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MAANTIETEELLE EMME
MAHDA MITÄÄN

ERITAHTISET ASEVELJET –
Suomi ja muut Saksan rinnalla
taistelleet 1939-1944

POHJOISMAISIA YHTEYKSIÄ
– Saksan vallan varjossa
1940-1944

Perusteellisen tarkka tietokirja paneutuu kiisteltyyn kysymykseen Suomen ja Saksan aseveljeydestä. Mikko Uolan tutkimus
nostaa keskusteluun keskieurooppalaiset yhteydet: mikä erotti Suomen muista Saksan rinnalla
sotineista maista?

Kuinka Pohjoismaat reagoivat
Saksan valtapyrkimyksiin ja tavoitteeseen luoda uuden eurooppalaisen ihmisen ”terve kulttuuri”? Maiden yhteinen päämäärä
oli ollut puolueettomuus ja pysyminen suurvaltaselkkausten ulkopuolella, mutta II maailmansodassa se ei enää onnistunut.

Euroopan
tilanteen
levottomuus on ajanut Suomen ja Ruotsin entistä lähempään puolustukselliseen
yhteistyöhön.
Puolustusliittoon se ei ole johtanut, mutta tiiviiseen käytännön
yhteistyöhön, joka on sekä poliittinen signaali että puolustuskykyä kohottava muutos. Kirja on
puheenvuoro Suomen asemasta
maailmanpolitiikan pyörteissä

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

SOTAPROPAGANDASTA
BRÄNDÄÄMISEEN – Miten
Suomi-kuvaa on rakennettu
Suomi on vuosien mittaan nähty
kulttuurimaana, lännen rajavartijana, puolueettomana demokratiana ja hyvinvointivaltiona. Eturivin asiantuntijoiden laatima teos
pohtii sitä, mitä Suomi-kuva pitää sisällään ja miten sitä on rakennettu.

Kaikista kirjoista 30 % alennusta koodilla KILTAETU.

Markku Salomaa,
Aimo Ruusunen (toim.)

VOITTAMISEN TAITO – Venäläisen sotataidon klassikko
Venäläisen sotataidon klassikko
suomeksi! Kuvitetun käsikirjoituksen lisäksi kirja sisältää myös
osiot Suvorovin elämästä ja hänen merkityksestään venäläiselle
sotataidolle Napoleonin sodista
ydinaseiden aikakaudelle.

Pekka Visuri

Ilkka Kananen

Jouko Vahtola

PAASIKIVEN SUOMI – Suurvaltojen puristuksessa 1944-1947

SUOMEN HUOLTOVARMUUS
– Riittääkö energia ja ruoka,
toimiiko tiedonkulku?

TANKIT TULEE! – Taistelu
hyökkäysvaunuja vastaan
talvisodassa 1939-1940

Huoltovarmuuskeskuksen entisen toimitusjohtajan kattava yleisesitys kriisiturvallisuutemme kivijalasta. Pystymmekö toimimaan
kansallisen kriisin tullen? Kuinka väestön ja yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan poikkeusoloissa?

Teoksessa tutkitaan ja kuvataan
ensimmäistä kertaa talvisotaa
panssarivaunuja vastaan käytyjen taistelujen näkökulmasta ja
puolustajien kokemusten kautta. Kovia yhteenottoja vihollisen
hyökkäysvaunujen kanssa käytiin
kaikilla rintamilla Suomenlahdelta
Petsamoon.

Mannerheim antoi ”Paasikiven
linjalle” vahvan tukensa. Presidentti ja pääministeri olivat yksimielisiä siitä, että välirauhansopimuksen määräysten täyttäminen
oli välttämätöntä ja edellytti myös
yhteistyötä Neuvostoliiton kanssa. Miten Suomi selviytyi sodan
jälkeen?

Tilaa kätevästi netistä osoitteesta www.docendo.fi ja hyödynnä 30 % alennuskoodi KILTAETU. Etu on voimassa 11.12.2015 asti ja koskee kaikkia
kirjoja.
yhdistää muihin
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Ihanassa
maassa

S

uomi on suomalaisille
yleensä ihana maa! Kiitos sotiemme veteraanit!
Suomessa on hyvä
kasvattaa lapsia. Vielä
on turvallinen ja puhdas ympäristö
ja suht koht ystävällinen ilmapiiri ja
suvaitsevaisuutta.
Kansakunnan kahtiajako vaikuttaa kuitenkin häiritsevän lintukodon
ihannetta. Kahtiajako nähdään enenevissä määrin muukalais- ja niin
kutsutuissa monikulttuurikysymyksissä. Ehkä tämä voidaan ymmärtää
kun tiedostetaan että suomalainen itsenäisyys, suomen kieli ja ehkä myös
suomalainen kulttuuri ovat verraten nuoria, mutta vahvoja. Halutaan
suojella sitä mitä on saavutettu.
Ei kuitenkaan ole hyväksyttävä
muukalaispelkoa. Kouluissa on panostettava enemmän maailman eri
kulttuurien koulutukseen. Johtavana
sivistyskansana Suomella ja suomalaisilla on varaa arvostaa muita kulttuureja. Eli: Arvosta omaa tilaasi –
anna arvoa toisillekin.
Olisi hyvä jos suomalaisten oma
historia olisi tiedossa ja ymmärretty.
Maan sisällä on muutettu sekä myös
maasta pois. On haettu turvaa ja parempaa elantoa ja elämisen mahdollisuuksia.
Se että meillä on varaa karsia varuskuntia ja seuraavassa hengenve-

dossa perustaa pakolaiskeskuksia
niin paljon kuin joku näplää rukousnauhaansa on valtionhallinnon ja
poliittisen johdon epäonnistumista. Kaukonäköisyys ja diplomaattien
kuuntelu vaikuttaa olevan vähäistä.
Poliittisten avustajien mielipiteet ja
eri hallintoputkien kilpailu vaikuttaa
saavan tärkeämmän roolin. ”Kansankoti” on lyhyessä ajassa romahtanut
ja kaikkiin lillukoihin pitää nykyään
olla oma lakipykälänsä. Ennen virkamiehet tunsivat perustuslain ja kansa tuli hyvin toimeen. Nyt laaditaan
lakeja niin että viranomaiset pystyvät valittamaan toistensa tekemistä
päätöksistä. Byrokratia kasvaa, pyörät pyörivät näennäisesti. Suomi polkee paikallaan ja muu maailma ajaa
ohitse paukkuen. Maistereilla on työtä ja yliopistot keräävät tulosrahoitusta. Edistääkö se Suomen imagoa?
Maan kilpailukykyä näköjään ei.
Jollekulle olisi ”märkä rätti kasvoille” mikäli Ruotsi lähtisi Natoa
kohti kysymättä Suomelta. Toiset
taas kritisoivat läntistä naapurimaata siitä kuinka huonosti he hoitavat
pakolaisasioita. Ja kuitenkin tarvittaisiin vahvaa ja kehityskelpoista yhteistyötä mikäli yhteistoimintaa voitaisiin hyvällä ja palkitsevalla tavalla
jatkaa. On sitten kysymys harjoituksista tai kaupoista.
On muistettava että vain uskotta-

