
den välittäminen uusille sukupolvil-
le. Tammisunnuntaina 1999 avattu 
Krigsveteranmuseét i Vasa – Vaasan 
Sotaveteraanimuseo on killan perin-
netyön tärkein työkalu.

Vaasan Sotaveteraani-
museo – veteraanien 
itsensä aikaansaannos
Vaasan Sotaveteraanimuseon ai-
kaan saaminen oli monien osapuol-
ten monivuotisen ja pitkäjänteisen 
työn tulos. Sotaveteraanit, rintama-
naiset ja lotat olivat 1980-luvulta 
lähtien suorittaneet jääkäriliikkee-
seen, vapaussotaan, suojeluskun-
ta- ja lottatoimintaan sekä erityisesti 
viime sotiimme liittyvän esineistön 
keräystä tavoitteenaan pysyvän 
maanpuolustusaiheisen näyttelyn 
tai museon aikaansaaminen Vaa-
saan. Viime vuosisadan lopun lä-
hestyessä hankkeen vetäjät kuiten-
kin katsoivat, että heidän voimansa 
eivät pitkään riittäisi näyttelytoimin-
nan ylläpitoon. He kääntyivät asias-
sa Pohjanmaan Maanpuolustuskil-
lan puoleen, joka ottikin vastuulleen 
tehtävän organisoinnin ja käytännön 
toteutuksen. Hanke sopi hyvin killan 
osittain muuttuneeseen tehtäväku-
vaan. Viestikapulan vaihto sujui kä-
tevästi, sillä keräyshanketta johtanut 
Vasa Krigsveterandistrikt – Vaasan 
Sotaveteraanipiiri rf:n puheenjohta-
ja Holger Strandberg oli toiminut 
vuoteen 1997 asti myös Pohjanmaan 
Maanpuolustuskillan puheenjohta-
jana. 

Museohanketta voitiin ryhtyä to-
teuttamaan, kun Harry Schauman 
Stiftelse luovutti vastikkeetta killan 
käyttöön n. 250 m2 kellaritilaa enti-
sestä Suomen Pankin Vaasan kontto-
rista, Kirkkopuistikko 22 A. Tila oli 
”raakaa” kellaritilaa, jota ryhdyttiin 
kunnostamaan museotarkoitukseen. 
Rakennustyössä tarvittava materiaali 
saatiin pääosin lahjoituksina, ja työt 
tehtiin talkoilla, suorittajina sotave-
teraanit ja entiset sotilaspojat. Lotat 
ja rintamanaiset osallistuivat esineis-
tön (erityisesti pukujen ja muiden 
tekstiilien) kunnostus- ja huoltotöi-
hin. Kalusteet saatiin pääosin lahjoi-
tuksina, joko valmiina tai materiaa-
leina, jossain määrin turvauduttiin 
myös ostoihin. Harry Schauman Stif-
telsen luovuttua omistuksistaan kiin-
teistössä museo on jatkanut tiloissa 
taloyhtiön vuokralaisena.

Tammisunnuntaina 29.1.1999 
yleisölle avattu Vaasan Sotavete-
raanimuseo on syntyhistoriansa 
perusteella elävä sotaveteraanien 
muistomerkki: käynnistysvaiheen 
kokoelma ja näyttelytilan kuntoon 
saattaminen ovat pääosin heidän 
työnsä tulosta. Monet killan veteraa-
nijäsenet olivat vielä pitkään muka-
na museon toiminnassa, näyttelytoi-
minnan kehittämisessä ja oppaina.

n Suomen lippuna keväällä 1918 käyte-
tyllä Leijonalipulla on mielenkiintoinen 
syntyhistoria: kaksi kaskislaista ompe-
lijaneitiä ompelivat sen yhdessä yössä 
vapaussoturin hautajaisiin.

n KUVAT JA TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOT TENS FÖRSVARSGILLE – 
POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA

