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taidosta, sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.
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T

Taistelu bittiavaruuteen

uskin kukaan on voinut välttyä kuulemasta meneillään olevista
muutoksista MPK:n
ja Puolustusvoimien
välisessä tehtävänjaossa koskien sotilaallista koulutusta. Uudistus alkaa olla kalkkiviivoilla,
mutta muutokset tuskin jäävät tähän.
MPK:n Road Show kiertää parhaillaan kertomassa uudistuksien vaikutuksista meihin reserviläisiin, mutta
kaikkiin avoinna oleviin asioihin ei
varmaan vielä ole vastausta. MPK:n
keskeytyksissä olleen ampumakoulutuksen jatkamiseen saatiin onneksi jo ratkaisu, kun valtioneuvostossa
hyväksyttiin elokuun lopulla asetus,
joka mahdollistaa ampumakoulutuksen jatkamisen. Muutoksia koulutuksellisissa asioissa on tehty useiden vuosien
ajan jos jonkinlaisesta syystä. Muutokset ovat olleet lähinnä organisatorisia kuten tämä viimeisinkin. Koulutuksen
sisällön muutokset ovatkin jääneet jalkoihin, vaikka maailma muuttuu ympärillä kovaa vauhtia. Sotilaan perustaidot ja aselajiosaaminen ovat toki edelleen tarpeellisia, ja
niiden laadulliseen kehittämiseen tulee panostaa. Jos kursseilla harjoitellaan jo hylkyyn menevällä kalustolla, ei siitä
hyödy enää kukaan, ja motivaatio tulla seuraavalle kurssille ei varmaan ole järin suuri. Uusimman kaluston käsittely
ja viimeisimmän tiedon saanti lisäävät mielenkiintoa tulla
uudelleen ja houkutella kaverikin mukaan.
Eri tulevaisuudenkuvauksissa, skenaarioissa, Suomeen
kohdistuva sotilaallinen uhka on yleensä lyhytkestoinen
hybridisota. Pääpaino näyttäisi monien lähteiden perusteella olevan informaatio- ja kybersota. Sähkö- ja tietoliikennevarmuuden on todettu olevan Suomen, ja varmaan
monen muunkin maan akilleenkantapää, sillä yhteiskunta
pysähtyy täysin ilman niitä.
Onneksi Suomi sai vihdoin ajanmukaiset tiedustelulait voimaan. Näin pystymme valvomaan ja olemaan läsnä myös
verkossa tapahtuvien tiedustelu-, vaikuttamis- ja hyökkäysuhkien torjumiseksi. Saatavan tiedon perusteella myös
tavanomaisten uhkien torjunta helpottuu.

Myös muuta uutta teknologiaa, kuten
drooneja, voidaan hyödyntää horjuttamaan yhteiskuntaa. Viimeaikaisimpana esimerkkinä droonien käytöstä
on Saudi-Arabiassa tapahtunut tuhoisa isku öljynjalostamoa kohtaan, missä massiivista tuhoa saatiin aikaan arviolta vain muutamilla kymmenillä
drooneilla. Droonien käytöstä terroristien apuvälineinä löytyykin jo useita esimerkkejä, ja sotilaallisessa käytössä niitä on todennäköisesti lähes
joka maalla.
Koulutuksellisesti olemme pahasti
jäljessä uusien teknologioiden kanssa. MPK:n kurssitarjonnasta löytyy
onneksi jo muutamia asiaan liittyviä
kursseja, mutta paljon on tehtävä, että saavutamme edes
välttävän tason. Uusien teknologioiden kouluttamiseen tuleekin kiinnittää pikaisesti erityistä huomiota.
Suomen reserviarmeijan vahvuus on aina ollut sen monipuolisuus. Meillä on valtava määrä eri alojen asiantuntijoita, joiden siviiliosaamista on voitu hyödyntää myös
Puolustusvoimien tarpeeseen. Erityisesti tietoliikenneteknologia on ollut Suomen vahvuus jo pitkään, ja nyt vain
pitää pystyä hyödyntämään tämä vahvuus paremmin myös
reserviläisten koulutuksessa.
Nuorempi sukupolvi on kasvanut digitaalisuuteen jo lapsesta pitäen. Uuden sukupolven houkutteleminen maanpuolustuksen pariin vaatii, että meillä on tarjota heille
jotain mielekästä ja mielenkiintoista tehtävää. Mikäli pystymme saamaan aikaan uusinta teknologiaa käsitteleviä
kursseja, joilla parannamme kriisivalmiuttamme, saatamme saada myös paljon uusia innostuneita nuoremman sukupolven edustajia mukaan toimintaan.
Toivotan teille kaikille vapaaehtoista maanpuolustustyötä
tekeville mukavaa alkanutta syksyä.

Iikka Ellilä
Liittohallituksen jäsen
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Modernia sotilaskoulutusta, joukkoosastoperinteitä ja sotahistoriaa

Hankoniemellä
Joukko pohjalaisia maanpuolustajia teki 3.–4.9.2019 opintoja tutustumismatkan Hankonimelle, missä kohteena olivat
Uudenmaan prikaati Dragsvikissä, Hangon rintamamuseo
Lappohjassa ja välirauhan aikana rakennettu puolustuslinja
Harparskogissa
n TEKSTI: ILKKA VIRTANEN
ÖSTERBOTTENS FÖRSVARSGILLE – POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSKILTA
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O

hjelman suunnittelusta vastasivat Pohjanmaan aluetoimiston
päällikkö evl. Mauri Etelämäki
ja prikaatin oikeusupseeri, ylil.
Mikael Isberg, joka toimi myös
vierailun isäntänä.
Matka kuului Vaasan läänin Maanpuolustusyhdistyksen ohjelmaan, mutta kohteet vaikuttivat siihen, että se kiinnosti erityisesti niitä yhdistyksen jäseniä, jotka ovat mukana Pohjanmaan
Maanpuolustuskillan toiminnassa. Uudenmaan
prikaati on yksi kolmesta tärkeimmästä Pohjanmaalta varusmiehiä rekrytoivasta joukko-osastosta – muut kaksi ovat Kainuun prikaati ja Porin
prikaatin Niinisalon yksiköt. Pohjanmaan Maanpuolustuskilta palkitsee näiden joukko-osastojen
ansioituneita varusmiehiä yhteistyössä joukkoosastojen kanssa. Uuden tulemisen kokenut Hangon rintamamuseo ja pari vuotta sitten ”löydetty”
Harparskogin puolustuslinja bunkkereineen kiinnostivat luonnollisesti perinnetyöhön panostavan
killan aktiiveja.

Vierailu alkaa
Tutustumiskäynti alkoi puoliltapäivin tiistaina 3.9.
Karjaan asemalta, jossa junalla saapunutta ryhmää vastassa ollut ylil. Isberg otti sen ohjaukseensa. Prikaatin auto varusmieskuljettajineen oli
koko vierailun ajan vieraiden käytössä. Ensitöik-

n Pala Harparskogin järeää, parhaimmillaan miehenkorkuista tankkiestettä.
n Alla Uudenmaan prikaatin aluskantaa. Edessä vasemmalla uusi Jehu-luokan kuljetus- ja maihinnousualus, sen vieressä modernisoitu Jurmo-luokan alus. Taaempana edellisten mallien lisäksi mm. Uiskoja.
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n Taisteluharjoitus on
päättynyt. Vieraille tarjoutui mahdollisuus keskustella varusmiesten kanssa
kokemuksista harjoituksessa sekä koulutuksesta
yleensä.

si aamupäivän junamatkan jälkeen hoidettiin majoittumiseen liittyvät toimenpiteet ja käytiin lounaalla varuskuntaravintolassa.
Majoitus yli 100 vuotta vanhassa tiilikasarmissa pioneerikomppanian Schmarden-tuvassa oli jo sinänsä mielenkiintoinen kokemus. Kasarmi on ulkoisilta puitteiltaan täysin alkuperäisessä kunnossa, mutta on kokenut sisätilojen
osalta perusteellisen uudistuksen. Esimerkiksi saniteettitilat ovat täysin modernit kaakeleineen ja yksityisyyden turvaavine WC- ja suihkutilaratkaisuineen.

Harjoituksia seuraamassa
Kiertokäyntimme aluksi seurasimme Syndalenin harjoitusmaastossa varusmiesten uuteen koulutusohjelmaan kuuluvaa harjoitusta, jossa koulutettaville tuotetaan valmiuksia
osallistua kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin. Jääkärien tehtävänä harjoituksessa oli neljään Pasi-ajoneuvoon
tukeutuen siirtyä kohtaamaan havaittua vihollista. Harjoituksessa käytiin läpi erilaisia hyökkäysmalleja riippuen

8

MAANPUOLUSTAJA 2•2019

siitä, ennakoitiinko vihollisen vastuksen olevan vahva vai
heikko. Pasit ryhmittyivät tuliasemiin, ja jääkärit jalkautuivat. Koulutettavan ryhmän varusmiehet ovat kaikki johtajakoulutuksessa ja ovat hakeutuneet vaativaan koulutukseen vapaaehtoisesti.
Syndalenin satamassa meille esiteltiin kattavasti prikaatin käytössä olevaa aluskalustoa. Erityishuomion saivat uudet hyvin varustellut Jehu-luokan alukset, jotka tarjoavat
rannikkojääkärijoukkueelle tulisuojatun kuljetuksen mm.
maihinnousutilanteissa. Parin vuoden ikäisiä Jehuja on
kaikkiaan 12 kpl. Viisitoista vuotta sitten hankituista Jurmo-luokan maihinnousuveneistä osa on jo kokenut modernisoinnin. Prikaatin aluskalustoon kuuluu lisäksi Uiskoja
ja muita kuljetus- ja huoltoveneitä.
Päivän ohjelma jatkui Tammisaaren keskustan Fyren-
ravintolassa nautitun päivällisen jälkeen tiiviinä aina iltayhdeksään asti. Upseerikerholla saimme kuulla kattavat esitykset sekä tämän päivän Uudenmaan prikaatista
että sen aina Kustaa II Adolfin aikaan ulottuvista perinteistä. Historia huokui Upseerikerhon vanhoista esineistä

n Massiivinen Irma-bunkkeri panssarintorjuntatykki- ja konekivääriaukkoineen. Edessä neuvostoarmeijan 300 mm:n rautatietykin ammus. Bunkkeri oli
rakennettu kestämään sen räjähdys.

ja seinälle ripustetuista maalauksista. Ilta huipentui tutustumiseen varuskunnan alueella sijaitsevaan museomäkeen. Museomäki Kapteenin
Puustelleineen, kenraali Heinrichin
korsureplikoineen, tykkikokoelmineen ja erikoisnäyttelyineen antaa
ainutlaatuisen kuvan varuskunnan
historiasta aina nykypäivään asti.
Vahinko, että sijainnista sotilasalueella johtuen hienoon kokonaisuuteen on vain prikaatin vierailla mahdollisuus tutustua.

Harparskogin
puolustuslinja

n Suomalaisvalmisteinen panssarintorjuntatykki ampuma-aukossa. Bunkkeriseinän paksuus on parisen metriä.

Toisen päivän aamupäivä vietettiin
Hangon rintamamuseossa Lappohjassa ja Harparskogin puolustuslinjalla. Rintamamuseo sijaitsee aivan
sen alueen rajalla, joka Moskovan
rauhassa jouduttiin luovuttamaan
Neuvostoliiton hallintaan. Pari
vuotta sitten perusteellisesti uusittu ja laajennettu museo täyttää korkeat laatuvaatimukset sekä esineistön että modernin ja nykytekniikkaa
hyödyntävän esillepanon osalta.
Vaikuttavaa oli myös käynti Harparskogin puolustuslinjalla, joka si-

jaitsee viitisen kilometriä entisen
vuokra-alueen rajalinjasta pohjoiseen. Hankoniemen poikki ulottuvan viiden kilometrin mittaisen linjan tankkiesteet ovat järeämmät ja
paremmin yhtenäisenä säilyneet
kuin Itä-Suomen Salpalinjalla. Kokonaisuudessaan 40 km:n mittainen
puolustuslinja on saaristossa kevyempi mm. piikkilankaesteitä hyödyntäen. Suorastaan ainutlaatuinen
on pari vuotta sitten kunnostettu ja
entisöity massiivinen Irma-bunkkeri. Irma on yksi linjan useasta kymmenestä bunkkerista ja muusta tuliasemasta. Se oli tarkoitettu sekä
miehistösuojaksi (16 miestä) että tuliasemaksi panssarintorjuntatykkeineen ja konekivääreineen.
Sotilaallisen maanpuolustuksen
nykypäivää ja historiaa valottanut
kaksipäiväinen matkamme oli poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja antoisa. Kiitokset tästä kuuluvat ennen kaikkea ohjelman laatineelle ja
isäntänämme toimineelle ylil. Mikael Isbergille. Kokemuksemme ja saamamme vastaanotto eivät olisi voineet olla täysipainoisempia.
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Valtakunnalliset
laivastokiltapäivät
Vaasassa 9.–10.8.2019
Laivastokiltojen yhteiset kiltapäivät järjestettiin Vaasassa elokuussa. Yhteisiä kiltapäiviä
on pidetty vuorojärjestyksessä kaikkien kolmen aluekillan järjestäminä vuodesta 2003
lähtien. Ensimmäiset päivät pidettiin Turussa elokuussa 2005. Muina järjestäjinä ovat
olleet Kymen ja Helsingin Laivastokillat. Pohjanlahdella yhteisten päivien järjestäminen
alkoi vuonna 2006, kun Vaasaan kokoontui 41 osanottajaa neljästä aluekillasta.
Seuraavan kerran päivät järjestettiin Maksamaan saaristossa vuonna 2011, jolloin
mukana oli 14 kiltalaista. Seuraavana oli vuorossa Kristiinankaupunki, jolloin mukana
oli 21 laivastokiltalaista. Mukana oli laivastokiltojen jäseniä Pohjanmaalta, Turusta ja
Kymen Killasta. Silloinen Helsingin Laivastokilta oli jo aiemmin eronnut keskusjärjestö
Laivaston Killasta.
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n TEKSTI: TEUVO RODEN
POHJANLAHDEN LAIVASTOKILLAN PUHEENJOHTAJA

K

uluvana kesänä järjestettyihin kiltapäiviin osallistui kaikkiaan 20
laivastokiltalaista sekä kuusi jäsentä alueellisesta Pohjanlahden
Merivartiokillasta ja Vaasan meripuolustustaidon kehittämisyhdistyksestä. Järjestävä kilta oli päättänyt kokeilla,
miten onnistuisi yhteistyö muiden alueellisten ja
paikallisten merellisten toimijoiden kanssa. Mahdollisuuksia jatkoonkin on, ja yhteisenä nimittäjänä tulevaisuudessa lienee sotilasmerenkulun
koulutustoiminta. Kun vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä väki vähenee eikä ainakaan nuorene,
kiltojen ja yhdistysten yhteistoiminta saattaa olla
eräs ratkaisu toiminnan jatkumiselle.
Kiltapäivät aloitettiin Vaasan sotilaskodissa perjantaina puolelta päivin. Puolustusvoimien tervehdyksen toi Porin prikaatin Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö, everstiluutnantti Mauri Etelämäki
ja paikallisen tervehdyksen VaaRPston viimeinen
komentaja, kommodori evp. Hannu Luukkonen.

Kun vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä
väki vähenee eikä
ainakaan nuorene,
kiltojen ja yhdistysten
yhteistoiminta saattaa
olla eräs ratkaisu
toiminnan jatkumiselle.

n Kuvassa: osallistujat ovat palanneet
saaristoristeilyltä
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n Kuvassa vas. aluetoimiston päällikkö Mauri Etelämäki, kommodori Hannu Luukkonen, Pohjanlahden Laivastokillan puheenjohtaja ja vara-amiraali evp. Veijo Taipalus.

Pääpuhujana oli edellisen kauden merivoimien komentaja, vara-amiraali
evp. Veijo Taipalus. Hänen esityksensä Suomen meripuolustuksen tilasta
nyt ja tulevaisuudesta oli tyhjentävä
ja vahvasti turvalliseen tulevaisuuteen luottava. Merivoimien rooli on
ratkaisevan tärkeä niin rauhan kuin
erityisesti mahdollisten kriisien aikana jo siitäkin syystä, että noin 80 %
maan ulkomaankaupasta kulkee meritse. Aloituspäivä jatkui myöhemmin
yhteisellä veljesillallisella rantaravintolassa, jossa mukana oli myös Vaasan kaupungin edustaja, hallintojohtaja Anna-Maija Iitola.
Seuraava päivä aloitettiin tutustumiskäynnillä Pohjanmaan Maanpuo-
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Merivoimien rooli on
ratkaisevan tärkeä niin
rauhan kuin erityisesti
mahdollisten kriisien
aikana jo siitäkin syystä,
että noin 80 % maan
ulkomaankaupasta kulkee
meritse.
lustuskillan ylläpitämään Sotaveteraanimuseoon Vaasan keskustassa.
Esittelijänä toimi Maanpuolustuskillan pitkäaikainen puheenjohtaja,
Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ilkka Virtanen. Jälleen kerran ul-

kopuoliset pääsivät hämmästelemään
museon laajuutta ja sitä intoa, jolla
museosta huolehditaan. Esittelijä saikin ansaitut kiitokset tavastaan valaista museon historiaa ja sen esineistöä.
Museokäynnin jälkeen kokousväki siirtyi MPK:n meripuolustuspiirin
Pohjanmaan koulutuspaikan Sommarö-nimiseen koulutusalukseen, linnakeveneeseen, jolla tehtiin kiertoajelu
Vaasan saaristossa. Päivät päättyivät
saaristoravintola Jannen Saluunassa
nautittuun lounaaseen.

n TEKSTI JA KUVAT: JAN KANSANAHO

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan

kesätapahtumia
Järvön lastenleiri
Rannikkotykistökillan 7–13-vuotiaille lapsille suunnattu kesäleiri pidettiin tänä vuonna juhannuksen
jälkeisellä viikolla Järvön saarella. Leirille oli saapunut 15 lasta, tyttöjä sekä poikia. Suurin osa oli leirillä ensimmäistä kertaa, mutta mukaan mahtui jopa
neljättä kertaa leirillä mukana olleita.
Leiri alkoi maanantaina Porkkalan merikylästä,
josta leiriläiset noudettiin saareen veneellä. Sen jälkeen nostettiin leirilippu, ja tutustumiskierroksen
jälkeen siirryttiin joukolla pystyttämään puolijoukkuetelttoja tulevien öiden majapaikaksi.

Leirille mahtui mukaan monipuolista toimintaa:
askartelua, makkaratikkujen tekoa, veneen tarkkuusajoa ajanotolla, ilmakiväärillä ammuntaa sekä
tietenkin paljon uintia.
Tiistaina saimme vieraaksemme Soukan VPK:sta
ison joukon palomiehiä, jotka saapuivat saarelle palokunnan omalla sammutusveneellä. Päivän aikana
leiriläisiä koulutettiin sammuttamaan erilaisia paloja, ja heitä opetettiin myös ensiavun taitoihin.
Keskiviikon ohjelmistoon kuului vierailu Upinniemeen, jonne mentiin rannikkoprikaatin järjestämällä Jurmo-kyydillä. Upinniemessä nähtiin hieno

Päivän kohokohta oli vierailu miinalautta Pyhärannalla...

n Leiriläiset Pyhärannan
kyydissä.
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n Alkusammutusta leirillä.