va ja itsenäinen puolustus on ulkoja turvallisuuspolitiikan perusta.
Ainoastaan ehyt kansa pystyy sen takaamaan.
Suomi tarvitsee selvästi läänit ja
maaherrat takaisin. Alueet ovat herrattomia. Koordinoivat viranhaltijat
eivät tuo alueille tarpeeksi vakautta. Sotilasalueet on saatava takaisin
ja Keuruulle olisi perustettava reserviläisten, varareserviläisten ja seniorien koulutuskeskus joka erityisesti
hoitaisi muun muassa kodinturva- ja
sissitaitojen koulutusta.
On arvioitu että nykyisillä varusmiehillä on tarpeeksi tietoa, taitoa ja
fyysistä kestävyyttä toimia vaikeissa
tilanteissa. Kuulostaa turvalliselta.
Kuitenkin sosiaalliset ja siihen kuuluvat empaattiset taidot ovat vähissä. Miten ”kaveria ei jätetä” toimisi?
Asevelihenki olisi ehkä saavutettavissa lisäämällä yhteisiä, lyhytkestoisia ja usein tapahtuvia kertausharjoituksia. Some ja Skype ja kaikki muut
apuvälineet eivät saa vähentää tai
jopa poistaa sosiaalisia taitoja. Yhteisöllisyys on kriisitoiminnassa edellytys.
Per-Elof Boström
MPKL:n liittohallituksen jäsen
Vaasan Kiltapiiri ry:n ja Historiallisyhdistys Stella Polaris ry:n pj
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s. 12
Edellä olevan artikkelin tarjosi Teille
Suomen Sotilas -lehti

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

etaan vielä Topi, niin
aan puljuun oli sattuopi oli mutkaton; ei sei ihan romanttinenkin
lvetin hyvin. Aina siel-

Tilaa nyt:
www.suomensotilas.fi
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www.facebook.com/suomensotilas
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Saaristomeren
merivartiokilta
25 vuotta

s. 6

Maanpuolustaja
Maanpuolustuskiltojen
liitto ry:n jäsenlehti
www.mpkl.fi
Toimitus
MPKL ry
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
www.mpkl.fi
Vastaava toimittaja
Jaakko Puuperä
050 590 3964
jaakko.puupera@
suomensotilas.fi
Kustantaja
Kustannus Oy
Suomen Mies
Döbelninkatu 2
00260 Helsinki
010 423 8380
www.suomensotilas.fi
Jäsenrekisteri- ja osoiteasiat:
Päivi Ruusuvuori
p. (09) 4056 2012
jasenasiat@
maanpuolustusrekisteri.fi
Taitto
Taittotalo PrintOne
Minna Komppa
050 320 8972
Kannen kuva
Puolustusvoimat
Paino
Punamusta

Sisällys
■■ Saaristomeren merivartiokilta
6

Saaristomeren merivartiokilta 25 vuotta – Jari Piili

■■ Suomen Sotilas: Topi Vuorinen
12 – Eeva Olsson ja Jaakko Puuperä

■■ Selkämeren Rannikkokilta
28 Selkämeren Rannikkokilta 20 vuotta – Tauno Setälä

■■ Kohtasin kaksi Mannerheimia
29 Pertti Huhtanen

■■ Sata vuotta ensilennosta
30 Suomen ensimmäisen moottorilennon
100-vuotismuistomerkin paljastustilaisuus – Jorma Hautala

■■ RsPsto 1 ampuu!
32 Historiallinen tykkien asemaanajonäytös Kurikassa oli suuri menestys!
– Tuomo Aho

■■ JR 8 sai muistomerkin Lätäsenoon
33 – Paavo Mikkonen

■■ Lentovarikon kilta retkeilee
34 – Jorma Hautala

■■ Arvoisat kiltojen jäsenet!
35 Liiton toimisto tiedottaa

■■ Jättimäiset Obuhov-tykit Örön linnakesaaren vetonauloina
36 – Ilkka Virtanen

■■ Tiedustelua tarvitaan aina
38 –

Jarmo Seppälä

■■ Karjalan Prikaatin kilta matkalla itä-Virossa 7.-9.8.2015
40 – Alpo Seppälä

■■ Sopimus muistomerkin paikasta allekirjoitettiin Latviassa
41 Jääkäripioneereille Schmardeniin muistomerkki – Heikki Bäckström

■■ Marokon Kauhu näyttämöllä
42
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Saaristomeren
merivartiokilta
25 vuotta
Päivälleen 25 vuotta sitten kokoontuivat 18 nuorta miestä Merivartioston
kerholle Turkuun tärkeä ja kauaskantoinen asia mielessään. Nämä miehet
olivat merivartioston reserviläisiä tai ammattimerivartijoita. Eräänkin alustarkastukseen tai Saaristomeren meriliikenteen valvontaan liittyvän kertausharjoituksen yhteydessä oli heillä herännyt ajatus luoda mahdollisuus kanssakäymiseen reserviläisten ja merivartijoiden välille myös vapaa-aikana. Oli tarkoitus
siis perustaa yhdistys, Saaristomeren merivartioston kilta.
■ ■TEKSTI: JARI PIILI

N

ämä nuoret miehet
ovat nyt keski-iässä ja vanhimmat jo
siirtyneet
eläkkeelle. Kaikki perustavan kokouksen osallistujat eivät enää
ole keskuudessamme, kunnia heidän
muistolleen. Miehet ovat muuttuneet
kuluneen neljännesvuosisadan aikana, mutta niin on kiltakin. Saaristomeren merivartiokilta on tänään 260

