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Maanpuolustuskiltojen liiton 
uusi strategia on tarkoitus 
hyväksyä liittovaltuuston 
kokouksessa marraskuus-

sa. Strategian kokoamiseksi on haluttu 
kuulla mahdollisimman laajasti erilais-
ten kiltojen painotuksia yhteisistä panos-
tus- ja kehittymistarpeista. Näkemysten 
kokoamiseksi lähetimme kesän aikana 
kyselyn jäsenkiltojen puheenjohtajille ja 
sihteereille sekä liittovaltuuston jäsenil-
le. Saadut vastaukset antavat edustavan 
kuvan valmisteltaessa suunnitelmaa ja 
toimenpiteitä, joilla yhdessä vaikutam-
me siihen, millainen asema kiltatoimin-
nalla on suomalaisessa vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä ja miten kiltatyö 
kehittyy vastaamaan muuttuvan turval-
lisuusympäristön vaatimuksiin. 

Killat vastaavat itsenäisesti omasta elinvoimastaan, ke-
hittymisestään ja toiminnastaan. Liiton tehtävänä on tarjo-
ta kohtuullisella kustannustasolla jäsenkiltojen tarvitsemat 
yhteiset palvelut ja kehittää omaa toimintaansa kiltakentän 
tukijana. Liitto toimii myös kiltatyön edunvalvojana sekä 
yhteisenä linkkinä Puolustusvoimiin ja muihin maanpuo-
lustusjärjestöihin.

Sekä killoilta että liittovaltuuston jäseniltä saadut vas-
taukset ovat pääosin hyvinkin yhteneviä. Kysyttäessä eri-
laisten yhteiskunnallisten muutosten merkitystä kiltatyön 
kannalta eniten mainintoja saivat: ihmisten tarpeet ja halu 
sitoutua yhdistystoimintaan sekä väestön ikärakenteen muu-
tos. Liittovaltuuston jäsenet pitivät myös sotilaallista aktiivi-
suutta lähialueella merkittävänä muutostekijänä. Oman kil-
lan tehtävien tärkeydestä kysyttäessä kiltavastaajat antoivat 
eniten mainintoja maanpuolustushengen vaalimiselle sekä 
yhteisöllisyyden ja yhteishengen ylläpidolle. Ennakoitaessa 
oman killan tärkeintä tehtävää yli puolet kiltavastaajista ar-
vioivat sen 5–10 vuoden kuluttua pysyneen samana. Oman 
killan mahdollisuuksia ja uhkia koskevissa avoimissa kysy-
myksissä tuotiin kuitenkin esille paljon kehityskohteita. 

Liiton tärkeimpiä tehtäviä kysyttäessä molemmat vastaa-
jaryhmät painottivat eniten yhteiskuntasuhteita ja kiltojen 
edunvalvontaa sekä palvelutukea jäsenyhdistyksille. Liiton 
palveluista tärkeimmäksi arvotettiin jäsenrekisteri ja jäsen-
maksujen kerääminen sekä toiseksi liiton tiedotteet. Myös 
liiton palkitsemisjärjestelmä koetaan tärkeänä. Vastaus-
ten perusteella killat arvostavat liittoa toiminnan tukijana. 
Liiton tarjoamien palvelujen ja tapahtumien taso todettiin 
kaikkiaan laadukkaaksi. Kehittämiskohteena mainintoja sai 
lähinnä kiltojen kotisivuja varten tarjottavan alustan paran-
taminen. Myös sähköistä asiointia tulee kehittää. 

Millaisena kenttä näkee liiton roolin 
ja mitoituksen tulevaisuudessa? Kolme 
neljäsosaa vastaajista haluaa säilyttää 
liiton toiminnan laajuuden ja resurssit 
nykyisellä tasolla. Vähän yli viidennes 
valitsi liitolle kehityspolun, jossa liitto 
tekisi enemmän, vaikka se saattaisi tar-
koittaa lisäkustannuksia jäsenkilloille. 
Tällöin lisäpanostusta kaivattaisiin ensi-
sijaisesti kiltatyön ja liiton näkyvyyteen.                                        

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen 
kentällä kiltatoiminta on pääasiassa 
suuntautunut sotilaalliseen maanpuo-
lustukseen, kuten yhteistyöhön aselajien 
ja joukko-osastojen kanssa, sotilaallisen 
valmiuden ylläpitoon sekä sotiemme pe-
rinteiden vaalimiseen. Muuttuva turvalli-
suusympäristö ja sen mukanaan tuomat 

uudet, monimuotoistuvat haasteet ja vaatimukset edellyttä-
vät sotilaallisen puolustuskyvyn lisäksi yhteiskunnaltamme 
uusien tehtävien ja osaamisten haltuunottoa. Miten kyke-
nemme yhdessä ennakoimaan ja varautumaan tähän ke-
hitysnäkymään? Mistä Suomi löytää tarvittavat voimavarat 
kasvaviin tarpeisiin ja missä tilassa koko kansamme maan-
puolustustahto on tultaessa 2030-luvulle?

Millainen asema liitolla tulee jatkossa olla kiltatyön suun-
nannäyttäjänä ja vaikuttajana? Valmisteltavana olevan uu-
den strategian on otettava kantaa tähän kysymykseen. Joka 
tapauksessa liiton on osaltaan systemaattisesti selvitettävä 
vapaaehtoisen maanpuolustustyön muutos- ja kehitystarpei-
ta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK on tältä osin tär-
keä avainkumppanimme. Olemmehan MPK:n perustajajä-
senjärjestö. Vuonna 2019 hyväksytty laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta siirsi varsinaiseen sotilaallisen koulu-
tukseen kuuluvat tehtävät MPK:lta Puolustusvoimien vas-
tuulle. Samalla laki vahvisti MPK:n julkiset hallintotehtävät. 
Yksi näistä keskeisistä laissa säädetyistä tehtävistä on ohja-
ta, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustus-
koulutusta. Kiltatoiminnallamme on siis vahva kumppani, 
jolla on edessään samat tulevaisuuspohdinnat kuin meillä-
kin. Kiltatyön vetovoiman ja aseman vahvistamiseksi kilto-
jen ja liiton on tehtävä määrätietoista tulevaisuustyötä, joka 
auttaa kirkastamaan kuvaa niistä mahdollisuuksista, joihin 
nykyiset tai uudet killat voivat tarttua.           

Yhteiskunnan ja yksilöiden kokonaisvaltainen turvalli-
suus on hyvin tärkeä arvo! Meidän kiltalaisten on edelleen-
kin pidettävä ote vahvana ja vastattava osaltamme siitä, että 
turvallisuus arvona näkyy ja pysyy. Teemme yhdessä työ-
tä pitääksemme kiltatoiminnan elinvoimaisena, samalla pal-
vellen niitä tarpeita, joita kansallinen turvallisuus toiminnal-
tamme odottaa!

Liitto kiltatoiminnan tukijana  
ja vaikuttajana

Urpo Karjalainen 
liittohallituksen 1. varapuheenjohtaja
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Kauniina kevätpäivänä 16.4.2021 kokoonnuimme Ranta-Tampellaan 

Näsijärven rantaan. Thulin-muistomerkki on siirretty tänne uuden 

asemakaavan osoittamaan paikkaan. Ohjelmassa oli Thulin muistomerkin 

paljastaminen ja kunnianosoitus ruotsalaisen lentäjä Karl Westmanin 

(s. 1899) ja vaasalaisen mekaanikko Sigurd Nylundin (s. 1897) muistolle 

onnettomuuden 103-vuotispäivänä. 

Kunniakäynti 
muistomerkillä

Uuteen paikkaan siirretyn Thulin-muistomerkin paljastaminen

n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA
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n Maaliskuun 6. päivänä 1918 kreivi 
von Rosenin omistama ja luutnantti  
Kindbergin lentämä  Thulin D on las-
keutunut Vaasan edustalle.
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M
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n Muistomerkin kunnostettu laatta.
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Edellisellä lennolla oli 
moottori käynyt huonos-
ti. Moottorihuollon jäl-
keen Westman ja Nylund 
lähtivät Näsijärven jääl-

tä Naistenlahden lentoasemalta koe-
lennolle tiistaina 16.4.1918 klo 18.40.  
He nousivat n. 1 000 metrin korkeu-
teen. Westman pysäytti moottorin ja 
ohjasi koneen liukuun. Hän käynnis-
ti moottorin uudelleen, mutta kone 
jatkoi loivaa liukua. Westmannin oi-
kaistessa syöksyä koneen siivet mur-
tuivat. Kone putosi ja tuhoutui täy-
sin jäälle, ja molemmat lentäjät saivat 
heti surmansa. He olivat Suomen il-
mavoimien ensimmäiset kuolonuhdit.

Juhlallisessa tilaisuudessa erittäin 
hyvän puheen piti Lentovarikon Kil-
lan pj. insevl Esa Mäkinen. Seppe-
leen muistomerkille laskivat insevl 
Jaakko Haverinen ja insmaj Juhani 
Riihiniitty.

Siirtolento Ruotsista 
Suomeen
Ruotsalainen kreivi Eric von Ro-
sen lahjoitti ensimmäisen lentoko-
neen Suomen ilmavoimille. Kone oli 
Tri Enoch Thulin tehtaalla Ruotsis-
sa lisenssillä valmistettu Thulin Typ 
D. Se oli versio ranskalaisesta Mora-

n Thulinia, joka oli valmistunut 
Landskronassa ja kuljetettu rauta-
teitse Uumajaan, kootaan Kunin-
kaallisen Länsipohjan Rykmentin 
voimistelusalissa  maaliskuun 1918 
alkupäivinä. Maaliskuun 6. päivä-
nä se lennettiin Suomeen. 

n Alla Thulin-muistomerkki uu-
dessa asemakaavan osoittamas-
sa paikassa.

ne-Saulnier Parasol -konesta. Lyhin 
reitti Ruotsista Suomeen oli Uumajas-
ta Vaasaan, 120 km. Kreivi Eric von 
Rosen maalautti koneen siipiin oman 
henkilökohtaisen merkkinsä, sini-
sen hakaristin, vanhan onnen sym-
bolin, sovitun mukaisesti. Lentäjäk-
si tuli Ruotsin ilmavoimien luutnantti 
Nils Kindberg. Matkustajana istui 
itse kreivi Eric von Rosen. Hän halu-
si osoittaa koneen luotettavuuden ja 
luovuttaa se henkilökohtaisesti Suo-
men ilmavoimille. Pakkolaskun va-
ralle otettiin matkalle evääksi voita, 
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leipää, suklaata ja konjakkia. Hyväs-
sä säässä matka sujui 50 minuutissa. 
Matkan keskinopeus oli 144 km/h.

Nils Kindberg laskeutui Vaasan 
edustalle jäälle. Kun koneelle oli jär-
jestetty vartio, von Rosen ja Kindberg 
lähtivät maaherra Heikelin luo. Krei-
vi Eric von Rosenin ilmoitti maaher-
ralle haluavansa lahjoittaa koneen 
Suomen armeijalle. Maaherra kiitti 
suurenmoisesta lahjasta. Tätä maalis-
kuun kuudetta päivää pidetään Suo-
men ilmavoimien syntyhetkenä.

Kreivi Eric von Rosen halusi luo-
vuttaa koneen henkilökohtaises-
ti kenraali Mannerheimille. Hän ja 
Kindberg matkustivat junalla Seinä-
joelle vielä saman päivän (6.3.) ilta-
na ja ilmoittautuivat päämajassa 7.3. 
kenraali Mannerheimille. Kone sai 
tunnuksen F-1, ja siitä tuli Suomen 
Ilmavoimien ensimmäinen kone. Yli-
päällikkö esitteli heille taisteluita ja 
tarjosi mahdollisuutta matkustaa rin-
tamalle seuraamaan tilannetta. He 
kuitenkin kieltäytyivät kunniasta ja 
palasivat Vaasaan. Mannerheim tar-
josi luutnantti Nils Kindbergille mah-
dollisuutta jäädä Suomeen perusta-
maan Suomen ilmavoimia. Kindberg 
kieltäytyi kohteliaasti mainiten hänel-
lä olevan sopimukset Tri Enoch Thu-

lin tehtaan ja Ruotsin ilmavoimien 
kanssa.

Lentoesitys Vaasassa
Vaasassa he esittelivät 8.3. lentoko-
neen ominaisuuksia hallituksen jäse-
nille ja sotilasviranomaisille. Samana 
päivänä sai luutnantti Svanbeck teh-

täväkseen lentää kone Kolhoon, mut-
ta lähtiessään koelennolle startissa 
vähän ennen nousua koneen potkuri 
vaurioitui. Kreivi von Rosen tilasi heti 
Ruotsista uuden potkurin. Kun kone 
oli vastaanotettu, lähtivät von Rosen 
ja Kingsberg paluumatkalle seuraava-
na päivänä 9.3. junalla Tornion kaut-
ta Ruotsiin.

n Etualalla seppeleenlaskijat vas. insevl Jaakko Haverinen ja insmaj Juhani Riihi-
niitty. Taustalla tilaisuuden yleisöä.
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n Thulin Typ D 
täysin tuhoutuneena 
Näsijärven jäällä.



10 MAANPUOLUSTAJA 2•2021

n Presidentti Kekkonen lähetti ensim-
mäiset suomalaiset rauhanturvaajat 
matkaan joulukuussa 1956.
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N
äyttelyn ajatus yli 50 kriisinhallintaoperaatiohistorian 
jäljiltä lähti liikkeelle Kymenlaakson rauhanturvaajilta 
vuonna 2016. Haminassa perustettiin 27.9.2017 Rauhan-
turvaamisen ja Veteraanityön Perinnekeskus ry suunnit-
telemaan ja hallinnoimaan perinnekeskus Wanhan Vete-
raanin toimintaa. Vuonna 2018 saatiin kiinteä näyttely 

pystyyn Hamina Tattoo -tapahtuman yhteyteen. Wanhan Veteraanin 
kehitystyö alueen majoitus- ja ravintolapalvelujen osalta on jatkunut 
näihin päiviin asti. Alueelle on rakennettu autenttiset olosuhteet pa-
rakkirakennuksineen. Parakeissa on saunatilat, mahdollisuus majoit-

Haminan Wanha 
Veteraani 

– Rauhanturvaamisen, kriisinhallinnan  
ja veteraanityön perinnekeskus

Kuvankaunis ja kesäinen Hamina otti vastaan 

ensikertalaisen tutustumaan Wanhan Veteraaniin 

museoalueeseen. Paikalle on helppo saapua, ja 

museo on selkeästi tunnistettavissa valkoisten 

porttien edessä olevien UN-tynnyreiden ja 

parakkirakennusten muodossa. Taustalla liehuu 

suurin Suomen lippu, joka on kooltaan varsin 

vaikuttava. On siis luonnollista, että juuri tänne 

on perustettu museo, joka sopii Haminan 

kadettikoulun ja Puolustusvoimien historialliseen 

miljööseen.
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tumiseen 40 hengelle sekä ravinto-
lapalvelut. Palveluja ylläpidetään 
vapaaehtoisten voimin ja yhteisillä 
talkoilla. Museoalueen ja näyttelyn 
oppaina toimivat opas- ja talkoo-
päällikkö Juha Kaaro sekä Jenni 
Puustinen.

Perinnekeskuksen rauhanturvaa-
misen ja kriisinhallinnan perusnäyt-
telyn pohjana on moninkertaisen 
rauhanturvaveteraanin Ismo Flin-
kin vuosikymmenien aikana kerää-
mä ainutlaatuinen kokoelma mate-
riaalia kaikista operaatioista, joissa 
suomalaisia rauhanturvaajia on ol-
lut mukana. Mottona toimii hienos-
ti: Isänmaan ja rauhan asialla kotona 
ja maailmalla.

Joulukuussa 1956 presidentti 
Kekkonen lähetti matkaan ensim-
mäiset suomalaiset rauhanturvaajat 
Suezille, Yhdistyneiden kansakun-
tien Suomen komppanian. Joukossa 
oli mukana vuosina 1936–45 palvel-
leita veteraaneja. 