Päivän aikana
leiriläisiä
koulutettiin
sammuttamaan
erilaisia paloja...
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esitys rannikkoprikaatin toiminnasta Toni Puntin esittämänä, päästiin
syömään varusmiesten ruokalaan ja
tietenkin ostamaan herkut leirille sotilaskodista.
Päivän kohokohta oli vierailu miinalautta Pyhärannalla, jossa hienon
komentosillan ja tilojen näkemisen
jälkeen voiton taisi kuitenkin viedä
varta vasten vierailua varten pentryssä leivotut pullat ja mehutarjoilu.

Hienon vierailupäivän jälkeen
saimme jälleen kyydin Järvön saareen Jurmolla.
Torstaina olikin jo iltapäivällä
vuorossa haikeat jäähyväiset, varusteiden pakkaaminen ja kotiinlähtö.
Tätä kirjoittaessa päätöstä kesän
2020 leiristä ei ole vielä tehty, mutta jo kahdeksan lasta on ilmoittanut
varmasti tulevansa jälleen. Aika hieno asia!

n TEKSTI JA KUVA: KRISTIINA SLOTTE

Killan retki Katajaluotoon

S

uomenlinnan Rannikkotykistökillan kiltalaisten retki 31.8.
suuntautui tänä vuonna Katajaluotoon. Mukana oli täysi
linnakeveneellinen eli 30 henkeä. Retkeläiset haettiin killan
hallinnoiman MS Kuivasaaren kyytiin Kauppatorilta kauppahallin edestä Lyypekin laiturilta. Ilma oli mitä upein, aurinko paistoi, ja
tuultakaan ei juuri ollut. Luonnossa meren
äärellä nautitun hernekeittolounaan jälkeen
kiltalaiset lähtivät saarikierrokselle.
Helsingin edustalla sijaitseva Katajaluodon rannikkolinnake kuului aikoinaan Pietari Suuren merilinnoituksen etulinjaan.
Saarella oli 2000-luvun alkupuolelle operatiivisessa käytössä 100 mm:n tornikanuunapatteri. Nykyisin saaressa toimii Maavoimien materiaalilaitoksen koeampumalaitos.
Katajaluodossa voidaan suorittaa pitkän
matkan kantaman, yli 50 km, koeammuntoja, kertoi killan oppaana ollut kapteeniluutnantti Ari Immonen. Immonen on aikoi-

naan työskennellyt saarella. Nykyään saaren
käyttö perustuu lähinnä kaksi kertaa vuodessa muutaman viikon aikana suoritettaviin
koeammuntoihin.
Vaikka Immonen kertoikin kiltalaisille tarkasti saaressa tapahtuvasta toiminnasta ja
kaikki reippaasti kävelivätkin aivan saaren
eteläisimpään kärkeen, oli kahdeksan hehtaarin kokoinen saari melko pian kierretty ja
tutkittu.
Päivää oli vielä jäljellä, joten päätimme
vielä pistäytyä toisessa Pietari Suuren merilinnoituksen saaressa – Kuivasaaressa.
Retkellä mukana ollut kiltalainen Pasi Favorin lupautui oppaaksi. Kiltalaiset saivat
vielä nopean katsauksen Kuivasaaren historiaan ja Wanhaan Rouvaan. Tosin Obuhov
305 mm:n kaksoistykkitorniin ei ehditty sisälle. Mutta ehkäpä se innostaa lähtemään
ensi kesänä uudelleen retkelle vain Kuivasaareen. Yleisöretkiä saareen tehdään jälleen ensi vuonna.

Kaksoistykkitornin päältä näkee kauas.
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n Sininen Reservi ry järjesti ampumapäivän 13.4. Upinniemessä jäsenyhdistystensä jäsenille. Lajeina oli perinnekivääri 300 metriä makuu, jossa killan
joukkue sijoittui kolmanneksi, ja vapaavalintainen pistooli 25 metriä, jossa killan sijoitus oli toinen. Suomenlahden
Merivartiokillan joukkueessa ampuivat
Porkka, Lampinen ja Karjalainen.

Reserviläisammunta
kiinnostaa killan jäseniä

n TEKSTI: JAN GUSTAV AMNELL

S

uomenlahden Merivartiokillan ampumatoile. Harjoituksissa suoritettiin perusampumataitoja kehittäminta on tänä päivänä aktiivista ja kehittyviä harjoitteita myös rastiharjoitteina. Keskeinen sovellevää. Tämä ei ole sattumaa vaan määrätietoisen
tun reserviläisammunnan harjoituksista saatava hyöty on
työn tulosta. Killan jäseninä
turvallisen aseenkäsittelyn oppiminen ja
on aktiivisia harrastajia, jotsen käytäntöön vieminen.
Tulevaisuudessa
ka osallistuvat menestyksellä eri reserviAmpumatoimintaa kehitetään laajentakiltalaisille pyritään
läisjärjestöjen ampumakilpailuihin. Täsmalla ammunnan osa-alueita ja lajeja sitä
järjestämään
tä syntyi ajatus lähteä kehittämään killan
mukaa, kun aktiivisten osallistujien määmyös omin voimin
ampumatoimintaa ja suuntaamaan sitä
rä ja tarvittava harrastusvälineistön määrä
ammunnan kursseja. kasvaa. Pääasiassa järjestetään omia amasiasta kiinnostuneille jäsenille.
Tänä vuonna toimintaa koordinoipumaharjoituksia, kilpailuja ja ampumamaan on perustettu killan ampumaryhmä. Killan aktiivipäiviä sekä osallistutaan muiden järjestämiin kilpailuihin
set ampujat kehittävät ja vastaavat käytännön toiminnasja kursseille. Tulevaisuudessa kiltalaisille pyritään järjestäta. Toiminta on turvallista, ja aloittelevat harrastajat saavat
mään myös omin voimin ammunnan kursseja.
tarvittavan ohjauksen.
Ampumatoiminta kiinnostaa monesti nuorempia ja
Kilta on tänä vuonna järjestänyt reserviläisammunnan
myös vanhempia reserviläisiä, siten se myös tukee osallisharjoitustapahtumia lajin edellytykset omaaville kiltalaisiltumista laajemminkin killan toimintaan.
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n TEKSTI: MARITA HEINÄ

Saaristomeren
Merivartiokilta ry
Saaristomeren Merivartiokilta ry on perustettu 31.7.1990 (ent. Saaristomeren
Merivartioston Kilta ry). Kilta toimii merivartioston hengen ja toiminnan mukaisena
merellisenä kiltana, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat maanpuolustustahdon ylläpidon
lisäksi veneilyturvallisuuden, veneilytaitojen sekä saaristotaitojen edistäminen.
Lisäksi kilta osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan, öljyntorjunta-, vapaaehtoiseen
pelastuspalvelutoimintaan jne. Osa killan jäsenistä on merivartijoita, mutta pääosa
jäsenistä on ilman merivartiotaustaa, yhdistävänä tekijänä meri, veneilyturvallisuus sekä
maanpuolustus.

K

illan aktiivinen toiminta-alue sijoittuu Turun
alueelta Saaristomereltä Selkämeren puolelle Raumalle ja Rauman
ympäristöön. Tällä alueella killan lippu liehuu osana muiden maanpuolustusjärjestöjen lippulinnaa.
Jäseniä killassa on lähes kolmesataa. Pian killan perustamisen jälkeen
90-luvulla havaittiin tarpeelliseksi
perustaa tavallisten jäsenten rinnalle myös perheenjäsenten jäsenluokka, minkä kautta toimintaan saatiin
mukaan naisjäseniä ja mikä rohkaisi edelleen lisää aktiivisia naisia liittymään kiltaan. Tällä hetkellä killan
jäsenistössä on mukana yli neljäkymmentä naista. Killan toimintahenki
on hyvin ennakkoluulotonta, ajanmukaista ja tasa-arvoista. Nuorisotoimintaa kilta ylläpitää kohdistamalla
koulutuksia ja harjoituksia erilaisille meren kanssa tekemisissä oleville
koululais- tai muille ryhmille.

Koulutus ja kurssit
Kilta järjestää joka kevät käytännön veneilykoulutusta ja Saaristotaidot naisille -kursseja. Kurssit toimivat ikään kuin jatkokurssina talven
aikana työväenopistojen pitämille laivuri- tai muille teoriakursseille. Kil-

n Karttaharjoittelua käytännön veneilykurssilla 2019.
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(Rauma). Veneet ovat entisiä merivartioasemien huoltoveneitä, jotka ovat
saaneet uuden elämän vapaaehtoistoiminnan parissa. Molempien veneiden elinkaarta on jatkettu uusimalla
moottori ja elektroniikkaa. Veneiden
ympärille on kumpaankin kaupunkiin muodostettu veneryhmät, jotka
ylläpitävät veneitä. Veneillä tuotetaan
sisältö käytännön veneilykursseille.
Lisäksi niillä osallistutaan maanpuolustus- tai viranomaisharjoituksiin.
Jäsenillä on mahdollisuus vuokrata
kiltaveneitä tietyin edellytyksin virkistyskäyttöön.
Killalla on oma pursiseura, johon
killan henkilöjäsenet voivat liittyä.
Pursiseuraan liittymällä jäsen saa hyväkseen kaikki Purjehdus ja Veneily
ry:n jäsenedut. Pursiseuraan liittyen
killalla on omat katsastajat pursiseuraan rekisteröidyille veneille. Pursiseuralla on oma perälippu, jota jäsenet voivat käyttää katsastetussa
veneessään. Pursiseuran viiri voidaan kiinnittää myös katsastamattoman veneen antenniin merkiksi jäsenyydestä.

Muuta toimintaa

n Pelastautumisharjoitus 2019.

lan kouluttajilla on Trafin myöntämä
kouluttajastatus, ja kurssien sisältö on
Trafin hyväksymä.
Lisäksi
kiltalaiset
osallistuvat
MPK:n järjestämille kursseille niin
oppilaina kuin myös kouluttajina.
Kilta osallistuu yhteistoimintaharjoituksiin viranomaisten kutsumana.
Uusinta viranomaistoimintaa on osallistuminen öljyntorjunnan huoltoviirikköön sekä perustamiskeskuksessa
että huoltoveneellä. Turussa on öljyntorjunnan vapaaehtoisten rekrytointi
käynnissä, mutta Raumalla viirikköä
jo harjoitetaan vuosittain.

Veneilytoiminta
Veneilyturvallisuuden edistäminen on
tärkeä osa Saaristomeren Merivartiokillan toimintaa. Kilta omistaa kaksi
kiltavenettä: Norppa (Turku) ja Nalle

18
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Killan toimintahenki on
hyvin ennakkoluulotonta,
ajanmukaista ja tasaarvoista.

Killan yleiseen toimintaan kuuluvat
muun muassa retket, Puheenjohtajan
kesäpäivä, messut, tutustuminen Rajavartiolaitokseen ja yrityksiin aina tilanteen mukaan.
SMMV-killalla on jäsentensä käytössä kiltamaja Rauman Kuuskajaskarin vanhalla linnakesaarella. Majalla on majoittumiseen soveltuva mökki
ja sauna. Kiltamajaa ylläpidetään talkoilla yhdessä Selkämeren Rannikkokillan kanssa. Kiltamajaa käytetään
yhtenä toiminnan tukikohtana, ja se
on edullisesti vuokrattavissa jäsenten
virkistyskäyttöön.

Lisätietoja killasta ja sen toiminnasta
saa osoitteesta www.smmvk.fi

n TEKSTI: ESKO RANTALA • KUVAT HENRI RANTALA

Vanhaa kalustoa Kalkussa
Autojoukkojen Tampereen Seudun Kilta ry kokoontui entisellä kuljetusvarikolla

A

utojoukkojen Tampereen
Seudun Kilta ry juhlisti 55-vuotista taivaltaan
Millog Oy Kalkun toimipisteellä elokuussa. Tapahtuma rakentui kiltalaisten omien vanhojen
ajoneuvojen sekä esineiden näyttelystä vahvistettuna Puolustusvoimien nykyaikaisella kalustolla.
Kuvista näkyy, miten ajoneuvojen
muodot ja koot ovat vuosien saatossa muuttuneet. Toisen maailmansodan aikainen ”Kempsu” näyttää
melko pieneltä nykyaikaisten maastokuorma-autojen Sisun ja DAF:n
välissä.

Sää suosi, ja päivä sujui leppoisissa merkeissä seurustellen ja näyttelyyn tutustuen. Huomionosoitukset
sekä hernekeittolounas näkkileivällä
ja pannukakulla kruunasivat päivän
ja kirvoittivat kielet muistelemaan
omia varusmiesaikoja monienkin
vuosikymmenten takaa.
Autojoukkojen Tampereen Seudun Kilta vaalii autosotamieshenkeä ja perinteitä Pirkanmaalla. Killan yhteistyökumppaneina toimivat
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan logistiikkaosaston
kuljetussektori, Satakunnan lennosto sekä Millog Oy Kalkun toimipaikka.
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n Sekoittaja
puhelin
DBH0002.

Marskin
salattu yhteys
Marsalkka Mannerheimin luotettavana kumppanina vapaussodan,
talvisodan ja jatkosodan hallituksissa oli sotaministerinä,
sotavarusteluneuvoston puheenjohtajana ja puolustusministerinä
kenraali Rudolf Walden. Mannerheim oli oppinut luottamaan
Waldenin työhön jo Vaasassa vuonna 1918, kun tämä toimi
päämajan etappipäällikkönä ja myöhemmin puolustusneuvostossa
vuodesta 1931 alkaen.
n TEKSTI: TAPIO TEITTINEN
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n Mannerheimin luottomies, kenraalimajuri Rudolf Walden täytti 60 vuotta 1.12.1938. Siviilissä hän oli Yhtyneiden Paperitehtaiden johtokunnan puheenjohtaja ja suurliikemies.

T

alvi- ja jatkosodassa sotaa johdettiin
Mikkelissä sijainneesta päämajasta,
valtion johto oli kuitenkin hallituksella ja presidentillä, jotka olivat Helsingissä. Marsalkka Mannerheim tarvitsi
kenraali Waldenia seuraamaan hallituksen toimia ja välittämään ajatuksiaan hallitukselle. Tämän vuoksi Mannerheim oli jo talvisodan aikana usein
puhelinyhteydessä kenraali Waldenin kanssa. Tärkeimmät
asiat he välittivät kirjeitse.
Puhelimissa piti puhua peitetysti ja käyttää jaettuja peitenimiä. Mannerheimille tämä tuotti vaikeuksia, ja talvisodan alkupuolella hän valitti puhelinkeskuksen toiminnasta, kun se ei suostunut yhdistämään puhelua kenraali
Heinrichsille. Perusteena oli, ettei keskuksen välittäjä tuntenut sellaista henkilöä eikä niin muodoin hänen puhelinnumeroaankaan. Sitten kutsuttiin kenraali Airo apuun. Ei
Airokaan muistanut Heinrichsin peitenimeä, ja vielä tarvittiin viestikomentaja Leo Ekbergkin paikalle, kunnes asia
selvisi. Myöhemmin Mannerheim oppi kyllä käyttämään
peitenimiä.

Marski innostui
Vuoden 1940 jouluaattona kokeiltiin Pääesikunnassa Helsingissä ensimmäisiä sekoittajapuhelimia. Puhelimien
tekniikka muunsi puheen sellaiseen muotoon, ettei linjaa kuunteleva taho saanut siitä mitään selvää. Kokeiluita oli seuraamassa viestikomentaja Leo Ekberg. Puhelimien väliin oli laitettu koelinja, jolla voitiin kuunnella, miltä
sekoitettu puhe kuulostaa. Koe onnistui sikäli hyvin, että
yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Oesch päätti
pyytää Mannerheimin seuraamaan esitystä. Marski tuli, tutustui asiaan ja oli hyvin kiinnostunut. Hän käski heti tilata
laitteita lisää ja määräsi ensimmäisen parin asennettavaksi
hänen ja Waldenin välille.
Päämajan viestikeskus Lokissa jatkosodan aikana Mannerheimin puhelinnumero oli 41, joka oli merkitty punaisella renkaalla. Hänen puheluitaan ei koskaan keskeytetty eikä kuunneltu, onko puhelu loppunut. Aina odotettiin,
että saatiin puhelun loppumisesta ilmoittava loppusoitto.
Puhelin oli Ericssonin valmistama puhelinkone
DBH0002 ja siihen kuuluva, erillisessä laatikossa oleva
suodatin ja vahvistinlaite. Puhelinta voitiin käyttää sellaisenaan tavallisena puhelimena, mutta laatikkoa tarvittiin,
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mikäli haluttiin käyttää puhelimen salausominaisuutta.
Laatikossa oli myös 60 voltin anodiparisto ja kolmen voltin hehkujänniteparisto laitteen vahvistinputkien
toimintaa varten.
Puhelimia oli jaossa sodan aikana
yhteensä 39 kappaletta sekä laitenumerot 40–47 viestijohdon reservinä.
Erikoispuhelimet olivat käytössä
vuoden 1942 toukokuussa seuraavilla tahoilla:

Puhelimen käyttö oli
helppoa
Erikoispuhelimella puhelu aloitettiin
normaalisti. Mikäli puhelin oli kytketty LB-keskukseen, pyöritettiin puhelimen sivussa olevan induktorin
kampea, ja keskus vastasi soittoon.
Mikäli puhelin oli kytketty automaattikeskukseen, niin numero valittiin
valintalevyllä. Puhelu muuttui salaiseksi, kun molemmissa yhteydessä
olevassa puhelimessa painettiin punainen (vasen) nappi alas. Tästä oli
kuitenkin sovittava puhujien kesken.
Puhelu muuttui tavalliseksi, kun molemmissa puhelimissa painettiin musta (keskimmäinen) nappi alas. Myös tästä oli sovittava
puhekumppanin kanssa. Mikäli salatun puhelun aikana puhelunvälittäjä kytkeytyi linjalle,
hänen äänensä kuului täysin sekavana. Tällöin piti painaa mustaa nappia ja selvitettävä, mitä

Ylipäällikkö

VI armeijakunnan operatiivinen toimisto

Yleisesikunnan päällikkö

VII armeijakunnan esikuntapäällikkö

Päämajoitusmestari

VII armeijakunnan operatiivinen toimisto

Operatiivisen osaston päällikkö

Maaselän ryhmän esikuntapäällikkö

Kannaksen ryhmän komentaja

Maaselän ryhmän operatiivinen toimisto

Kannaksen ryhmän esikuntapäällikkö

14. divisioonan esikuntapäällikkö

Aunuksen ryhmän esikuntapäällikkö

Tasavallan presidentti

Aunuksen ryhmän operatiivinen toimisto

Pääministeri

V armeijakunnan esikuntapäällikkö

Puolustusministeri

V armeijakunnan operatiivinen toimisto

Ulkoministeri

VI armeijakunnan esikuntapäällikkö

Puhelu muuttui
salaiseksi, kun
molemmissa yhteydessä
olevassa puhelimessa
painettiin punainen
(vasen) nappi alas.
asiaa keskuksella oli. Tämän jälkeen
oli puhelu muutettava tarvittaessa
taas punaisella napilla salaiseksi. Jos
yhteydellä oli huono kuuluvuus, sitä
voitiin parantaa painamalla oikealla
oleva valkea nappi alas, jolloin vahvistin kytkeytyi mukaan. Vahvistinta voitiin käyttää myös tavallisen,
salaamattoman puhelun äänen voi-

makkuuden lisäämiseen. Kun puhelin
suljettiin, eli kuulopuhelin laskettiin
kojeiston päälle, nousivat alas painetut napit ylös.
Vahvistin–suodatin-laatikossa oli
varsinainen puheensekoittaja ja putkivahvistin. Lisäksi laatikossa olivat
laitteiden tarvitsemat paristot, joiden
kuntoa oli tarkkailtava kuukausittain.
Kun anodipariston jännite oli laskenut
50 volttiin tai hehkujännite oli laskenut kahteen volttiin, oli paristot vaihdettava. Laatikossa oli myös kaksi varaputkea, tyyppiä MDL 21.
Laitteen kytkentäkaaviosta on löydettävissä
diodirengasmodulaattori
(kohta 39), jonka avulla puheen taajuudet käännettiin lähetettäessä ”nurinpäin” ja vastaanotettaessa oikein

n Suodatin-vahvistinlaitteisto.
22
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päin. Tällaisen puhelimen signaalin
kuuntelusta ei ollut mitään hyötyä, ellei kuunteluun käyttänyt vastaavanlaista laitetta.