6
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jäsenen yhteisö, joka toimii Raumalla
ja Turussa. Alun perin puhtaasti reserviläisten ja ammattisotilaiden perustamasta yhdistyksestä on tullut avoin,
yleiseen veneilyturvallisuuteen, saaristotaitoihin ja öljyntorjuntaan keskittyvä kilta, jonka jäsenistöstä nelisenkymmentä eli 15 % on naisia.
Kilta
vietti
25-vuotisjuhliaan
31.7.2015 Turun Manillan tiloissa, Aurajoen rannalla. Väkeä oli juhlasa-

li täynnä, tasan sata henkilöä. Kunniavieraiksi juhlaan olivat saapuneet
Länsi-Suomen merivartioston komentaja, kommodori Jukka Savolainen
sekä entinen Saaristomeren merivartioston komentaja, kommodori Raimo Tiilikainen. Juhlaa kunnioittivat
lisäksi edustajat Meripuolustuspiiristä, Maanpuolustuskiltojen liitosta, Sinisestä reservistä sekä Satakunnan
pelastuslaitokselta. Pelastuslaitoksen

■■ Merenkulkuharjoitus Norpalla

■■ KV Norppa lipuu kohti laituria
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Saaristomeren
merivartiokilta
palomestari Ari Joelssonille myönnettiin killan standaari muistoksi hyvin alkaneesta yhteistyöstä öljyntorjunnan saralla.
Illan juhlapuhujana esiintyi killan
kunniajäsen kommodori Raimo Tiilikainen, joka oli 25 vuotta sitten toiminut killan perustavan kokouksen
puheenjohtajana. Entinen merivartioston komentaja muisteli puheessaan killan perustamiseen liittyviä yksityiskohtia:

”Hyvät kiltasisaret ja
–veljet!
- Tänään on kulunut 25 vuotta Saaristomeren merivartiokillan syntymästä. Itselläni ei ole tarkkaa muistikuvaa siitä, kuka oli aikanaan aloitteen
tekijänä killan perustamiseen. Asialla
lienevät olleet merivartiostomme aktiiviset reserviläiset, jotka olivat vuosittaisissa kertausharjoituksissamme

■■ Juhlissa palkitut aktiivit kiltalaiset

8
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kokeneet niin rauhan- kuin sodanajan
tehtävämme ja toimintamme mielekkäiksi ja tunsivat näin ollen tarvetta kokoontua ja pitää yhteyttä keskenään ja vartiostoomme myös harvoin
järjestettävien kertausharjoitusten ulkopuolella. Asia kantautui myös allekirjoittaneen tietoon vartioston komentajana.
- Mietittyämme asian merkitystä ja toteuttamismahdollisuuksia vartioston kannalta tulimme esikunnassa siihen tulokseen, että aloite on
ehdottomasti tärkeä. Ensinnäkin reserviläisjoukkomme koostuu monipuolisesti yhteiskunnan eri aloilta ja
tasoilta. Toisaalta suhteellisen nuorina henkilöinä heidän yhteiskunnallinen vaikutusvaltansa ikääntymisen ja
kokemuksen myötä kasvaa. Näin ollen tämä kasvava aktiivijoukko jatkuvasti vartioston toiminnasta ajan
tasalla pidettynä muodostaa tärkeän
ja tehokkaan kanavan toimintamme

ulospäin tiedottamiseen ja tukemiseen sekä maanpuolustushengen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
- Tiedostettiin myös, että toimintaa
varten tulisi perustaa virallinen yhdistys, joka olisi samalla itsenäinen ja tiiviisti kytköksissä vartiostoon. Tällaiseksi osoittautui maanpuolustuskilta;
olivathan vartioston järjestämät kertausharjoitukset alun perin koko ajatuksen lähtökohtana. Pohdinnassa oli
myös yhdistää toiminta jo olemassa
olevaan Saaristomeren Merivartioston
Merivartiokerhoon, joka koostuu palveluksessa olevasta ja eläkkeellä olevasta henkilökunnasta perheineen.
Toiminnasta ei kuitenkaan olisi tullut
tältä pohjalta itsenäistä, reserviläispohjalta toimivaa. Päätettiin perustaa
Saaristomeren Merivartioston kilta ry.
- Killasta tuli myös vuonna 1963
perustetun Maanpuolustuskiltojen liiton jäsen. Sen tehtävänä on ylläpitää
ja kasvattaa kansalaisten maanpuolus-

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

tustahtoa ja levittää maanpuolustustietoutta sekä osallistua maanpuolustuskoulutukseen ja sen kehittämiseen.
Erilaisia maanpuolustuskiltoja on
kaikkiaan 80 ja niillä yli 90 paikallisosastoa; henkilöjäsenmäärä on kaikkiaan yli 16000. Jäseneksi voivat liittyä kaikki sotilasarvoon, sukupuoleen
ja ikään katsomatta kaikki maanpuolustuksesta kiinnostuneet kansalaiset.
Varsinainen toiminta tapahtuu jäsenyhdistyksissä eli killoissa.
- Saaristomeren Merivartioston killan toiminta on keskittynyt maamme lounaissaariston ja Selkämeren
alueelle. Killan päätavoitteina ovat
maanpuolustushengen ylläpitäminen
ja veneilyturvallisuuden edistäminen
ml. veneilyyn liittyvät merimies- ja
merenkulkutaidot ja saaristotaidot.
- Vaatimattomasta alusta kilta on
tänä päivänä monipuolisesti verkostoitunut eri maanpuolustusjärjestöihin. Näistä mainittakoon Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja Sininen
Reservi lukuisine jäsenyhdistyksineen. Killan koulutustoimintaa koordinoi Maanpuolustuskoulutus ry, jonka koulutustilaisuuksissa myös killan
jäsenet toimivat kouluttajina. Sen lisäksi kilta tarjoaa liikennevirasto Trafin sertifioimaa veneilykoulutusta ja

saaristotaitoihin liittyvää koulutusta
sekä osallistuu myös muuhun merelliseen yhteiskunnalliseen toimintaan
kuten öljyntorjunta ja vapaaehtoinen
pelastuspalvelu. Huomattakoon, että
killan toiminta maanpuolustushenkisestä luonteestaan huolimatta ei keskity vain miessukupuoleen, vaan mukana ovat tasavertaisessa asemassa
myös naiset. Killan tapahtumakalenterissa on tälläkin hetkellä myös heille
suunnattu veneilykoulutustilaisuus.
- Kilta ja sen jäsenistö ei toimi yhteiskuntaa kohti pelkästään antavana osapuolena eikä se nykylaajuudessaan niin voisi pitkään toimiakaan.
Jäsenistöä ei varmaankaan innosta pelkkä reserviläisinformaatio kerran pari vuodessa merivartioston toiminnasta ja osallistuminen johonkin
koulutustilaisuuteen. Veneilykoulutuksen lisäksi kilta tarjoaa myös venettä omistamattomille jäsenistölleen
mahdollisuuden tukeutumiseen ja vapaa-ajan veneilyyn saaristossa. Tähän tarkoitukseen killan jäsenillä on
virkistyskäytössä Kuuskajaskarin entisellä linnakesaarella Rauman kaupungin omistama, nykyajan mukavuuksin varustettu kiltamaja ja kaksi
alusta, Norppa ja Nalle, joita kiltalaiset voivat varata käyttöönsä.