Joukot lähtivät maailmalle niissä 
varusteissa, joita tuolloin oli saatavil-
la: palvelusasu ja jalassa hiihtomo-
not. Monot palvelivat vielä pitkään 
ennen kuin varuste- ja asustetaso 
muokkautui paremmin kohdemaan 
olosuhteisiin. YK muutti suomalais-
ten palvelusasut paremmin olosuh-
teisiin sopiviksi ja monoista voitiin 
luopua.
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”Rauhanturvaajilta vaaditaan sitkeyttä, tinkimättömyyt-
tä, vastuuntuntoa ja kykyä selvitä ennakolta arvaamatto-
mista vaikeuksista. – – Muistakaa, että edustatte vieraalla 
maalla suomalaista sotilaskuntoa. Uusimpien historian ta-
pahtumien vuoksi seurataan teidän toimintaanne varmas-
ti erityisellä tarkkaavaisuudella”, totesi Kekkonen saatesa-
noissaan ennen komppanian lähtöä

Suomalaisilla onkin erittäin hyvä maine 
rauhanturvatehtävissä. Menetyksiäkin on 
toki tapahtunut; 49 suomalaista rauhantur-
vaajaa on menehtynyt yli 60-vuotisen ajan-
jakson aikana. 

Vaikuttavin henkilö rauhanturva- ja krii-
sinhallintaoperaatioissa on ollut kenraali 
Ensio Siilasvuo. Hän oli pisimpään YK:n 
rauhanturvatoiminnan palveluksessa ollut henkilö. Israelin 
ja Egyptin vuonna 1956 käymän sodan jälkeen Siilasvuo ni-
mitettiin Suezille Suomen lähettämien rauhanturvajoukko-
jen komppanianpäälliköksi (1957). Suomen ensimmäises-
tä Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvatehtävästä alkoi 
Siilasvuon noin 15 vuotta kestänyt ura YK:n palveluksessa. 
Pohjanmaan jääkäripataljoonan pataljoonaupseerina hän 
toimi vuonna 1958. YK:n sotilastarkkailijana Libanonissa 
hän työskenteli myöhemmin vuonna 1958. Uransa lopulla 
hän toimi YK:n Lähi-idän rauhanturvaamistoiminnan pää-

koordinaattorina vuoteen 1979 asti. Tämän jälkeen hän jäi 
eläkkeelle. Lokakuun 6. päivänä 1998 tasavallan president-
ti Martti Ahtisaari ylensi hänet täyden kenraalin arvoon.

Vuosien 1970–1990 ajanjakso on ollut rauhanturvaa-
jien tehtävissä aktiivista aikaa, jolloin maailmalla on ol-
lut isoja operaatioita ja paljon miehiä. Suurin osa tehtä-

vistä on painottunut valtioiden välisien 
rauhanneuvottelujen turvaamiseen. Näis-
tä operaatioista edelleen käynnissä oleva 
operaatio on UNIFIL. 2000-luvulla rauhan-
turvaaja-nimike muuttui kriisinhallinta-ni-
mikkeeksi. Jugoslavian hajoaminen aloitti 
useita isoja operaatioita. Kriisinhallintatyö 
on osapuolten välisen rauhan turvaamis-
ta, sillä ilman sitä konfliktien välttäminen 

on lähes mahdotonta.
Näyttelyssä on vaikuttava kokoelma yli 50 suomalaisel-

le myönnetyistä muisto- ja osallistumismitaleista ja tun-
nustuksesta osallistumisesta eri kriisinhallintatehtäviin. 
Merkittävin on Nobelin 1988 muistoristi, jonka Rauhan-
turvaajaliitto ry on perustanut YK:n rauhanturvajoukoille 
10.12.1988 myönnetyn Nobelin rauhanpalkinnon muistok-
si. Sen myöntämiseen ovat oikeutettuja Suomen kansalai-
set, jotka palvelivat ennen 10.12.1988 YK:n rauhanturva-
joukoissa.

Tällä hetkellä 
kriisinhallinta-

tehtäviä on 
käynnissä 10.
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2000-luvulla Afganistanin tilanne 
aktivoi kriisinhallintatehtävät Aasias-
sa (ISAF-operaatio 2014). Tällä hetkel-
lä kriisinhallintatehtäviä on käynnis-
sä 10.

Kriisinhallintatyö vaatii hyvää fyy-
sistä kuntoa jo pelkästään varuste-
tason takia. Varusteiden yhteispaino 
saattaa olla jopa 50 kiloa, ja olosuh-
teet vaativan helteiset. Näyttelyssä on 
nähtävillä asusteita ja varusteita kehi-
tysvaiheineen aina 1950-luvulta tähän 
päivään asti.

Elisabethin enkelit
Naisten osallistuminen rauhanturvaa-
mis- ja kriisinhallintatehtäviin yritet-
tiin saada käyntiin jo vuonna 1968. 
Kesti kuitenkin 16 vuotta ennen kuin 
hallitus käsitteli uudelleen lakimuu-
tosta, joka avasi naisille mahdollisuu-
den palvella YK-joukoissa. Itse pal-
velukseen pääsyä odoteltiin vuoteen 
1991 asti, jolloin ensimmäinen rek-
rytointi avautui naisille. Suomalaiset 
naiset ovat turvanneet rauhaa YK:n 
operaatioissa 30 vuotta. Ensimmäi-
set naiset lähetettiin Lähi-itään jou-
lukuussa 1991 ministeri Elisabeth 
Rehnin ansiosta. Lehdistö nimesikin 
nämä ensimmäiset kriisinhallintatyö-
hön lähtevät naiset Elisabethin enke-
leiksi. 

Joulukuun 1991 hakuun tuli ennä-
tykselliset yli 3 500 hakemusta, joista 
lopulta palvelukseen pääsi 24 naista. 
Näin väylä tasa-arvoisempaan kriisin-
hallintatyöhön oli avattu. Ensimmäi-
set naiset lähtivät Golanille ja Libano-
niin. Vuoteen 2018 mennessä jo 800 
naista on palvellut eri rauhanturva- ja 
kriisinhallintatehtävissä. 

Miinanraivaustyö  
– suomalainen Raisu 
Miinanraivausajoneuvo RA-140 DS 
eli Raisu on suomalaisvalmisteinen 
ja suomalaisten kehittämä. Ajoneu-

voa on myyty useamman maan ase-
voimien käyttöön, ja se on ollut tut-
tu näky rauhanturvaamistehtävissä. 
Kriisiaikoina miinanraivausajoneuvo-
ja käytetään omien joukkojen tuke-
na tekemässä kulkuaukkoja joukoille. 
Sotatoimien päättymisen jälkeen ajo-
neuvoilla puhdistetaan miinakenttiä.

Miinoja on maailmanlaajuises-
ti niin paljon, että niiden miestyövoi-
malla poistaminen veisi yli 1 000 vuot-
ta. Harmillista on, että yhden miinan 
kappalehinta (noin 3–5 dollaria mini-
missään) verrattuna sen poistamiseen 
ja tuhoamiseen (noin 300 dollaria), 
tekee työstä kallista ja aikaa vievää.

Kriisinhallintatyö
Rauhanturvaajaksi voi hakea kuka ta-
hansa varusmiespalveluksen suoritta-
nut Suomen kansalainen, mies tai nai-
nen, ympäri vuoden. Vain joihinkin 
erityistehtäviin (esim. lääkärit ja tul-
kit) voi hakeutua ilman asepalveluk-
sen suorittamista. Hakemukset jäte-
tään Porin prikaatiin tai Merivoimien 
esikuntaan.

Tiloissa olevat muut näyttelyt ovat: 
Keisarillinen Suomen kadettikoulu 
Haminassa 1821–1903 sekä kadetti 
Mannerheim – Suomen marsalkka ja 
tasavallan presidentti taiteilijoiden in-
noittajana -näyttely.

Suurkiitokset näyttelyn opas- ja 
talkoopäällikkö Juha Kaaroselle sekä 
Jenni Puustiselle mielenkiintoisesta 
päivästä näyttelyssä.

Wanhan Veteraanin 
perustajajäseniä ovat:
Suomen Rauhanturvaajaliitto, Ky-
menlaakson Rauhanturvaajat, Hami-
nan–Vehkalahden Sotaveteraanit ja 
RUK:n Oppilaskunnan Kannatusyh-
distys.

Muut jäsenet (25):
Kymenlaakson Sotaveteraanipii-

ri, Kotkan Sotaveteraanit, Karhulan-

Kymin Sotaveteraanit, Kymenseudun 
Lottaperinneyhdistys, Etelä-Kymen-
laakson Sotilaspoikien Perinnekilta, 
Maanpuolustusnaisten liitto Kymen-
laakson piiri, Haminan Maanpuo-
lustusnaiset, Kotkan Maanpuolus-
tusnaiset, Naisten Valmiusliiton 
Kaakkois-Suomen alueneuvottelukun-
ta, Haminan Sotilaskotiyhdistys, Ky-
men Jääkäripataljoonan kilta, Salpa-
linjan Perinneyhdistys, Kymenlaakson 
Reserviupseeripiiri, Haminan Reser-
viupseerikerho, Kymenlaakson Reser-
viläiset, Haminan Reserviläiset, Ama-
lia ja Jaakko Lehtiön rahasto/Jaakko 
Lehtiön rahaston kannatusyhdistys , 
Perinneyhdistys Kuneitran Kojoo-
tit, Päijät-Hämeen Rauhanturvaajat, 
Hölkkäri on Web, Hamina Tattoon Ys-
tävät, Asekerho 93, Haminan Suoma-
lainen Kerho, Kotkan Reserviupseeri-
kerho ja Haminan Rotaryklubi.

Linkkejä ja lähdemateriaalia:
Wanha Veteraani:
https://www.rvpk.fi
https://www.facebook.com/
WanhaVeteraaniHamina 
(majoitustiedustelut)

Wanhan Veteraanin virtuaalinäyttelyt:
https://um.fi/documents/35732/48132/
välimeren_alue_ja_lähi-itä.
pdf/2bf77341-9f7d-b3da-e55f-
d52d27f88a8d?t=1560459709300

Kyproksen operaatio: 
https://um.fi/documents/35732/48132/
välimeren_alue_ja_lähi-itä.
pdf/2bf77341-9f7d-b3da-e55f-
d52d27f88a8d?t=1560459709300

Ulkoministeriön sivusto 
kriisinhallinnasta: 
https://um.fi/kriisinhallinta

Miinanraivaustyöstä: 
https://rauhanpuolustajat.org/arkisto-
raput/miinanraivauksessa-paetee-vain-
asiantuntemus/

Elisabethin enkelit -teos: 
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/
elisabethin-enkelit/3858653

Ensimmäiset naiset lähetettiin Lähi-itään joulukuussa 1991 ministeri  
Elisabeth Rehnin ansiosta.
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T
apahtuman tarkoituksena oli järjestää 
Vaasan alueen paikallisille reserviläisille 
kokoontuminen, jossa on erilaisia osako-
konaisuuksia pienestä kilpailusta erilai-
siin ammuntalaji-näytöksiin.

– Yhdistyksemme järjestää aktiivises-
ti SRA-harjoituksia ja viikkokilpailuja, joten luonnol-
lisesti SRA oli hyvä esittelykohde tapahtumaan varsin-
kin sellaisille, jotka lajista ovat kiinnostuneita mutta 
joilla ei ole siitä ennestään tietoa tai kokemusta, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja Petri Uurainen.

– Toisena näytöslajina oli 4-gun. Tähän uuteen la-
jiin saimme yhdistyksemme ulkopuolelta esittelijän. 
Laji on hyvin paljon samanlainen kuin SRA, mutta 
eroaa muun muassa ammunnan pisteytyksessä ja tau-

lujen ammuntajärjestyslogiikassa. Erilainen kaavamai-
suuden rikkominen on hyvää vaihtelua ja tuo samalla 
uudenlaista taktista ammuntanäkemystä ja suoritusta-
paa enemmän ampuneille. Tätä kokeillaan mahdolli-
sesti vielä tämän vuoden aikana omissa harjoituksis-
samme.

– Kokonaisuutena kesäpäivä oli ensimmäistä ker-
taa järjestetty onnistunut tapahtuma. Uusi nuori yh-
distyksemme asetti tavoitteeksi järjestää tapahtuma, 
joka on ensisijaisesti kokoontuminen omille ”vanhoil-
le” jäsenillemme, mutta myös uusille ja meidän teke-
misestämme kiinnostuneille reserviläisille. Kesäpäi-
västä saadun palautteen ja kolme kertaa yli arvioidun 
osallistujamäärän perusteella kehitämme ja järjestäm-
me tapahtuman jatkossakin, päättää Uurainen.

n TEKSTI: PETRI UURAINEN, PUHEENJOHTA JA • KUVA: PASI LINDROOS

Merenkurkun Reserviläiset ry 

järjesti 17.7. Kesäpäivä-
tapahtuman Vaasassa
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H
ennalan entinen kasarmialue Lah-
dessa elää voimakkaita muutoksen 
aikoja. Alueen tieverkkoa uudiste-
taan ja vanhoja rakennuksia muo-
kataan uusiokäyttöön. Hennala 
herää -perinneyhdistys oli siksi jou-

tunut etsimään vuotuiselle kesätapahtumalleen 
uuden sopen kasarmialueelta.

Tapahtuma oli katettu Sotilaslääketieteen mu-
seon pihalle ja lähiympäristöön. Itse museollekin 
ovat kohtalon kellot kumajamassa. Rakennuksen 
vuokra-aika päättyy, ja arvokkaat kokoelmat ovat 
ilmeisesti pirstoutumassa Sotamuseon varasto-
luoliin.

Hennala herää oli kuitenkin saanut jälleen 
paikalliset maanpuolustusjärjestöt ilahduttavas-
ti mukaan, ja yleisöäkin tapahtumassa oli muka-
vasti, vaikka alueen sääennnuste ja sen toteutu-
minen piti sisällään lähes kaikki taivaanmerkit.

Ilahduttavaa tapahtussa oli myös alueen ny-
kyisten, uusien toimijoiden mukanaolo. Hei-
tä edusti Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki 
(MIETE), joka esitteli toimintaansa.

Sotaväkeä muistellaan       Hennalassa yhä

n Tapahtuman jonotetuin piste, josta vastasivat Maire Kärkäs ja 
Pekka Simola. Aiheena tietysti soppatykissä muhitettu hernekeitto.
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n TEKSTI: MAT TI HILSKASotaväkeä muistellaan       Hennalassa yhä

n Alla: Hennala he-
rää ry on saanut oman 
tunnuksensa.

n Ratsumieskillan 
Lahden Eskadroonan 
perinneratsukot ovat 
olleet jokaisen tapah-
tuman esiintyjinä, ja 
sulkeiset 1930-luvun 
malliin etenivät ryt-
mikkäästi.

n Varmistin ry on Päijät-Hämeen maakuntakomppanian 
erittäin virkeä taustayhdistys.

n Nostalgiaa yli 80 vuoden takaa, Panssarikillan Sturm- 
rynnäkkötykki.
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n TEKSTI: MAT TI HILSKA

Lahden Eskadroonan tapahtumia 
kuluneelta vuodelta

n Yllä: LE:n ratsukot Hennala herää -tapahtumassa 
 pitämässä sulkeisjärjestystä 1930-luvun malliin 2019.

n Alla: Lahden ratsukot ja ratsupoliisi  valmiina siirty-
mään Mannerheimin ratsastajapatsaalle Tarton rauhan 
100-vuotisjuhlilla viime syksynä.

n Ratsukkomme Psd:n perustamisen 75-vuotisjuhlien taistelu-
näytöksessä 2017.
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n Oikealla: Lahden 
 Eskadroonan osasto 
 Hämeen Ratsujääkäri-
pataljoonan perinneli-
pun kanssa Panssaridi-
visionaan  perustamisen 
75-vuotisjuhlallisuuksis-
sa  Parolassa 2017.

n Alla: Ratsukkomme  sul-
keisnäytös Kylä- Hentilän 
tallin  ystävänpäivän ta-
pahtumassa 2021.
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N
uori väki ei kuitenkaan 
välttämättä ole tavannut 
sodan käyneitä veteraane-
ja, joten kiinnostukselle 
tarvitaan nyt uutta pohjaa. 
Haaste ei ole helppo, sil-

lä kilpailemme nuorten kiinnostukses-
ta monien muiden ajanviettotapojen ja 
harrastusten kanssa.