Asekätkentätutkijat
haluavat omansa
Syksyllä 1945 pyysi sisäasiainministeriön yhteyteen perustettu ns. asekätkentää käsittelevä tutkintaelin
Puolustusvoimilta virka-apuna 20
kantoaaltopuhelinta lainaksi. Pyynnössä tarkoitettiin juuri puhetta salaavia tai paremminkin sekoittavia erikoispuhelimia.
Puolustusvoimain viestikomentajan sijainen, eversti A. R. Saarmaa

vastasi kyselyyn jo 11.10.1945 ja ilmoitti, että on mahdollista luovuttaa
kolme puhelinta tutkintaelimen käyttöön.
Asiaa voidaan ajatella käsitellyn
varsin nihkeästi, kun vasta vuoden
päästä eli lokakuussa 1946 PE:n viestikomentaja kenraalimajuri L. Ekberg
ilmoitti sisäasiainministeriön tutkintaelimen päällikölle, että käytännössä
voidaan luovuttaa vain kaksi erikoispuhelinta tutkijoiden käyttöön. Tutkintaelimen oli ennen sitä ilmoitettava, kenelle puhelimet luovutetaan ja
kuka vastaa erikoislaitteiden huollosta ja mahdollisista kustannuksista.
Materiaalin laskentaan liittyvän
liitteen mukaan kolme erikoispuhelin-

ta olisi mahdollisesti luovutettu tutkintaelimelle 29.11.1946.
Erikoispuhelimien kalustotilanne
oli 20.5.1947 seuraava:
•
•
•
•
•

käytössä 31 kpl
varalla 5 kpl
vapaana 1 kpl
kadoksissa 1 kpl
turmeltunut (tulipalossa) 1 kpl

Tilaa itsellesi tai lahjaksi!

Maanpuolustuskiltojen liiton jäsentarvikkeet
n Kiltasolmio

n Kiltamuki
Kiltamuki on tyylikäs, teräksinen termosmuki,
joka pitää juoman kuumana tai kylmänä, juuri niin kuin haluat. Mukin
kyljessä on Maanpuolustuskiltojen liiton logo
ja slogan. Ei mene rikki,
vaikka putoaisi.
Mukin hinta on 26 €

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).
Korttilompakon hinta on 40 €

Kiltasolmio on Marja
Kurjen suunnittelema,
silkkinen ja miehekkään tummansininen
solmio, jossa liiton tornilogo ja kauniit lehväkuviot vuorottelevat
hienostuneesti. 100%
silkkiä. Hillityn tyylikäs solmio esim. tumman puvun kanssa
käytettäväksi. Solmion
hinta on 32 €

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

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

Tuntematon viestimies hoitaa järkähtämättömän herpaantumatta rasittavan ja
vaativan työnsä kisarastin
vasta-asemana

Perinneradisti
ja perinneradio
VRFKC Lylyn kesälauantaissa.

24
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Homma rokkaa Puistofiestassa: kalustona VRFKC, 10-keskus ja kenttäpuhelimia viime sotien ajoilta, killan
esittely tietokoneelta sekä sähkötystä pumpulla ja automaattiavaimella.

a ry:n kesäpuuhailuja

Viestikouluttajien tekniikkapäivä. Aina ei viestimies
roiku kiinni radiossa tai puhelimessa; välillä voi käyttää tietokonettakin (näppärimmät velhot kahta tai jopa
kolmea yhtä aikaa).

Valppaat rastimiehet askeettisissa ja rasittavissa maasto-olosuhteissa viestirastilla, aiheena ”arjen välineet”. Partiot joutuivat
turvautumaan siviilimaailman
VHF68-kalustoon, kun vihreä radio ei ollutkaan käyttökunnossa.

Päänvaivaa viestimieskilpailun rastilla
”tunnista helewetinkoneita”. Osallistujia
oli viidestä viestikillasta eri puolilta
Suomea.
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n Juhani Peltoluoma ja
televisioryhmä ”kaukopartioharjoituksessa”.
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50

vuotta

vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
puurtajana!
Arvoisat maanpuolustajat! Kirjoitan
tämän artikkelin kiitoksella teille, joiden
kanssa olen saanut tehdä vapaaehtoista
maanpuolustustyötä ja nauttia
onnistumisista, jotka olemme yhdessä
saaneet aikaan. Meillä on ollut suunnaton
onni kohdata toisemme ja saada
ympärillemme suuri joukko samalla
tavalla ajattelevia henkilöitä.
n TEKSTI: JUHANI PELTOLUOMA, POHJAN VIESTIKILTA RY

T

uloksekkaan toimintamme myötä olemme saaneet
laajan tukiverkon yrityselämältä, koulutukselta, julkishallinnon ja viranomaisten edustajilta, ja se on
tuonut meille poikkeuksellisen laajoja onnistumisia. Pohjan Viestikilta ry:n työn tavoitteeksi asetettu yhteyksien rakentajan rooli on onnistunut tilanteissa, joissa
yhteistyö ei perinteisesti ole ollut helppoa. Annan suuren kiitokseni myös PV:n valtakunnalliselle ja alueelliselle johdolle, jonka
kanssa sopimamme yhteistyö toteutettiin yhdessä sopimiemme
tavoitteiden mukaisesti, ja onnistuimme kaikessa!
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Jos naapuri ei tiennyt, mitä teimme, se
tuli katsomaan MiG:llä.
50-vuotisjuhlavuosi
Pohjan Viestikilta täyttää tänä vuonna 50 vuotta, mistä onnittelen kiltaa ja kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet kiltamme toimintaan. Juhlavuoden kunniaksi olemme perustaneet toimikunnan suunnittelemaan Pohjan Viestikilta
ry:n tulevaisuutta ja toimintaa uusien haasteiden ja viestillisen kehityksen pyörteissä. Olen toiminut Pohjan Viestikillassa ja sen toimielimissä yli 40 vuotta, joista viimeiset
25 vuotta puheenjohtajana. Tänä aikana olen huolehtinut
myös killan toimiston ja talousasioiden hoidosta. Uuden
kehityssuunnittelun myötä olen luopumassa kaikista luottamustoimista killassa ja siirryn tukemaan nuorten kiltalaisten ja uusien viestillisten haasteiden vastaanottamista
kiltatoimintaan. Tämän johdosta haluan tuoda tässä artikkelissa esiin katsauksen omista kokemuksistani maanpuolustajana ja aktiivisena vapaaehtoisen
maanpuolustustyön puurtajana.
Koska katson itse olleeni vapaaehtoisessa
maanpuolustustyössä
jonkinlainen esitaistelija ja viestiasioiden
merkityksen korostaja, palaan yhteenvedossani vähän taaksepäin ja
tuon esiin seikkoja, joihin olen perustanut ajatukseni ja Pohjan Viestikillassa toteuttamani toimintamallin. Ajatteluni on perustunut omiin
kokemuksiini ja tutkimustietoon siitä, mitä annettavaa vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä
olisi yhteiskunnallemme ja sen sosiaaliselle eriarvoistumiselle.

tiliikenteeseen liittyviä rakennus- ja kunnossapitotehtäviä.
Tietenkin osallistuin rajapalveluun liittyvään koulutus- ja
harjoitustoimintaan, joka motivoi minua erä- ja urheiluharrasteideni kannustamana. Tuolloin Kuusamon erämaat
olivat vielä raiskaamattomia, ja luonnossa liikkujalle ne
olivat paratiisi, joka hiveli reissumiehen sisintä. Vaikka sijoituspaikkani oli Kuusamon kirkonkylässä, tein paljon töitä eri vartioilla, ja varsinkin pidempien työprojektien aikana sain viettää kesäöitä erämaissa, kalaisien koskien ja
erämaajärvien kainalossa. Koska olen luonteeltani avoin ja
seurallinen, sain nauttia hienoista eräkokemuksista ystävieni ja taitavien erämiesten, todellisten ammattisotilaiden
seurassa. Tuolloin rajalla oli palveluksessa vielä sodankäyneitä, loistavia persoonia ja jutunkertojia. Vahinko vain,
etten haastatellut heitä nauhalle tai kirjoittanut heidän kertomaansa muistiin.
Rajalla yhteistyö rajakylien ihmisten kanssa oli
aktiivista. Tein paljon ammattiani vastaavia avustustöitä korpikylien ihmisille ja jouduin osallistumaan virkani puolesta
myös vartioilla kokoontuviin uskonnollisiin tilaisuuksiin. Vartio oli
yleensä kylän ainoa isompi kokoontumispaikka. Tutuksi tulivat myös
kunniavartiot ja muut edustukset,
koska olin komppanian kuopus.
1970-luvun alussa rajan henkilökunnassa tapahtui merkittävä muutos, kun persoonat ja
erämiehet jäivät eläkkeelle ja tilalle tulivat ammattiurheilijat, joilla ei ollut aikaa luonnolle tai hiljaisuudelle, pääasiana oli kova harjoittelu ja hirvittävä kiire. Kuusamoon
palkattiin vain hiihtäjiä, ja lähes jokainen olikin vähintään
kansallisen tason suksimies. Vanha rajamieskulttuuri kuoli lyhyessä ajassa, koska urheilijat olivat suurimman osan
vuodesta leireillä ja kilpailumatkoilla, ja jäljelle jääneet
joutuivat kovan työpaineen alle. 1970-luvun alussa tulivat kuvaan myös suuret rajantakaiset työmaat ja rajaliikenne Neuvostoliiton ja Suomen välille. Tämä muutti myös
vartioiden työnkuvaa ja painopistettä vilkkaimmille ylityspaikoille. Itselleni ylityspaikkojen sähköistykset ja viestijärjestelmien rakentaminen toivat paljon mielenkiintoista
elämänkokemusta niin työni kuin naapurin toiminnoista. Jos naapuri ei tiennyt, mitä teimme, se tuli katsomaan
MiG:llä. Kone lensi niin alhaalla, että meinasi pudottaa minut pylväästä, mutta tutkittaessa kyseistä konetta ei ollut
olemassakaan naapurin ilmavoimissa. Tutka sen kuitenkin
näki, ja me luimme tunnukset koneen kyljestä. Isompi veli
määräsi tahdin!

Vanha
rajamieskulttuuri
kuoli lyhyessä
ajassa...

Kuusamon erämaat – suomalainen
paratiisi
Tulin vapaaehtoisen maanpuolustustyön pariin varusmiespalvelukseni aikana PohPr:ssä 1969, kun astuin vapaaehtoisena suorittamaan varusmiespalvelustani. Tätä ennen
toimin aktiivisesti seurakunnan poikatyössä kerhonjohtajana.
Kotiuduttuani toukokuussa 1970 sotilasurani sai jatkoa
jo heinäkuun 1. päivänä 1970 astuessani Rajavartiolaitoksen palvelukseen 3/KR:ään Kuusamossa. Minulla oli paikka merivartiostoon ja rajavartiostoon, joihin molempiin
piti ilmoittautua samana päivänä. Urheilu- ja eräharrastukseni veivät kuitenkin voiton sijoituspaikkani valinnassa. Kuusamon raja osoittautui heti sellaiseksi työpaikaksi,
jota en ollut voinut kuvitellakaan. Työni olivat ammattiini liittyviä viestin erikoistehtäviä, lähinnä sähkö- ja vies-
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n Ruotsalainen kapteeni Christer Eklund
ja Juhani Peltoluoma
yhteistoimintaharjoituksessa Lapissa.
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Tuolloin ei ymmärretty – eikä ymmärretä yleisesti vieläkään
– että täysin turvallista viestivälinettä ei olekaan
Palvelukseni rajavartiostossa ja rajalla kokemani olivat
minulle antoisaa aikaa, joka sai minut ymmärtämään sotilasasioita aivan uudella tavalla. Kevätsoseella ahkiota kiskoessani ja helikopteria väistellessäni ymmärsin, että perinteinen erämaiden sissikulttuuri oli mennyttä aikaa ja tilalle
astui politiikan ja sähköisen tiedustelun sekä viestiteknologian räjähdysmäinen kasvaminen. Teknologia syrjäytti perinteisen sotilasajattelun perusasiat, vaikkakin siirtyminen
on tapahtunut sotilaspuolella hyvin hitaasti siviilielämän
muutokseen verrattaessa. Tutustuin radiotiedustelun kautta myös silloisen Neuvostoliiton johtamiskulttuuriin, joka
perustui pelolle ja uhkailulle. Pienikin erimielisyys esimiehen silmissä toi tappouhkauksen ampumalla. Kuitenkin
itse sotilaat toimivat kurinalaisesti ja hyvin koulutettuina,
olihan heillä pitkät koulutusajat kovissa olosuhteissa. Erämaa ja esimiesten pelko opettaa nöyräksi ja taitavaksi.
Vuonna 1973 irtisanouduin rajajoukoista ja hakeuduin
täydentämään työkokemustani suunnittelemiani insinööriopintojani silmällä pitäen. Sydämeni jäi kuitenkin Kuusamoon ja hienojen ystävien joukkoon rajalla. Rajalla palveluni vahvisti ajattelua, jota olen toteuttanut työssäni
Pohjan Viestikillan jäsenenä ja puheenjohtajana. Olen pyrkinyt toimimaan ja johtamaan asioita edestäpäin, kannustamalla, palkitsemalla ja pitämällä sen, mitä olen luvannut.
Ajatteluni perustana on ollut kokonaismaanpuolustuksellisen ajattelun kautta toteutettu yhteistyön rakentaminen
kaikille yhteiskunnan tasoille.
Se, että loukkaannuin vakavasti 1978 työharjoitteluni aivan loppuaikana ennen opiskeluni alkua, kasvatti minusta
laajan koulutuksen kautta tutkijan ja kouluttajan. Sitä työtä olen tehnyt yli 40 vuotta ja opetellut elämään vaikean
vammautumiseni kanssa. Sopeutuminen on ollut vaikeaa,
koska osittaiset selkäytimen vauriot, halvaukset ja hermovammat ovat hirvittävän kipeitä ja arvaamattomia. Ikinä ei
tiedä, mitä milloinkin tapahtuu ja missä kunnossa olet tunnin, päivän tai viikon päästä. Vammoihin ei ole mitään hoitokeinoa, ainoa hoitokeino on oman pään kunnossapito ja
vammojen sekä vaivojen ”unohtaminen” työn ja harrasteiden kautta. Vammautumiseni on tuonut mukanaan paljon
ymmärtämystä sotiemme invalidien ja heidän perheidensä kärsimyksiin sekä siihen nöyryyteen, jolla he ovat taakkaansa kantaneet. Kokemuksieni myötä ajatteluni on yhä
enemmän suuntautunut kokonaismaanpuolustukselliseen
ajatteluun ja siihen, miten nykyaikaiset sotatoimet kohtelevat kokonaisia kansoja tai maanosia. Siviileillä on huonoin
mahdollisuus puolustautumiseen, siksi maanpuolustustietoutta ja taitoja on suunnattava entistä enemmän heidän
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suuntaansa. Samalla luomme tukea ja ymmärtämystä viranomaistyölle ja sen tärkeydelle!

Killan toiminta käynnistettiin uudelleen
Pohjan Viestikilta ry:n toiminta oli alkanut jo 1969 VP 12:n
johtajiston kertausharjoituksien aikana, mutta se hiipui pikkuhiljaa. Uudelleen toimintaa käynnistettiin saman joukon
kertausharjoituksissa vuonna 1976, jolloin minutkin valittiin hallituksen jäseneksi. Toiminta oli perinteistä kiltatoimintaa, joka pyöri 1. ErVk:n ympärillä Viestikilta ry:n Pohjois-Suomen paikallisosastona. Rahaa toimintaan ei ollut,
joten kaikki työ oli talkootyötä. Ennen tilaisuuksia kiersin
kaupat keräämässä tarjoilujen raaka-aineita, leivottiin kakut
ja valmisteltiin muut tarjoilut. Lapin Kulta tarjosi olutkorin
ja limsat. Lapin Kullan johtaja oli reservissä viestin kapteenina yksi meistä. Monilla vierailuillamme Tornion panimolla saimme nauttia Haaparannan ja Tornion kaupunginhotellin illallisista. Kotiin palatessa pakkasivat voipaketit litistyä,
kun väsähtäminen yllätti heikompikuntoisen.

Yhteyksien rakentaja
Suomen ulkopoliittisen aseman muututtua 1990-luvun
vaihteessa päätimme killan rekisteröinnistä itsenäiseksi killaksi, Pohjan Viestikilta ry:n nimellä. Killalle suunniteltiin liiketoimintasuunnitelma ja sen mukainen toimintamalli. Toimintamallin mukaisesti kiltatoiminnalle luotiin
laaja tukiverkko ja kokonaismaanpuolustusta tukeva toiminta-ajatus yhteyksien rakentajana. Suunnittelun myötä
loimme killalle myös vankan taloudellisen toimintapohjan.
Koulutustoimintamme avulla toimintaan kytkettiin yhteiskunnan organisaatiot, koulutus ja yrityselämä sekä
yksityiset kansalaiset. Kaikki tehtiin edistyksellisen sähköisen tiedotuksen ja markkinoinnin keinoin. Pääasiallinen yhteistyökumppani oli tietenkin Puolustusvoimat,
sen henkilöstö ja varusmiehet. Loimme myös varusmiehille suunnatun työrekrytoinnin, ja yhteistyökumppanimme saivat lähestyä varusmiehiä ja tarjota heille töitä. Yhteistyö oli helppoa, kun Oulu oli vielä tuolloin merkittävä
varuskuntakaupunki ja tärkeimmät yhteistyökumppanimme olivat lähellä. Myös viestiteknologia kukoisti tuolloin
Oulussa! Kaupunginkasarmeille sijoitetun P-SVP:n kautta
saimme yhteyden myös toiminta-alueemme reserviläisiin
ja heidän viestillisiin ja koulutuksellisiin tarpeisiinsa, jolloin pystyimme palvelemaan hyvin myös Puolustusvoimien tarpeita.

n Killan toimintakeskusteluja. Kenraali Jäppilä ja vääpeli Peltoluoma, taka-alalla Seppo Uro. Jäppilän hymy paljastaa
yhteiset onnistumiset!

Täysin turvallista viestivälinettä ei ole
Pääsimme tutustumaan kaikkiin Pohjois-Suomessa tapahtuviin Puolustusvoimien harjoituksiin ja niihin osallistuvien joukkojen toimintaan. Lähinnä keskityimme johtamiseen ja viestilaitteiden käyttöön eri joukkoyksiköissä.
Tällöin pystyimme ELSOn kautta kuuntelemaan myös johtotason viestintää.
Ongelmana oli jo silloin, etteivät korkeat johtajatkaan
ymmärtäneet, että heitä kuunnellaan, vaan he paljastivat
puheluillaan henkilöstön, joukot sekä joukkojen sijoitukset puheluissaan. Tuolloin ei ymmärretty, että NMT-verkko oli helposti kuunneltavissa. Reserviläisjohtajille tietosuoja oli paljon selvempi asia, koska yritykset kouluttivat
tärkeiden tietojen salaamista ja vaativat asioiden noudattamista. Tuolloin ei ymmärretty – eikä ymmärretä yleisesti vieläkään – että täysin turvallista viestivälinettä ei
olekaan. Aina täytyy ymmärtää, mitä puhuu ja millä välineellä viestii!