■■ L-S merivartioston komentaja luovuttaa killalle vartioston plaketin.
Kommodori Jukka Savolainen ja killan
puheenjohtaja Ismo Suomi.

- Killan toimintaa on alusta asti tukenut Saaristomeren Merivartiosto,
nykyisin Länsi-Suomen Merivartiosto, jonka siipien suojassa toiminta on
lähtenyt käyntiin. Ilman vartioston aineellista ja materiaalista tukea killasta olisi kehittynyt ”ruma ankanpoikanen ”, joka ei olisi päässyt siivilleen,
vaan olisi kuihtunut pois. Vartioston
tuella ja suojissa siitä on kehittynyt
uljas ”valkea joutsen”, jonka siivet
ovat kantaneet sen vireänä ja yhä monipuolisempana toimijana maanpuolustussektorilla nykytilaan. Siitä suuri kiitos vartiostolle!
- Pelkkä aineellinen ja materiaalinen tuki ja jäsenmaksutulot eivät
kuitenkaan yksinään riitä kattamaan
laajenevan toiminnan kuluja. Killan talouden kannalta ovat kiitoksen
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Saaristomeren
merivartiokilta
ansaitsevat myös ne lukuisat, killan
kotisivuilla esiintyvät yritykset, jotka yhteisöjäsenyydellään tai muuten
ovat tukeneet kiltaa. Paraskaan aineellinen, materiaalinen tai taloudellinen tuki ei kuitenkaan takaa yhdistyksen jatkuvuutta, puhumattakaan
toiminnan laajentamista ja monipuolistamista ilman pätevää johtoa. Siihen tarvitaan vuosien mittaan ”hyvä
herraonni”. Kiitos jäsenten johtajavalinnoistaan, että yhdistyksen ”herraonni” on ollut kohdallaan. Killan
kulloinkin toiminut ja nykyjohto ansaitsevat myös suuret kiitokset mallikelpoisesta vastuunkannostaan.
- Nyt on juhlan aika. Kaksikymmentäviisi vuotta on takana. Kohottakaamme malja Saaristomeren Merivartiokillalle menestykselle kuluneina
ja tulevina vuosina.
Kiitos!
…Voiko sitä enää selkeämmin sanoa? Hyvin oli Tiilikainen perillä killan nykyisestä toiminnasta, vaikka
on ollut eläkkeellä jo kymmenkunta
vuotta ja muuttanut asumaankin pääkaupunkiseudulle! Tässä artikkelissa

■■ Saaristotaidot naisille –kurssi valmistautuu nousemaan maihin

on turha enempää avata killan toimintaa, kaikki oleellinen tuli jo puheessa
sanottua.
Juhlat sen sijaan jatkuivat Nousteprassin, 24-jäsenisen puhallinorkesterin tahdittamana. Ruokaa ja juomaa
olivat pöydät notkollaan, prenikoita

■■ Pelastautumispukujen käyttöharjoitus valmistautumassa Gyltön rannassa
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jaettiin luottamushenkilöille ja illan
mittaan puhujia nousi estradille useampikin. Ja kun vielä aurinko alkoi
laskea samaan aikaan joella olleiden
ÅSK:n regatan purjeveneiden mastojen taakse, oli aika siirtää pöydät sivuun ja alkaa merihenkiset tanssit. ■

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

Vapaaehtoisen
maanpuolustustyön
ansiomitali
Isänmaan hyväksi
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SOTALENTÄJÄ TOPI VUORISEN SOTA

JATKOSOTA FOKKERIN JA
MORANEN PUIKOISSA
■ TEKSTI: EEVA OLSSON JA JAAKKO PUUPERÄ

12
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■ 100. lennon sankari, luutnantti Topi Vuorinen
Fokkereineen ottaa vastaan laivueen lahjan onnitteluineen Rukajärven suunnalla Tiiksjärvellä 11.8.1942.

On perjantai. Maaliskuun 27. päivä 2015.
Iltapäivällä juuri ennen kolmea Hornethävittäjän pauhu saa kadullakulkijat
Helsingin Lapinlahdessa kääntämään
katseensa taivaalle. Hävittäjä kaartaa
noin kolmensadan metrin korkeudessa
Hietaniemen hautausmaan yli ja kääntyy
pystysuoraan nousuun. Erään sotalentäjän,
majuri Topi Vuorisen, maallinen taival on
päättynyt. Pian on heistä viimeinenkin
poissa. Topi Vuorisen sota on yksi kuva
ilmasodan raa’asta arjesta yli 70 vuotta
sitten. Sodan, jossa Ilmavoimien lentävän
henkilöstön valtaenemmistön osana oli
puurtaa kovilla olevan ja suomalaisten
kohdalla useimmiten vanhentuneen
kaluston kanssa. Vain harvoilla oli edes
mahdollisuutta olla yksi ässistä.
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akki vinossa ja lentäjäntakki huolettomasti avoinna. Kun katsoo Topi Vuorisen sota-ajan kuvia ja lukee
hänen muisteluitaan, piirtyy kuva huolettomasta
ja lentämistä rakastavasta nuoresta miehestä. Lentämisenkaipuuta ja myös
monien nuorten suomalaisten jatkosodan alun sotilaiden ajattelutapaa kuvaa esimerkiksi kadettikoulun
päättymisen jälkeinen, tuolloin täydennyslaivueen adjutanttina toimineen upseerin huoli siitä, että sota ehtisi päättyä ennen rintamalaivueeseen
pääsyä. Lentämistä hän kuvasi myöhemmin halutuimmaksi asiakseen elämässään.
Luja maanpuolustustahto ja kaipuu
taivaalle oli syntynyt jo nuoruusvuosina kotikaupungissa Vaasassa. Siellä
Topi Vuorinen oli osallistunut lukuisten muiden kouluaikaisten harrastustensa ohella sekä lennokki- että ilmailukerhoon. Topi kuului vuosina
1936–1939 Vaasan suojeluskuntaan ja
pysyi partiolaisena läpi elämänsä. Ilmailukerho vaikutti kuitenkin harrastuksista eniten Topin myöhempään
elämään, sillä juuri kerhon vetäjä innosti Topia hakeutumaan Ilmavoimiin.
Ilmailureserviupseerikoulun
(IlmRUK9) oppilas Vuorinen aloitti kesä-