Maailmanhistoria koostuu tarinoista. 
Sama koskee maanpuolustuksen histo-
riaa. Topeliuksen Välskärin kertomuk-
set ja Runebergin Vänrikki Stoolin ta-
rinat romantisoivat aikoinaan Suomen 
vanhoja sotia, mutta samalla ne loivat 
yhteistä kansallista perinnettä. Monet 
taiteilijat, kuten Albert Edelfelt, ku-
vittivat myöhemmin näitä tarinoita, ja 
näin kertomukset jäivät ihmisten mie-

liin. Varsinkin Väinö Linnan Tuntema-
ton sotilas on havahduttanut nuorem-
paa väkeä pohtimaan maanpuolustusta.   

Tämän päivän sotakirjat ja museoi-
den vitriinit tarvitsevat rinnalleen elä-
vää yhteisöllisyyttä ja tuntuvampia elä-
myksiä. Tarinoiden elävöittämisellä on 
siis nyt tilausta. Tehtävä sopii monil-
le killoille, sillä varsinkin ratsuväki on 
tunnettua monipuolisesta aktiivisesta 
toiminnastaan perinteitä vaaliessaan.

Järjestöjen yhteistyö tärkeää
Veteraanien rivien harvetessa sopisi ve-
teraanijärjestöjen toimintakuvaan myös 
tarinoiden elävöittäminen perinne-esi-
tyksillä. Live-perinnenäytökset ja pa-
raatit tuovat toiminnan lähelle suurta 

n Rakuunakilta 
ry:n perinnerat-
sukot Lappeen-
rannan linnoi-
tuksen valleilla. 
Janne Ihalainen  
ja Jahvetti sekä 
oikealla Joonas  
Heikkeri ja 
 Taika. 

n TEKSTI: RISTO JURVA JA ERKKI WUOLIJOKI RAKUUNAKILTA RY
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Perinnetyö hakee 
muotoaan – tule mukaan!

Veteraanien kertomuk-

set ovat tärkeitä maan-

puolustushenkemme 

vaalimisessa, sillä yhtei-

nen perinne synnyttää 

yhteishenkeä. Olemme 

selvinneet vaikeistakin 

kohtalon kysymyksistä  

vahvan yhteishengen 

avulla. Vastuullamme on 

innostaa samoja periaat-

teita nuorille.
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yleisöä. Pelkkä seppeleenlasku ei he-
rättele enää uutta sukupolvea. Kun 
nuorille tarjoutuu mahdollisuus osal-
listua live-perinneryhmiin, on hyviä 
tuloksia jo nähtävillä. Eri yhteisöjen 
yhteistyö takaa parhaan tuloksen, jo-
ten perinneyhteisöt ja museot voisivat 
yhdessä pohtia innostavan ohjelman 
suunnittelua nuorille.

Perinneryhmät muodissa 
Menneiden taisteluiden ja tapahtumi-
en live-esityksistä on tullut suosittuja, 
varsinkin kun toimintaan voi osallis-
tua kaikenikäisiä. Kun killat tarjoa-
vat innostusta, museot kalustoa ja jär-
jestöt organisaatiota, voidaan hienoja 
näytöksiä tuottaa yleisötapahtumina.

Monet yhteisöt ovatkin kehittä-
neet yhteistoimintaa, joka kantaa hie-
noa hedelmää. Esimerkkejä on moni-

en aselajien piiristä, ja potentiaali on 
suuri. Eri järjestöjen yhteistyö nousee 
nyt avainasemaan, sillä perinneasui-
set tapahtumat ovat näytösten kuva-
tuimpia kohteita. 

Yksittäisen tapahtuman järjestä-
minen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä 
suunnittelua ennen varsinaista esitys-
tä. Tapahtuman toteutukseen tarvitaan 
tekijöitä eri rooleihin. Taistelukohtauk-
set eivät yksinään kerro kaikkea, sillä 
taustavoimien, kuten lottien ja huol-
lon, merkitys on suuri. Tämän tyyp-
pinen konkreettinen tekeminen voisi 
kiinnostaa myös nuoria, joille on myös 
tarjottava vastuuta ja palkitsemisia ta-
pahtumien järjestämisessä.

Tykistö 
Niinisalon tykkivaljakko lienee yksi 
varhaisimpia perinneryhmiä. Tykki-

väki on myös entisöinyt järeän kenttä-
haupitsin ja järjestää asemaanajo- ja 
ampumanäytöksiä. Perinteinen K 02 
-kanuuna on usein nähty neljän hevo-
sen vetämänä. Miehistöt koostuvat re-
serviläisistä ja siviileistä.

Ratsuväki
Rakuunakilta ja sen eskadroonat 
esiintyvät perinneasuissa. Tammelan 
hakkapeliittapäivillä on aina paljon 
yleisöä. Helsingin vanha varusväki 
esiintyy 1700-luvun asuissaan. Myös 
monissa paraateissa voidaan nähdä 
perinneasuja.

Toimintakenttä laajenee  
Parolan panssareiden ja Ehrensvärd-
seuran Suomenlinnan esitykset ovat 
jo vuosia olleet varsin suosittuja. Tari-

Live-perinnenäytökset ja paraatit tuovat toiminnan lähelle suurta yleisöä.
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nasta syntyy perinnettä – perinteestä yhteishenkeä. 

Kulttuuri 
Vanhalla sotilasmusiikilla ja tattoo-tapahtumilla on suuri 
merkitys maanpuolustushengen vaalimisessa. Myös taide-
maalarit Hugo Backmansson ja Aarno Karimo tekivät ai-
koinaan maalauksillaan suuren työn perinteen hyväksi.     

Yleisömäärät huikeita: sotaromantiikkaa 
vai maanpuolustusta?   
Perinneryhmiä löytyy monilta muiltakin aloilta runsaasti. 
Tärkeää on, että yleisö tuntee olevansa omakohtaisesti mu-
kana tapahtumissa. Toiminta voi sisältää esitelmiä, näytel-
miä, retkiä ja kilpailuja. Tämä mahdollistaa yhteiskunnal-
lisen osallistumisen myös muille kuin aseellista palvelua 
suorittaneille. Kaikki väestöryhmät voivat osallistua. Tär-
keää on säilyttää kerronnan realismi.  

Museot jalkautukseen 
Useat alueelliset museot tuovat ylpeästi esiin sodissa ansi-

oituneita kansalaisia. Kokoelmiin tutustuminen vaatii kui-
tenkin käynnin paikan päällä. Voitaisiinko näitä kunniak-
kaita tarinoita sen sijaan tuoda esille yleisötapahtumiin? 
Museoiden toimintasuunnitelmiin voitaisi hyvin sisällyttää 
näytöksiä yhteistyössä maanpuolustuskiltojen kanssa, sil-
lä perinnettä täydentävää elämystoimintaa tarvitaan tule-
vaisuudessa lisääntyvästi. Pop-up-tyyppiset pienoisnäytte-
lyt voisivat sopia tarkoitukseen. Näin museot muuttuvat 
hiljalleen kylmistä museoista alansa toimintakeskuksiksi, 
ja nuoria saadaan kiinnostumaan aktiiviseen maanpuolus-
tustyöhön. 

Viestintä someen   
Kuinka sitten saamme viestimme perille nuorelle väelle? 
Perinteiset viestintävälineet eivät nykyään riitä. Yhteisöjen 
on otettava nykyajan viestimet käyttöön. On itsestään sel-
vää, että jokaisen yhteisön on oltava mukana sosiaalises-
sa mediassa. Valikoimaa on runsaasti, ja nuorten mieluisat 
kanavat on hyödynnettävä. Sisällön täytyy olla hyvin suu-
nitteltua, jotta se tavoittaa mahdollisimman suuren ylei-
sön. Perinteinen yhteisöllinen maanpuolustuksemme he-
rättää uuden katsojan sosiaalisen median keinoin. 

n Kuvassa rakuunaratsukot, joista lähempänä Pekka 
Puttonen ratsunaan Rollo ja taaempana Pasi Tiihonen 
ratsunaan Vissi ovat perinteikkäällä ratsuväen harjoi-
tuskentällä (Nykyisin Lappeenrannan lentokenttä). 

Perinteiset viestintävälineet eivät nykyään riitä.
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Hakeudu porukkaan!  
Suomalaisten hyvä yhteishenki on 
taannut väestömme turvallisuuden 
ja sitä kautta kulttuurin säilymisen. 
Yhteinen perinne ja tausta vahvista-
vat myös nykypäivänä turvallisuu-
den tunnettamme. 

Maamme onnistunut puolustus 
ei ole pohjautunut pelkästään soti-
laallisiin taitoihin, vaan kysymys on 
suuremmasta. Pohjana on väestön 
yhteinen tahto.  

Museoilla ja killoilla on näin ollen 
tärkeä ja vastuullinen tehtävä tuoda 
esiin realistista maanpuolustuksen 
perinnettä ja historiaa myös nyky-
päivän nuorelle väelle. Kaikki ovat 
tervetulleita näytöksiin ja perinne-
työhön. Näin saadaan maanpuolu-
tustahtoa siirretyksi eteenpäin. Rat-
suväen killat, kuten Rakuunakilta, 
Ratsumieskilta, Hakkapeliittayhdis-
tys ja muut, ottavat mieluusti uusia 
jäseniä mukaan toimintaansa hevos-
ten ja maanpuolustuksen parissa!

Katso lisää Facebook: @rakuunakilta 
@ratsuvaenkilta 

www. rakuunakilta.fi,  
www. ratsuvaenkilta.fi

Hakkapeliittayhdistys ja muut, ottavat 
mieluusti uusia jäseniä mukaan 

toimintaansa hevosten ja maanpuolustuksen 
parissa!
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20 €

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

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

ISBN 978-982-9872-85-5

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

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

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

Maanpuolustuskiltojen           liiton jäsentarvikkeet

n TAITTOVEITSI
Yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu titanium-pintainen kahva ja terässä 
integroitu sahanterä. Kahvasta on helppo tarttua kiinni. 
Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansios-
ta tuotetta on helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää 
avoimen terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Elevate-
lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu. Ruostumatonta 
terästä. Kahvassa laserkaiverrettuna liiton logo ja nimi.

Pituus avaamattomana 11,00 cm, avattuna 18,5 cm.
Terän pituus 17 cm.
Leveys suljettuna 3,00 cm
Paino 108 grammaa

38 €

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

40 €

26 €

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

n PINSSI
Tilaa nyt liiton uusi, 
upea emaloitu pinssi. 
Pinssissä on valkoisella 
taustalla ja sinisen linjan sisällä liiton 
sininen tornilogo ja ympärillä hopei-
nen teksti ”Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry”. Pinssin halkaisija on 18mm. 
Ostamalla pinssin tuet kiltatoimintaa.
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n Suojeluskuntain 
sotilaspoikien kurs-
sit Santahaminassa 
heinäkuussa 1934.
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P
erustamisen jälkeen muuria on use-
aan otteeseen täydennetty. Nykyi-
sin kolmiosaisen muurin perusta-
misesta ja täydentämisestä vastasi 
alkuvuosina erityinen toimikunta, 
mutta Österbottens Försvarsgille – 
Pohjanmaan Maanpuolustuskilta 

rf:n aloitettua vuonna 1981 toimintansa kilta on 
vastannut täydennyshankkeista. Muurissa on va-
rattu paikka kaikkiaan 30 muistolaatalle. Laattoja 
on muurissa viimeisimmän täydennyksen jälkeen 
27. Muurin perustamisen jälkeen sen äärellä on 
nähty ja koettu monet sotilasparaatien ohimars-
sit ja muut maanpuolustukselliset juhlatilaisuu-
det seppeleenlaskuineen.

Varsinaisten sotilaallisten joukko-osastojen ja 
hallintoyksiköiden lisäksi muurissa on muun mu-
assa yhteinen muistolaatta suojeluskunta- ja Lot-
ta Svärd -järjestöille. ”Suojeluskuntaperheeseen” 
katsotaan nykyisin edellä mainittujen järjestöjen 
lisäksi kuuluneen myös niiden nuoriso-osastot 
sotilaspojat ja pikkulotat (lottatytöt). Erityisesti 
sotilaspojilla oli varsinkin sotien aikana hyvin it-
senäinen rooli, vaikka virallisesta organisaatiosta 
ei ollutkaan kysymys. Sotilaspoikien perinnetyö 
alkoi järjestäytyneenä 30 vuotta sitten ja on edel-
leen hyvin vireää. 

Pohjanmaan Maanpuolustuskillassa ja Vaasan 
Reserviupseeripiirissä heräsi ajatus täydentää Pe-
rinnemuuria Sotilaspoika-järjestön muistolaatal-

Sotilaspojille 
muistolaatta 
Vaasan Kasarmintorin perinnemuuriin

Vaasan vanhalla kasarmialueella sijaitseva Perinnemuuri on 

pystytetty vuonna 1976 kertomaan jälkipolville joukko-osastoista 

ja yksiköistä, jotka ovat rauhan aikana olleet sijoitettuina tai 

jotka on sotaa varten perustettu Vaasassa.

n Kevään 1944 
aikana varau-
duttiin jälleen 
pommituksiin. 
Vaasa-lehden 
ilmoituksessa 
21.4.1944 ha-
ettiin 15 vuot-
ta täyttäneitä 
poikia soti-
laspojiksi toi-
mimaan va-
paaehtoisina 
ilmavalvonta-
tehtävissä.

n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOT TENS FÖRSVARSGILLE – POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA RF
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n Sotilaspoikien laatta on järjestyksessä 27. Perinnemuurin muistolaatta. 
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Sotilaspojat mainittiin 
ja heidän tehtävänsä  
määriteltiin suojelus-
kuntajärjestöä kos-
kevissa asetuksissa, 
ensimmäisen kerran 

vuonna 1928.

la. Tällä kunnioitettaisiin merkittävää 
panosta maanpuolustuksen hyväksi, 
mikä sotilaspoikien toiminnalla erityi-
sesti sotien aikana oli kotirintamalla 
muun muassa ilmavalvonta- ja lähet-
titehtävissä. Yhteydenotot paikalli-
siin perinnejärjestöihin (Vaasan Soti-
laspoikien Perinnekilta ry ja Svenska 
Österbottens Soldatgossars Traditions-
gille rf) sekä valtakunnalliseen Sotilas-
poikien Perinneliitto ry:hyn osoittivat, 
että tällaiseen ajatukseen suhtaudut-
tiin erittäin myönteisesti ja toivottiin 
hankkeen toteutuvan. 

Perinneliiton puheenjohtajan, pri-
kaatikenraali Hannu Luotolan mu-
kaan muistolaatalla olisi huomat-
tava valtakunnallinenkin merkitys. 

Vaikka sotilaspoikaosastoilla ei ol-
lut virallista järjestöstatusta, ne toi-
mivat kuitenkin vastaavalla taval-
la. Osoituksena tästä oli esimerkiksi 
se, että sotilaspojat mainittiin ja hei-
dän tehtävänsä määriteltiin suoje-
luskuntajärjestöä koskevissa asetuk-
sissa, ensimmäisen kerran vuonna 
1928, ja suojeluskuntien ylipäällikkö, 
kenraaliluutnantti Malmberg antoi 
17.9.1941 sotilaspoikia koskevan päi-
väkäskyn ja määräsi heidän komen-
tajakseen everstiluutnantti Armas 
Ruusuvuoren. Sotilaspoika-nimi-
tyksen Malmberg johti Runebergin 
Vänrikki Stoolin kertomusten saman-
nimisestä runosta. Sotilaspoikien toi-
minta lakkasi 1944 sen seuraukse-
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na, että suojeluskunta- ja Lotta Svärd 
-järjestöt jouduttiin rauhanehtojen 
mukaan lakkauttamaan.