Tutkimuksiemme ja kokemuksiemme nojalla Pohjan
Viestikilta aloitti aktiivisen koulutustoiminnan reserviläisjohtajille, jotka oli sijoitettu pataljoonien ja prikaatien johtotehtäviin ja tiedustelujoukkoihin. Koulutus käsitti joukkojen tehtävät, huollon ja johtajien viestiliikenteen sekä
välineistöt. Koska koulutus käsitti erikoisjoukot ja laajasti koko aselajikirjon, päätimme kehittää harjoituskokonaisuuden, joka madaltaisi oppimisympäristöä mutta palvelisi jokaista osallistujaa ja motivoisi heitä vapaaehtoiseen
maanpuolustustyöhön. Tarkoituksenamme oli kouluttaa
johtajia eri järjestöjen tarpeisiin ja onnistuimme myös siinä.

”Kaukopartio” taistelee
Suunnittelimme yhteistyössä ”kaukopartioharjoituksen”,
jossa sodanaikaista pataljoonakokoonpanoa vastaava
joukko suoritti sissiharjoitustyyppisen harjoituskokonai-
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Suunnistuskoulutus suunnattiin koulujen
pyynnöstä myös peruskoulujen oppilaisiin,
jotka samoilivat innolla rasteja etsien.
suuden. Projekti oli aina vuoden mittainen koulutusjakso,
jossa evp. henkilöstö toimi aselajikouluttajina ja jokaiseen
ryhmään sijoitettiin eri aselajien henkilöitä, jotka kouluttivat sitten toisiaan aselajitehtäviin. Näin jokainen osallistuja sai koulutuksen eri aselajitoimintaan.
Joukon johtajana toimi ye-upseeri ja toisena kantahenkilönä oli tiedustelu-upseeri. Kaikki muut johtajat olivat
reserviläisiä, jotka kouluttivat alijohtajansa ja miehistönsä
eri harjoituksissa. ”Kaukopartioharjoitus” taisteltiin vuosittain eri paikkakunnilla viikonloppuharjoituksena pe–su
tapahtuvassa maastoharjoituksessa.
Pohjan Viestikilta ry vastasi harjoituksen yleisjärjestelyistä, tiedotuksesta ja markkinoinnista. Markkinointiin
kuului myös varapuheenjohtajamme Risto Siivolan kokoon kutsumat ns. herrakutsut, jossa tiedotuksen edustajat
sekä kaikkien alueella toimivien yritysten ja julkishallinnon johtajat kutsuttiin tutustumaan harjoitukseen, ja samalla PV antoi heille koulutusta reserviläisasioissa ja muissa tiedotusasioissa.
Vuonna 1994 käynnistetty laaja yhteistyö Norrlands Signalkårin S 3:n kanssa mahdollisti jäsenistöllemme ja ”kaukopartiomiehillemme” mahdollisuuden osallistua kertausharjoituksiin Pohjois-Ruotsissa. Tätä mahdollisuutta
käyttivät ahkerasti nuoret reserviläisjohtajat, varsinkin
tiedustelu- ja aselajiupseerit. Viikon kertaus- ja tutustumisharjoituksissa saimme tutustua huippukalustoon ja
harjoitusmaastoihin myös ilmasta, mikä oli monelle reserviläiselle aivan uutta. Pohjan Viestikilta huolehti järjestelyistä ja vakuutti osallistujat harjoitukseen. PV varusti joukon ja huolehti kuljetukset. Reserviläiset saivat kaikista
harjoituksista KH-vuorokaudet. Kilta huolehti myös heidän
ylennysehdotuksistaan ja palkitsi kunnostautuneet henkilöt kunniamerkein. Myös ruotsalaiset palkitsivat puolustusyhteistyön uranuurtajia ja ylläpitäjiä.

Tietoturvakoulutus alkaa
Samaan aikaan 1995 käynnistettiin professori Jorma Kajavan johtama killan tietoturvakoulutus laajalla yhteistyöllä operaattoreiden, PV:n, poliisin, aluehallintojen sekä
yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Suurimpina onnistumisinamme olivat yhteistyönä Rovaniemen yliopiston
oikeusinformatiikan laitoksen kanssa toteutetut Tietoturvallisuus ja laki -seminaarit sekä alueelliset seminaarit yhteistyössä alueen operaattorien kanssa. Seminaareja toteu-
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tettiin vuosittain 2–3, ja tämän lisäksi tuettiin myös muita
järjestäjiä.
Koska tietoturvallisuus ja kybersodan haasteet koskettivat pikkuhiljaa jokaista, osallistui Oulun yliopiston historianlaitos professori Kari Aleniuksen johdolla koulutukseen vuosittaisella seminaariketjulla, jossa kerrottiin
historiallisesti, mitä vaaroja on tapahtunut, kun viestin
vaaroja ei ole ymmärretty, tai mitä väärällä tiedolla on saavutettu. Pyrimme kouluttamaan ja motivoimaan osallistujat ymmärtämään viestinnän haasteet.
Pohjan Viestikilta tuki järjestelyavulla myös Oulun yliopiston kansainvälistä tietoturvakoulutusta, jossa pystyimme tarjoamaan jäsenistöllemme ja tukiorganisaatollemme
kansainvälisien huippuasiantuntijoiden koulutusta ja tutkimustietoa tietosodan vaaroista. Osallistujat saivat harjoitustöiden ja koulutusjakson jälkeen myös osakseen yliopiston opintoviikot tai opintopisteet. Tuotimme kaikista
seminaareistamme myös kirjoja, CD:itä ja muuta materiaalia, jotka menivät laajana jakeluna eri viranomaiskäyttöön.
Kaukaisimmat tilaukset tehtiin Namibiasta asti!
Työ oli kokonaismaanpuolustuksellista Pohjan Viestikillan operoimaa tai tukemaa yhteistyötä, jossa unohdettiin
keskinäiset nokittelut. Jokainen osallistuja tiesi osallistumisensa tukevan omaa työtään mutta myös isänmaallista
yhteistyötä. Kaikkein tärkeintä yhteistyötä, isänmaan hyväksi.

Rastit löytyvät harjoitusten kautta
Niin ”kaukopartiossa” kuin PV:n kertausharjoituksissakin huomasimme reserviläisten, varsinkin johtajien, heikot
kartanluku- ja suunnistustaidot. Siksi suunnittelimme ja
käynnistimme laajan suunnistuksen koulutus/kilpailutoiminnan yhteistyössä Oulurastit-tapahtumien kanssa. Kiltamme urheilusektorin johtaja Antero Mikkonen on johtanut yhteistyötapahtumiemme toteutusta ja huolehtinut
myös eri kiltojen ja reserviläisjärjestöjen suuntaan tapahtuvasta liikunnallisesta yhteistyöstä. Suunnistuskoulutus
suunnattiin koulujen pyynnöstä myös peruskoulujen oppilaisiin, jotka samoilivat innolla rasteja etsien. Osallistujia
on tapahtumissamme vuosittain ollut noin 3 000.

Onnistumisia ja ongelmia
Pohjan Viestikilta ry:n toimintasuunnitelman tavoitteena

Tietoturva-asioissa toimintaamme osallistui
noin 50 huippuasiantuntijaa ympäri
maailman.
oli kokeilla ja tutkia, mitä kokonaismaanpuolus-tuksellisella vapaaehtoistyöllä voidaan saavuttaa. Kaikki tavoitteet
saavutettiin, mutta samalla huomattiin paljon yhteistyötä
haittaavia seikkoja, jotka perustuivat ennakkoluuloihin ja
kateuteen. Huomasimme myös sen, kuinka vaikea yhteistyökumppani PV on, koska siltä puuttui yhtenäinen
toimintamalli vapaaehtoistyön tukemisessa. Jokaisen komentajan elämänkatsomuksen mukaisesti toimintaa tuettiin tai estettiin. Ongelmana on aina se,
ettei kiltatoiminta voi loppua komentajan vaihtuessa ja alkaa uudelleen muutaman vuoden päästä uuden komentajan suhtautumisen mukaan.
Meillä Oulussa tapahtui varuskunnan lakkauttaminen ja joukkojen siirrot Kajaaniin. Muutosta syntyneen hälyn hälventämisessä Pohjan Viestikillan
toiminta sai hyvän vastaanoton sekä
merkittävän julkisuuden niin Suomessa kuin myös Pohjois-Ruotsissa. Tietoturva-asioissa toimintaamme osallistui noin 50 huippuasiantuntijaa ympäri
maailman. He kaikki tulivat luennoitsijoiksemme ilman korvausta, omien yliopistojensa ja edustamiensa tahojen
lähettäminä. Määrävuosien täytyttyä
Pohjan Viestikilta anoi heille Viestiristit
soljella ja löi heidät sotilasmiekalla viestin ritareiksi – ystävyyden, yhteistyön ja ammattitaidon ritareiksi! Toimintamme sai kiitosta yllättäviltä tahoilta, kun
Oulun yliopistossa vieraillut USA:n silloisen presidentin
tietoturvaneuvonantaja yllättyi ja kiinnostui toiminnastamme erityiskiitoksin.

tusalueen komentajat osallistuivat tilaisuuksiin aktiivisina
osallistujina, kuten heidän kanssaan oli sovittu. Varusmiehet tukivat toimintaamme tilaisuuksien kutsuvieraina ja
järjestelyihin osallistuen. Yhdessä sopimamme ja suunnittelemamme toiminta toi meille kaikille onnistumisia ja
hyvää mieltä, ja jokainen taho panosti yhteistyöhön
myös huonoina hetkinä.
Kokemuksieni ja koulutukseni tuomaan osaamiseeni perustuen pidän vapaaehtoisen maanpuolustustyön mahdollisuuksia monipuolisina
ja tuottoisina, jos siihen pystytään sitoutumaan. Maanpuolustustahto ja ympärillämme vellovat kriisit kannustavat
kansalaisia huolehtimaan yhteisistä turvallisuuskysymyksistämme. Ongelmana
on aina kuitenkin lyhytnäköinen hyötynäkökanta ja kysymys: ”Mitä minä hyödyn tästä?”
Pohjan Viestikillan toiminnassa on
kiinnitetty erityistä huomiota toimijoiden palkitsemiseen hyvästä työstä killan
tarkoitusperien eteen tehdyn työn mukaan.
Lopuksi haluan kiittää kaikkia henkilöitä, yrityksiä ja organisaatioita, jotka ovat auttaneet ja tukeneet minua
Pohjan Viestikilta ry:n puheenjohtajana ja isänmaani nöyränä palvelijana tekemieni töiden onnistumisissa. Suurimman kiitoksen annan kuitenkin vaimolleni Lena Peltoluomalle, joka toimi
ulkomaanyhteistyön yhteyshenkilönä, tulkkina ja edustusvaimonani eikä pelännyt isojenkaan juhlien pitopalvelujen
onnistumista. Jokainen filee tai valkosipuli-sinihomejuustolaatikko syntyivät rakkaudella ja talkoilla. Saman kiitoksen haluan osoittaa myös pojalleni Juha Peltoluomalle,
kiltamme pitkäaikaiselle sihteerille ja jokapaikan uurastajalle.
Kukaan ei ole mitään yksin, vain yhteistyön, avoimuuden ja kovan työn kautta tehty työ kruunataan onnistumisiksi.

Komentajien
tuki, Arttelinsali ja Oulun
kaupunginkasarmin
loistava keittiö
antoivat hyvät
mahdollisuudet
onnistumisille!

Juhlan paikka
Jokaisen tilaisuuden yhteyteen järjestimme aina kokkareet
tai illallistilaisuuden, johon Pohjan Viestikilta oli organisoinut talkoilla hyvät tarjoilut juomineen ja ruokineen. Tilaisuuksissa lujitimme yhteishenkeä ja palkitsimme ansioituneet henkilöt. Parhaimmillaan tilaisuuksiin osallistui noin
200 henkilöä, joihin ”pitopalvelu Peltoluoma” oli loihtinut
tarjoilut. Komentajien tuki, Arttelinsali ja Oulun kaupunginkasarmin loistava keittiö antoivat hyvät mahdollisuudet onnistumisille! Tuolloin myös Pohjoisen maanpuolus-
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Korian Pioneerikilta

Schmardenin päivän
tilaisuus Korialla
Pioneerien vuosipäivää – Schmardenin päivää – vietettiin 26.7.2019 Korialla
Pioneerimuistomerkillä perinteisin menoin. KYMPIONP:n lippujoukkue
osallistui seppeleenlaskutilaisuuteen. Paikalla oli Pioneeriaselajin Liitto ry:n,
Korian Pioneerikilta ry:n ja Pohjan Pioneerikilta ry:n liput sekä joukko entisiä
Korian pioneereja.
n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN
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P

ioneeritarkastaja eversti Matti Lampinen ja
Pioneeriaselajin Liitto ry:n varapuheenjohtaja Aimo Hattula osallistuivat tilaisuuteen.
Paikalla oli myös joukko KYMPIONP:n Korian aikaista henkilökuntaa, muun muassa
Jaakko Martikainen, Pentti Janhila, Seppo Rahkonen, Arvo Tolmunen ja Kari Melleri. Tämän vuoden
asuntomessut järjestettiin Korian vanhalla kasarmialueella ja Pioneeripuistossa samana ajankohtana.
Pioneerimuistomerkin vierustalla olivat kunniavartiossa KYMPIONP:stä alikersantit Kaski, Siipola ja
Vikman ja korpraali Lindroth. Lippujoukkuetta johti
kersantti Jaakko Tuviala. Pioneeriaselajin Liitto ry:n
lippua kantoi Eero Laakso, Korian Pioneerikilta ry:n
lippua kantoi Risto Penttinen, molemmat edellä main Korian Pioneerikillan esittelijöinä toimivat Ari
Ilander, Matti Kivelä ja Risto Penttinen.
n Alla KYMPIONP:n lippujoukkue, johtajanaan
kersantti Jaakko Tuviala.
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n Pioneerituvan kalusteita, sänkyjä pedattuna ja varustekaappi.

nitut Korian Pioneerikilta ry:stä, ja Pohjan Pioneerikilta
ry:n lippua kantoi Väinö Heikkala. Pioneerimuistomerkille laskivat seppeleen Päivi Kasurinen (Korian Pioneerikilta ry) ja KYMPIONP:n komentaja everstiluutnantti Timo
Ronkainen. Tilaisuuden jälkeen lippujoukkue marssi
vanhan kasarmialueen halki vuoden 2019 asuntomessualueella. Ainoa, mitä jäi kaipaamaan, olisi ollut reippaiden marssilaulujen laulaminen alueen läpi marssittaessa,
esimerkiksi Pioneerien taistelulaulu. Näin oltaisiin kuultu pitkästä aikaa marssilaulujen raikaavan vanhalla varuskunta-alueella.
Vanhassa Pioneerikoulun ja aliupseerikoulun rakennuksessa, ”valkoisessa helvetissä”, oli yksi tupa asuntomessujen ajaksi annettu Korian Pioneerikilta ry:n käyttöön.
Kilta oli järjestänyt pioneeritupaan pienimuotoisen valokuvanäyttelyn Korian varuskunnan historiasta, ja esillä
oli aikanaan tuvassa ollut kerrossänky pedattuna sekä varustekaappi. Lisäksi esillä oli Hakku-lehtiä ja killan myyntiartikkeleita, lakkeja, t-paitoja, kirjoja, CD-levyjä ym.
Korian killasta oli paikalla muutama kiltalainen esittelytehtävissä. Tämä on hienoa työtä kiltatoiminnan esittelemiseksi reserviläisille ja asuntomessuvieraille. Korian Pioneerikilta saikin värvättyä useita kymmeniä uusia kiltalaisia
jäsenkuntaansa. Kävijöitä riitti, monet Korialla varusmiespalveluksensa suorittaneet kävivät verestämässä muisto-
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ja menneiltä vuosilta, myös muun muassa allekirjoittanut
palveli täällä 50 vuotta sitten.
Tilaisuuden osana oli eversti evp. Paavo Ahon esitelmätilaisuus. Hän kertoi kuvin ja ääninäyttein Korian marssilauluperinteestä. Artikkeli löytyy tästä lehdestä. Hän kertoi myös Korian varuskunnan historiasta kuvin ja tekstein.
Ahon esitelmää kokoontui kuulemaan noin 30 pioneerin
joukko. Esitelmätilaisuuksia kuultiin koko asuntomessujen ajan.
Saimme tutustua samalla matkalla asuntomessuihin.
Pitkän kasarmin taakse oli rakennettu runsaasti pientaloja.
Vanha tallisilta oli kunnostettu. Vanhoista varuskunnan rakennuksista pitkä tiilikasarmi oli jo aikaisemmin muutettu
asuinkäyttöön. Julkisivun ranskalaiset parvekkeet takorautaisine kaiteineen sopivat hyvin tiilijulkisivuun. Sotilaskoti
on tiettävästi suojelukohde, ja siinä toimii paikallinen pitopalveluyritys. Upseerikerho toimii lasten päiväkotina. Kapula ja Kipula ovat asuinkäytössä. Vanha miehistösauna,
päävartio ja muutamat muut rakennukset olivat käytössä.
Joskin ruokala ja muutamia muita rakennuksia oli purettu. Vanhalle Korialla varusmiespalveluksensa suorittaneelle tuli hienoja muistoja mieleen 50 vuoden takaa. Näin se
nuoruus kuluu!

n Sillanrakentajat ryhmäpotretissa.

Pohjan Pioneerikilta

rakensi kolme siltaa tänä kesänä

V

Pohjan Pioneeri
kilta ry jatkoi
sillanrakennusperinteitään
rakentamalla
kolme siltaa
kesän 2019
aikana.

iimeisin, 27. silta, rakennettiin Kuhmoon Kainuun rajavartioston käyttöön MPK:n siltakurssilla
23.–25.8.2019. Siltakurssi toteutettiin MPK:n Kajaanin koulutuspaikan toimesta. Aikaisemmin kesäkuussa toteutettiin Haukiputaalla Kellon
yksityistien Kalimenjoen ylittävän sillan
korjaus ja Taivalkoskella Matoperän yksityistien sillan korjaus MPK:n Oulun
koulutuspaikan kursseina.

n TEKSTI JA KUVAT:
SEPPO SUHONEN

Rokonjoen silta Kuhmossa
Rokonjoen yli johtava silta tulee Kainuun rajavartioston käyttöön. Sillan olivat suunnitelleet Pohjan Pioneerikillan
jäsenet DI Jouni Tiainen ja DI Raimo

Karhumaa. Seppo Suhonen ja toinen
siltasuunnittelija Jouni Tiainen suorittivat maastontiedustelun sillan suunnittelua varten syksyllä 2018.
Siltakurssi kokoontui perjantaina Kuhmon rajavartioasemalle, jossa
kurssilaiset varustettiin. Kurssilaiset
majoittuivat partiomajalle ja telttoihin. Varustamisen jälkeen käytiin läpi
kurssin turvallisuussuunnitelma ja sillan rakentamissuunnitelma. Kuhmossa
syödyn päivällisen jälkeen kurssilaiset
lähtivät aloittamaan sillan rakentamista. Rajavartioston henkilöstö oli paaluttanut vesistöosuuden talvella jään
päältä. Paalutustyötä riitti vielä runsaasti kurssilaisille pehmeiden rantojen osalta. Paalutuksessa isona apuna oli vanhemman rajavartija Nivalan
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n Viimeisen kansi
lankun naulaus
käynnissä, vasemmalla Kimmo Lumijärvi ja oikealla
Markku Liimatainen.