Vaasan Sotaveteraanimuseo 
– 20 vuotta veteraaniperinteen vaalimista

Vuonna 1981 perustettu 
 Österbottens Försvarsgille – Poh-
janmaan Maanpuolustuskilta rf 
on alueellinen kilta, jonka toi-
mialueeksi on määritelty Kristii-
nankaupungista Pietarsaareen 
ulottuva entisen Vaasan Sotilas-
piirin alue, siis käytännössä ny-
kyinen  Pohjanmaan maakunta.

n Museon Nalle-korsun sisustus on koottu aidoista sodankäyneistä esineistä.

n Pietarsaaren lukio-
laisten vierailijaryhmä 
kuuntelee Kaj Sand-
strömin selostusta 
Vaasan talvisodan ai-
kaisista pommituk-
sista
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K
ansallisarkiston Valtiollisten ritarikuntien his-
toriaa ja nykyisyyttä esittelevä näyttely on 
järjestetty Vapaudenristin ritarikunnan ja 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan sa-
tavuotisjuhlien kunniaksi. 

Näyttely on avoinna joulukuun loppupuo-
lelle saakka.

Suomen ritarikuntalaitos muotoutui 
vuosina 1918–1919. Maaliskuussa sisällis-
sodan aikana 1918 hallituksen joukkojen 
ylipäällikkö Mannerheim teki aloitteen 
Vapaudenristien ja Vapaudenmitalien pe-
rustamisesta. Sisällissodan jälkeen valtionhoitajana ollut 
Mannerheim perusti vuonna 1919 Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarikunnan, joka vakiinnutti asemansa maailmanso-
tien välisinä rauhan vuosikymmeninä.

Vapaudenristit ja Vapaudenmitalit otettiin uudelleen 
käyttöön talvisodan sytyttyä vuonna 1939. Niistä tuli koko 
kansaa yhdistäviä kunniamerkkejä, joilla palkittiin laajasti 
isänmaan puolesta niin rintamalla kuin kotirintamalla toi-

mineita sotilaita ja siviilejä. Pysyvä Vapaudenristin ritari-
kunta muodostettiin joulukuussa 1940, jolloin Mannerhei-
mista tuli ritarikunnan elinikäinen suurmestari. Vuonna 
1940 perustettu Vapaudenristin Mannerheim-risti nousi so-

tavuosina poikkeuksellisen arvostettuun 
asemaan.

Ritarikunnat ja palkitsemisperusteet 
eivät ole ainoastaan sodanaikaista käy-
täntöä, vaan sekä palkitsemisperusteita 
että annettavien kunniamerkkien valikoi-
maa ovat Ritarikunnat sopeuttaneet vas-
taamaan yhteiskunnan tarpeita. Vuodesta 

1947 alkaen on palkittu kasvattajina ansioituneita äitejä, ja 
käytännöksi on muodostunut luovuttaa heille myönnetyt 
kunniamerkit äitienpäivänä.

Ritarikuntien kunniamerkeillä palkitseminen laajeni ja 
monipuolistui Urho Kekkosen presidenttikauden (1956–
1982) aikana. Suomen Valkoisen Ruusun mitaleja annet-
tiin entistä enemmän arjen työssä ansioituneille tavallisille 
kansalaisille. Presidentti Kekkosen kaudella alettiin huomi-

Pysyvä perusnäyttely 
Museon perusnäyttelyssä on esillä  
aseita, pukuja, karttoja, kuvia, vete-
raanien kunniamerkkejä, taistelupaik-
kojen (Summa, Tienhaara) sekä alus-
ten ja lentokoneiden pienoismalleja, 
lippuja, huonekaluja, puhdetöitä yms. 
– kaikkiaan n. 2 500  esinettä (vajaa 
puolet koko esineistöstä). Joukossa 
on todellisia harvinaisuuksia, mm. 
kahden kaskislaisneidin yhtenä yönä 
vapaussodan aikana ompelema upea 
Leijonalippu, Suomen sodan aikainen 
rumpu (tuttu Edelfeldtin maalauk-
sesta Porilaisten marssi), Lotta Svärd 
-ryijy, lottien täydellinen kenttäasti-
asto jne. Museon kunniamerkkikoko-
elma on varsin mittava. Maininnan 
ansaitsee myös sotilaspoikien raken-
tama aidontuntuinen, aidoin rinta-
maesinein sisustettu rintamakorsu. 
Esineistöä museoon karttuu jatkuvas-
ti, asialla ovat nyt veteraanien jälke-
läiset ja militarian harrastajat. Aseita, 
erityisesti järeämpiä (kone- ja pikaki-
väärit, kranaatinheitin) on myös os-
tettu Puolustusvoimilta.