Vaasaa pommitettiin ankarasti ja 
tuhoisin seurauksin talvisodan aika-
na. Kaupungin ilmapuolustus oli tuol-
loin käytännössä järjestämättä. Jatko-
sodan alettua kokemuksesta otettiin 
oppia ja kaupungin turvaksi perustet-
tiin 53. raskas it-patteri. Patterin soti-
laallinen miehitys oli kuitenkin vähäi-
nen. Sitä täydennettiin sotilaspojilla, 
jotka pääosin huolehtivat tähystyk-
sestä ja osallistuivat samalla tiivii-
seen alokastyyppiseen koulutukseen. 
Pommituslentoja jatkosodan aikana ei 
Vaasaan kuitenkaan suuntautunut. Il-
mapuolustukseen liittyvien tähystys-
tehtävien ohella sotilaspojilla oli tär-
keänä tehtävänä toimia lähetteinä 27. 

sotasairaalassa, joka toimi 15 eri pis-
teessä Vaasassa.

Sotilaspoikien muistolaatta on to-
teutettu yhdenmukaisena muurin ai-
kaisempien laattojen kanssa. Muis-
tolaattoihin erikoistunut lahtelainen 
valimo M. J. Paasikivi Oy, joka on 
valmistanut kaikki viimeksi toteu-
tetut Perinnemuurin laattatäyden-
nykset, toimitti myös uuden laatan. 
Laatan kiinnityksestä vastasi Vaa-
san kaupungin viheryksikkö. Laatan 
hankinnan käytännön toimenpiteistä 
vastasivat yhteistyössä Pohjanmaan 
Maanpuolustuskilta ja Vaasan Reser-
viupseeripiiri. Bröderna Gröndahls 
Stiftelse – Veljekset Gröndahlin Sää-
tiön ja Maanpuolustuskiltojen liiton 
myöntämät apurahat loivat taloudel-
liset edellytykset laattahankkeen to-
teuttamiselle.

Sotilaspoikien laatta paljastettiin 
Vaasassa Kasarmintorin Perinnemuu-
rilla lauantaina 29.5.2021 Sotilaspoi-
kien Perinnepäivänä ja samalla heidän 
perinnetyönsä alkamisen 30-vuotis-
päivänä. Tilaisuuden avajaissanat 
lausui järjestäjien edustajana Pohjan-
maan Maanpuolustuskillan puheen-
johtaja Arja Rantanen. Paljastus-
puheen piti prikaatikenraali Hannu 
Luotola ja muistolaatan otti kaupun-
gin puolesta vastaan kaupunginjoh-
taja Tomas Häyry. Airueina olivat 
sotilaspoikina toimineet Bjarne Ham-
marström ja Eero Alasuvanto. Poh-
janmaan Maanpuolustussoittokunta 
huolehti tilaisuuden musiikista, muis-
tolaatan paljastusfanfaarina kuul-
tiin Fredrik Paciuksen Sotilaspoi-
ka-marssi. Raimo Latvalan johtama 
maanpuolustusjärjestöjen lippulinna 
järjestäytyi kunnianosoitukseen pal-
jastustapahtuman ajaksi.

n Airueina laattaa paljastettaessa olivat sotilaspoikina toimineet Eero Alasuvan-
to (vas.) ja Bjarne Hammarström.
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n Joukko sotilaspoikia päivystämässä 
sotilaan johdolla 53. raskaan it-patte-
rin kakkostykillä. Patteri oli sijoitettu-
na kaupungin keskustan tuntumaan 
lähelle rautatieasemaa, joka oli ollut 
yksi talvisodan pommitusten pääkoh-
teista.

Sotilaspoikien muisto-
laatta on toteutettu  
yhdenmukaisena  

muurin aikaisempien 
laattojen kanssa.
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S
otilaiden oma tahto, veljeä ei jätetä – kaatuneenakaan 
-yhteishenki ja omaisten tahto olivat vahvat: kaatu-
neet on evakuoitava kotiseudulleen haudattaviksi. So-
tilaiden omatoimisuus tuki tahdon toteuttamista, ase-
veljet hakivat kaatuneita jopa oman henkensä uhalla 
vihollisen tulen alta. 

Puolustusministeriöltä tulikin jo syksyllä 1939 rin-
nakkaisohje, että noudatetaan valkoisella armeijalla vapaussodan 
aikana käytössä ollutta käytäntöä kaatuneiden hautaamisesta ko-
tipaikkakunnalleen. Päämaja seurasi esimerkkiä, ja 16.12.1939 tuli 
lupa kaatuneiden evakuointiin kotiseudulle. Kaatuneiden huollos-
ta muodostettiin 24.1.1940 annetulla käskyllä oma, sotilaspappien 
johtama huoltolajinsa. Kaatuneiden evakuointia ja kotiseudulle siir-
tämistä koordinoivat eri rintamasuunnille perustetut kaatuneiden 
evakuoimiskeskukset (KEK). Hautaustoimesta vastaavat seurakun-
nat järjestivät kaatuneiden haudat hautausmaidensa omiksi koko-
naisuuksiksi. Maahamme syntyi 630 sankarihautausmaan verkosto.

Itsenäisen Suomen käymien sotien uhrit
Suomi on käynyt runsaan sadan vuoden mittaisen itsenäisyytensä 
aikana neljä sotaa. Kolme viimeisintä muodostavat kiinteän jatku-
mon, mutta ne tunnetaan myös omilla erillisillä nimillään. Sotien 
taistelut ja niiden jälkiseuraamukset saivat aikaan kaikkiaan noin 

n Haavoittuneita  
sotilaita kuljettava 
juna lähdössä Viipu-
rista sotasairaalaan 
joulukuussa 1939.

Kaatuneiden huollon suomalainen malli:

Omaisten ja 
aseveljien vahvasta 
tahdosta syntyivät 

sankarihautausmaat
Sotaväen vanha eurooppalainen käytäntö on 

ollut, että kaatuneet haudataan kenttähautoihin 

taistelupaikkojen lähelle. Tämä on monille tuttua 

maailmansotien aikaisista laajoista ja hyvin 

hoidetuista sotilashautausmaista Keski-Euroopassa. 

Myös Suomen puolustusvoimilla oli talvisodan 

alkaessa sama käytäntö virallisena pääsääntönä. 

Sääntö kohtasi kuitenkin heti sodan alettua 

voimakasta vastustusta.

n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOT TENS FÖRSVARSGILLE – POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA RF
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127 500 kuolonuhria. Lisäksi kolmes-
sa viimeisessä sodassa noin 4 000 si-
viilihenkilöä menetti henkensä. Va-
paus/kansalaissodassa 1918 sotilas- ja 
siviiliuhrien erottaminen on usein vai-
keaa, tämän sodan osalta luvut ovat-
kin uhrien kokonaismääriä. Uhrien 
määrät hieman vaihtelevat eri lähteis-
sä, mutta menetysten suuruusluokas-
ta ne antavat hyvän kuvan.

Sodassa 27.1.–16.5.1918 kuolleita 
tai kadonneita oli kaikkiaan 35  000, 
joista hallituksen joukkojen (valkoi-
sen armeijan) osuus oli 5 000 ja pu-
nakaartien 26 000 henkeä. Kuolleista 
punakaartilaisista suurin osa meneh-
tyi sodan jälkeen vankileireillä ja te-
loituksissa. Muita kuolleita, joiden 
osalta ei ole tietoa kuulumisesta so-
dan eri osapuoliin, oli 4 000.

Talvisodassa 30.11.1939–13.3.1940 
kaatui tai julistettiin kadonneek-
si 27  000 sotilasta, haavoittuneita oli 
44  000. Jatkosota 25.6.1941–8.9.1944 
vaati 63 000 kuolonuhria kaatunei-
na ja kadonneina, haavoittuneita oli 
158  000. Lapin sodan 15.9.1944–

25.4.1945 kuolonuhrien lukumäärä oli 
1 000, lisäksi 3 000 sotilasta haavoit-
tui. Sodissa 1939–1945 kaatuneita tai 
kadonneita oli siten yhteensä 91 000 
ja haavoittuneita 205 000. Siviiliuh-
rien määrä 4  000 suhteutettuna sekä 
maamme väestömäärään että taiste-
lussa kaatuneisiin on eurooppalaisessa 
mittakaavassa poikkeuksellisen pieni.

Vuosien 1939–1945 sotiin osallistui 
rintamaolosuhteissa kaikkiaan noin 
600 000 miestä ja 100 000 naista. So-
tilaista noin joka seitsemäs menehtyi 
ja joka kolmas vammautui. Sotaleskiä 
tuli 30 000 ja sotaorpoja 50 000.

Kaatuneiden huolto
Vuoden 1918 sota
Vuoden 1918 sodassa taistelus-
sa kaatuneiden ja muiden henken-
sä menettäneiden huolto oli pitkälle 
järjestäytymätöntä ja ad hoc -periaat-
teella toteutettua. Hallituksen joukko-
jen osalta kaatuneitten hautaaminen 
oli aluksi omaisten tehtävänä, mut-
ta sodan edetessä armeija alkoi huo-

lehtia kaatuneitten toimittamisesta 
heidän kotiseudulleen. Suuremmilla 
paikkakunnilla kaatuneet haudattiin 
erillisiin sankarihautoihin. Hautajai-
set olivat tällöin yleensä sotilaallisia, 
erittäin isänmaallisia ja juhlavia tilai-
suuksia. 

Punakaartijohdon tavoitteena oli 
haudata kaatuneet aluksi väliaikaisiin 
kenttähautoihin, joista ne myöhem-
min toimitettaisiin yhteiseen vallan-
kumoukselliseen muistoyhteishau-
taan. Omaiset kuitenkin halusivat 
vainajat kotipaikkakunnalleen, vaik-
ka haudat jouduttiin useimmiten si-
joittamaan kirkkomaan ulkopuolelle 
”siunaamattomaan maahan”. Teloite-
tut tai vankileireillä kuolleet haudat-
tiin yleensä kuolinpaikoilla oleviin 
yhteishautoihin. Tällaisten hauto-
jen olemassaoloon ja sijaintiin liittyy 
edelleen paljon epävarmuuksia.  

Vuosien 1939–1945 sodat
Puolustusvoimat joutui alussa kuva-
tulla tavalla muuttamaan sodan al-
kaessa voimassa ollut kaatuneitten 
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huollon pääsääntöään. Vainajat toimi-
tettiin aina kun suinkin oli mahdollis-
ta kotipaikkakunnalleen haudattaviksi 
sinne perustettuihin sankarihautaus-
maihin. 

Evakuoinnin käytännön toteutuk-
sessa esiintyi monesti suuria han-
kaluuksia. Erityisen vaikeita olivat 
suuria miestappioita aiheuttaneet tal-
visodan alku ja sodan lopun ratkaisu-
taistelut sekä jatkosodan hyökkäys-
vaihe 1941 ja perääntymisvaihe 1944. 
Kaatuneita oli runsaasti, ja varsin-
kin perääntymisvaiheessa kaatuneita 
jäi väkisin vihollisen alueelle. Pahoin 
vaurioituneet kaatuneiden ruumiit 
muun muassa haju- ja valumahaittoi-
neen olivat pitkien kuljetusten kan-
nalta ongelmallisia. Talven pakkaset 
ja kesän helteet toivat lisävaikeuksia. 
Vainajat sijoitettiin rintamalla puuark-
kuihin, ja kuljetukset junalla kotiseu-
dulle hoidettiin pääosin rautateitse. 
Väliaikaisia kenttä- ja muita tilapäis-
hautoja jouduttiin käyttämään eri-
tyisesti kesällä 1944. Luovutettaville 
alueille haudatut kaatuneet muodos-

tivat oman ongelmakokonaisuutensa. 
Näistä sankarivainajista huomattava 
osa päätettiin haudata sodan päätyt-
tyä loka-marraskuussa 1944 Lappeen-
rantaan, Luumäelle ja Joensuuhun 
perustettuihin hautausmaihin.

Sankarihaudat
Seurakunnat varasivat kaatuneille 
omat hauta-alueet, sankarihautaus-
maat. Vuosien 1939–1945 sotien san-
karihautausmaita on kaikkiaan noin 
630. Osa näistä sisältää myös sodas-
sa 1918 kaatuneet. Tämä on tyypil-
listä erityisesti Pohjanmaan maakun-
nissa. Isommilla paikkakunnilla on 
erillisiä vuoden 1918 sankarihautaus-
maita tai -alueita. Lisäksi on seitsemän 
kenttähautausmaata luovutetuilla alu-
eilla. Seurakunnat huolehtivat hauto-
jen hoidosta. Hauta-alueet ovat usein, 
erityisesti pienemmillä paikkakunnil-
la, kirkon kupeessa. Silloinkin, kun 
varsinainen hautausmaa on etäämpä-
nä kirkosta. Sankarihautausmaalla on 
yleensä kaatuneille pystytetty yhteinen 
muistomerkki, tavallisimmin patsas. 

Vapaussodan päättymisen muisto-
päivästä ja puolustusvoimain lippu-
juhlapäivästä 16.5. tuli sotien jälkeen 
marsalkka Mannerheimin aloitteesta 
toukokuun kolmantena sunnuntaina 
vietettävä kaatuneiden muistopäivä ja 
virallinen liputuspäivä. Liputus toteu-
tettiin alkuvuosina osan päivästä su-
ruliputuksena. Lippujuhlapäivä siirtyi 
vietettäväksi Mannerheimin synty-
mäpäivänä 4.6. Kunnat, seurakun-
nat, Puolustusvoimat, sotaveteraanit 
ja -invalidit sekä eri järjestöt tekevät 
muistopäivänä kunniakäyntejä sanka-
rihaudoilla. Jouluaattona maanpuo-
lustusjärjestöt järjestävät monilla san-
karihautausmailla kunniavartiot. 

Kaatuneiden kotiin tuonti jatkuu
Talvi- ja jatkosodan sota-alueille jäi 
ponnisteluista huolimatta yli 10 000 
sotilasta, joiden lopullisesta kohtalos-
ta ei ollut varmuutta. Suomen ja Ve-
näjän valtioiden välinen sopimus on 
vuodesta 1992 alkaen mahdollistanut 
myös luovutetuille alueille ulottuvan 
suomalaisten sotilaiden jäänteiden et-

n Vasen sivu: Luovutetulta  
alueelta löydettyjä tunte-
mattomaksi jääneitä sanka-
rivainajia siunataan haudan 
lepoon Lappeenrannassa 
19.5.2019.

n Viereinen kuva: Sodan 
1918 sankarihautausmaa 
Vaasan vanhalla hautaus-
maalla muistolaattoineen.
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Vuosien  
1939–1945 
sotien sankari-
hautausmaita 
on kaikkiaan 
noin 630. 
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sinnät. Työtä koordinoiva Sotavaina-
jien muiston vaalimisyhdistys ry on 
järjestänyt rajojen taakse kentälle jää-
neiden etsintöjä. Noin 2 000 vainajan 
jäännökset on toistaiseksi löydetty. 
Näistä lähes 400 on voitu tunnistaa. 
Tunnistetut on saatettu kotiseura-
kuntiinsa haudan lepoon. Tuntemat-
tomiksi jääneet vainajat on haudattu 
pääasiallisesti Lappeenrannan ja pieni 
osa Joensuun, Kajaanin ja Helsingin 
Hietaniemen sankarihautausmaihin.

Tuntemattomaksi jääneiden vaina-
jien hautajaiset järjestetään yleensä 
virallisina yhteishautauksina, joissa 
Puolustusvoimat on vahvasti muka-
na. Esimerkiksi vuonna 2019 järjes-
tettiin Lappeenrannassa kaatuneiden 
muistopäivänä 50 sankarivainajan 
juhlava yhteishautaustilaisuus. Kent-
täpiispa Pekka Särkiön johtama seit-
semän papin ryhmä siunasi vainaji-
en jäänteet haudan lepoon, ja neljän 
kadetin ryhmä laski arkut yhteiseen 
sankarihautaan. Haudalle laskettiin 
Puolustusvoimien, Lappeenrannan 
kaupungin ja seurakuntien sekä lu-
kuisten yhteisöjen seppeleet.