Kannen
naulauksessa
apuna oli Jari
Satomaan kehittämä lisälaite iskuporakoneeseen.
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valmistama teräsrakenteinen käsijunttauslaite.
Lauantaina työt jatkuivat poikkipalkkien ja pitkittäisten palkkien asentamisella sekä kannen lankkujen naulauksella. Työt etenivät ripeästi, ja kannen
naulaus päästiin aloittamaan jo puolilta päivin. Kansi saatiin naulattua pääosin iltaan mennessä, ja kaiteiden
asennustyö saatiin käyntiin. Kannen
naulauksessa apuna oli Jari Satomaan
kehittämä lisälaite iskuporakoneeseen.
Vasaralla lyötiin naulat alkuun, ja iskuporakoneella 150 mm:n naulat upposivat kevyesti lankkuihin ja kannatinpylväisiin.

Sunnuntaina kaiderakenteet asennettiin valmiiksi ja viimeisteltiin kansilankutuksen naulaus. Puolen päivän
aikaan saatiin urakka valmiiksi. Sillan pituus on 70 metriä ja paalupareja
on yhteensä 15 kappaletta. Suoritettiin
koeajo sillan yli mönkijällä, ja todettiin
silta valmiiksi. Sillan kaiteeseen kiinnitettiin laatta, jossa oli teksti: ”Rokonjoen silta, Kuhmo, Kainuun Rajavartiosto,
Rakennettiin MPK:n siltakurssilla 23.–
25.8.2019. Siltasuunnittelijat: DI Jouni
Tiainen ja DI Raimo Karhumaa. Pohjan
Pioneerikilta ry.” Suoritettiin perinteinen nauhan leikkaus. Nauhaa leikkasivat: Jari Oikarainen (kurssin johtaja),

n Nauhanleikkaus, vasemmalta Jari Oikarainen (kurssin johtaja), vanhempi rajavartija
Nivala (Kainuun rajavartiosto) ja ylikersantti Juuso Sivonen (POHPIONP/KAIPR).

Tehtiin
työtä,
jolla on
tarkoitus.

vanhempi rajavartija Nivala (Kuhmon rajavartioasema) ja ylikersantti Juuso Sivonen (POHPIONP/KAIPR). Huolsimme
käytetyn kaluston ja luovutimme varusteet.
Siltakurssille osallistui 13 reserviläistä.
Kurssin johtajana toimi Jari Oikarainen ja
kouluttajina Jari Satomaa, Markku Liimatainen ja Seppo Suhonen, kaikki edellä mainitut Pohjan Pioneerikillasta. Lisäksi killasta oli edellä mainittujen lisäksi
viisi jäsentä mukana kurssilla. Loput olivat MPK:n järjestelmän kautta ilmoittautuneita reserviläisiä eri puolilta Suomea
ja paikallisia reserviläisiä. Toivottavasti
heistä saadaan kiltaamme uusia jäseniä
ja osallistujia tuleville silta- ym. pioneerikursseille. Siltaa rakentamassa oli viisi
varusmiestä Pohjan pioneeripataljoonasta (KAIPR), ja heidän johtajanaan toimi
ylikersantti Juuso Sivonen. Mukana olivat pioneerit: H. Hotakainen, N. Ilmonen, J. Mehtälä, J. Niemelä ja P. Sibomana Lisäksi kurssilla oli mukana neljä
Kuhmon rajavartioaseman henkilökuntaan kuuluvaa: luutnantti Putkonen,
vanhemmat rajavartijat Ahtonen ja Niva-

la sekä nuorempi rajavartija Heikkinen.
Majoituspaikassa oli saunomismahdollisuus kurssilaisille iltaisin hikisen työpäivän päätteeksi. Ruokailut järjestettiin
maastossa taistelumuonin.
Esitän kiitokset Kainuun rajavartiostolle siltakurssimahdollisuudesta ja järjestelyistä kurssia varten. Kiitokset Kainuun prikaatille kurssin tukemisesta
varustein ja työkaluin sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimistolle henkilöpakettiautosta, joka oli osoitettu
kurssin käyttöön. Esitän kiitokset myös
MPK:n Kajaanin koulutuspaikalle kurssin
järjestämisestä. Tietysti esitän suurkiitoksen ahkerille kurssilaisille hyvästä työsuorituksesta ja suunnittelijoille toteutuskelpoisista suunnitelmista! Kokeneiden
sillanrakentajien ansiosta varsin pitkä
kenttäsilta saatiin valmiiksi määräajassa.
Tehtiin työtä, jolla on tarkoitus. Oli mukava viikonloppu hyötyliikunnan merkeissä
ja hyvässä seurassa! Lisäksi palkitsevaa
oli, että saatiin nähdä kättemme työn tulokset! Siltakurssit jatkuvat ensi kesänä.
Seuraa MPK:n kurssitarjontaa!
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n Kurssilaiset
yhteiskuvassa
Raatteen Portin
museon edessä.

n TEKSTI: KAPTEENI JARI PIRTTIMAA, POHPIONP ALIUPSEERIKURSSIN JOHTAJA • KUVAT: JARI PIRTTIMAA JA ALEKSI MÄKELÄ

Pohjan pioneeripataljoonan
aliupseerikurssi Raatteentiellä

P

ohjan pioneeripataljoonan
aliupseerikurssi 119 kävi
jälleen kerran tutustumassa Raatteen Portin museoon 19.6.2019. Kyseisen
mahdollisuuden on saanut jo kolme
aikaisempaa kurssia. Kurssijuhlaksi
nimitetty tapahtuma alkaa Kajaanista puolenpäivän jälkeen ja suuntautuu kohti Suomussalmea. Suomussalmella päästään heti asiaan, ja
museolla päivä aloitetaan aina lyhyellä elokuvalla, minkä jälkeen on ammattimainen ja henkilölähtöinen museokierros, jossa kerrotaan hienosti
Raatteentien tapahtumista talvisodan
taitteessa. Kierroksella saadaan roppakaupalla historian tietoa, jota pojat vielä muistelivat kotimatkallakin.
Esittelyn jälkeen syötiin omakustanteisesti hernekeitot museon kahvilassa. Tilaisuus päätettiin yhteiseen
saunahetkeen Portin majatalolla sekä
yhteisiin laulukilpailuihin kurssinjohtajan toimesta.
Tilaisuuden kustannuksista museokäynnin osalta on vastannut Poh-
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n Kurssilta palkitut henkilöt:
vasemmalta alikersantti Heikki
Ilkka (paras apukouluttaja),
alikersantti Jaakko Mäenpää
(paras ampuja), alikersantti
Aleksi Takarautio (kurssin priimus), alikersantti Topias Heinonen (paras johtaja), alikersantti Arttu Jokinen (kunnon
kuoma) ja alikersantti Lari Karvinen (moottoriturpa).

jan Pioneerikilta, jolle osoitankin tässä nöyrimmät kiitokset. Jatkamme
perinnettä, koska ”ihminen, joka ei
tunne historiaansa, ei tiedä, minne on
menossa”.
Lopuksi kannustan kaikkia ja erityisesti pioneereita käymään ko. museossa. Museon ”veturina” toimii tällä
hetkellä vanha Keuruun reservinpioneerien kasvatti. Löysimme paljon yhteisiä tuttuja ja juttuja.

n Paraatikatselmuksen liput ja
joukkoja.

n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

Puolustusvoimien valtakunnallinen
paraati Rovaniemellä
Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati
järjestettiin 4.6.2019 Rovaniemellä.
ärjestelyistä vastasi Lapin lennosto. Viileähkö
+8 ºC ulkoilman lämpötila, osittain sateinen ja tuulinen alkukesän sää ympäröi paraatiin osallistujia
Rovaniemen keskuskentällä. Säätilasta huolimatta
rovaniemeläiset olivat runsain joukoin seuraamassa paraatikatselmusta keskuskentällä ja ohimarssia
Jätkänkynttilän sillalla. Paraatin musiikista vastasi Lapin
sotilassoittokunta avustajanaan Ilmavoimien sotilassoittokunta.
Paraatiin osallistui joukkoja ja kalustoa kaikista puolustushaaroista, Maanpuolustuskorkeakoulusta ja Rajavartiolaitoksesta sekä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöistä.
Paraatiin osallistui yhteensä noin 1 000 henkilöä ja 49 ajoneuvoa sekä ilma- ja maavoimien lentävää kalustoa.
Paraatijoukkoja komensi Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Jari Mikkonen. Hän ilmoitti paraati-

joukot Ilmavoimien komentajalle kenraalimajuri Pasi Jokiselle, tarkasti paraatikatselmukseen järjestäytyneet joukot
ja piti puheen paraatijoukoille. Puheessaan hän käsitteli
muun muassa arktisen alueen merkitystä: ”Ilmasto- ja ympäristökysymysten sekä taloudellisten kysymysten lisäksi
esillä on ollut myös turvallisuusnäkökulma, koska sotilaallinen varustautuminen ja toiminta on kasvanut pohjoisilla lähialueilla. Tämä alleviivaa Puolustusvoimien tehtävää
puolustaa koko maata. On tärkeää, ettei alueellamme ole
turvallisuusvajetta. – – Yleinen asevelvollisuus, puolustusratkaisumme perusfundamentti, täyttää tänä vuonna sata
vuotta. Asevelvollisuusjärjestelmämme on karaistunut raskaissa sodissa. Kunnioitetut sotiemme veteraanit, teidän
uhrauksenne ja asettamanne esimerkki ei ole unohtunut,
eikä saa unohtua. Tämän lupauksen pitäminen on meille
suomalaisille kunnia-asia. Hyvä paraatiyleisö, voitte luot-
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n Maanpuolustusjärjestöjen lippulinna.

taa siihen, että Puolustusvoimat pitää jatkossakin itsensä
tarkasti kartalla ja katseen valppaana horisontissa turvaten
isänmaata ulkoisilta uhilta.”
Katselmuksessa kenttähartauden piti katselmuksessa
kenttärovasti Kari Mannermaa. Kenttähartauden jälkeen
joukot valmistautuivat ohimarssiin. Paraatin ohimarssia
johti Ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Jari
Mikkonen. Häntä seurasivat kielekkeinen valtiolippu, jääkärilippu, veteraanijärjestöjen lippulinna. Lippujen kantajina olivat Lapin lennoston varusmiehet ja osallistuvat
joukko-osastot. Paraatin ohimarssissa nähtiin jalan marssivien osastojen lisäksi 49 ajoneuvoa, jotka marssivat taisteluosasto-kokoonpanossa. Ohimarssin vastaanotto sijaitsi
Jätkänkynttilän sillalla, ja sen vastaanotti Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Pasi Jokinen seurassaan veteraanien edustaja ja Rovaniemen kaupunginjohtaja.
Ohimarssiin osallistui joukko-osastojen lisäksi maakuntakomppanian osasto, Maanpuolustus-koulutusyh-
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distyksen Pohjois-Suomen osasto, maanpuolustusjärjestöjen lippulinna, jonka kärjessä olivat valtakunnallisten
kattojärjestöjen liput ja kolmenkymmenen alueella toimivan piirin ja yhdistyksen liput, sotilaskotijärjestöjen osasto, rauhanturvaajien osasto, Naisten Valmiusliiton osasto
ja Maanpuolustusnaisten Liiton osasto. Kattojärjestömme
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n lippua kantoi Jari Maljanen Oulusta (MPKL:n liittovaltuuston jäsen), Pioneeriaselajin Liitto ry:n lippua Eero Sandgren Rovaniemeltä (Lapin Pioneerikilta ry:n pj), Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n
lippua Jouko Vuorinen Rovaniemeltä (Lapin Pioneerikilta ry:n jäsen), Pohjan Jääkärikilta ry:n lippua Kari Ahokas Kempeleestä (Pohjan Jääkärikilta ry:n puheenjohtaja)
ja Pohjois-Pohjanmaan IT-Kilta ry:n lippua kantoi Antero Kemppainen Oulusta (P-P IT-Kilta ry:n jäsen). Edellä
mainitut killat ja kiltapiiri toimivat myös Lapin maakunnan alueella.

Pohjois-Pohjanmaan senioriupseerit
ovat aktiivisia veteraanityössä
n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONEN

P
n Kukkalaitetta laskemassa Veteraanimuistomerkille, Väinö Heikkala ja Jouko Lehtoranta.

ohjois-Pohjanmaan senioriupseerien –
yli 60-vuotiaiden reservinupseerien – toiminnassa on veteraani- ja perinnetyö yhtenä toimintamuotona. Senioriupseerien
joukosta eri kiltojen jäsenkuntaan kuuluvat jäsenet ovat olleet aktiivisimmin veteraanityössä
mukana. Killoista mainittakoon Pohjan Pioneerikilta,
Pohjan Jääkärikilta ja Pohjois-Suomen Tykkimieskilta. Kuluvana vuonna jäsenkuntamme on osallistunut
aktiivisesti veteraanien hyväksi tehtäviin lipaskeräyksiin. Varsin runsas joukko jäsenkunnastamme on
ollut kuljettamassa varusmiehiä keräyskohteisiin Oulussa helmikuussa ja elokuussa. Keräyskohteita oli
kummassakin kaksipäiväisessä keräystapahtumassa
lähes 50 kauppaliikettä ja markettia. Keräystä suorittavat 120 varusmiestä tulivat Kainuun prikaatista bussilla Ouluun Oulu-hallin parkkipaikalle, josta
25 maanpuolustusjärjestöjen jäsentä kuljetti heidät
keräyskohteisiin. Lisäksi senioriupseerit ovat suorittaneet lipaskeräyksiä veteraanien hyväksi kevään
Erämessuilla ja Puolustusvoimien kesäkiertueen
konsertissa kesäkuun lopulla Oulun torinrannassa.

n Hannu Seppä (Oulun
keräysvastaava) on antamassa ohjeita keräystä suorittaville varusmiehille.
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n Veteraanivastuun kultaisen ansioristin saajat.

Tasavallan presidentti myönsi kansallisena veteraanipäivänä yli 3 000 valtiollista kunniamerkkiä veteraaneille, jotka eivät ole saaneet aikaisemmin yhtään valtiollista kunniamerkkiä. Oululaisille ja Oulun lähistöllä asuville
veteraaneille tuli yli 150 tällaista mitalia. Koska kaikki veteraanit eivät päässeet Madetojan salille vastaanottamaan
mitalia kansallisen veteraanipäivän tilaisuuteen, loput mitalit toimitettiin heille kotiin. Mitalien kotiin toimittamisessa avustivat senioriupseerit jakaen lähes 60 mitalia veteraaneille Oulussa ja lähialueella.
Senioriupseerit avustavat veteraaneja eri tavoin. Oulussa juhannuksen aikaan oli kova tuuli, joka kaatoi runsaasti
puita. Muun muassa tuuli kaatoi Jäälissä asuvan 96-vuotiaan veteraanin pihassa kaksi isoa koivua. Hän oli yhteydessä veteraanitoimistoon Oulussa ja kysyi apua kaatuneiden
puiden raivaamiseen. Veteraanitoimistosta otettiin yhteyttä
senioriupseerien johtokuntaan, ja eräs jäsenemme kävi raivaamassa myrskyn kaatamat koivut pois.
Oulunseudun Sotilaspoikien Kilta on huolehtinut seppelepartiosta veteraanihautajaisissa ja tarvittaessa järjestänyt myös kantajia veteraanien hautajaisiin. Sotilaspoikien
Kilta otti yhteyttä senioriupseereihin ja kysyi, voimmeko
avustaa heitä seppelepartiossa ja järjestämmekö tarvittaessa kantajia veteraanihautajaisiin. Elokuussa järjestimme kolme senioriupseeria kantajiksi veteraanin hautajaisiin Oulussa. Näin palvelumme laajentui veteraanityössä.
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Elojuhla
Oulun veteraaniyhdistys järjesti 23.8. paikallisen elojuhlan
vanhalla kaupunkikasarmilla ammattiopisto Luovin tiloissa Oulussa. Paikalle saapuikin yli 150 veteraania. Senioriupseerit osallistuivat elojuhlan järjestelyyn ja toteutukseen. Elojuhlan ohjelma oli seuraava: tervehdyssanat,
Reijo Sallinen (Sotaveteraanipiirin pj); kukkalaitteen lasku veteraanimuistomerkille; kenttähartaus, rovasti Hannu
Ojalehto; esitelmä Oulu varuskuntakaupunkina, Kimmo
Rajala; apuväline-esittelyä ja veteraanien tukipalvelujen
esittelyä; ruokailu ja kahvit; huomionosoitukset; päätössanat, rintamaveteraanien Oulun piirin puheenjohtaja Onni
Toljamo. Tapahtumassa esiintyivät Oulun sotaveteraanikuoro ja UPO – Uusi puhallinorkesteri, Antero Mikkonen
ja Pentti Haipola esittivät lausuntaa. Elojuhlan juontajana
toimi Heikki Bäckström.
Elojuhlan huomionosoituksissa luovutettiin kukkalaite heinäkuussa 100 vuotta täyttäneelle Veikko Virtaselle.
Lisäksi jaettiin veteraanikeräyksissä mukana olleille Veteraanivastuun ansioristejä. Tilaisuudessa luovutettiin kahdeksan kultaista ansioristiä ja 13 hopeista ansioristiä. Ansioristien saajista 13 oli P-P senioriupseeriosaston jäseniä
(PPSU).

n TEKSTI: OSMO HUOPAINEN, PUHEENJOHTAJA • KUOPION ASEVARIKON KILTA RY

Varikon luolat

uuteen käyttöön Kuopiossa

S

yksyllä vuonna 1938 ammus- ja räjähdysainekomitean esityksestä muun muassa Kuopioon
esitettiin rakennettavaksi tunnelivarastoja.
Kuopion Neulamäen luolien louhiminen aloitettiin vuoden 1939 lopulla. Varikko sai syksyllä 1941 lisärahoitusta rakennustyön jatkamista varten.
Vuonna 1964 rakennettiin lisää varastoluolia, jotka tunnetaan paremmin U-luolana. U-luolassa on neljä 10 x 50 m:n
varastoluolaa, sosiaalitilat ja erillinen varastotila. Luolasto on varustettu kahdella erillisellä sisään-/uloskäynnillä.
Korjaamoluolasto sekä puu- ja nahkatyöosastojen maanpäälliset rakennukset otettiin käyttöön touko-kesäkuussa
vuonna 1970. Vuonna 1975 valmistui luolien saneeraus
nykyiseen laajuuteen. Korjaamoluolaan tuli muun muassa aseiden testiammuntarata. Luolastojen päällä on 30–40
metriä kalliomassaa.
Puolustusvoimien rakennemuutokseen liittyen Kuopion asevarikko lakkautettiin itsenäisenä varikkona
31.12.2007 ja liitettiin Itä-Suomen huoltorykmentin alaiseksi Kuopion varikoksi. Kuopion varikko lakkautettiin
sen ehdittyä toimia vain vuoden ajan. Savo-Karjalan varasto-osasto perustettiin 1.1.2009, ja sen toiminta päättyi
Kuopiossa jo saman vuoden lopussa.
Kuopion Neulamäen vanhan asevarikon alueen kaupat saatiin päätökseen lokakuussa vuonna 2014. Senaatti-kiinteistöt myi Kuopion kaupungille valtion omistamia maa-alueita noin 70 hehtaarin verran Neulamäen ja
Savilahden alueelta. Kuopion kaupunki maksoi alueista kaikkiaan 5,8 miljoonaa euroa kuudelle vuodelle hajautettuna.