14
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■ Lakki rempseästi takaraivolla, värikäs huivi kaulassa ja
lentäjän turkisvuorattu takki auki. Topi
keskellä käy läpi
lennon tapahtumia
Into Mäkisen (vasemmalla) ja Pirre
Heikkisen kanssa.
■ Fokkerin puikoissa kului puolet
Topin sodasta. Koneella oli vielä aivan
jatkosodan alussa tärkeä rooli torjuntahävittäjänä,
vaikkei se oikein siihen enää soveltunut, mutta parempaakaan ei ollut.
Kuva Topi Vuorisen
Fokker FR-109 -koneesta palaamassa
Tiiksjärvelle sadannelta sotalennolta
11.8.1942. Pian oli
edessä siirtyminen
Moraneen.

SA-KUVA
SA-KUVA

kuussa 1939 Kauhavalla. Koulutus kesti
puoli vuotta, minkä jälkeen alkuvuodesta 1940 sitä täydennettiin vielä yölentokoulutuksella. Tämän jälkeen koulutus
jatkui kadettikurssi 24:llä.

Sotaan
Kun rintamakomennus vihdoin vuoden
1941 heinäkuun lopulla alkoi, oli Vuorisen sijoituskohteena ensin Lappeenrannan lentokenttä, josta Lentolaivue
14 teki rintamalentoja Kannaksen suuntaan Fokker D.XXI -koneilla. Talvisodassa Ilmavoimiemme sekalaisen kaluston
parhaimmistoa edustanut alankomaalaishävittäjä oli tyypillinen esimerkki aikansa nopeasta teknisestä kehityksestä.
Hyvätkin koneet vanhentuivat ja menettivät käyttöarvoaan muutamassa vuodessa. Vielä talvisodassa Fokkerilla tehtiin mainetekoja, muun muassa Jorma
Sarvannon maailmanennätysuroteko:
kuuden DB-3-pommittajan pudotus vajaassa viidessä minuutissa. Mutta viimeistään jatkosodan alkaessa vielä hankintahetkellään ajanmukainen kone oli
jo täysin alakynnessä. Nopea sotatek-

S

Fokker D.XXI

uomella oli yhteensä 97 Fokker D.XXI
-konetta. Ensimmäiset 35 Fokkeria oli
varustettu Bristol Mercury VII -moottoreilla. Loput koneet saivat voimanlähteekseen amerikkalaisen Pratt & Whitney
R-1535 Twin Wasp Junior -moottorin. Ohessa
alkuperäisen Ukko-Mokkerin tekniset tiedot.
Suluissa Waspin tiedot. Topin kone oli UkkoMokkeri.
Fokkerillakin lennettiin eri tehtävissä sodan
läpi. Niilo Helanderin harvinainen värikuvaotos
on Nurmoilasta lokakuulta 1943. Kone on Lentorykmentti 1:n kalustoa.

Kärkiväli .......................................... 11 m
Pituus .....................................8,2 (8,3) m
Korkeus ................................ 2,95 (3,1) m
Siipipinta-ala ............................... 16,7 m2
Tyhjäpaino ......................1 595 (1 785) kg
Lentopaino .....................1 970 (2 150) kg
Suurin nopeus merenpinnassa ............ 342
(354) km/h
Suurin nopeus 5 000 metrissä .. 418 km/h
(350 km/h)
Nousuaika 5 000 metriin .....6,5 (10) min.
Lakikorkeus ...............10 100 m (9 600 m)
Lentomatka ..................................950 km
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KENT TÄHENKILÖKUNNAN PITI OSATA MONENMOISIA TÖITÄ.

SA-KUVA

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

16
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ninen kehitys oli lentänyt Fokkereiden
ohi, eikä niiden suoritusarvoa pidettykään enää vuonna 1941 erityisen hyvänä. Koneesta tehtiin Suomessa lukuisia
muutosversioita, ja sillä lennettiin viimeisen kerran vielä vuonna 1948, mikä
kertoo enemmän Ilmavoimiemme sodanjälkeisten vuosien taloudellisesta ja
teknisestä alennustilasta kuin konetyypin ajanmukaisuudesta.
Ei siis ihme, että komennuksesta heinäkuussa 1941 ilmoittanut laivueenkomentaja
Kurimo
toivotti nuorelle luutnantille paljon onnea
ja jatkuvaa hengissäpysymisen taitoa.
Fokkerin prototyyppi oli lentänyt ensimmäisen kerran vuonna 1936. Vaikka
se oli liikehtimis- ja nousukykynsä suhteen Neuvostoliiton talvisodan aikaiseen valtakalustoon kuuluneita I-16- ja
I-153-hävittäjiä huonompi, saavutettiin
sillä 127 ilmavoittoa, kun omat menetykset olivat vain yhdeksän alasammuttua konetta!
Jatkosodassa kiinteällä laskutelineellä varustetulla koneella oli vaikea pärjätä
yhä uudenaikaisempia neuvostohävittäjiä vastaan. Kesällä 1941 konetta vielä käytettiin torjuntahävittäjänä, mutta
rooli vaihtui pian tiedustelu- ja koulutuskäyttöön. Osittain vanhentuneisuuden, osittain muuttuneen käytön vuoksi oli Fokkerin hyötysuhde jatkosodassa
kovin erilainen talvisotaan verrattuna.
Ilmavoittoja saavutettiin jatkosodassa
enää 60, kun omat menetykset välirauhan aika mukaan lukien nousivat 43 koneeseen.
Lentolaivue 14:n lähes päivittäin ja
toisinaan useamman kerran päivässä
toistuneet sotalennot olivat ennen kaikkea tiedustelulentoja ja niihin liittynei-