Vaasassa saatiin kokea heinäkui-
sena lauantaina 31.7.2021 myöhäinen 

sankarihautaus. Kirvussa Karjalan-
kannaksella vuonna 1922 syntynyt, 
mutta vuonna 1934 Vaasaan oppi-
koulua varten vanhimman sisarensa 
Aira Kivisen perheeseen muuttanut 
vänrikiksi edennyt Esko Paavilainen 
kaatui Viipurin maalaiskunnan Ka-
risalmella 21.6.1944 käydyissä tais-
teluissa. Kiivaiden vetäytymistaiste-
luiden johdosta hänen ruumistaan ei 
kuitenkaan pystytty löytämään ja eva-
kuoimaan hänen ja hänen perheensä 
uudelle kotipaikkakunnalle Vaasaan. 
Paavilainen siunattiin poissaolevana, 
ja hänelle varattiin hautapaikka muis-
tokivineen syksyllä 1944 Vaasan van-
han hautausmaan sankarihauta-alu-
eelle. Etsintöjen tuloksena Paavilaisen 
jäännökset tuntolevyineen löydettiin 
syksyllä 2019 ja pystyttiin DNA-ana-
lyysillä keväällä 2021 tunnistamaan, 
joten 77 vuotta tyhjänä ollut hauta sai 
nyt sille tarkoitetun sisällön. 

Sankarivainaja Esko Paavilai-
nen saatettiin kotiseurakunnan mul-
tiin juhlavin menoin. Omaisten sekä 
sotaveteraanien, Pohjanmaan alue-
toimiston, Vaasan suomalaisen seu-
rakunnan ja partiolippukunta Met-
säveikkojen edustajien saattokulkue 

johdatti arkun Pohjanmaan Maan-
puolustussoittokunnan esittämän 
Narvan marssin tahdissa avatun hau-
dan äärelle. Sankarivainajan maahan 
kätkemisen toimitti vainajan sukulai-
nen kenttärovasti evp. Kari Paavilai-
nen. Kenttärovastin puheen, hautajai-
sille tyypillisen hengellisen ohjelman 
ja musiikin sekä arkun hautaan las-
kemisen jälkeen hautakummulle las-
kettiin omaisten, Puolustusvoimien, 
sotaveteraanien ja -invalidien, seura-
kunnan sekä partiolaisten seppeleet 
ja kukkalaitteet. Vaikuttava tilaisuus 
päättyi kapteeni Sami Salmivuoren 
johtaman Pohjanmaan Maanpuolus-
tussoittokunnan esittämään sotavuo-
sina sankarivainajien hautajaisissa tu-
tuksi tulleeseen Heikki Klemetin Oi 
kallis Suomenmaa -sävelmään.

Hanke sankarihautaus-
maiden varustamiseksi 
muisto- ja tietolaatoin
Kaatuneitten Muistosäätiön 
valtakunnallinen hanke
Kaatuneiden Muistosäätiö käynnisti 
vuonna 2020 erityisen sankarihauta-
usmaiden muisto- ja tietolaattahank-
keen. Säätiö lähetti kaikille maamme 
seurakunnille kirjeen, jossa vedot-
tiin seurakuntiin sankarihautausmai-
den haltijoina, että helposti saatavil-
la olevaa tietoa sankarihautausmaista 
lisättäisiin varustamalla ne valtakun-
nallisesti yhdenmukaisin tietolaatoin. 
Kaatuneiden Muistosäätiö on havain-
nut, että tietämys sankarihautausmai-
den perustamisesta ja niillä olevista 
muistomerkeistä on vähentynyt.  

Sankarihautausmaiden perustami-
nen oli mittava hanke sodanjälkeise-
nä aikana. Sankarihautausmailla on 
erittäin suuri historiallinen ja kulttuu-
rillinen merkitys yhteiskunnassamme, 
mitä ei enää nykyisin aina tiedosteta. 
Suomalainen kaatuneiden huollon 
malli, jonka mukaan kaatuneet hau-
dattiin kotikuntiinsa perustettuihin 
sankarihautausmaihin, on kansainvä-
lisesti varsin ainutlaatuinen. Lisäksi 
sankarihautausmaille on sijoitettuna 
merkittävä määrä kiven- ja kuvan-
veistotaidetta. 

n Kaatunutta sotilasta ollaan lähettämässä puuarkussa kotikuntaansa Kollaan 
Loimolassa 20.7.1941. 
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Säätiön tavoitteena on, että tieto-
laatat toteutettaisiin valtakunnalli-
sesti yhtenäisesti. Tietolaatasta tuli-
si käydä ilmi hautausmaan nykyinen 
nimi, sankarihautausmaan suunnitel-
leen arkkitehdin nimi, suunnittelu- 
ja käyttöönottovuosi, sankarihauto-
jen lukumäärä sekä haudalla olevan 
muistomerkin ja sen tekijän nimi sekä 
muistomerkin pystytysvuosi. Tieto-
laatalla olisi Kaatuneiden Muistosääti-
ön mukaan suuri henkinen ja kulttuu-
rinen merkitys omaisten ja muiden 
hautausmaalla kulkijoiden halutessa 
osoittaa arvostustaan sankarivaina-
jille heidän viimeisillä leposijoillaan. 
Yhtenäisen toteutuksen saavuttami-
seksi säätiö on yhdessä lahtelaisen 
valimo M. J. Paasikivi Oy:n kanssa 
suunnitellut toteutuksille mallilaatat.

Toteutus Vaasassa 
maanpuolustusjärjestöjen toimesta
Kun tieto Kaatuneiden Muistosäätiön 
hankkeesta saavutti maanpuolustus-
työn perinnettä vaalivat aktiivit Vaa-
sassa, siihen suhtauduttiin suurella 
innostuksella ja toivottiin sen pikais-
ta toteutumista aikana, jolloin sotave-
teraaneja – kaatuneitten taistelijoiden 

laattojen hankintakustannukset ra-
hoitettavakseen. Muistolaattojen pai-
koilleen asennuksesta huolehtivat 
seurakuntien hautaustoimet osana 
hautausmaiden kevätkunnostusta. 
Hankkeen käynnistyttyä sen toteutta-
jatahot saavutti ilahduttava tieto, että 
Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli 
on suositellut hiippakuntansa seura-
kuntia toimimaan Kaatuneitten Muis-
tosäätiön aloitteen mukaisesti. Toi-
vottavasti Vaasan esimerkki osaltaan 
kannustaa tähän. 

Hankkeen toteuttajatahot usko-
vat, että muistolaatat lisäävät osal-
taan tietoisuutta maamme kohtalon-
vuosista sekä niistä sankareista, jotka 
uhrauksillaan vaikuttivat ratkaisevas-
ti maamme ja kansamme selviytymi-
seen näistä koettelemuksista. Laatat 
ovat osaltaan turvaamassa tietoisuu-
den säilymistä ja siirtymistä yhä uu-
sille tuleville sukupolville. Vetoamme 
samalla kaikkiin perinnetyötä tekeviin 
maanpuolustusjärjestöihin, että ne tu-
kisivat Kaatuneiden Muistosäätiön 
hienoa aloitetta osallistumalla muis-
tolaattojen hankintoihin yhteistyössä 
seurakuntien kanssa.

aseveljiä – on vielä muutama tuhat 
jäljellä. Pieni selvitystyö kuitenkin 
osoitti, että seurakunnat eivät olleet 
kevääseen mennessä merkittävästi 
tarttuneet Muistosäätiön aloitteeseen.

Maanpuolustukseen liittyvää pe-
rinnetyötä yhteistyössä pitkään to-
teuttaneet Österbottens Försvarsgille 
– Pohjanmaan Maanpuolustuskilta rf 
ja Vaasan Reserviupseeripiiri – Vasa 
Reservofficersdistrikt ry päättivät ryh-
tyä vauhdittamaan hanketta Vaasas-
sa. Ne tekivät Vaasan yhteiselle seu-
rakuntaneuvostolle aloitteen, jossa 
ne sitoutuivat seurakunnilta luvan 
saadessaan hankkimaan Vaasan kol-
melle sankarihautausmaalle (sotien 
1939–1944 sankarihaudat ja sodan 
1918 sankarihaudat Vaasan vanhalla 
hautausmaalla sekä sotien 1939–1944 
ja 1918 yhteinen Sankarihautausmaa 
Vähänkyrön kirkkomaalla) muisto- ja 
tietolaatat Kaatuneiden Muistosäätiön 
valtakunnallisten linjausten mukai-
sesti. Seurakuntaneuvosto hyväksyi 
hankkeen toteuttamisen. 

Käytännön toteutus varmistui, kun 
Bröderna Gröndahls Stiftelse – Vel-
jekset Gröndahlin Säätiö sr ja Maan-
puolustuskiltojen liitto ry ottivat 

n Paimion sankarihautausmaan muistomerkki Rukoileva sotilas ”Isänmaan edestä 1939–1944”, Aarre Aaltonen 1946. Vasem-
massa reunassa kirjoittajan isän Viljo Virtasen hautalaatta, äidille myönnetty VR:n sururisti sekä kirjoittajan sotaorpotunnus.
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K
oronasuosituksista johtuen ei 
tänäkään vuonna ylletty aiem-
pien vuosien osanottajamääriin, 
mutta viikonlopun eri tapahtu-

missa oli useita kymmeniä osanottajia.

Miksi Ilomantsi?
Vuoden 1944 heinäkuun loppuun men-
nessä oli puna-armeijan vyöry koh-
ti Suomea saatu pääosin torpattua me-
nestyksekkäissä torjuntataisteluissa 
Viipurinlahdella, Tali-Ihantalassa, Vuo-

salmella sekä U-asemassa Laatokan Kar-
jalasssa. 

Uhkana olivat kuitenkin kaksi neu-
vostodivisioonaa, jotka etenivät suunta-
naan Ilomantsi. 21. prikaati oli uuvutta-
vissa torjuntataisteluissa hidastuttanut 
etenevää vihollista, mutta ylivoiman 
edessä se ei pystynyt sitä tuhoamaan.

Ylipäällikön käskystä perustettiin 
Ryhmä Raappana, jota johti alueen hy-
vin tunteva kenraalimajuri Erkki Raap-
pana. Hän oli toiminut pitkään rajavar-
tioston komentajana Pohjois-Karjalassa 

n 9.8.1944. Ilomant-
sin Lehmivaaran 
motin valtaajat  
ovat saaneet sota-
saaliin joukosta kä-
siinsä soittokojei-
ta. Gramofoni on 
pantu heti pyöri-
mään ja kitara lau-
lamaan.

S
A
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U

V
A

Ilomantsissa 
muisteltiin 
kesää 1944

Heinä-elokuun taitteessa 1944 käytyjen Ilomantsin 

taisteluiden muistopäivää vietettiiin myös tänä vuonna 

Ilomantsissa. Perinnettä on ylläpidetty 1990-luvun 

lopulta lähtien, ja tapahtuman järjestelyvastuun on 

kantanut Ratsumieskilta ja Joensuun Eskadroona.

n TEKSTI: MAT TI HILSKA
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ennen talvisotaa.  Jatkosodassa hän oli komenta-
nut 14. divisioonaa Rukajärven suunnalla.

Vahvistuksia ja hyökkäykseen
Raappana sai vahvistuksekseen Viipurinlahdelta 
siirretyn ja täydennetyn Ratsuväkiprikaatin sekä 
omasta divisioonasta paripataljoonaisen Osasto 
Partisen. 

Ilomantsin suunnalla oli vain muutamia teitä, 
joita pitkin neuvostojoukot etenivät. Ryhmä Raap-
pana lähti hyökkäykseen, ja korpien sekä vetisten 
soiden kautta koukaten saatiin vihollisjoukot moti-
tettua. Toinen motti oli Vellivaaran ja Lehmivaaran 
aluella, toinen sijaitsi Lutikkavaaran ympärillä.

 Osa mottien elävästä voimasta pelastautui kor-
pien kautta, mutta raskas kalusto jäi suomalais-
ten käsiin.

Suurtaistelu päättyi voittoon, hinta oli kallis, 
mutta uhka oli torjuttu. Torjuntavoitosta ei suu-
remmin kuitenkaan julkisuudessa elämöity, kos-
ka rauhantunnustelut olivat jo taustalla käynnissä.
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Utrioon uusi muistomerkki
Tänä vuonnan tapahtuma käynnistyi jo perjantaina, jolloin 
ohjelmassa oli kiltalaisten veljesillallinen ja matkapölyjen 
poishuuhtominen Taistelijan Talon Ratsuväensaunalla.

Lauantain ohjelmassa oli tutustuminen 
Ilomantsin eri taistelupaikkoihin. Ilomant-
sin sotahistoriallisen toimikunnan uusin 
saavutus on Jääkäripataljoona 6:n muisto-
merkki opastustauluinen Utriossa. Merkin 
luona eversti evp. Jouni Mattila piti esitel-
män Ratsuväkiprikaatin taisteluista jatko-
sodassa. Prikaatin sotatie alkoi Ilomantsista 
kesällä 1941 ja päättyi samoihin maisemiin 
kolme vuotta myöhemmin.

Uuden muistomerkin siunauksen toimit-
ti isä Janne Piiroinen apunaan kanttori Daria Potkonen. 

Utriosta matka jatkui Öykkösenvaaran muistomerkki-
kohteeseen sekä Oinassalmen taistelun muistomerkille.

Toimijoita palkittiin
Illan juhlatilaisuudessa palkittiin Ratsumieskillan ansiomi-

talilla Ilomantsin sotahistoriallisen toimikunnan Aini Pel-
tola ja Taistelijan Talon isäntä Jouni Puruskainen.

Joensuun Eskadroonasta muistettiin tapahtumaviikon-
lopun vahvaa taustavoimaa, kiltaveli Raimo Virkkusta.

Sunnuntain tilaisuudet etenivät jo perin-
teisen aikataulun mukaan. Suomen lipun 
noustua Taistelijan Talon lippusalkoon piti 
aamuhartauden Ilomantsin seurakunnan 
Sirkka Konttinen. 

Eversti Gustaf Ehrnroothin päiväkäskyn 
elokuun 3. päivältä 1944 luki killan puheen-
johtaja Risto Korkka. Päiväkäskyn luku on 
jo traditio. Päiväkäskyssä  Ehrnrooth antaa 
tunnustusta taistelijoilleen tilanteessa, jos-
sa Raappana oli siirtänyt hänet syrjään ryk-

mentinsä johdosta.
Tämän jälkeen kiltalaiset siirtyivät kunnianosoituksiin 

seppeleenlaskuineen Tiittasen talolle, Sikrenvaaraan, Ho-
vattalan kalliolle ja Palovaaraan.

n Vihollisen hyökkä-
ysvaunu on päässyt 
murtautumaan lin-
joihimme Lehmivaa-
ran mottitaisteluissa, 
mutta panssarinyrkki 
on keskeyttänyt sen 
matkan ja sen tykin-
putki on käännetty 
entisiä suuntaajiaan 
vastaan.

Suurtaistelu 
päättyi voittoon, 
hinta oli kallis, 
mutta uhka oli 

torjuttu.
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Asemestari Aimo Lahti aloitti 
Suomi-konepistoolin kehittelyn 
Kouvolassa 1921.

Kolmen sadan metrin mittaisen sisä-
ampumaradan (ampumamaneesin) 
päädyssä sijaitsi asepaja, jonka tilo-
ja Aimo Lahti sai rykmentin komen-
tajan jääkärieverstiluutnantti Vol-
demar Hägglundin luvalla käyttää 
myös vapaa-aikanaan.