Iloa ja valoa
Kuopion Savilahden kehittämistä on esitetty kaupunkilaisille Iloa ja valoa -tapahtumissa. Tapahtuma järjestettiin
ensimmäistä kertaa syksyllä 2018, ja kävijöitä oli yli 6 000.
Tänäkin syksynä luolastovierailut ovat myös osana tapahtumaa. Kuopion Asevarikon Killan jäsen Teuvo Juvenius
on muuntanut sähköiseen muotoon Kuopion asevarikon
valokuva-arkiston. Valokuvista on tehty multimediaesitys,
joka pyörii non-stopina luolastossa. Luolastossa esitellään
myös valojen ja varjojen avulla taidekuvia.
Neulamäen luolastot ovat yhteensä noin 9 500 m2.
Luolastoista on laadittu tähän mennessä kolme selvitys-

n 8.9.2018 Iloa ja valoa -tapahtumasta: Selin oleva kiltalainen Risto Lappalainen kertoo varuskunnan historiasta.
Pöydällä on Kuopion Asevarikon Killan perinne-esineistöä.

tä, joissa on tutkittu tilojen käyttömahdollisuuksia. Kaupunginhallitus hyväksyi 27.5.2019 Savilahden liikunta- ja
tapahtumakeskuksen osalta laajuudeksi enintään 2 500
henkilön liikuntakäytön, 4 000 henkilön tapahtumakäytön, väestönsuojan 7 500 suojapaikan ja tilavarauksen
mukaisena. Hankkeelle varattiin investointimäärärahaa
35,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen sivustolta
www.savilahti.com.
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n Valomestari Tuomas Lahdenperä taustalla ja
lentäjä K. Ookari toteavat, että aika hyvä tuli.

Kauhavan lentokonepuisto loisti vih
Lentosotakoulun Kilta osallistui maailmanlaajuiseen tapahtumaan, jossa
tehtiin tunnetuksi parantumattomia, harvinaisia, eteneviä ja periytyviä
solutason energia-aineenvaihduntaan liittyviä mitokondriotauteja.
n TEKSTI JA KUVAT: KARI JANHUNEN, PUHEENJOHTAJA • LENTOSOTAKOULUN KILTA RY

A

lkukesästä sain erikoisen puhelun. Tuntematon ihminen kertoi saaneensa vinkin
Kauhavan kaupungin viestintävastaavalta
Liina Hautaselta, että kannattaisi kysyä
Kauhavan lentokonepuistoa kohteeksi.
Puistomme on upea kokonaisuus sotilaskoulutuslentokoneita, joilla lennettiin Kauhavalla vuosina 1936–2014.
Soittaja oli mitokondrioyhdistysaktiivi Päivi Pihakari.
Sana mitokondrio herätti välittömästi takauman ye-kurssimme aikaan, jolloin erään kurssiveljen pieni vauva tautiin sairastui ja pian menehtyi. Kuuntelinkin tarkkaan,
mitä Pihakarilla oli asiaa. Ilmeni, että syyskuussa on tulossa maailmanlaajuinen nähtävyyksien vihreäksivalaisutempaus. Lupasin heti, että tutkin asiaa, ja kerron, jos
se onnistuu.
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Fougaa lukuun ottamatta kaikki puiston kohteet ovat
valaistuja. Minun tarvitsi vain selvittää valaistuksen ohjauksen yksityiskohdat ja sitten keksiä jatko. Lamppuja vitriineissä on vietävästi, joten ajattelin avuksi Kauhavan nuorisoa. Kysyin apuun nuoriso-ohjaaja Tuomas
Lahdenperän. Hänen kanssaan kävimme tiedustelemassa kohteet, minkä jälkeen totesimme, että nuorisoa on
turha vaivata, teemme tämän kahdestaan. Tuomas keksi
ratkaisut ja toteutti ne pääosin (yksityishenkilönä, ettei
jää väärää luuloa, että kilta voi käskeä kaupungin väen
töihin tuosta vain). Minä olin lähinnä oven avaaja ja
hanslankari sekä makutuomari.
Ensimmäinen kokeilu vihreiden kelmujen kanssa tehtiin vajaa pari viikkoa ennen tapahtumaa. Silloin varmistui, että Hawk saadaan vihertämään. Vitriinit tuntuivat

n Safir virittelyvaiheessa.
Valomestari Tuomas Lahdenperä
lymyää lähes huomaamattomana
SF:n nokan kohdalla olevan tolpan
takana.

hreänä mitokondriosairaiden tueksi
toivottomilta. Sitten Tuomas keksi, että Kauhavan nuorisoseuralla on led-teatterivalot, joista saa myös pelkkää
vihreää. Heiltä saimme myös led-työmaavaloja lainaan.
Led oli avainsana, sillä en halunnut
koneiden lähelle kuumia valaisimia,
joiden päälle asetetut kalvot olisivat
voineet syttyä palamaan.
Kaksi päivää ennen tapahtumaa
kävimme virittelemässä ja suuntaamassa vitriinien sisävalot juhlakuntoon. Vähän valjuilta näyttivät mutta
vihreää kuitenkin. Tuomas kelmutti
Hawkin ulkona olevat valonheittimet
viimeisen valoisan aikaan eli lauantaina iltapäivällä. Hhetki oli 14.9. klo 21. Sammutin kummassakin vitriinissä muut valot ja tökkäsin johdon pistokkeeseen: vihreys koitti. Hawk oli ollut vihreässä paisteessa jo aiemmin,
heti kun hämäryys oli vallinnut. Paikalla oli muutama
muukin utelias, ja kamerat alkoivat räpsiä.
Päivi Pihakari oli kertonut, että yhdistys yritti tehdä
maailmanennätyksen, 30 vihreäksi valaistua kohdetta

yhdessä maassa. Kauhavan lentokonepuistosta listaantui
melko pienellä vaivalla hyvän asian edistämiseksi kolme
kohdetta. Toivottavasti 30 saatiin täyteen.
Kun teitä lukijoita kuitenkin jää
kiinnostamaan sekä mitokondrio että
itse valaisutempaus, avatkaapa yhteys atk-maailmaan: hakukoneeseen
”mitokondrio” ja toisella haulla aihetunniste #lightupformito tai #gmdaw2019.
Kiitän Päiviä ja Liinaa ideasta,
Tuomasta toteutuksesta, Kauhavan
nuorisoseuraa lamppujen lainasta
sekä kiltamme aktiiveja, jotka ovat saaneet aikaan puiston, joka kelpaa maailmanlaajuiseen tapahtumaan näytettäväksi kohteeksi. Niin, ja Egon Saarta (Fotosaar),
joka otti upeat kuvat.
Pieni on kaunista, ja vähällä saa hyvän mielen.

Pieni on
kaunista, ja
vähällä saa
hyvän mielen.
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KARVIAN KOTISEUTUARKISTO

n Lottakanttiini lentokentän laidassa. Taustalla
näkyy Pihlajaniemen rakennuksia. Kuva on KotoKarvian kirjasta.

n TEKSTI JA KUVAT JORMA HAUTALA

Kantinkankaan lentokentän

muistomerkin paljastustilaisuus
Kantinkankaan lentokenttä
Kauhavan Ilmailukoulu tarvitsi 1930-luvulla sopivalla etäisyydellä olevia varalaskukenttiä. Yksi sopiva paikka löytyi Karvian Kantista. Asiaa käsiteltiin kunnanvaltuustossa
syksyllä vuonna 1934. Rakennustöihin ryhdyttiin vuonna 1936. Ensimmäinen kone laskeutui uudelle kentälle
3.9.1936. Kentällä koulutettiin ohjaajia, harjoiteltiin ampumista ja pommituksia. Kenttää käyttivät Täydennyslentorykmentti 1 ja Täydennyslentolaivue 17. Koulutuksen sai
164 rintamalentäjää. Vastuu kentästä siirtyi Lentorykmentti 4:lle toukokuussa 1940. Kentän ongelmana oli hienorakeinen pölisevä hiekka, joka vaikeutti lentokoneiden moottorien toimintaa. Kantinkankaan lentokentän toiminta jäi
lyhyeksi. Aktiivisinta toiminta oli vuosina 1936–1941. Vielä 1950-luvulla kentällä oli satunnaista toimintaa.

Muistomerkki
Tyylikkään muistomerkin pystyttivät yhteistyössä Lentovarikon Kilta ja Karvian kunta kulttuurikeskus Skantzin
alueelle. Jaakko Kallioniemen idea oli, että muistomer-
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kin jalustassa ovat ristikkäin menevät valkoiset hiekkatiet
kuvastaen kiitoratoja. Niiden risteyksessä lentokentällä oli
vaalea kalkkiympyrä. Muistomerkkiin on tuotu lentokenttäalueelta vaalea kivi, johon kaunis pronssinen muistolaatta on kiinnitetty.

Paljastusjuhla
Tervehdyspuheessaan muistomerkin paljastustilaisuudessa
2.8.2019 Lentovarikon Killan puheenjohtaja Matti Käkelä
muisteli omia kytköksiään Karviaan. Hänen isänsä ja isoäitinsä olivat kotoisin Karvialta. Hän muisteli viettäneensä lapsuudessaan monia kesiä näillä pihamarkeilla ja oli
jo tuolloin kuullut puhuttavan lentokentästä. Hän mainitsi, että Karvialla tehtiin erittäin arvokasta maanpuolustusja koulutustyötä. Siellä koulutettiin 164 rintamalentäjää.
Muistomerkkiasia on ollut meille tärkeä, suorastaan sydämen asia. Yksi killan toimintamuodoista on perinteiden
vaaliminen ja niihin liittyvien tärkeiden kohteiden merkitseminen muistolaatoin. Tällä tavoin toivomme kotimaamme eri paikkojen historian tulevan tutuksi ja tiedon niistä

säilyvän myös tuleville sukupolville. Käkelä päätti puheensa Ilmavoimien Kiltaliiton teesiin: ”Tunne historia, koe nykyisyys ja näe tulevaisuus.” Lisäksi hän kiitti
Karvian kuntaa ja Kantin kyläyhteisöä hyvästä yhteistyöstä.
Juhlapuheen piti kunnanjohtaja Tarja
Hosiasluoma. Hän kertoi, miten kentän
perustaminen eteni kunnan päättävissä
elimissä. Sotien aikana kenttä oli vilkkaassa käytössä, ja sen varmasti kyläläiset huomasivat ja muistavat. Jatkosodan
aikaan toiminta hiljalleen hiipui. Muistomerkki on koettu tärkeäksi, ja paikka
sille hyvin sopivaksi. Hän korosti Karvian yhteisöllisyyttä ja hyvää talkoohenkeä.
Hän totesi, että kunnan puolesta he ottavat muistomerkin kiitollisuudella ja ilolla vastaan ja lupaavat pitää siitä hyvää
huolta.
Hienoon tilaisuuteen juhlavan tunnelman toi Karvian soittokunta kapellimestari Ville Katajamäen johdolla.
Skantzin pihamaa täyttyi runsaasta
yleisöstä, niin paikkakuntalaisista kuin
etäämmältäkin tulleista juhlavieraista.

n Tilaisuuden avaus ja tervehdyspuhe Lentovarikon Killan pj Matti Käkelä

Muistolaatan paljastus
Välirauhan aikana sattui ikävä tapaus,
kun Kustaa Aulin menetti henkensä lento-onnettomuudessa sotaohjaajakurssilla Karvialla. Hänen ohjaamansa Fokker
C.V.E -kone FO-66 syöksyi maahan maaammunnoissa 12.7.1940. Muistomerkin
paljasti hänen veljentyttärensä Sirpa Åsvik tyttärensä Katja Jokisen kanssa. Heidät oli kutsuttu juhlaan kunniavieraiksi.
Kenttärovasti Kari Mannermaa siunasi muistomerkin. Puheessaan hän totesi, että elämään kuuluu sen hauraus, sen
häilyvyys, mutta elämä toteutuu aina tässä hetkessä, ja sitä on lupa elää rohkeasti. Hän päätti puheensa yhteiseen rukoukseen.
Seppeleen laskivat kunnanjohtaja Tarja
Hosiasluoma, insinöörieversti Kim Juhala ja insinöörimajuri Juhani Riihiniitty.
Seppelnauhassa on teksti: ”Karvian lentokentällä palvelleiden muistoa kunnioittaen. Logistiikkalaitos, Järjestelmäkeskus,
Ilmajärjestelmä-osasto, Lentovarikon Kilta ry ja Karvian kunta.”
Ohjelmaan sisältyi ilmavoimien Hornetin komea ylilento.

n Kenttärovasti Kari Mannermaa siunasi muistomerkin. Kaunis muistomerkki
seppelöitynä ja kukitettuna jää kertomaan, että Kantinkankaan lentokentällä oli
tärkeä osuus vaikeina sotavuosina maamme itsenäisyyden säilyttämisessä.

n Ilmavoimilta oli paikalla juhlavassa tilaisuudessa korkean tason arvovaltainen edustus: vasemmalta eversti evp. Janne Pauni, insinöörieversti Kim
Juhala, insinöörimajuri Juhani Riihiniitty, insinöörimajuri Janne Hakala,
everstiluutnantti Ville Hakala ja kenttärovasti Kari Mannermaa.
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Pohjoismaiset kiltapäivät
Norjan Elverumissa
Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään joka
toinen vuosi maajärjestyksessä Tanskassa,
Ruotsissa, Norjassa ja
Suomessa. Tänä vuonna Norjan Elverumissa
13.–16.6.2019 järjestettiin jo 37. Pohjoismaiset
kiltapäivät.
n TEKSTI JA KUVAT SEPPO SUHONEN

n Suomen ampumajoukkue,
vasemmalta Tuomas Hallenberg,
Juhani Saarela,
Tero Svan ja
Seppo Suhonen
50
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K

iltapäiviin osallistuu kaikista neljästä pohjoismaasta enintään 60 kiltalaista/maa. Suomesta
mukana oli 23 kiltalaista eri killoista eri puolilta maata. Pohjoisimmat suomalaiset olivat Kimmo
Rajala ja Tuomo Katisko Pohjan Jääkärikillasta ja Seppo Suhonen Pohjan Pioneerikillasta. Tanskasta oli mukana 37, Ruotsista 43 ja Norjasta 31
kiltalaista. Suomalaisten ryhmä oli
pienin. Vaasalainen Jan-Erik Juslin
toimi tulkkinamme kiitettävästi.
Maanpuolustuskiltojen liitto ry toimi Suomen kiltalaisten koordinaattorina ja matkanjärjestäjänä. Suomalaisista suurin osa meni keskiviikkona
12.6. Osloon lentäen. Siellä meitä oli

vastassa vanha tuttumme, Norjan yhteysupseeri Eric Hermod Eriksson.
Hän kuljetti meidät bussilla Oslon lentoasemalta noin 100 km pohjoiseen
Elverumissa sijaitsevaan Terningmoenin varuskuntaan. Ilmoittauduimme
kiltapäivien toimistossa, majoituimme kasarmeihin ja nautimme päivällisen varuskunnan ruokalassa. Isäntien ja muiden osanottajien kanssa
jatkoimme seurustelua messissä.

Juhlalliset
avajaisseremoniat
Torstai-aamulla ensimmäiseksi ohjelmassa piti olla juhlalliset eri maiden
lippujen nostot ja avajaisseremoniat varuskunnan lippukentällä. Sateen

n Suomen edustajat ryhmäkuvassa Renan harjoituskentällä, panssarivaunun putken päällä joukkueemme nuorin
osanottaja Erik Hallenberg.

vuoksi ne oli siirretty Elverumin Terningenin urheiluhalliin. Norjan Militare Kamratföreningenin puheenjohtaja Arne Broberg toivotti osallistujat tervetulleeksi Pohjoismaisille kiltapäiville Norjaan. Elverumin pormestari
Erik Hanstad toivotti kiltapäivien osanottajat tervetulleeksi Elverumiin ja eversti Haakon Warö Terningmoenin varuskuntaan. Avajaisseremoniassa pukeutumisohje oli tumma puku ja kunniamerkit. Lippujen nostoa
maittain ei avajaisissa nähty, koska tilaisuus oli siirretty
sääolosuhteiden vuoksi urheiluhalliin. Avajaisseremoniassa lauloimme maittain jokaisen neljän maan kansallislaulut Kuninkaallisen laivaston sotilassoittokunnan
säestämänä. Muina päivinä nostettiin salkoon kunkin
maan liput. Suomen lipun nostajina toimivat Eino Rantala ja Esa Mäkinen. Suomen osaston lipunkantajana
toimi Seppo Suhonen. Suomen osaston lippua aiemmin
kantoi pitkään nytkin mukana ollut sotakamreeri Arto
Pekkola. Hän osallistui ensimmäistä kertaa Pohjoismaisille kiltapäiville 50 vuotta sitten Ruotsissa. Kiltapäivät
olivat hänelle 17:nnet. Hän on melkoinen kiltapäiväkonkari!

Diasulkeisia ja elokuvan huumaa
Avajaisseremonian jälkeen siirryimme urheiluhallin auditorioon, jossa eversti Warö esitteli diasarjan avulla
Norjan puolustusvoimia ja maakunnallista puolustuskonseptia. Lounaan jälkeen jatkoimme busseilla Elverumin kaupungin keskustaan, jossa laskimme seppeleen
Raatihuoneen edessä olevalle vuoden 1940 tapahtumien muistomerkille. Marssi kaupungin keskustan läpi jäi
pois sateen vuoksi. Raatihuoneella oli järjestetty kaupungin vastaanotto ja katsoimme elokuvan Kongens
NEI! (Kuninkaan päätös). Palasimme busseilla varuskuntaan, jossa ohjelmassa oli päivällinen. Kiltalaiset kokoontuivat messiin, jossa oli edellisillä kiltapäivillä tavattuja tuttuja kiltaveljiä.
Perjantai alkoi lippukentällä perinteisellä lippujen
nostolla. Matkasimme busseilla Elverumista pohjoiseen Renan harjoitusalueen varuskuntaan, jossa koulutetaan erikoisjoukkoja. Siellä oli diaesityksiä Norjan
puolustusvoimien toiminnasta, norjalaisten veteraanien
kuntoutustoiminnasta ja Guatemalan humanitaarisesta avustustoiminnasta. Yhtenä päivän isäntänä oli Nor-
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jan pioneeritarkastaja eversti Øygarden. Kalustoesittelyssä
oli mahdollista tutustua neljään erityyppiseen panssariajoneuvoon. Niiden kuvaaminen sisältä ja läheltä oli kiellettyä. Lopuksi tutustuimme paikalliseen metsikössä olevaan
panssarinäyttelyyn varuskunnan alueella. Sitten bussilla takaisin Elverumiin. Jäimme kaipaamaan vain tarkempaa kalustoesittelyä ja toimintanäytöstä, jotka yleensä ovat
olleet ohjelmassa. Runsas puolustusvoimien esittely kalvosulkeisilla ei anna riittävää kuvaa maan puolustusvoimista ja sen kalustosta.