Perusnäyttelyn aineisto on esillä 
kronologisessa järjestyksessä niin, että 
näyttely alkaa autonomian ajan ak-
tivistitoiminnasta ja esittelee itsenäi-
seen Suomeen tähtäävien järjestöjen 
synnyn ja toiminnan: jääkäreillä, suo-

jeluskuntajärjestöllä ja Lotta Svärdillä 
on kaikilla omat pienet osastonsa. Pää-
osa näyttelystä esittelee viime sotiem-
me aikaa, niin tapahtumia rintamal-
la kuin kotirintamallakin, esimerkiksi 
Vaasan talvisodan aikaisista pommi-
tuksista on runsaasti materiaalia.

Vuosittain vaihtuvia 
erikoisnäyttelyitä
Museon perustamisesta lähtien perus-
näyttelyä täydentämään on rakennet-
tu erikoisnäyttelyitä, joihin on han-
kittu materiaalia omien kokoelmien 
lisäksi eri yhteistyötahoilta. Ensim-
mäinen erikoisnäyttely v. 2001 kä-
sitteli Lotta Svärd -järjestöä.  Tämän 
jälkeisiä erikoisnäyttelyitä, yhteensä 
n. 20, ovat olleet mm. Tykistö-näyt-
tely v. 2004, Vaasa varuskuntakau-
punkina v. 2006, Suomen lippu 90 
vuotta v. 2008, Merenkurkun jäätie 
17.2–25.3.1940 v. 2010, Pohjalaisve-
teraanien kunniamerkit v. 2011, Kau-
kopartiotoiminta v. 2013, Rannikko- 
ja meripuolustus 1939–1945 v. 2014, 
Suomen ilmavoimat ja ilmapuolustus 
1918–1945 v. 2015 ja Suomen sotakor-
vaukset Neuvostoliitolle 1944–1952 v. 
2016. Erikoisnäyttelyihin on usein liit-
tynyt näyttelyjä täydentäviä asiantun-
tijaluentoja.

Viimeisimmät erikoisnäyttelyt on 
toteutettu yhteistyössä Kansallisar-
kiston kanssa. Kansallisarkisto tuot-
ti satavuotisen itsenäisyytemme ja 
oman toimintansa 200-vuotisjuhla-
vuoden kunniaksi neliosaisen näytte-
lysarjan Pro Finlandia, missä Suomen 
itsenäistymiskehitystä on tarkasteltu 
eri maiden näkökulmista. Kuhunkin 
näyttelyyn liittyy seinäkemuotoinen 
kiertonäyttely ja näyttelykirja. Vaasan 
Sotaveteraanimuseo on sanut nämä 
kiertonäyttelyt erikoisnäyttelyikseen. 
Viimeisin osa IV on esillä tänä ke-
väänä, se avattiin Tammisunnuntai-
na 27.1.2019 museon 20-vuotisjuhlal-
lisuuksien osana. Avauksen – samoin 
kuin aikaisempienkin Pro Finlandia 
näyttelyiden avauksen – suoritti Kan-
sallisarkiston pääjohtaja, valtionarkis-
tonhoitaja Jussi Nuorteva.