Karjalan Prikaatin Kilta ry juhlisti 
yhdessä Kouvola-Seuran kanssa vuoden 

2021 merkkitapahtumia 

n Muistomerkillä seisoi ryhdikkäästi kunniavartiossa KarPr:n 
 Killan Piikkiosaston Ismo Hyppänen

n Prikaatin Kilta hankki Keski-Suomen Rykmentin ja Aimo 
Lahden muistomerkin asepajan seinälle. Muistolaatan 
suunnitteli taiteilija Esa Hyytiäinen, valutyö Taidevalimo 
Valusampo.

n TEKSTI: KALE VI SIRÉN • KUVAT: PAAVO MIKKONEN JA KALE VI SIRÉN
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Keski-Suomen Rykmentti 
teki Kouvolasta tunnetun 
varuskuntapaikkakunnan 
100 vuotta sitten
Tarton rauhasta 1921 alkaen Puolus-
tuslaitoksessa tehtiin pysyviä järjes-
telyjä joukko-osastojen tehtävistä 
ja sijoituksista. Järjestelyihin liitty-
en Keski-Suomen Rykmentti mää-
rättiin Hämeenlinnasta Kouvolaan 
kasarmialueen pääjoukoksi. Kou-
volan kehittyminen merkittäväk-
si varuskuntapaikkakunnaksi alkoi 
13.6.1921 rykmentin saapumisen 
myötä. K-SR toimi Kouvolassa tal-
visotaan saakka ja jätti paikkakun-
nalle mittavan perinnön. Sitä perin-
töä ylläpitää maineikkaasti Karjalan 
Prikaatin Kilta ry.

n Juhlatilaisuuden eturivissä oikealta KarPr:n Killan puheenjohtaja evl evp Matti Mikkonen, evl evp Antero Susi, evl evp  Risto 
Auvinen, Karjalan Prikaatin apulaiskomentaja eversti Petri Olli, Kouvolan kaupungin turvallisuuspäällikkö Johanna  Franzen, 
kenrl evp Ilkka Ranta, kulttuurineuvos Eero Niinikoski, KarPr:n Killan varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos Kari Soininen, tai-
teilija Esa Hyytiäinen ja KarPr:n killan hallituksen jäsen Kaarina Kellokoski. Kuvassa olevien Suden, Auvisen, Rannan ja Kel-
lokosken isät olivat vakinaisessa palveluksessa Keski-Suomen Rykmentissä. Juhlaesitelmän Keski-Suomen Rykmentistä 
sekä Aimo Lahdesta piti Kouvola-Seuran puheenjohtaja opetusneuvos Sakari Viinikainen.

n Muistolaatan julkistamisen jälkeisessä tilaisuudessa luovutettiin KarPr:n Kil-
lan ansioristi  taiteilija Esa Hyytiäiselle. Luovuttajina killan puheenjohtaja Matti 
Mikkonen ja varapuheenjohtaja Kari Soininen.
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V
eteraanien perustaman aikanaan aktiivisen ase-
lajikillan jäsenmäärä pääsi luonnollisesta pois-
tumasta johtuen vähenemään huomattavas-
ti. Kilta on kuitenkin pystynyt Pioneeriaselajin 
liitto ry:n valtakunnallisen toiminnan (mm. 
vuotuinen VEH-harjoitus Pioneeri-ja suojelujo-

tos) ja MPK:n kurssitoiminnan järjestämisen kautta saa-
maan jäseniksi ja toimintaan mukaan ryhmän aktiivisia 
toimijoita ja kouluttajia. Toki tässä on edelleen työ vasta 
alussa. Viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset ja koulutuk-
sen uudelleenjärjestelyt edellyttävät aktiivisuutta myös eri 
järjestöiltä. Toiminnot hakevat vielä muotoaan mutta anta-
nevat myös reserviläiselle paljon mahdollisuuksia.

Yhtenä mielekkäänä ja haasteellisena tehtävänä allekir-
joittaneelle oli vuosikymmen sitten alkanut uusi linnoitus-
konsepti ja siihen liittyvä käytännön kouluttajakoulutus, 
jonka paikallisessa lennostossa laittoi alulle Pioneeriryk-
mentistä siirtynyt majuri Thomas Valtonen.

Olimme jo aiemmin pitäneet res. majuri Ari Paukkusen 
kanssa pioneerikursseja Pirkkalassa. Saimme Valtoselta 
pyynnön järjestää linnoituskursseja. Markkinoimme kurs-
seja Infra ry:n (Maa-ja vesirakentaminen) ja Rakennusalan 
järjestöjen kautta kohtalaisella menestyksellä. 

Mainittakoon kunnioittamastani aseveljestä: Tapasim-
me vuonna 1990 Keuruulla ensimmäisten JPr 90 Pioneeri-
pataljoonien kertausharjoituksissa. Ari toimi esimiehenäni 
Teknisen komppanian päällikkönä. Ari valitettavasti me-
nehtyi tapaturmaisesti Venäjän Karjalassa vuonna 2017.

Sain harjoituksiin hyväksi kaveriksi jo aiemmin lin-
noituskursseillamme olleen silloisen Lemminkäinen Oy:n 
työpäällikön Petri Lylyn. Petri toimi tuolloin Tampereen 
Rantatunnelin aluevastaavana ja oli tuttu mies myös työn 
merkeissä.

MPK:n linnoituskurssitoiminta laajeni vuonna 2019 
PV:n Logistiikkalaitoksen johtamana toimintana, ja nyt 
kursseilla on mukana aluerakentaja-yritysten henkilös-

n TEKSTI: PERT TI KOIVUAHO • KUVAT : JUHA HAPPONEN , VIL JO HOKKANEN

n Kuvassa vasemmalta Pertti Koivuaho, Petri Lyly, maj Thomas Valtonen ja eversti Juha Helle (Pioneeritarkastaja, Maavoi-
mien esikunta).

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry:n 
toiminnasta

Viime vuonna 40 vuotta täyttänyt kilta on saanut uutta nostetta 
käytännön toiminnan viriämisestä.
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töä ja konekalustoa. Koulutustoi-
minnan yksityiskohtia kehitetään 
edelleen. Tämä on hyvä esimerkki 
aselajikillan ja siviiliorganisaatioi-
den sekä tietysti ammattitaitois-
ten henkilöiden mahdollisuuk-
sista maanpuolustuksen alueella. 
Toki ”insinöörijoukoilla” on yh-
teistoiminnasta jopa vuosisatojen 
kokemukset.

Metsäkirkon 
rakennustalkoot sekä 
jakotilaisuus 17.6.2021 
Satakunnan lennosto
Kuluneen kesän aikana pääsimme 
poikkeuksellisiin rakennustalkoi-
siin. Varuskunnan sotilaspasto-
ri pyysi kiltaa metsäkirkon rakennustalkoisiin. Pyyntö oli 
aluksi yllättävä. Löysin kannustukseksi, että perinnejouk-
komme PionP 23 oli Pajarin 18D:n mukana rakentamassa 
Kivennavan kirkkoa 1943.

Kirkon harjakaisissa 17.6.2021 koimme miellyttävän ti-
laisuuden. Pioneeritarkastaja, eversti Juha Helle saapui 
jakamaan ylipäällikön, presidentti Sauli Niinistön 4.6. 
myöntämät Suomen Leijonan Ritarimerkit reserviläisille 
Pertti Koivuaho ja Petri Lyly.

Lisäksi Maanpuolustusmitali-
toimikunta myönsi kiltamme esi-
tyksestä majuri Thomas Valtoselle 
Maanpuolustusmitalin kultaisella 
soljella. Kilta luovutti samalla Val-
toselle Elja Purasen hakku -kier-
topalkinnon kannustavaksi työ-
kaluksi hänen siirtyessään uusiin 
tehtäviin.

Mainittakoon, että Hakun hal-
tijana on ollut myös Suomen en-
simmäinen prikaatinkenraali ken-
rl maj Ahti Vartiainen hänen 
toimiessa Pioneerimuseosäätiön 
puheenjohtajana.

Lopuksi:
Kiitokset presidentille, maanpuo-

lustusväelle sekä meidän siviilitoimissa mukana toimi-
neille pitkäaikaisesta luottamuksesta. Kiitokset ansaitse-
vat myös muun muassa Puolustusvoimat, Pioneeriaselajin 
Liitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, MPK Rakennuspooli, 
Infra ry, Opetushallitus, Työsuojeluhallitus, Laivaston su-
keltajakilta. Erityiskiitos pioneeritarkastaja, eversti Juha 
Hellelle, joka saapui ylipäällikön myöntämien huomion-
osoitusten jakajaksi. 

Varuskunnan sotilaspastori pyysi kiltaa metsäkirkon rakennustalkoisiin. 

n Maj Thomas Valtonen  (Satakunnan Lennosto)  
ja Pertti Koivuaho (Pirkka-Hämeen pioneerikilta  
ry. pj.).
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P
irkanmaan Viestikilta ry 
on vuodesta 2012 lähtien 
osallistunut useaan Perin-
neradiotapahtumaan, ase-
mapaikkoina ovat olleet 
muun muassa Lempäälä 

(eri asemapaikkoja), Lyly ja Tampe-
reen Teisko.

Kalustona on ollut VRFK-radioper-
heen eri malleja ja yksilöitä sekä Kyy-
neleitä mallia M10. Antenneina on 
käytetty puoliaaltodipoleita.

Perinneradiotapahtumaan kuu-
luu luonnostaan pukeutua perinne-
asuihin, pienikokoiset operaattorit 
löytävät aitoja sota-ajan univormu-
ja, muut joutuvat tyytymään jälkituo-
tantopukuihin. LV407- ja LV450-kalus-
ton kanssa perinneasu on senaikainen 
m/62-maastopuku, ”sorsalippis” ja 
nahkasaappaat.

Yleistä 
perinneradiotapahtumista
Perinneradiotapahtuma (PRT) on 
Suomessa kaksi kertaa vuodessa (4.6. 

ja 6.12.) järjestettävä valtakunnalli-
nen tapahtuma, jossa radioamatöö-
riasemat ottavat yhteyksiä toisiin-
sa sähkötyksellä (CW) tai puheella 
(AM) käyttäen museoikäisiä ja so-
danaikaisia radiolaitteita. Tapahtuma 
on järjestetty vuodesta 2005 alkaen, 
ja sen innoittajana on Suomen Radio-
amatööriliiton jäsenten Suomen Puo-
lustusvoimien käyttöä varten ennen 
talvisotaa perustama ja ylläpitämä ra-
dioverkko.

Perinneradiotapahtuma ei ole 
kilpailu, vaan siinä kunnioitetaan 
vanhoja veteraaniradioita ja niitä 
käyttäneitä radioveteraaneja. Veteraa-
niradioiksi luetaan yli 40 vuotta van-
hat laitteet.

Sodanaikainen kalusto on useim-
miten VRFK- ja Kyynel-radioita, joi-
den vaatimattomalla puolentoista 
watin lähetysteholla saa hyvällä an-
tennilla ja radiokelillä yhteyksiä eli 
kusoja (QSO) usean sadan kilometrin 
päähän.

Nykyään perinneradioiksi lue-
taan muun muassa 1980-luvulla va-

rusmiesten käytössä olleet LV407- ja 
LV450-radiotkin, niissä tehoa onkin jo 
yli kymmenkertaisesti.

Taajuus on useimmiten 3,5 MHz:n 
paikkeilla, eli käytetään noin 80 met-
rin aallonpituutta.

Tapahtumaan osallistuessaan ra-
dioamatöörin perinneradioasema voi 
käyttää asematunnuksen jälkeen lii-
tettyä lisäosaa /S (sotilasradio), ja 
mikäli laitetyyppi on ollut palvelus-
käytössä jo toisen maailmansodan ai-
kana, lisätunnuksena voi olla /SA (so-
danaikainen).

”Vanhat veteraaniradiot on jälleen 
kaivettu kätköistään, hiljaa herätelty 
ja rakkaudella kunnostettu. Jo kauan 
sitten mustuneiden radioputkien ka-
todit, hilat ja anodit heräävät vuosi-
kymmenten unestaan ja alkavat työn-
sä. Punottaen, kohisten ja värähdellen 
ne tuottavat äänimaailman, jonka esi-
polvemme ovat kuulleet – – usein tyk-
kienkin jylistessä taustalla. Vanho-
jen varusvarastojen tunkan ja otsonin 
tuoksujen sekoittuessa niiden ohuet, 
uikuttavat tai jopa kähisevät signaa-
lit tunkeutuvat taas sähkömagneetti-
seen spektriin kuin huutona mennei-
syydestä.”

Vielä löytyy muutamia vanhoja pe-
rinneradioiden huollon ja korjauk-
sen taitavia harrastajia. Mutta ehkäpä 
joku alan museo tai yhdistys voisi jär-
jestää vanhojen radioiden huoltokurs-
seja nuoremmille vaikka kesäloma-ai-
kana.

Lisätietoja perinneradiotoiminnasta 
löytyy muun muassa Putkiradio-
museon ja OH1KW:n www-sivuilta.

n Perinneradiotapahtumassa (PRT32) 
5.6.2021 Veikko Kuumola kusoi-
lee Kyynel M10:llä. Asema sijaitsi 
Lempäälässä Reserviläisjärjestöjen 
 Veljespirtillä.

PVK:n osallistumisista 
perinneradiotapahtumiin
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E
telä-Kymenlaakson Sotilas-
poikien Perinnekilta järjes-
tää vuosittain Virolahdel-
la kunnan, seurakunnan ja 
maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa perinnepäivän 31. 

heinäkuuta.
Ajankohta liittyy tapahtumaan, jos-

sa jatkosodan aikana 17-vuotias sotilas-
poika Arvo Harjunen joutui Virolahden 
Rajasuolla kahden neuvostodesantin 
ampumaksi 31. heinäkuuta 1944. Ra-
jasuolle pystytetyllä muistomerkillä 
suoritetaan kunnianosoitukset niiden 
kymenlaaksolaisten kotirintamalla kuol-
leiden muistoksi, jotka neuvostodesantit 
ampuivat sotien aikana vuosina 1939–
1944.  

Historiamme on ollut täynnään so-
tia. Useimmat niistä on käyty 1800-lu-

vulle asti osana Ruotsia Venäjän kans-
sa: vanha viha 1400-luvulla, pitkä viha 
eli 25-vuotinen sota 1500-luvulla, Poh-
jan sota 1600-luvulla, suuri Pohjan sota 
(ml. isoviha), pikkuviha ja Kustaa III:n 
sota 1700-luvulla, Suomen sota 1800-lu-
vulla sekä vapaussota, talvisota ja jatko-
sota 1900-luvulla.

Suureen Pohjan sotaan sisältyvän 
isonvihan aikana vuosina 1713–21 ve-
näläiset kohtelivat suomalaisia julmem-
min kuin missään muissa maittemme 
välisissä sodissa. Tämän ajan putinit ja 
lukashenkat ovat rippikoulupoikia tuol-
loisiin vainolaisiin verrattuina. Koko-
naisia perheitä, jopa sukuja kidutettiin 
ja murhattiin. Mielikuvitus ei asettanut 
julmuudelle mitään rajoja. Tuhansia vie-
tiin orjiksi Venäjälle. Suurvalta-asemaa 
Mustaltamereltä Itämerelle tavoitteleva 

Uudenkaupungin rauha päätti 
kansanmurhan 300 vuotta sitten

n TEKSTI: HANNU LUOTOLA, PRIKAATIKENRAALI E VP
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n Uudenkaupun-
gin rauhan muisto-
merkki Virolahden 
Pitäjäntuvan vie-
ressä. 

n Rajakiven venäläinen  (risti, 
gran, 1722) ja ruotsalainen 
(vaakunakruunu, F) merkki 
infotaulussa.



46 MAANPUOLUSTAJA 2•2021

Pietari Suuri oli määrännyt käytän-
nössä kansanmurhan suomalaisten 
nujertamiseksi. 

Vuonna 1700 alkanut suuri Poh-
jan sota päättyi Ruotsin ja Venä-
jän kesken Uudessakaupungissa 
30.8.1721 tehtyyn rauhansopimuk-
seen. Valtakuntien välinen raja so-
vittiin alkavaksi Suomenlahden ran-
nasta Virolahdelta.

Raja merkittiin kesäkuussa 1722. 
Se alkoi Hurpunniemestä, jakoi sil-
loisen kivisakastin vieressä olleen 
Virolahden vanhan kirkon kahtia 
Ruotsille ja Venäjälle, kiersi meren-
lahden (Rautalanselän) puolen ruot-
salaisen peninkulman (n. 5,3 km) 
päästä ja kohtasi nykyisen rajan Vaa-
limaan raja-aseman pohjoispuolella.

Rajankäynnin ruotsalainen osa-
puoli ei hyväksynyt venäläistä tul-
kintaa. Helmikuussa 1723 Ve-
näjä myöntyi rajan siirtämiseen 
idemmäksi siten, että kirkko, pap-

pila ja niitä ympäröivä kylä jäivät 
Ruotsin puolelle. Maaliskuun 1723 
rajankäynnissä raja siirtyi kirkon 
kohdalta 300 metriä koilliseen.