Pioneerit juhlivat!
Illalla päivällisen jälkeen pioneerit kokoontuivat perinteiseen yhteiseen tilaisuuteen, jota norjalaiset pioneerit isän-
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nöivät. Pioneeriaselajin pohjoismaisten kiltaveljien tapaamisia on vietetty jo 14 vuotta Pohjoismaisten kiltapäivien
yhteydessä. Muilla aselajeilla ei ole vastaavaa aselajitapaamista. Suomesta oli mukana kolme pioneerien edustajaa,
Pohjan Pioneerikillasta Tuomo Katisko, Tero Svan ja Seppo Suhonen. Yhteensä meitä pohjoismaisia pioneerikiltaveljiä oli 26. Ruotsalaisia pioneeriveljiä ei tänä vuonna
ollut mukana. Seppo Suhonen käytti suomalaisten pioneerikiltalaisten puheenvuoron. Hän kertoi suomalaisten pioneerikiltojen toiminnasta, jossa koulutus on tänä päivänä
merkittävässä roolissa unohtamatta aselajin perinteiden
vaalimista. Hän luovutti pioneerilippikset ja Hakku-lehtiä
Tanskan pioneeriyhdistyksen nykyiselle puheenjohtajalle
Leif A. Hansenille ja edelliselle puheenjohtajalle Helmuth
Hansenille, jonka kanssa on tehty yhteistyötä jo 14 vuo-

Seuraavat Pohjoismaiset kiltapäivät
järjestetään Parolassa Suomessa
kesäkuussa 2021 viikkoa ennen
juhannusta.
den ajan, sekä Norjan pioneeriyhdistyksen puheenjohtajalle Kåre Baekevoldille.

Ammuntaa ja kulttuuria
Lauantaina oli maiden välinen ampumakilpailu, johon osallistui kaksi kivääri- ja kaksi pistooliampujaa kustakin pohjoismaasta. Suomen
joukkueessa kivääriampujina olivat
Tuomas Hallenberg ja Juhani Saarela sekä pistooliampujina Tero Svan ja
Seppo Suhonen. Muu osanottajajoukko vieraili kulttuurikohteissa päivän
aikana. Iltapäivällä kiltapäivien osanottajilla oli mahdollisuus vapaasti tutustua Elverumin keskustaan.

Juhlaillallisella
mitalisadetta

Pohjoismaiset kiltapäivät on yksi hyvä
syy monien muiden
perustelujen lisäksi,
miksi kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon.

Illalla oli juhlaillallinen, pukeutumisohjeena tumma puku ja kunniamerkit. Juhlaillallinen alkoi lippujen saapumisella illallistilaan. Ruokailujen
jälkeen oli puheita ja erilaisia muistamisia. Ansioituneille jaettiin kunniamerkkejä. Carl Bratved Tanskasta,
Gunnar Persson Ruotsista ja Hallvard Skaarer Norjasta saivat Suomen
puolustusministerin myöntämät kiltaansiomitalit. Vastaavasti suomalaisten saamat eri pohjoismaiden kiltajärjestöjen mitalit menivät seuraaville:
Ruotsin mitalin sai Marko Patrakka, Norjan mitalin Hannu Mononen
ja Tanskan mitalin Arto Pekkola. Esitän onnittelut kaikille huomionosoituksen saaneille kiltaveljille! Ampumakilpailussa
kivääriampujamme
Tuomas Hallenberg sai hopeaa, onnittelut! Joukkuekilpailun voitti Ruotsi.

Sunnuntaina aamupalan jälkeen
pakkailimme matkalaukkumme, kiitimme isäntiä ja lähdimme kotimatkalle tanskalaisten bussilla kohti Oslon lentoasemaa. Koska meillä vielä
oli aikaa lentomme lähtöön, vierailimme lentokentän vieressä olevassa
ilmailumuseossa. Esitän kiitokset kaikille mukana olleille kiltalaisille mukavasta seurasta ja Jan-Erik Juslinille
erityiskiitoksen hänen upeasta tulkkaustyöstään. Kun hän tulkkasi isäntien
esityksiä meille, pisti hän usein paremmaksi ruotsiksi kuullun esityksen
lisäten omia lisäselvityksiään aiheeseen kuitenkin tiukasti liittyen. Kiltapäivien ruokailut olivat erinomaisia,
tarjolla oli parasta ruokaa tähän mennessä kaikista kahdeksasta kiltapäivästä, johon olen osallistunut. Majoitustilat oli vasta remontoitu ja todella
siistit. Näiltä osin esitän lämpimät kiitokset norjalaisille isännille! Kiitokset yhteysupseerillemme Eric Hermod
Erikssonille huolenpidosta!
Mielessä herää kysymys, miten saisimme suomalaisia pioneerikiltojen
jäseniä ja myös muitakin kiltalaisia
mukaan Pohjoismaisille kiltapäiville. Pohjoismaiset kiltapäivät on yksi
hyvä syy monien muiden perustelujen
lisäksi, miksi kiltamme kuuluu Maanpuolustuskiltojen liittoon. Maanpuolustuskiltojen liiton kautta saamme
toimintaamme kansainvälistä yhteistyötä. Seuraavat Pohjoismaiset kiltapäivät järjestetään Parolassa Suomessa kesäkuussa 2021 viikkoa ennen
juhannusta. Varatkaa jo hyvissä ajoin
aikaanne pohjoismaiseen yhteistyöhön! Tervetuloa joukolla mukaan!
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n Valamarssi valmiina lähtöön.

n TEKSTI: VPJ PEKKA NEVALAINEN • POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINNEKILTA

Kiltapyöräily
Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta järjestää vuosittain Kiltapyöräilyn
vanhaa marssiperinnettä kunnioittaen.

T

apahtuman
perinteet
juontavat Karjalan jääkäripataljoonan ja Pohjois-Karjalan prikaatin
valamarsseihin,
jotka
suoritettiin maakuntamarsseina valakummikuntaan. Pyöräilyyn osallistui komentajan johdolla koko varuskunta.
Myöhemmässä vaiheessa varusmiehet eivät enää osallistuneet marssille. Kilta ja varuskunta halusivat
pitää perinnettä yllä, ja marssi suunnattiin prikaatin henkilökunnalle,
perinnekillan jäsenille ja yhteistyökumppaneille sekä valapaikkakunnan
edustajille. Prikaatin kaikki komenta-
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jat suhtautuivat marssiin myönteisesti
ja olivat aina johtamassa joukkojaan
edestä.
Prikaatin lakkauttamisen yhteydessä marssiperinne oli vaarassa loppua.
Kilta kokeili vuonna 2013 Kiltapyöräilyä yhteistyössä Pohjois-Karjalan yrittäjien kanssa. Vuonna 2014 pyöräilyä
ei järjestetty. Vuodesta 2015 lähtien
Kiltapyöräily on järjestetty maanpuolustuskoulutuksena ja MPK:n kurssina. Osallistumismaksu on sisältänyt
huollon ja eväät matkan varrella sekä
päivällisen saunomisineen Olli Tiaisen majalla. Kiltapyöräily on myös
ollut kenttäkelpoisuusmarssi eli PAKmarssi.

Tänä vuonna perinteinen Kiltapyöräily tapahtui elokuussa Onttolan rajajääkärikomppanian valamarssin yhteydessä. Rajavartiolaitos juhlii tänä
vuonna 100-vuotista historiaansa, ja
valamarssin pituudeksi oli suunniteltu 100 km. Eversti Vesa Blomqvist
lähetti pyöräilijät matkaan Onttolasta klo 9 aamulla ja polki joukkonsa
mukana koko matkan. Matkaa pyöräilijöille kertyi noin 110 kilometriä,
tämä tarkistettiin useammasta nykyaikaisesta kellosta. Huollosta vastasi
Onttolan varuskunta, ja huolto toimi
mainiosti koko matkan ajan. Kiltapyöräilyyn osallistui yhdeksän polkijaa, joista kaksi kuului Pohjois-Kar-

jalan aluetoimiston henkilökuntaan
ja seitsemän oli reserviläisiä. Vanhin pyöräilijä oli 68-vuotias. Lisäksi
joukkojen mukana oli kaksi huoltajaa. Pyöräilijöiden varustus tuli Kainuun prikaatista. Ilmojen haltijat
olivat suotuisia, vaikka välillä näyttikin uhkaavalta, mutta kiltapyöräilijät säästyivät pahimmilta ukkossateilta. Kiltamarssin pölyt saunottiin
pois Olli Tiaisen majalla, ja saunan
jälkeen nautittiin maittava iltapala.
Pyöräilijöiden ensikokemukset
valamarssin yhteyteen järjestetystä
Kiltapyöräilystä olivat varsin positiiviset. Reitti oli vaihteleva ja erilaisia tieuria tarjonnut maisemamatka.
Huoltoon oltiin erittäin tyytyväisiä,
ja kalustokin toimi hyvin. Kiltapyöräily palasi myös juurilleen, sillä se
oli jälleen osana varusmiesten valamarssia.

Lähteet: Harri Norismaa, Pekka
Laakkonen, Kollaan vasaman katveessa. 2018.

n KIltaveljillä hymy herkässä.
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n TEKSTI: KARI NUMMILA

Porin Prikaatin Kilta
60 vuotta
”Menestyksekäs kiltatyö vaatii onnistuakseen asiaan
omistautuneita ja sitoutuneita tekijöitä sekä tietysti
vahvan, aatteellisen pohjan”, totesi Porin Prikaatin Killan 60-vuotisjuhlassa viime toukokuussa puhunut entinen Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti evp.
Seppo Toivonen.
Hän toimi nuorena upseerina Porin prikaatissa ja
kertoi hyötyneensä paljon urallaan prikaatista saamistaan opeista ja sen tunnuslauseesta ”Kunnia–velvollisuus–tahto”. Hänen mielestään prikaati hyötyy siitä,
että kilta toimii sitoutuneesti ja vahvasti sen tukena ja
rinnalla.
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Porin prikaatin historia alkaa vuodesta 1626, jolloin
perustettiin sen edeltäjä Porin rykmentti. Porin Prikaatin Kilta perustettiin vuonna 1959. Sen syntysanat lausui silloinen prikaatin komentaja, eversti Ville-Poju Somerkari.
Killan ensimmäinen puheenjohtaja oli jatkosodan
aikainen kuulu kaukopartiomies ja reservin majuri Ilmari Honkanen. Killan valtuuskunnan ensimmäinen
puheenjohtaja oli jääkärieverstiluutnantti Auno Kuiri.
Killan nykyinen puheenjohtaja on Markku Heinonen,
ja valtuuskuntaa johtaa Tapani Mikola.

”Menestykseksellinen kiltatyö vaatii asiaan
omistautuneita tekijöitä ja aatteellisen
pohjan.”
Porin Prikaatin Kilta kuuluu vuonna 1963 perustetun Maanpuolustuskiltojen liiton perustajajäseniin ja
sen suurimpiin nykyisiin jäsenyhdistyksiin 1 467 jäsenellään (syyskuu 2019). Syyskuuhun mennessä kiltaan
liittyi 111 uutta jäsentä poistuman ollessa samana ajanjaksona 11 jäsentä.
Naisjäsenten määrä on kasvussa, nyt
lukema on jo 87.
Killan käytännön toiminta tapahtuu pääosin alueosastoissa, joista
ensimmäinen perustettiin Poriin jo
vuonna 1959. Seuraavina tulivat Loimaa (20.8.1960), Salo (20.11.1960),
Turku (5.8.1961) ja nykyisin hiljaiseloa viettävä Helsinki (25.5.1966).
Loimaan seutukunnan vääpelikerho
hyväksyttiin jäseneksi 1.11.2000.
Kilta julkaisee yhdessä prikaatin
kanssa Porilainen-lehteä, joka ilmestyy neljästi vuodessa A4-formaatissa. Killalla on suuri rooli lehden
painatuskustannusten kattamisessa, sillä kilta huolehtii lehden ilmoitushankinnasta. Lehden toimittamiseen
ja typografiaan on panostettu. Porilainen onkin saanut
muun muassa vuonna 2010 kunniakirjan joukko-osastojen välisessä lehtikilpailussa.
Killalla on ollut myös suuri rooli ”taistelussa”, jolla
saatiin pelastettua Säkylän upseerikerho sekä Olli Nepposen ja Olli Lindenin luoma laaja Porilaismuseo, jolla on merkittävä rooli uusien varusmiespolvien kasvat-

tamisessa ja motivaatiossa palvella isänmaata kaikkina
aikoina. Vanha totuushan on: ”Älä väheksy menneisyyttä, sillä se opettaa sinulle tulevaisuutta!”
Vuonna 2011 Porin Prikaatin Kilta nimettiin valtakunnallisesti vuoden joukko-osastokillaksi MPKL:n liittokokouksessa.
MPKL:lla on yhteensä 87 jäsenkiltaa.
Kilta on teettänyt historiikit vuonna 1999 (40 vuotta) ja vuonna 2009
historiikin edeltävältä kymmeneltä vuodelta. Tänä vuonna julkistettiin juuri killan 60-vuotisjuhlakokouksesssa toukokuussa killan laaja ja
perusteellinen 60-vuotishistoriakirja Ajassa mukana – katse eteenpäin,
Porin Prikaatin Kilta 1959–2019.
Sen on kirjoittanut tohtori, eversti
evp. Markku Iskanius, joka kirjoitti
myös vuonna 2016 julkaistun Porilaisten marssin, prikaatin 390-vuotishistorian. Killan juhlapäivänä julkaistiin myös laaja CD-levy, joka sisältää suuren joukon killan ja prikaatin tapahtumia ”elävinä kuvina”.
Kilta sai maan ensimmäisenä kiltana oman, kannettavan kiltalipun vuonna 1965. Toimivilla alueosastoilla
on myös omat kiltalippunsa omin tunnuksin.

Kilta sai maan
ensimmäisenä
kiltana oman,
kannettavan
kiltalipun
vuonna 1965.
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n TEKSTI: RAIMO VIRKKUNEN

Ratsumieskillan matkassa
perinnejuhliin Ilomantsissa
14. Divisioonan Perinneyhdistyksen nuoriso-perinnepäivät sekä Ilomantsin torjuntataistelujen 75-vuotisjuhlat Ilomantsissa 10.–11.8.2019 on hienosti saatu päätökseen. Juhlavalmisteluihin vuoden varrella osallistui myös Joensuun
eskadroonan edustaja Raimo Virkkunen, joten tapahtumat saatiin sovitettua yhteen Hattuvaaran muistopäivien
ohjelman kanssa samaan kokonaisuuteen.
Juhlaviikonloppu alkoi perjantaina 9.8., kun Ratsumieskillan väki majoittui Taistelijan talolle Hämeen aluetoimiston uuden päällikön everstiluutnantti Hannu Koiviston johdolla. Matkaan oli lähtenyt myös kunniaratsumies
Veikko K. Simola.
Launtaipäivän ohjelma alkoi klo 10.00 kunnan koulukeskuksen kentällä, jossa Joensuun eskadroonan jäsenet
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esittelivät toimintaansa killan teltalla Kainuun prikaatin
kalustonäyttelyn yhteydessä. Ohjelmaan kuului klo 12.00
Hornetin ylilento.
Ohjelmaan oli varattu iltapäivällä bussikuljetus Hattuvaaraan, jossa matkan aikana puheenjohtaja Pentti Lihavainen kertoi Hattuvaaran suunnan taistelujen kohteista
talvi-ja jatkosodan aikana. Joensuun eskadroona tarjosi
matkalaisille Taistelijan talolla pullakahvit, ja lopuksi katsottiin 12 minuutin filmi Hattuvaaran torjuntataisteluista.
Lauantai-iltana bussi kuljetti kiltalaiset jälleen kunnan liikuntahallilla järjestettyyn Asemiesiltaan kuuntelemaan
hienoa musiikkiohjelmaa.
Sunnuntaiaamuna lippu nostettiin klo 9.00 salkoon
Taistelijan talolla alikersantti Elina Ikosen puhaltaessa lip-

n Muistomerkki ja rakuunat. Ratsumieskiltalaiset yhteiskuvassa rakuunakiltalaisten kanssa Palovaaran muistomerkillä.

pufanfaarit ilmaan. Ilomantsin evl:n seurakunnan edustaja Sirkka Konttinen piti hartaustilaisuuden, jonka jälkeen
killan puheenjohtaja Urpo Karjalainen luki eversti Gustav Ehrnroothin viimeisen päiväkäskyn. Kunniakäynnit ja
kukkalaitteiden lasku Hattuvaaran taisteluihin osallistuneiden joukko-osastojen muistomerkeillä tehtiin perinteiseen
tapaan everstiluutnantti Hannu Koiviston komennossa.
Päiväjuhlaan kokoonnuttiin liikuntahallille klo 13.00. Puolustusvoimain tervehdyksen juhlaan toi Kainuun prikaatin
komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo. Päätöskahvit tarjoiltiin juhlan jälkeen.

Metsänäyttely Silva Joensuun
laulurinteellä
Joensuun eskadroona sai kutsun ProAgria Pohjois-Karjala
ja Suomen metsäkeskukselta osallistua Silva-metsänäyttelyyn 6.–7.9.2019 Joensuun Laulurinteelle. Kaksipäiväinen
tapahtuma ”Metsä vastaa huomiseen” kokosi maakunnan
alueelta näyttelyvieraita runsaan joukon, ja noin kaksisataa näytteilleasettajaa esitteli toimintaansa.
Joensuun eskadroonan teltalla esiteltiin killan toimintaa
ja kuultiin ilomantsilaisten Eero Lassilan ja Mervi Solehmaisen musiikkiesitys, johon yleisöäkin saatiin mukaan
laulamaan.
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n TEKSTI: HEIKKI MARTTILA
KUVAT: SA-KUVA

JERMU
Jermu-nimityksellä on useita eri sävyjä, aikakaudesta ja tilanteesta
riippuen. Sota-aikana joukoissa, kotirintamalla ja rintamaradioissa
käytetiin jermu-nimikettä tarkoittamatta sillä mitään negatiivista.

E

nemmän jermu sopi kuvaamaan suomalaista sotilasta, joka ei ollut käyttäytymiseltään mallisotilaan luokkaa, tai oli sitä hyvin
harvoin. Mutta yleensä jermu asiansa hoiti kumminkin, vaikka esimiesten mielestä
eivät asiat aina menneetkään ohjesääntöjen mukaan.
Kanssasotijat olivat tässä suhteessa varmaan paremmin
mallisotilaita. Erään lähteen mukaan sota-aikana jermulla tarkoitettiin omapäistä ja tiukkaan kuriin sopeutumatonta sotilasta. Esimiehet yrittivät kitkeä pahinta
jermu-mentaliteettia – mitä se sitten olikaan – monin
keinoin. Enemmän tai vähemmän onnistuen.

Jermut kirjallisuudessa
Mainosalan vaikuttaja Topi Törmä on kirjoittanut jermuista kaksi korsukertomuksia sisältävää kirjaa: Me
Jermut ja Jermut. Toinen kirja, Jermut, on vuodelta
1964. Kirjan sisällön muodostavat kertomukset, jotka julkaistiin vuosina 1943–1945 Suomen Sotilas -lehdessä. Kirjoittaja Topi Törmä kertoo kirjan esipuheessa
seuraavaa kohdistaen sanat ensimmäisen kirjan sisältöön:
”Minusta sana ’jermu’ kuvasti juurevasti tosi suomalaista ja niin kodikkaan härkäpäistä sotilastyyppiä.”
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Kirjan jutuista hän sanoo selitykseksi:
”Eräästä periaatteesta jouduin tuolloin tinkimään.
’Jermu’-sanaa en saanut käyttää, koska se ns. virallisen tahon mielestä muka halvensi suomalaista soturia.
Eräässä jutussa – Haitariterrorissa – se kuitenkin kerran esiintyy. Siihen sen keksi panna itse päämaja ikään
kuin haukkumasanaksi.”