Revanssi
Jos suomalaiset jalkaväkisotilaat olivat
jatkosodan alussa motivoituneita, niin
innottomuus ei liene vaivannut lentäjiäkään. Olihan kyseessä puolustushaara, johon oli vapaaehtoisesti hakeuduttu. Jo lentäminen itsessään oli nuorten
miesten toiveiden täyttymys, ja kun tähän saattoi vielä yhdistää isänmaan talvisodassa kärsimän vääryyden oikaisun,
ei pilotteja tarvinnut taivaalle patistaa. Nuoresta lentäjästä onkin täytynyt
tuntua katkeralta, kun hänen lentohalukkuutensa joutui jatkosodan alussa
vakavan epäilyn alaiseksi. Keväällä edesmennyt lentäjäveteraani muisteli tapausta aikoinaan:
”13.8.1941. Minulle ei ollut määrätty
lentovuoroa, ja seisoskelin katselemassa toisten lähtöä. Ohi rullasi luutnantti Ala-Panulan kone, ja samassa kuului
huuto: ’Topi, ota tuo kone tuolta!’ Käsi
osoitti FK-113:a. ’Mennään suojamaan
tulenjohtolentoa! Me odotamme sinua
kentän yläpuolella!’ Kahta kertaa ei tarvinnut pyytää, ja vimmatun juoksun jälkeen istuin ohjaamossa. Käynnistettäes-

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

tä maataistelulentoja. Koska venäläiset
Migit, Tsaikat ja Lagit olivat Fokkereita
nopeampia ja ketterämpiä, oli hävittäjälentoja eli ilmataisteluja nimenomaisesti kehotettu välttämään. Kehotus ei
tuntunut nuoria lentäjiä vakuuttaneen,
vaan ”leikkitovereiden härnääminen” oli
yksi lentojen tavoitteista. Maataistelutilanteissa lentäjiä vastassa olivat ilmatorjuntatykistön lisäksi nelipiippuiset ilmatorjuntakonekiväärit eli ”urkupyssyt”,
joiden luodit tavoittivat matalalla lentäneet koneet.

TOPIN LENTÄ JÄTOVERI LUUTNANT TI K ALIMA
osallistuu mekaanikkojensa kanssa koneen huoltoon. Topi korosti aina
osaavien mekaanikkojen arvoa ja merkitystä ilmasodankäynnissä. Ei ollut mitenkään epätavallista, että lentäjät vähintäänkin seurasivat koneidensa huoltoa, jos siihen vain oli aikaa. Tiiksjärvellä 18.5.1943 oli aikaa.
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minä lensin samalla koneella eilen, ja se
kävi moitteettomasti. Luutnantti taitaa
pelätä sotalentoa!’ Lennolla jännitys oli
nostanut Topille hien pintaan. Nyt hikeä
nostatti kiukku. Kasvot alkoivat punottaa ärtymyksestä. ’Herra kapteeni, minä
en pelkää lentämistä, koska se on minulle halutuin asia elämässäni. Lentäminen
ja sotalennot erityisesti.’
’Kuulkaas luutnantti, teidän käytöksenne...’ Samassa oveen koputettiin. Sisään astui sotilasmestari Virtanen, mekaanikkojen vanhin. ’Kone 113, jolla
luutnantti Vuorinen aikoi lähteä, siihen
oli apumekaanikko vahingossa pumpannut polttoainetta väärästä tynnyristä. Luutnantti joutui lentämään autobensalla, korkeaoktaanisen lentobensan
sijasta.’”

Ei ihmisiä vaan koneita
TOPI
Moranen ohjaamossa.

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

SA-KUVA

Latvan eteentyönnetyllä työkentällä Niilo Helanderin kuvaamana 9.9.1943.
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sä moottorista pöllähti savua, mutta kiire
toisten perään oli kova. Vedin koneen irti
maasta, ja samassa moottorissa paukahti kolme kertaa. Ohjaamoon tuli tummaa
savua, ja kierrokset heittelivät laidasta laitaan. Lento oli hervotonta, mutta
lopulta pääsin laskuliukuun. Moottori
sammui, ja pomppaavan laskun jälkeen
kone pysähtyi kentälle. Ehjänä.
Lentueenpäällikkö ei kuitenkaan ollut tyytyväinen. ’Kuulkaas luutnantti,

Suomessa oli odotettu lyhyttä sotaa.
Kun sotatoimien päättymisestä ei kuitenkaan vuoden 1941 lopulla ollut mitään tietoa, alkoivat mielialat ja taistelutahto rakoilla. Sodan pitkittyminen
vaikutti myös lentäjiin, vaikka samanlaisia ääri-ilmiöitä kuin maavoimissa ei lentävän henkilöstön keskuudessa
esiintynytkään. Topin mukaan ohjaajan käytöksessä saattoi toisinaan ilmetä
innottomuutta ja haluttomuutta. Lento saatettiin keskeyttää teknisen syyn

vuoksi, ja kun huonoa onnea tekniikan suhteen alkoi kasaantua tietylle
henkilölle, epäilyt heräsivät.
Sodan pitkittymisen myötä muuttuivat myös lentäjät. Ikää kertyi, avioiduttiin ja perustettiin perheitä.
Nämä kaikki olivat tekijöitä, jotka
Lentorykmentti 2 komentajan, everstiluutnantti Harju-Jeantyn mukaan
vähensivät lentäjien taisteluhalua.
Topilla intoa kuitenkin riitti. Sodan jälkeen hän hieman häpeillen
tunnustikin sodan olleen hänen elämänsä parasta aikaa, eikä hän sen
tunteen kanssa ollut yksin. Se oli
nuoruutta ja monelle eloon jääneelle elämän parhaiden vuosien suuri
seikkailu, jonka kauheudet ja raskaat
muistot vuodet kultasivat. Tiettyä ristiriitaa sotalennot kuitenkin Topissa aiheuttivat. Lentäminen oli parasta, mitä nuoren miehen elämässä oli,
ja vihollista ammuttaessa ei tähdätty
lentäjään, kollegaan, vaan viholliskoneeseen. Toista oli rynnäköinti
maakohteita vastaan. Siinä
lentäjä näki konekivääriensä ja tykkinsä vaikutukset
elävissä kohteissa, ja vielä 70 vuotta tapahtumien jälkeen sai Topin tarinointi
toisenlaisen
luonteen, kun siirryttiin
ilmataisteluista
maataistelutehtävien kuvauksiin.