Virolahden Pitäjäntuvan vierellä 
26.8.2011 paljastettu Uudenkaupun-
gin rauhan muistomerkki on suun-
nilleen vuonna 1722 vedetyllä rajal-
la. Sen koillissivulla on rajakivissä 
käytetty venäläinen merkki: risti ja 
gran (raja) 1722. Lounaissivulla on 
ruotsalainen vaakunakruunu, jon-
ka alla kuningas Fredrik I:n merk-
kinä F-kirjain. Ruotsin merkit hakat-
tiin vasta vuonna 1723 hyväksytyn 
rajan rajakiviin.

Myöhemmistä rajankäynneis-
tä on toisenlaisiakin tuloksia, jotka 
ovat päättyneet Suomen menetyk-
siksi.

n Uudenkaupungin rauhan muistomerkki Uudenkaupungin torilla (Reino Harski 1961).
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Ruotsin merkit hakattiin vasta vuonna 1723 hyväksytyn rajan rajakiviin.

n Rajakiven (muistomerkin) ruotsalai-
nen merkki.
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Lähetä aktivointipyyntö yhteystiedoillasi sekä jä-
sennumerollasi MPKL:n toimistoon osoitteeseen: 
mpkltoimisto@mpkl.fi.  
Jäsentietosi luodaan valmiiksi odottamaan sovelluk-
sen aktivointia sinun osaltasi.

Jos sinulla on ollut vanha Lompakko-sovellus käy-
tössäsi, poista ensin sen asennus  puhelimestasi.

Hae puhelimen selaimella MagMa Lompakko. 

Sivusto aukeaa MagMa-sovellukseen. Seuraa sivun 
kirjautumisohjeita ja täytä tarvittavat henkilötieto-
kohdat. 

Saat hetken kuluttua lähettäjältä MagMa tekstivies-
tin, jossa lukee saamasi kortin nimi ja mukana on 
aktivointilinkki. Linkkiä painaessasi aukeaa rekiste-
röitymissivu. Täytä tiedot ja paina ”REKISTERÖIDY”. 

Huom! Rekisteröityä pitää samalla puhelinnume-
rolla, johon tekstiviesti alun perin on lähetetty. 
Rekisteröitymisen ollessa valmis voit lisätä Lompak-
ko-ikonin puhelimesi aloitusnäyttöön. (Saat selain-
kohtaisia ohjeita painamalla oikean selaimen asen-
nusohjetta) 

Lompakko-ikonin tulisi nyt näkyä puhelimesi aloi-
tusnäytöllä.

Avaa Lompakko ja kirjaudu sisään, aktivoitu kort-
tisi näkyy nyt Lompakossa. 

Voit kirjautua suoraan MagMa Lompakkoon myös 
millä tahansa laitteella/selaimella osoitteessa: 
https://lompakko.magma-app.com/login 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
• Kuinka voin saada kortin oikeaan puhelinnume-
roon? Ota yhteyttä kortin myöntäjään, he lähettävät 
sinulle uuden aktivointiviestin oikeaan numeroon. 

• Voinko saada aktivointilinkin sähköpostitse? Ikä-
vä kyllä tämä ei ole mahdollista. Pystymme lähettä-
mään aktivointiviestin ainoastaan tekstiviestitse. 

• Uusi kortti ei ilmestynyt MagMa Lompakkooni? 
Muistithan aktivoida kortin painamalla aktivointi-
linkkiä tekstiviestissä.

Lisätietoja saa: 
MPKL: mpkltoimisto@mpkl.fi tai 
Cardplus: myynti@cardplus.fi

Jäsenetuudet ja 
Lompakko-sovellus
Uusi MagMa Lompakko toimii puhelimen selaimella 

(Google, Chrome, Firefox, Safari). Lompakon käyttöönottoa 

varten seuraa alla olevia ohjeita.

n MagMa Lompakko – uusi sähköinen jäsenkorttisovellus

38. Pohjoismaiset Kiltapäivät 16. – 19.6.2022
Panssariprikaati, Hattula
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MPK-
KIVÄÄRI

Suomen
Sotilaan
testissä

■ TEKSTI: MIKKO ANT TILA

■ KUVAT:PASI LINDROOS

Käsky kävi, ja niin kävi käskyläisen matka. 
Suomen Sotilas antoi minulle tehtäväksi selvittää 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen vuonna 2020 
hankkiman uuden MPK-kiväärin suorituskyky käytössä, 
johon se on tarkoitettu. Millainen uusi itselataava 
kertatuli-reserviläiskivääri on käytännössä?
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M
atkani suuntasi Poh-
jois-Suomen MPK-
piirin Kajaanin koulu-
tuspaikkaan.

En hakenut erityis-
kohtelua testatakseni 
kivääriä vaan osallis-
tuin kurssilaisena Ka-
jaanissa järjestettyyn 

yhdistettyyn pistooli- ja kiväärikurssiin. Toki 
olin kysynyt lupaa tehdä aseesta juttu Suo-
men Sotilaaseen, ja sen sain.

Vaikken itse kurssista lähtenyt kirjoitta-
maan, on hyvä muistuttaa tähän alkuun, 
miksi MPK ja MPK:n ja Puolustusvoimi-
en yhteistyössä järjestämät kurssit ovat ole-
massa.

Kertausharjoituskäskyjä tai kutsuja va-
paaehtoisiin harjoituksiin ei satele posti-
laatikkoon tavalliselle reserviläiselle. Var-
sinkaan jos sattuu olemaan vailla sodan 
ajan sijoitusta. Mikäli kuitenkin haluaa yl-
läpitää osaamistaan asevelvollisena, säi-
lyttää ampumataitojaan tai oppia uut-
ta maanpuolustuksen saralta tai ihan arjen 
turvallisuudesta ensiavusta selviytymistai-
toihin, kannattaa tutkia Maanpuolustuskou-
lutuksen eli MPK:n tarjontaa ja pyrkiä osal-
listumaan kursseille.

Mukaan pääsevät sekä uudet että jo kau-
emmin mukana olleet. Esimerkiksi am-
muntaa pystyy harjoittelemaan MPK:n 
alaisuudessa ihan perustasosta hieman vaa-
tivampaankin kurssitukseen. Edellytyksenä 

kursseille on 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus. Naisille on 
myös suunnattu omia kursseja niin selviytymistaitojen kuin am-
munnan saralla.

Miksi MPK-kivääri?
Tässä vaiheessa varmaan joku ihmettelee, mihin Maanpuolus-
tuskoulutus tarvitsee omia aseita. Miksei se lainaa niitä armei-
jalta?

Ensinnäkin lainaaminen on mahdotonta, koska Puolustus-
voimien rynnäkkökiväärin lainaaminen Puolustusvoimien ulko-

puolelle siviilien käyttöön on sota-
materiaalina tarkasti säädeltyä. 

Toki se onnistuu Puolustusvoi-
mien henkilökunnan valvonnassa 
erityistapauksissa. Sotilaallisia val-
miuksia (SOTVA) palveleva kurssitus 
on julkishallinnollinen tehtävä, joka 
perustuu lakiin. Tällaiseen toimin-
taan Puolustusvoimat tarjoaa tar-
koin ohjeistetuin tavoin materiaali-
tukea.

Sen sijaan massojen koulutta-
minen ammuntaan olisi kuitenkin täysin mahdotonta,  jollei 
MPK:lla olisi omasta takaa käytössään puoliautomaattisia kivää-
reitä tai pistooleita. Osalla kursseista voi toki käyttää myös omia 
aseita, mikäli sellaisia on. Kaikilla ei kuitenkaan ole.

Esimerkkinä voidaan mainita taktinen kiväärikurssi (Suomen 
Sotilas 6/2016). SOTVA-ammunnat ovat kuitenkin virkavastuun 
alaista toimintaa, joten jos kursseille osallistuu omalla aseella, 
tarkistetaan osallistujien aselupien voimassaolo. Mikäli käyttää 
MPK:n laina-aseita, ei tarvita aselupaa. Tällöinhän kurssin jär-
jestäjät valvovat ammuntojen toteutusta.

MPK-KIVÄÄRIN 
HALLINTALAIT TEET

ovat tuttuja Suomen sotilail-
le. Helpotusta varmistimen 
käyttöön tuo varmistimessa 
oleva levennys. Luisti voidaan 
lukita varmistimessa olevaan 
koloon tarvittaessa.

■ Piipun päässä 14x1LH (vasenkätinen) kierteessä oleva AKM lusik-
ka-suujarru on yksinkertainen ja toimiva valinta.

Ase on Dasan 
Machineriesin 
valmistama, ja 
se tunnetaan 
mallina DAK47.
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Mikä MPK-kivääri?
Lyhyesti kerrottuna kyseessä on etelä-
korealainen Kalašnikov-tyyppinen puo-
liautomaatti – tai oikeammin kerta-au-
tomaattikivääri. Käyttöliittymä on siis 
tuttu reserviläiselle ja riittävän lähel-
lä kotimaisen rynnäkkökiväärin (RK) 
rakennetta. Kaliiperi on tietysti Suo-
men sotilaille tuttu venäläinen, tai pa-
remminkin neuvostoliittolainen alku-
peräinen Kalašnikovin väljyys M/43 eli 
7,62x39.

Ase on Dasan Machineriesin valmis-
tama, ja se tunnetaan mallina DAK47. 
Pohjimmiltaan se on kopioitu peltirun-
koisen Kalašnikov AKM -kiväärin kerta-
tuliversiosta. Kotoisasti kivääri on saa-
nut meillä lempinimen MPK-kivääri.

Valmistajalla on aseesta tietysti eri 
versioita. Aseen saa esimerkiksi klassi-
sella puisella etukädensijalla sekä pe-
rällä. Tarjolla on myös Magpul Žukov 
-sarjan etukädensijalla, pistoolikahval-
la ja taitettavalla perällä varustettu mal-
li. Kolmantena variaationa valmistajalta 
saa etukädensuojukset Picatinny-tyyp-
pisillä varustekiskoilla ja rungon taka-
osaan asti yltävällä kiskolla optiikkaa ja 
muita lisävarusteita varten. Asetehdas  
toimittaa asiakkaan toiveiden mukaan 
varustuksen aseisiin tarpeen ja kukka-
ron mukaan.

MPK:n malli
MPK-kivääreissä on edellä esitetyistä 
poikkeava varustus. Kädensuojuksessa 

tai etutukissa on ylhäällä ja alhaalla va-
rustekisko etukahvan tai optisen tähtäi-
men kiinnittämistä varten. Pistoolikah-
va on sama kuin tehtaan Žukov-mallin. 
Perä on vaihdettu erilaiseksi. Žukov-
tyypin perä taittuisi aseen oikealle kyljel-
le, mutta MPK-kivääriin on vaihdettu te-
leskooppiperä, joka taittuu vasemmalle 
puolelle. Tämän seurauksena on perän 

na tähdättyyn keskipisteeseen, pyöräy-
tetään tähtäimen oikealla kyljellä ole-
vaa ruuvia ”R”-kirjain-nuoliyhdistelmän 
suuntaan tarvittava määrä. Korkeudessa 
vastaavasti ”UP”-nuolen suuntaan, mi-
käli osumapiste on tähdätystä kohdasta 
ylhäällä, ja sama päinvastoin.

Aseeseen on asennettu kotimaisen 
ysivitosen tapaan ruuvit takakannen ki-
ristämistä varten, jotta ammuttaessa 
saadaan tähtäimet pysymään viimeisen 
päälle niille asetetuissa arvoissa.

Mikä Dasan Machineries?
Eteläkorealainen Dasan Machineries 
on perustettu vuonna 1992, ja sen pää-
konttori ja kaksi tehdasta sijaitsevat Ete-
lä-Koreassa Wanjun maakunnassa. Yh-
dysvalloissa oleva tehdas on Duluthissa 
Georgiassa, ja Euroopan haarakonttori 
Frankfurtissa Saksassa.

Dasan Machineries aloitti aivan kai-
kesta muusta kuin aseista. Yhteistyö 
Hyundain kanssa alkoi vuonna 1995, 
ja asevalmistusluvat yritys sai vuonna 
1996.

Tehdas valmistaa monennäköisiä 
tuotteita työkaluista autojen varaosiin ja 

nykyään aseisiin sekä erinäisiin muihin 
puolustusvälineisiin asti.

Asepuolella Dasanilla on omia mal-
leja AKM- ja AR15-kivääreistä sekä 
puoliautomaattisista tarkka-ampuja-
kivääreistä. Lisäksi se valmistaa Kore-
an asevoimien Daewoo K1 -rynnäkkö-
kivääriä ja K2:n modernisoitua versiota 
sekä pistooleita ja haulikoita.

Fiilistelyä
Kun otin aseen käteeni, yllätyin sen ke-
veydestä. Tapanani on aina silmäillä 
kaikki aseet päällisin puolin, minkä jäl-
keen aloitan erinäiset kääntelyt ja vään-
telyt.

Heti alkuun huomasin perän lievää 
nuljumista. Se on kuitenkin ymmärret-
tävää ja täysin harmitonta, kun peräs-
sä on vetopituuden sekä taitettavuuden 
säätö. Jotta vetopituuden ja taitettavuu-
den säätö toimisi kenttäoloissa on poly-
meeriperissä oltava ”klappia”.

Kurssinkouluttaja sanoikin minulle 
perää ihmetellessäni, että perän taittoa 
pitää avustaa peukalolla painamalla ja 
nostamalla, jottei perän lukituskorvake 
rikkoudu. Yhdestä kivääristä oli korvake 

taiton saranointi tullut lähemmäksi am-
pujan kasvoja. Mikäli perän vetopituut-
ta säätää lyhemmäksi, voi huonolla tuu-
rilla saada saranan muodot kasvoihinsa. 

Varmistimessa on levennys, joten 
aseen varmistimen käyttö on helpom-
paa etusormella.

MPK-kivääriin on Suomessa asen-
nettu jälkikäteen italialaisvalmisteinen 
takatähtäin diopterilla. Valmistaja on 
LPA Ghilardi, ja tähtäimen malli on STF. 
Takatähtäin sijaitsee kuten kotimaisessa 
rynnäkkökiväärissä aseen kotelon kan-
nessa. LPA:n tähtäimen säätö on hyvin 
yksinkertainen ja selkeä. Tähtäimessä 
on kaksi lattaruuvein varustettua ruu-
via, joilla tähtäintä siirretään. Tähtäi-
men siirto onnistuu myös käyttämällä 
patruunan taikka hylsyn kantaa. Mikäli 
osumakeskeispiste on oikealla verrattu-

■ Vasen kuva: MPK-kiväärissä olevan LPA:n tähtäimen säätäminen on helppoa ja selkeää.  
Oikea kuva: RK 95:stä tuttu ominaisuus. Kannen kireyden säätämiseen tarvittavat kaksi 
ruuvia löytyvät kannen alta rungon takapäästä.

■ Taitettava, säädettävä perä helpottaa 
 käsittelyä. Monipuoliset säädöt helpotta-
vat ampujaa paremman aseotteen sekä 
asennon saamisessa erityisesti kun käytös-
sä on ballistinen suojaliivi tai kantolaite. 
Myös varastoitavuus ja kuljetettavuus pa-
ranevat taittoperän ansiosta.

Kun otin aseen 
käteeni, yllätyin sen 

keveydestä. 

MPK-kivääri on valmistettu prässäämällä erittäin ohuesta teräspellistä. 
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kesta muusta kuin aseista. Yhteistyö 
Hyundain kanssa alkoi vuonna 1995, 
ja asevalmistusluvat yritys sai vuonna 
1996.

Tehdas valmistaa monennäköisiä 
tuotteita työkaluista autojen varaosiin ja 

nykyään aseisiin sekä erinäisiin muihin 
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jo rikkoutunut liian rajusta ja osaamat-
tomasta käytöstä. 

Samalla puhuimme suojakannen ki-
ristämisestä. Mikäli kannen paikalleen 
tiukasti asettavia ruuveja kiristää lii-
kaa, lähtee kansi taipumaan ja aiheut-
taa luistin liikkeen kanssa ongelmia. 
Liian löysät ruuvit puolestaan aiheutta-
vat kannen heilumista, ja tällöin tarkko-
ja kasoja ei saada aikaiseksi. Sekin pitää 
siis osata.