Jermut rintamalehdissä
Karjalan Viesti kirjoitti heinäkuun 23. päivänä 1943 otsikon ”Olemmeko me jermuja?” alla jermu-nimen käytöstä. Artikkelissa sanottiin, että jermu on voimakkaasti karrikoitu sotilastyyppi, ja käsite on siviilimaailmassa
omaksuttu tarkoittamaan suomalaista rintamamiestä.
Jermun pääpirteitä ovat epäsotilaallisuus, kunnianteon laiminlyöminen, esiintyminen epäsotilaallisesti pukeutuneena jne. Artikkelin kirjoittaja piti siviilimaailman luoman kuvan olevan todellisuutta vastaamaton.
Asemiehet kyllä käyttävät jermu-nimitystä, mutta päinvastaisessa merkityksessä. Kirjoittaja lisää, että joukoista löytyy joitakin siviilimaailman kuvaamaan jermu-joukkoon kuuluvia, mutta he ovat harvinaisia.
Keväällä 1943 Tappara julkaisi artikkelin Taidehallin
puhdetyönäyttelystä otsikoiden: Jermut Taidehallissa.

n Ilmatorjuntajermut tulitaistelussa jossakin Talin lohkolla 1944 heinäkuussa. TK-kuvaaja on onnistunut löytämään
tähän SA-kuvaan epäyhtenäisessä vaatekokoonpanossa olevia tykkimiehiä: ilman paitaa, ylänappi auki (jos sitä
nappia olikaan tallessa). Mutta ehkä tässä oli kysymyksessä urakkaluontoisen työn sallima poikkeama.

Kansa osti puolitapellen parhaat puhdetyöt jo ensi päivänä.
Pentti Pietiläinen on koonnut veteraanien muistelmia kirjaan Yksi rykmentti, sata tarinaa. Luvussa
”Veteraanit kritisoivat huonoa johtamista” kerrotaan
eräänlaisesta jermuilusta eli upseerien ja rivimiesten välisestä pienestä naljailusta ja ironiasta, jota kuvastaa JR 1:n epävirallisessa rintamalehdessä Kärjessä julkaistu pikku-uutinen asemasotavaiheessa 1942
(3/11.7.1942):
”Asusteasioita. Puseron ylimmän napin aukipitäminen on johdon antama huojennus kesän kuumien takia. Olemme tämän ’muodin’ tyydytyksellä omaksuneet rintamalla. Muistettava on, ettei ole tarkoitettu
mitään napanäyttelyä, vain yksi nappi auki, muut kiinni. Ja lomille mentäessä tämä viimeinenkin nappi sulkeutuu viimeistään Viipurissa. Käyttäkäämme oikein
meille annettua oikeutta.”

Jermu-kielto
Päämajan tiedotusosaston toimintakertomuksessa kerrotaan, että päämajan 10.6.1943 annetulla käskyllä jermu-sanan käyttö kielletään. Onkohan käsky peruttu,
vain onko vielä voimassa? Vai onkohan käskyn peruminen vallan unohtunut muiden myöhempien sotilaallisten kiireiden myötä.

Lähdetietoa:
Mainitut rintamalehdet, Kansalliskirjasto
Päämajan tiedotusosaston toimintakertomus,
Kansallisarkisto
Tekstissä mainitut kirjat
https://fi.wikipedia.org/wiki/
Topi_T%C3%B6rm%C3%A4
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n VRRVY:n malli
siirtymässä varusmiesvoimin kuljetusautoon.

Tutkat talteen
Riihimäellä olleen Puolustusvoimien sähköteknillisen koulun historia juontaa juurensa
vuoteen 1948, jolloin Santa
haminassa oli Ilmavoimien
esikunnan järjestämä tutkakurssi. Vuonna 1949 perustettiin väliaikainen Tutkakorjaamo, ja se vakinaistettiin 1952.
n HEIKKI MARTTILA, TUTKAMIESKILTA RY
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K

uten Puolustusvoimien luonteeseen
kuuluu, niin kautta aikain organisaatioiden osia itsenäistyy, ja sitten toimintoja taas yhdistetään. Tutkakorjaamo
itsenäistyi vuonna 1955 ja sai nimekseen Sähköteknillinen koulu. Kivenlahden sijoituksen ja muutaman organisaatiomuutoksen jälkeen
Sähköteknillinen koulu muutti Riihimäelle vuonna
1959.
Hypätään muutama vaihe yli, ja tullaan tälle vuosituhannelle. Viestikoulu ja Sähköteknillinen koulu yhdistettiin vuonna 2004. Nimeksi tuli Viesti- ja
sähkötekninen koulu. Myöhemmin nimi lyhennettiin Viestikouluksi. Tutkatekniikan opetus eli laitteiden sähköisen toiminta ja laitteiden huolto jäi muun
opetuksen jalkoihin.

n Yhdistetyn valvonta- ja korkeudenmittaustutka VRRVY:n tuulitunnelimalli 1950-luvun alkupuoliskolta.
VRRVI- ja VRRVY-tutkat suunnitteli
VTT, suunnittelun johtajana oli tohtori
Jouko Pohjanpalo.

Vaiherikasta tietoa koulun historiasta ja muistakin tutka-asioista löytyy
Heikki E. Heinosen kirjoista: Sähkötkoo 50 ja Tutkan taipaleelta.
Riihimäen varuskunta-alueella oleva ja monelle tutuksi tullut Rakennus
162 tyhjeni tutkatekniikan taitajista,
ja tilalle tuli Puolustusvoimien muuta käyttöä. Ja tänä vuonna kuultiin rakennuksen menevän remonttiin.
Koulurakennuksen portaikossa oli
pelastettavia havaintoesineitä: VRRVY-tutkan antennin tuulitunnelimalli, Decca-merivalvontatutka ja Marconi-venetutka. Ilman siirto-operaatiota
nämä olisivat saattaneet joutua romuiksi. Erityisesti VRRVI- ja VRRVYtutkat edustivat suomalaista tietotaitoa ajalta, jolloin tutka piti suunnitella
ja tehdä itse, koska emme saaneet tutkaa ostettua. Jopa osia piti salakuljettaa Suomeen.
Havaintolaitteet päätettiin pelastaa. Sotamuseo lupasi ottaa laitteet
varastoitavaksi, kunnes niiden lopullinen paikka tai kohtalo ratkeaa.
Projektissa asia- ja puhemiehenä oli
Tutkamieskilta, jolta kiitokset Sotamuseolle ja muille museoille. Lisäksi suuret kiitokset Panssariprikaatille
kuljetusavusta.
Koulun toimintaan liittyvää pienempää tavaraa Tutkamieskilta toimittaa alan museoille.

n X-alueen Decca-merenkulkututka asennettuna kuorma-autoon. Sotasaaliina
saatu Stalino-valonheitinauto, jonka alustana on Molotov-kuorma-auto, on saanut uusiokäytön ja mallimerkinnän Merivoimien tutka-auto m/51. Tutkassa on
lähetin ja vastaanotin samassa pyörivässä osassa.

Lähdeaineistoa:
Heikki E. Heinonen: Sähkötkoo 50
Heikki E. Heinonen: Tutkan taipaleelta
https://fi.wikipedia.org/wiki/
S%C3%A4hk%C3%B6teknillinen_
koulu
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n HEIKKI MARTTILA, TUTKAMIESKILTA RY

Kumipula
sodan aikana
Raaka-ainepula ajoi sodan aikana eri alojen tehtaat korvaavien aineiden
käyttöön. Voikukan käyttöä kumin raaka-aineena tutkiin Suomen
Gummitehtaalla.

S

uomen Gummitehdas keskittyi talvi- ja jatkosodan aikana Puolustusvoimien tarpeisiin
maan ainoana rengastehtaana. Tehdas valmisti mm. kuorma-autonrenkaita ja erikoistuotteita. Hiljaiset hevoskärryjen Paavo-renkaat takasivat äänettömät huoltokuljetukset etulinjaan
saakka.
Suomen lisäksi myös muut valtiot kärsivät raakakumin puutteesta. Kasvaneen kysynnän lisäksi tähän vaikutti raaka-aineen toimitusvaikeudet, joten tarvittiin
korvikeaineita. Saksassa tuotettiin synteettistä butadieenikumia, bunaa. Amerikkalaisen vastaavan tuotteen
nimi oli GR-S (Government Rubber Styrene). Synteettisen kumin pakkasominaisuudet ja joustavuus olivat
luonnonkumia heikommat.
Suomessakin tutkittiin ja kehitettiin kotimaista synteettistä kumiseosta. Raaka-aine saatiin kumivoikusta
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(taraxacum kok-saghyz), jota kutsutaan myös venäjänvoikukaksi, se on yksi lukuisista voikukista. Voikukkalajeja on Suomessakin useita kymmeniä, erot eri lajien
välillä ovat pieniä, joten lajien erottaminen toisistaan
tuottaa päänvaivaa asiantuntijoillekin.
Kumivoikukan viljelykokeilu alkoi kesällä 1943, ja
sitä johti professori Otto Valle Maatalouskoelaitoksella Tikkurilassa. Ympäri maata oli 1–10 aarin viljelmiä.
Kukasta saatua kumiainetta verrattiin Suomen Gummitehtaan Savion laboratoriossa tropiikin luonnonkumiin.
Voikukasta saatu aine vastasi kumipuusta saatua kautsua. Ongelmana olivat kuitenkin pienet sadot ja työläs
erotusmenetelmä. Yhtä kumitonnia varten olisi tarvittu 10 hehtaarin viljelyala. Kokeilu päättyi vuonna 1947.
Muutoinkin sodan aikana kumin tuotanto kärsi kemikaalipulasta, esimerkiksi noesta oli pulaa. Renkaiden valmistusreseptejä jouduttiin soveltamaan saatavis-

sa olevien materiaalien mukaan, joten
renkaiden koostumus vaihtui jo ennen kuin renkaiden ajokokemuksia
oli saatu.
Romukumista voitiin valmistaa uusiokumia, joten vanhoilla renkailla oli
myyntiarvoa. Vuonna 1940 kierrätettävästä auton ulkorenkaasta maksettiin 2 markkaa kilo ja sisärenkaasta
4,5 markkaa kilo. Sotavuosina uusia
kumituotteita sai ostaa vain romukumia vastaan.
Useat rengasvalmistajat tutkivat
nykyisinkin vaihtoehtoja perinteiselle
kumipuusta saatavalle raaka-aineelle. Tutkittavana on guayule-pensas ja
myöskin kumivoikukka.

Lähteet:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/
hakkapeliitta-80v/historia/1940/
https://www.rengasvalmistajat.fi/
uutiset.html?a100=16795
https://fi.wikipedia.org/wiki/Voikukat
https://fi.wikipedia.org/wiki/
Suomen_Gummitehdas

n Pihamaan koriste tai haitta. Tässä pihoilla kasvava taraxacum officinale.
n Alla: SA-kuvan alkuperäinen teksti: ”Käytettyjä auton renkaita oli
Karhumäessä useita tuhansia. Karhumäki 1941.12.07.” Menivätköhän nämä
käytetyt renkaat jalostettavaksi uudeksi materiaaliksi?
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Harry Fransmanin
muistiin merkittyä

M

inä, Harry Valdemar Fransman, synnyin 23.1.1927 Sandholmenin saaressa Sipoossa, ja
isäni oli jaalan päällikkö. Isälläni oli purjejaala Veikko, joka oli
ostettu Koivistolta, mistä nimikin juontaa juurensa. Veikko oli Sipoon ensimmäinen purjejaala, jossa oli 15 hv:n kuulasytyttimellä (Avanch) varustettu moottori. Silloin alus rekisteröitiin m/aux, joka
tarkoittaa purjealusta apumoottorilla. 12-vuotiaana purjehdin kesät kokkipoikana ja opin kompassin käytön ja ruorinpidon.
Ryhdyin heti sotien jälkeen
purjehtimaan kansimiesharjoittelijana FÅA:n laivoilla
saadakseni kokemusta Merenkulkuopistoon pyrkimistä varten. Saatuani tarpeeksi praktiikkaa kirjoittauduin
Maarianhaminan merenkulkuopistoon
opiskellakseni
perämieheksi. Opintojen jälkeen jatkoin meripalvelua perämiehenä ja päällikkönä.

Minua kyllä huijattiin, koska minun olisi pitänyt
saada kaksinkertainen palkka, ns. riskilisää vaarallisen lastin kuljettamisesta. Kun lähdimme Yks-
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Kun lähestyimme paikkaa, jossa meidän oli määrä
pudottaa lasti, olimme yhteydessä radioasemaan
Etelä-Irlannissa, joka halusi päivittäiset tiedot pudotuksista sekä tiedon, kun oltiin lähtövalmiina hakemaan Suomesta seuraavaa lastia. Yhteensä matkoja tehtiin neljä. (Yhteensä
kuormaa oli noin 5 000 tonnia, kääntäjän huom.). Pudotusten aikana paikalle tuli
aina helikopteri, joka varmisti, että me olimme oikealla
paikalla.

Kysyin
upseerilta, mitä
tapahtuu, jos
kranaatista ei
ole poistettu
sytytintä.

Vuonna 1974 oli vähänlaisesti päällystötehtäviä, ja
silloin varustaja, joka oli kuullut, että olin ilman
töitä, soitti ja kertoi tarvitsevansa päällikön yhdelle 1 400 dwt:n alukselleen, joka lastasi kappaletavaraa Ykspihlajan satamassa ja jonka oli määrä
purjehtia Corkiin Etelä-Irlantiin. Otin tarjouksen
vastaan. Kun tulin Ykspihlajaan, hämmästyin kappaletavaran laatua. Kyse oli Puolustusvoimien käytöstä poistetuista ampumatarvikkeista, jotka oli
määrä kuljettaa Atlantille ja upottaa sinne syvään
kohtaan.
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pihlajasta, meillä oli aina tykistöupseeri mukana,
joka tarkasti kaikki toiminnot. On huomattava, että
emme törmäysvaaran takia saaneet purjehtia Atlantille Kielin kanavan tai Öresundin kautta vaan
menimme Ison-Beltin kautta.

Sitten alkoi hauskuus eli lastin purkaminen. Työn teki
aluksen miehistö. Minä päällikkönä ja yksi kansipäällystön kuuluva henkilö olimme
komentosillalla. Laiva piti pitää melkein kohtisuoraan tuulta vasten, jotta se
keinuisi mahdollisimman vähän. Atlantilla oli erittäin suuri aallokko. Miehistö purki lastin aluksen
puomeilla. Laatikot sijoitettiin lastiremmeihin, jotka oli yhdistetty köydellä. Köydessä oli erikoinen
solmu, josta vetämällä remmit aukesivat, ja laatikot putosivat veteen. Se oli kyllä miehistön kannalta vaarallista työtä ajatellen laatikoiden rikkoontumista. Kerran kahdeksan tuuman kranaatteja
sisältänyt laatikko hajosi, ja kranaatit pyörivät kannella pahassa merenkäynnissä. Kysyin upseerilta,
mitä tapahtuu, jos kranaatista ei ole poistettu sytytintä. (Erikseen kysyttäessä Fransman kertoi, että
kranaateissa oli räjähdysaine sisällä, joukossa oli
myös käsiaseiden patruunoita, ml. haulikon. Kääntäjän huom.). Hän sanoi, että silloin tulee sellai-

nen pamaus, että se kuuluu Helsinkiin asti. Hyvin
lohduttavaa.

asteelle, koska vain vähän tämän jälkeen Kanninen kuoli.

Myöhäissyksyllä 2015 kenraaliluutnantti Ermei
Kanninen osallistui miinanraivaajien kuukausikokoukseen ravintola White Ladyssä. Kanninen piti
esitelmän ja otti esille asian, josta oltiin oltu hiljaa 40 vuotta. Minä aluksen päällikkönä tiesin parhaiten koko tapahtuman, ja olen ollut kuin tikittävä pommi salassapitovelvollisuuksineni. Silloin
minä nousin ylös ja kerroin olevani se päällikkö,
joka kuljetti vaarallisen lastin. Kanninen oli hieman nolostunut, olimmehan tunteneet toisemme
monta vuotta.

Tähän päätän kertomukseni. Olen ollut eläkkeellä yli 30 vuotta ja asun Tunaberg-nimisessä palvelutalossa.

Silloin kun lasteja vietiin, Kanninen oli Pääesikunnan päällikkö. Hän myönsi, että kyse oli vaarallisista lasteista, minkä myös minä tiesin. Kanninen
totesi, että minä olin kyllä ansainnut mitalin, mutta minkä? Sanoin, että vapaudenristi kyllä sopisi,
ja hän totesi miettivänsä asiaa. Asia jäi ajatuksen

Ruotsinkielisestä alkuperäistekstistä 15.3.2019
kääntänyt Henrik Nysten.

Kiitän omasta puolestani ja toivon, että hän, joka
lukee tämän, tekee sen kunnioituksella, koska
minä olen ylpeä siitä, mitä tein.
Harry V. Fransman

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
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 €
+ postikulut (hopea).
Hakemuslomakkeita ja sääntöjä voi tilata Suomen Sotilaasta tai tulostaa lehden kotisivuilta
osoitteesta: www.suomensotilas.fi
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n TEKSTI JA KUVA: PAAVO MIKKONEN

MRR nro 121
syntyi sata vuotta sitten

K

ymenlaaksossa Vuolenkosken hautausmaalla sijaitsee sukuhauta, jossa Mannerheim-ristin ritari numero 121 Oiva
Olavi Tuomelalla on viimeinen leposija.
Karjalan Prikaatin Kilta ry järjesti juhlavan muistotilaisuuden ritarin 100-vuotissyntymäpäivämuiston kunniaksi 29. heinäkuuta 2019.
Järjestelyvastuun kantoi Karjalan Prikaatin Kilta,
jonka puheenjohtaja Matti Mikkosen johdolla tilaisuudesta tuli juhlava muistohetki. Killan osasto Pohjois-Kymen Piikki muodosti sekä kunniavartion haudalla että
lippulinnan, jossa oli Suomen lipun lisäksi killan lippu
ja JR25:n lippu. Pohjois-Kymen Sotilaspoikien Perinnekillan kvartetti esitti hautausmaalla Heikki Klemetin

Oi kallis Suomenmaa -kappaleen, jonka jälkeen Mannerheim-ristin ritarien säätiön toimitusjohtaja everstiluutnantti Pekka Kouri piti puheen, jossa hän selvitti
ko. ritariutta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kukkalaitteen laski prikaatikenraali Pertti Laatikainen, ja
Karjalan Prikaatin Kilta ry:n kukat laski killan puheenjohtaja everstiluutnantti Matti Mikkonen.
Hautausmaajuhlallisuuksien jälkeen siirryttiin Vuolenkosken seuratalolle nauttimaan kahvitarjoilusta, johon osallistui kolmisenkymmentä henkilöä. Kahvittelun yhteydessä muisteltiin Oiva Tuomelan elämän
taipaletta ja kuultiin Sotilaspoikakvartetin lauluesityksiä. Paikalla oli myös Oiva Tuomelan omaisia ja naapureita.

n Karjalan Prikaatin Kilta ry:n kukkalaitteen Mannerheim-ristin ritari Oiva Tuomelan hautamuistomerkille laski puheenjohtaja, everstiluutnantti Matti Mikkonen seurassaan killan varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos Kari Soininen ja killan hallituksen jäsen, reservin kapteeni Tuomo Jaanu. Taustalla kolmen lipun lippulinna.
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