Museo on löytänyt 
yleisönsä
Museota on mahdollista pitää avoin-
na talvikuukausina vain sunnuntaisin 
vapaaehtoisvoimin. Kesäkuukausiksi 
on voitu palkata kokenut ja maanpuo-
lustuksesta sekä maamme historiasta 
kiinnostunut opiskelija museon palve-
lukseen, jolloin museo on ollut avoin-
na viitenä päivänä viikossa. Lisäksi 
ryhmille pyritään löytämään vierailu-
aika myös normaalien aukioloaikojen 
ulkopuolelta. Museon yli 2 000:een 
nouseva vuotuinen kävijämäärä välit-
tää perinnetietoa ja maamme maan-
puolustushistoriaa tehokkaasti. Vil-
kastunut matkustajalaivaliikenne 
Vaasan ja Uumajan välillä on tuonut 
parina viime kesänä runsaasti myös 
ruotsalaisia ja norjalaisia museokävi-
jöitä. Erityisen ylpeitä olemme siitä, 
että kävijöiden joukossa on ollut par-
haimmillaan 30 koululuokkaa vuo-
dessa. Tämä merkitsee, että tällöin on 
500–600 nuorta saanut museoomme 
tutustumalla havainnollisen kuvan 
maamme historiasta viime vuosisa-
dan alkuvuosikymmeniltä, erityises-
ti sotien aikaisilta kohtalon vuosilta.

n Sodanaikaista ilmapuolustusta ja ilmavoimia käsitelleen vuoden 2015 erikois-
näyttelyn avajaisyleisöä. Monen katseet kohdistuvat esillä olleeseen Junkers Ju 
88 A-4 -pommittajan lentokykyiseen pienoismalliin (mittakaava 1:10).

n Dosentti John 
Strömberg, oikeal-
la, esittelemässä 
presidentti Mauno 
Koiviston ansiomi-
taleja.

n TEKSTI: HEIKKI MART TILA, TUTKAMIESKILTA

Kansallisarkiston näyttely: 

Suomen ritarikunnat 100 vuotta

Suomen 
ritarikuntalaitos 

muotoutui vuosina 
1918–1919. 
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Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi 
tilata  Suomen Sotilaasta tai tulostaa 
lehden kotisivuilta osoitteesta:  
www.suomensotilas.fi

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

Hopeamitali myönnetään 
erityisansioista ja vain 
ulkopuolisesta esityksestä.

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

P
U

O
L

U
S

T
U

S
V

O
IM

A
T

Suomen  
sotilaat.
Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali

Suomeen hankittiin keväällä 
1943 kaksi saksalaista Freya 
LZ -radioluotainta (tutkaa) 
ilmavalvontaa varten. Niil-

le annettiin Suomessa peitenimi Rai-
ja. Raijojen lisäksi hankittiin Sak-
sasta ilmatorjunnan vahvistamiseksi 
mm. tykkikalustoa, tulenjohtokoneita 
sekä Würzburg D -ilmatorjunnan tu-
lenjohtoluotaimia (tutkia). Würzburg 
D -luotaimet saivat peitenimen Irja, ja 
ne toimivat tulenjohtotutkina tykki-
patterissa. Raijat osoittivat lentokone-
maalin suunnan ja etäisyyden Irjoille. 
Raijoja ja Irjoja nimitettiin sodan aika-
na radioluotaimiksi, myöhemmin va-
kiintui tutka-nimi käyttöön.

Raija I sijoitettiin Malmin ampu-
maradan lähistölle (nykyisin Kivikko) 
ja Raija II Kuninkaansaareen. Kunin-
kaansaaren Raija aloitti mittaustoi-
minnan 1. toukokuuta 1943, Malmin 
Raija oli toiminnassa muutama päi-
vä aiemmin. Raija pystyi havaitse-
maan pommikoneen kokoisen maalin 
70–120 kilometrin etäisyydeltä, jolloin 
saatiin riittävä varoitusaika ilmahäly-
tystä ja torjuntaa varten. Tällä oli suu-
ri merkitys pääkaupungin suurpom-
mitusten onnistuneessa torjunnassa 
helmikuussa 1944.