Etukädensija oli erittäin tukevasti 
kiinni ja vaikutti jämerältä. Pistoolikah-
va tuntui myös hyvältä käteen. Kaiken 
kaikkiaan ratkaisut vaikuttivat ensi tu-
tustumisella koulutuskäyttöön tarkoite-
tulle aseelle riittäviltä.

Ammunnat alkavat
Kurssin turvapuhutteluiden sekä tarvit-
tavien varotoimien ja muun asiallisen ja 
asiaan kuuluvan jälkeen pääsimme te-
kemään kohdistuslaukauksia SPOL (so-
tilaspoliisi) -tauluun 150 metrin matkal-
ta. Kohdistus tehtiin viiden laukauksen 
sarjalla makuuasennosta. Aseen virit-
täminen ja lippaan kiinnittäminen oli-
vat tietysti sotaväen käyneelle reserviläi-

selle tuttu juttu. RK 62:n hallintalaitteet 
ovat lähes identtiset lukuun ottamat-
ta levitettyä varmistinta. Sopii siis myös 
esikoulutusaseeksi sotaväkeen menossa 
oleville.

Tuntuma oli hyvin tuttu. Perän pystyi 
säätämään ilman ulottuvuusongelmia 
täysin pitkälle. Säädettävä perä on kor-
vaamaton apu, kun ammutaan ballistis-
ten suojaliivien tai repun kanssa. Veto-
pituutta voidaan silloin lyhentää hyvän 
ampuma-asennon saamiseksi.

Liipaisimessa oli selkeä mutta pit-
kähkö etuveto. Sitten tuli selvä pykälä, 
josta aloittaa rauhallinen puristaminen. 
Laukaus ei lähtenyt välittömästi pykälän 
saavutettuani, vaan pienen rauhallisen 
puristamisen seurauksena. Laukaisu-
vastus oli yllättävän selvä tässä aseessa. 
Pidin siitä. Ei huono. Se oli tutun pitkä 
erilaisiin Kalašnikov-tyyppisiin ja var-
sinkin AKM-kivääreihin tottuneelle. On 
sitä monta huonompaakin laukaisutun-
tumaa koettu!

Ja vaikutus maalissa
Kohdistuslaukaukset oli ammuttu, ja 
osumat löytyivät taulusta, muttei mi-

tenkään parhaalla mahdollisella kasal-
la. Useimmiten tällaisissa tilanteissa 
vika löytyy perälevyn takaa ampujasta, 
ja itselläni oli jo hyvä tovi viimekertai-
sista makuuammunnoista dioptereilla 
150 metriin. Ja olihan asekin vieras. Eikä 
asiaa helpota Suomen Sotilaan koeam-
pujan ikääntyminen, silmätkin tahto-
vat ikääntyä iän ja asealan kokemuksen 
karttuessa. 

Vaihtelu muiden ampujien tauluis-
sa oli suurta kuten yleensäkin. Löytyipä 
joukosta tekijöitäkin ja sen oloisia kaso-
ja. Kurssinkouluttaja puhui kohdistus-
ten jälkeen, että he ovat saaneet ammut-
tua näillä kivääreillä PV:n pistetaulussa 
8–9 rinkiin. Barnaulin tai STV:n kaltaisil-
la halpispatruunoilla siihen on kai sitten 
tyytyminen. Kotimaisella RK:lla osaava 
ampuja ampuisi kyllä helposti ysirinkiä. 

Kurssilla ammuttiin kivääriammun-
nat 2–3 ja pistooliammunnat 4–5. Ensin 
ammuimme 150 metrin matkalta ma-
kuulta, polvelta ja seisaaltaan. Toisessa 
polviammunnassa osumakeskeispistee-
ni pieneni aloituksesta ja aloin päästä 
tuntumalle. Viimeiset kymmenen lauka-
usta ammuimme 50 metrin matkalta sei-
saaltaan. Aseella oli nopea ampua sei-
saaltaan, ja rekyylituntuma oli minulle 
mieleinen. Paljon nopeatempoista am-
muntaa ampunut ei enää noteeraa erika-
liiperisten AK-konstruktioiden rekyyliä. 

MPK-kivääri on tuttuun tapaan ylikaa-
sutettu, mikä puolestaan antaa lukolle 
aggressiivisemman liikkeen ja parantaa 
aseen toimintavarmuutta. Suomalaisissa 
Sakon kivääreissä ylikaasutusta on hillit-
ty kaasumäntään työstetyin kaasun läpi-
kulkua helpottavin meistoin.

Kyselin mielipiteitä myös muilta 
osallistujilta sekä tuttavapiiristäni ih-
misiltä, jotka olivat ampuneet MPK-ki-
väärillä. Ensireaktio oli valtaosalla ollut 
samanlainen kuin itselläni, perän hei-
luminen arvelutti osaa enemmän, toisia 
vähemmän. Itselläni se ei aiheuttanut 
suuremmin epäilyksiä, vaikka olinkin 
sen huomannut. Aseen keveys oli kai-
kille myönteinen yllätys, eikä se hai-

Säädettävä perä on 
korvaamaton apu, kun 
ammutaan ballististen 
suojaliivien tai repun 

kanssa.

■ MPK-kivääri purkautuu kuin mikä tahansa AK. Yksinkertaisen helppo huoltopurkaa, eikä hukkaan meneviä osia ole montaa. Lipas ja 
runko mukaan laskettuna osia on vain kuusi kappaletta.

tannut aseen hallittavuutta, vaikka oli-
si ammuttu kiivaammallakin rytmillä. 
Arvosanaksi he antoivat asteikolla 4–10 
yleisesti 7,5–8,5.

Kevyttä
Aseen keveys johtuu siitä, että MPK-ki-
vääri on valmistettu prässäämällä erit-
täin ohuesta teräspellistä. Vertailuna 
Suomessa reserviläisaseina suositut kii-
nalaiset Norinco 56 -mallit ovat noin 
1 mm:n vahvuista teräspeltiä, kun esi-
merkiksi niin ikään meillä suosittu ve-
näläinen Vepr Km, joka on sivilisoitu 
AKM-kivääri, on myös paksummasta 
materiaalista valmistettu.

Kaikki mukanani olleet erilaiset 
7,62x39 AK-lippaat istuivat lipaskuiluun 
ilman minkäänlaisia ongelmia.
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Jyrsittyrunkoisista AK-tyypin kivää-
reistä bulgarialainen Arsenal Sar M1 on 
suosituimpia suomalaisten keskuudes-
sa.

Neuvostoliitosta ei koskaan annet-
tu kiinalaisille AKM-kiväärien piirustuk-
sia, vaan he sovelsivat itse oman kopion-
sa. MPK:n DAK47 on myös Vepr-kivääriä 
keveämpi käteen. Ero näkyy myös lip-
paissa.  Kouluttajan kanssa keskustelles-
sa totesimmekin, että lippaiden seinä-
mien ollessa näinkin ohuita ei ole ihme, 
että lippaat vaurioituvat helposti, jos ne 
osuvat epäsuotuisassa kulmassa johon-
kin riittävän kovaan.

Olin varannut mukaan kolme erilais-
ta lipasta kokeillakseni, sopivatko muut 
lippaat MPK-kivääriin. Kaikki mukana-
ni olleet erilaiset 7,62x39 AK-lippaat is-
tuivat lipaskuiluun ilman minkäänlaisia 
ongelmia. Mukaani oli tarttunut testiin 
aito venäläinen Tulan valmistama bake-
liittilipas, peltilipas sekä bulgarialaisen 
”Kymppitehtaan” polymeerilipas. Tes-
tattavat lippaat asettuivat jopa parem-
min paikoilleen kuin aseen omat lip-
paat.

Käpistelyä
Rekyylituntuma oli mielestäni erittäin 
hyvä. Samaa sanoivat muutkin kurssilai-
set, joilta asiaa kysyin. Rekyylin vähäisen 

tuntuman yhdistin korkeassa kulmassa 
olevaan perään ja AKM:n perinteikkää-
seen lusikka-suujarruun, joka eliminoi 
aseen piipun nostoa mutta antaa puo-
lestaan hieman enemmän rekyylitun-
tumaa suoraan taaksepäin. Yksinkertai-
nen ja toimiva suujarru. Lusikkajarru 
ehkäisee AK-konstruktion tyypillistä 
yläoikealle vievää rekyylinostatusta.

Piipun päässä on 14X1 LH (vasen-
kätinen) -kierre. Mikäli aseeseen halut-
taisiin asentaa erilainen suujarru tahi 
äänenvaimennin, on se mahdollista 

kierteityksen ansiosta. Erilaisia suujar-
ruja en lähtenyt aseessa kokeilemaan. 
On selvä, että niillä olisi vaikutusta sekä 
rekyyliin että osumapistekeskiöön. Ai-
kamme ei yksinkertaisesti riittänyt sii-
hen, eikä se ollut tarpeellistakaan.

Huoltopurku ja kasaaminen tehdään 
samalla lailla kuin muissakin AK-sukui-
sissa aseissa, joten sitä en lähde rauta-
langasta vääntämään. Onhan se kaikille 
Suomen sotilaille tuttua.

Haukkuu hintansa
Uusi MPK-kivääri DAK47 yllätti vanhan 
asekonkarin kokonaisuutena positiivi-
sesti. Tietenkin jokaisessa asekonstruk-
tiossa ja aseiden laadullisissa vaihte-
luissa eri tehtaiden välillä on eroja. Kun 
ajattelee käyttötarkoitusta, jota varten 
ase on hankittu, palvelee se erittäin hy-
vin MPK:n sekä heidän kurssilaistensa 
tarpeita.

Aseen hintaa ja hankintamääriä ei 
ole haluttu kertoa julkisuuteen. Kun 
hinnan kuitenkin tiedän, voin todeta, 
että tämän massojen kouluttamiseen 
hankitun aseen odotukset täyttävät hin-
ta-laatusuhteeltaan hyvin sille asetetut 
vaatimukset.

Aseen rungon sekä lippaiden mate-
riaalivahvuudet olisivat minun puoles-
tani voineet olla hieman paksumpia, 

ohut pelti väsyy nopeammin rasitukses-
sa kuin aavistuksen paksumpi. Se näkyy 
sitten aikanaan aseen elinkaarikustan-
nuksena.

Tuomio
Jotain kritiikkiäkin on. Taittoperän sara-
nointi oli hieman liian tyrkyllä, ja siihen 
saattaa teloa itsensä. Perän taitto-omi-
naisuus helpottaa aseen käsittelyä ja säi-
lytystä, koska se vie vähemmän tilaa kul-
jetuksessa, mutta taittoperän lukituksen 
olisi voinut tehdä kestävämmäksikin. 
Se tietysti nostaisi toisaalta hintaa. Laa-
dukas, nykyaikainen ja modulaarinen 
aseen perä nostaisi aseen kokonaishin-
taa. Toisaalta säästö voi tulla käytössä 
kalliiksi. Yhdestä aseesta oli jo nyt rikot-
tu lukitusnasta liian kovakouraisella kä-
sittelyllä. 

Erittäin jämäkkä ja hyvä etukäden-
sija puolestaan saa kehuja. Ainoa mikä 
voi aiheuttaa ajan kuluessa päänvai-
vaa, on kaasumännän suojaputken erit-
täin tiukka sovitus etukädensijaan. On-
nistuin viiltämään sormeni suojaputken 
irrotussalpaan, tästäkään taistelusta ei 
siis selvitty ilman uhreja. Toisaalta, AK-
tyyppiset aseet ovat helppoja puhdistet-
tavia ja kevyitä huoltaa, eikä kaasumän-
nän suojaputkea ole oikeasti edes pakko 
irrottaa.

Huoltoa helpottaa myös aseessa va-
kiona oleva kovakromattu piippu, joka 
ehkäisee ruostumista ja edesauttaa hal-
pojen teräs/meltorauta-sydänluotisten 
bulkkipatruunojen käyttöä aseessa pii-
pun kestävyyden vuoksi. Se laskee elin-
kaarikustannuksia, tekee mahdollisek-
si edullisen massakoulutuksen aseella ja 
on nykyisten ympäristömuotienkin mu-
kaista, kun voidaan ampua lyijyttömiä 
luoteja. 

Koulutuskäyttöön
Mikä tärkeintä, ase on käyttöliittymäl-
tään riittävän samanlainen kuin sotavä-
kemme peruskoulutuksessa käyttämät 
kotimaiset rynnäkkökiväärit. Yhtäläisyy-
det RK:n tähtäimiin ovat riittävät. Etu-
tähtäimen paksuhko tolppa hieman häi-
ritsi omaa suoritustani, mutta tämäkin 
lienee enempi tottumiskysymys kuin 
käytännön ongelma.

Aseita arvioitaessa on aina ymmär-
rettävä, mihin ne on tehty ja tarkoitet-
tu. MPK-kivääri tuntuisi täyttävän tar-
peen, johon se on hankittu. Ase tuntuisi 
olevan niin hankinta- kuin elinkaarikus-
tannukseltaankin hinta-laatusuhteel-
taan jopa lähes erinomainen valinta. 

Jos aseita olisi myytävänä Suomessa 
yksityishenkilöille ja ostaisin DAK47-ki-
väärin, vaihtuisi oman aseen perä joko 

kiinteäksi tai hieman parempaan tait-
toperään. Etukädensija on hyvä, mutta 
diopteritähtäintä en laittaisi vaan pysyi-
sin perinteisessä hahlossa. Tämä ei siis 
ole kritiikkiä MPK:n valintaa kohtaan, 
diopteriahan on perusteltu sillä, että so-
taväen kotimaisissakin on diopteri. Suo-
men Sotilaassa olemme avotähtäimen ja 
– aina kuin mahdollista – optisten, esi-
merkiksi heijastin- tai valopiste-tähtäin-
ten vankkoja kannattajia.

Kiitän MPK:n Pohjois-Suomen Ka-
jaanin koulutuspaikkaa aseen testaus-
mahdollisuudesta ja MPK:n keskustoi-
mistoa tuesta artikkelin teossa.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen 
Sotilaan numerossa 4/2021.

MPK-kivääri DAK47
• Koko pituus 695 mm perä taitettuna,  
 avattuna 875–955 mm
• Paino ilman lipasta 3,1 kg ja  
 lippaalla 3,4 kg
• Väljyys 7,62x39

Saamamme tiedon mukaan asetta ei ole 
tulossa ainakaan toistaiseksi myyntiin 
yksityisille asiakkaille.

Arvosanani aseesta: 
8/10. 
Hyvä hankinta tarkoitettuun käyttöön.

Uusi MPK-kivääri DAK47 
yllätti vanhan asekonkarin 

kokonaisuutena 
positiivisesti.
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 Kunniavartiosto poistuu juuri paljastetulta Evakkopatsaalta. Kuva: Tommi Vanhala 

 
Lahden upseerikerholla paljastettiin lauantaina 14.8.2021 kauan odotettu 
Evakkopatsas. Pronssisen evakkopatsaan on tehnyt kuvanveistäjä Reijo Huttu. 
Ratsumieskilta asetti patsaan paljastustilaisuuteen kunniavartioston. Patsaan paljasti 
eduskunnan Karjala-kerhon puheenjohtaja ja Hämeen vaalipiirin kansanedustaja Sanni 
Grahn-Laasonen. 

 
Tilaisuudessa kuultiin 
hienoja lauluesityksiä, joista 
vastasivat Erkki Jantunen, 
Erkki Liikanen ja Hannu 
Lehtonen. Erkki Liikanen 
lauloi lounastilaisuudessa 
kunniavartiostolle 
Sotilaspojan ensimmäisen 
säkeistön; se säväytti. 

 
Laulajien seurassa Karjalan 
Liiton toiminnanjohtaja  
Pertti Hakanen. 
Kuva: Mervi Tommiska 

 
Paljastustilaisuudesta löytyy video Youtubesta lähes kolme tuntia kestävä video 
osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=qdZrVBuozkg. Karjala-lehti julkaisi 
tapahtumasta laajan artikkelin.   

Evakkopatsaan paljastus



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).
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Suomen  
sotilaat.
Vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön 
ansiomitali



Hae omasi. Vain Lehtipisteestä.