Moranet
Alkusyksystä 1941 Lentolaivue 14 siirtyi Suulajärven lentokentälle Kannakselle, josta tiedustelulennot suuntautuivat muun muassa Leningradin
ilmatilaan. Myöhemmin syksyllä laivue siirrettiin Itä-Karjalaan Tiiksjärvelle. Täällä tiedustelulentoihin yhdistyivät matalahyökkäykset muun
muassa Muurmannin radalla havaittuihin viholliskolonniin. Nämä hyökkäykset aiheuttivat tappioita suomalaisille lentäjille, mutta myös niiden
aiheuttamat tappiot viholliselle olivat lentäjien näkökulmasta kokonaisvaltaisia ja helposti havaittavia ja näin
ollen arvatenkin omien lentäjätoverien menetyksen rinnalla sodan raskainta puolta. ”Se oli kyllä surkean
näköistä”, Topi muisteli.
Tekninen muutos Lentolaivue 14:n
toiminnassa tapahtui syksyllä 1942,
kun se alkoi saada käyttöönsä ranskalaisia Moraneita. Fokkereihin verrattuna kyseessä oli selvä kalustoparannus, mutta yhtä kaikki, vuonna 1942
Morane oli sekin jo ajastaan jäljessä.
Pienen maan lentäjän ei kuitenkaan
auttanut olla kranttu, ja positiivisesti jaksoi Topikin iloita siitä, että laskutelineet tulivat Moranessa sisälle runkoon. Seikka, joka Topin saksalaisille

Morane-Saulnier M.S
406/410 ja Mörkö MSv
Mörön MSv alkuperäiskoneesta poikkeavat tekniset
tiedot suluissa
Kärkiväli ....................................................10,62 m
Pituus ..........................................................8,17 m
Korkeus .......................................................3,26 m
Siipipinta-ala ..............................................17,2 m2
Tyhjäpaino ................................................ 1 940 kg
Lentopaino ............................................... 2 500 kg
Suurin nopeus merenpinnassa ......377 (435) km/h
Suurin nopeus 5 500 metrissä
449 km/h
(4 000 metrissä 525 km/h)
Nousuaika 5 000 metriin ...................10 minuuttia
Lakikorkeus .............................8 500 m (11 800 m)
Lentomatka ................................................840 km
Topi Vuorinen lensi Moraneilla:
MS-310
MS-318
MS-640 (nimikkokone)
MS-656
Kuvan tavallisesta poikkeavin näyttävin hain hampain koristeltu Morane oli Topin lentäjätoverin vänrikki Kurtenin pensselistä omaan nimikkokoneeseensa laatima. Kuva Suomen Ilmavoimien historia
-sarjassa (23) julkaistusta Keskisen ja Stenmannin
teoksesta ”Sotamaalaus”.

JATKUU SIVULLE 69 >
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jatkosodan edetessä ja vastustajan
konekannan parantuessa enintään
tiedusteluun, eikä sodan lopulla enää
edes siihen. On 11.8.1942. Luutnantti
Vuorinen on juuri laskeutunut sadannelta sotalennoltaan. Sadatta lentoa
juhlistettiin perinteisin menoin, pilotti
seppelöitiin sadannen lennon kranssilla. Kuvassa vuorossa Ilmavalvontaelimen onnittelut lentäjälle. Tämän
artikkelin Fokker-kuvat ovat juuri Vuorisen sadannen lennon paluun yhteydessä otettuja.
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FOKKER D.XXI KELPASI

MOR ANEN VOIMANL ÄHDET TÄ
VAIHDE TAAN

ja brittiläisille kollegoille oli ollut itsestäänselvyys jo vuonna 1940!
Aseistuskaan ei Topin lentämissä Moraneissa ollut tehokkaimmasta päästä. Siivissä oli kiväärikaliiperiset konekiväärit. Kone oli erittäin
ketterä, ja Topinkin muistin mukaan
varsinainen taitolentokone, monien
muiden lentäjien arvioiden mukaan
jopa toisen maailmansodan aikaisen kalustomme ketterin kone. Siitä ominaisuudesta ei valitettavasti kuitenkaan ollut iloa, kun koneen
nousukyky oli kehno ja aseistus sekä
tekniset järjestelmät varsin epäluotettavia. Morane eri muunnoksineen olikin teknisen henkilöstön
painajainen ja tekniikan pettäessä
lentäjänkin. Asiaa ei helpottanut se,
että koneet olivat varustukseltaankin kirjavia, ja ajan mittaan kirjavuus
vain lisääntyi. Esimerkiksi potkureita ja potkurinnavan läpi ampuvia
aseita oli neljää, tai alkuperäinen
kk-versio mukaan luettuna viittä eri mallia. Pienimmillään aseena
oli ”hernepyssy” – 7,5 mm:n Chatellerault-konekivääri. Lisäksi koneissa oli siipikonekiväärit (M.S 410:ssä
neljä siipikonekivääriä) ja mahdol-

lisuus 12,5–25 kilon pommien ripustamiseen. Alkuperäisen konekiväärin korvanneita potkurinnavan
läpiampuvia runkoasevaihtoehtoja olivat 12,7 mm:n neuvostoliittolainen Berezina, samakaliiperinen
Colt tai kotimainen LKKK/42 sekä 20
mm:n Hispano-Suiza.
Koneesta oli kaksi perustyyppiä,
mallit 406 ja 410, joista ensimmäinen oli Suomessa tyypillisempi malli. Myöhemmin tuli neuvostoliittolaisella Klimov M-105P -moottorilla
päivitetty, hurjannäköisestä jäähdyttäjäpatteristaan nimen ”MörköMorane” saanut MSv. Sen runkoaseena oli saksalainen MG 151 -tykki.
Suurin osa Ilmavoimiemme käytössä olleista 87:stä Moranesta oli mallia 406. Suomen 30 ensimmäistä
Morane-Saulnier M.S 406 -konetta
saatiin lahjoituksena Ranskan valtiolta talvisodan aikana, jolloin menetettiin yksi kone ja saavutettiin
14 ilmavoittoa. Loput 57 koneyksilöä ostettiin Saksan sotasaalisvarastosta vuosina 1940–1942. MörköMoraneiksi muunnettiin vuosina
1943–1945 kaikkiaan 41 ranskalaiskonetta.