Raijat olivat käytössä 50-luvun 
puoleenväliin saakka. Valitettavasti 

Suomessa on tarpeetonta, toimima-
tonta tai vanhanaikaista asekalustoa 
purettu ja hävitetty. Näin kävi myös 
tutkalaitteille. Museoitavaksi ei ole 
säilynyt yhtään Raijaa, Irjoja on säily-
nyt kaksi, ja ne ovat nähtävissä Ilma-
torjuntamuseossa Tuusulassa sekä Il-
mavoimamuseossa Tikkakoskella.

Helmikuun puolivälissä Ilmator-
juntamuseon tilaisuudessa julkistet-
tiin Ilmatorjuntasäätiön kustantama 
opaskirja Helsingin ilmapuolustuksen 
taistelupaikat 1939–1944. Yli satasi-
vuiseen kirjaan on eversti (evp) Ahti 
Lappi kerännyt tiedot sodanaikaisis-
ta tykki-, tutka-, torjuntakeskus- yms. 
paikoista. Talvi- ja jatkosodan aikai-
sista sotapäiväkirjoista hän on kerän-
nyt tiedot eri yksiköiden tapahtumista 
näillä paikoilla.

Kirjassa on Kuninkaansaaren ja 
Malmin Raijojen tarinoiden lisäksi Ir-
jojen tarinat. Kirjaa saa ostaa julkai-
sijalta eli Ilmatorjuntamuseolta Tuu-
sulasta.

oida olympiavoittajat erityisellä sol-
kineen annettavalla Suomen Leijo-
nan ritarikunnan kunniamerkillä.

Oman erillisen osansa näyttelys-
tä muodostaa edesmenneen tasa-
vallan presidentti Mauno Koiviston 
(1923–2017) saamia suomalaisia ja 
ulkomaisia kunniamerkkejä esittele-
vä näyttely. Siihen kuuluu useita kor-
keita ulkomaisia kunniamerkkejä, 
jotka tullaan kansainvälisen yleisen 
käytännön mukaisesti palauttamaan 
antajamaihinsa näyttelyn päätyttyä.

Vierailu Kansallisarkiston 
näyttelyyn
Tutkamieskilta houkutteli mukaan 
eri yhdistysten jäseniä samalle tutus-
tumiskäynnille. Mukana oli vieraili-
joita kutsujan edustajien lisäksi Suo-
menlinnan Rannikkotykistökillasta, 
Kirkkonummen Komeetasta ja Suo-
men Radiohistoriallisesta Seurasta. 
Yhteinen käynti on hyvinkin kanna-
tettavaa, koska samalla voidaan vä-
littää tietoa eri yhdistysten välillä.

Runsaan tunnin esittelystä vastasi 
erikoistutkija, dosentti John Ström-
berg, jonka kädenjälki näkyi myös 
näyttelyssä. Näyttelystä ja esityk-
sestä sai hyvän kokonaiskuvan rita-
rikuntien historiasta ja valtiollisista 
huomionosoituksista. Kunniamerk-
kien lisäksi näyttely kertoi huomi-
onosoitusten käytöstä. Presidentti 
Kekkosen kaudella huomionosoitus-
käytäntö laajeni ja seuraavien presi-
denttien aikana käytäntö on jatku-
nut.

Kansallisarkistossa oleva näyttely 
on avoinna 20.12.2019 saakka. Näyt-
telyyn on vapaa pääsy. Kansallisar-
kisto sijaitsee osoitteessa Rauhanka-
tu 17, Helsinki.

Kansallisarkistossa voi vierailla 
myöskin virtuaalinäyttelyissä. Ver-
kossa olevat näyttelyt kertovat Suo-
men historiasta asiakirjojen avulla.

´
Lähteenä on käytetty Kansallisarkis-
ton sivuja.

n TEKSTI: HEIKKI MART TILA, TUTKAMIESKILTA

Raijojen muistomerkit esillä 
uudessa opaskirjassa

n Opaskirjan kansien välissä on run-
saasti kuvia ja karttoja.

n Opastaulussa on linkki Ilmatorjun-
tamuseon www-sivuille, joista löytää 
lisää tietoa ilmatorjunnasta.



Vain lehtipisteestä 4.6.
Hae omasi!