SA-KUVA

M

orane-Saulnier M.S 406 ja 410
olivat Topin lentämän Fokkerin tavoin tyypillinen esimerkki
1930-luvun kiihkeästä teknisestä kehityksestä. Kun Morane 406 -sarjatuotantomalli tuli vuonna 1938 Ranskan ilmavoimien käyttöön, oli sen prototyypin M.S
405:n ensilennosta vain kolme vuotta, ja
kone alkoi jo jäädä jälkeen kilpailijoistaan.
Sodan sytyttyä seuraavana vuonna kehitys vain kiihtyi, ja seuraavalla vuosikymmenellä miltei kaikki 30-luvun jälkipuoliskon
koneet jäivät jo alakynteen nuorempiensa
käsittelyssä. Suomessa lennettiin kuitenkin
sillä mitä oli.
Sotien jälkeen HLeLv 21 jatkoi toimintaansa Mörkö-Morane-kalustollaan (20 konetta). Lento-onnettomuuksissa tuhoutui
vielä rauhan vuosina kaksi konetta ja kolme
vaurioitui korjauskelvottomiksi. Yksi ohjaaja
sai surmansa. Syyskuun yhdeksäntenä 1948
MSv-321 ja -651 lensivät konetyypin viimeiset lennot Suomen ilmavoimissa. Koneet
poistettiin lopullisesti vuonna 1952. Ranskalaiskonetta valmistettiin lisenssillä Sveitsissä, ja sen parannellulla sveitsiläisellä lisenssimallilla 3801 lennettiin vuoteen 1959 asti.
Kuvassa alla Topin laivueen kone Tiiksjärvellä 8.6.1943.

SA-KUVA

Värtsilän lentotukikohdassa 20.8.1944. Topikin
toimi elokuussa Värtsilästä, jossa hän myös
haavoittui lievästi. Mekaanikkojen rooli oli
keskeinen ja vain korostui, kun konekanta oli
sekalaista ja usein kulunutta. Voimanlähteenä
Moranessa oli alun perin Hispano-Suizan 860
hevosvoiman 12Y-31-moottori. Myöhemmin
niin kutsutuissa Mörkö-Moraneissa käytettiin
saman koneen neuvostoliittolaista jatkokehitelmää, Klimovin 1 100 hevosvoiman M-105Pkonetta. Molemmat olivat nestejäähdytteisiä
V-12-moottoreita.
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HÄVIT TÄ JÄ
ilma- ja sirpalesuojassaan.
Äänislinna, Viitana 17.3.1942.
Sodan lopussa jo täysin vanhentuneiden Moraneiden
ja niillä lentäneiden osaavien nuorten miesten – kuten
Topinkin – sota jatkui jatkosodan loppuun ja vielä Lapin
sotaan entisiä aseveljiä vastaan.

Topin jälkikäteisarvio uusista Fokkereita ketterämmistä koneista tuo esiin pienen parannuksen aiempaan, mutta tosiasiallisen jatkuvan altavastaaja-aseman
suhteessa vihollisen koneisiin:
”Vähän Ukko-Fokkeria [Ukko-Fokker
tai Ukko-Mokkeri eli Fokker D.XXI:n ennen sotaa valmistuneet alkuperäissarjat
I-III, jotka erosivat myöhemmistä muun
muassa voimanlähteensä osalta] nopeampi, mutta sekin auttamattoman hidas, kun vastassa alkoi olla Yhdysvaltain
apuna Neuvostoliittoon tuotuja koneita,
ensin Kittyhawkeja ja sitten Airacobria,
joiden aseistuskin oli mahtava Moraneihin verrattaessa.”
Topin laivue saavutti Tiiksjärveltä ranskalaiskalustollaan (28.7.1942–
4.9.1944) varsinaisen päätehtävänsä
tiedustelutoiminnan ja rynnäköinnin
ohessa 17 vahvistettua ilmavoittoa ja
menetti ilmataisteluissa vain kolme konetta. Lisäksi yksi kone menettiin ilmatorjuntatulessa ja kaksi teknisen vian
vuoksi. Moranea käytettiin jatkosodassa myös hävittäjänä. Niitä käytti jo talvisodassa ranskalaiskoneella lentänyt
Lentolaivue 28 (Hävittäjälentolaivue 28
HLeLv 28), joka saavutti Morane-Saul-
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nier-koneillaan
jatkosodassa
104 ilmavoittoa ja menetti vi-hollistoiminnan takia 24 ko-netta.

Läheltä piti
Läheltä piti -tapauksia sattui
sotalennoilla useasti, mutta kahdella niistä oli erityistä
dramatiikkaa. Vuonna 1943
startissa puhjennut pyörä
johti sotalennon jälkeiseen
mahalaskuun.
Laskeutumiskentäksi määrättiin Joensuun Onttolan kenttä, jossa konetta ja pilottia olivat odottamassa kaksi
paloautoa, yksi ambulanssi ja vaahtosammuttimilla varustetut sotilaat. Mahalaskussa syntyvä kitka ja kipinäsade
peltisen rungon ja soran välillä aiheutti
palovaaran yhdessä rikkoontuneiden öljyputkien, jäähdytysnesteiden ja herkkien polttoaineiden kanssa. Lentäjä pelastautui laskeutuneesta koneesta lopulta
hyppäämällä vaahtosammuttajien suihkuun. Pahimmalta oli vältytty: kone ei
syttynyt palamaan, mutta potkurin lavat
olivat kääntyneet käppyrään.
14. helmikuuta 1944 laivueen nimi
muuttui sen tehtävän mukaiseksi, Len-
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Ukko-Mokkeria parempi
sentään

tolaivue 14 oli nyt Tiedustelulentolaivue
14 (TLeLv 14).
Ensimmäinen elokuuta 1944 – torjuntataisteluiden alkaessa jo laantua –
kun Topi oli väliaikaisella komennuksella Värtsilässä Morane-lentueensa
kanssa HLeLv 28:n tukena, hän haavoittui ohjaamoon lentäneestä sirpaleesta,
joka repi sekä lentäjänpäähineen että
päänahan auki. Jo koneissaan lentolupaa odottaneet Morane-lentäjät olivat
joutuneet pommituksen kohteiksi. Miksi koneet eivät olleet saaneet lähtölupaa
Topin pyynnöistä huolimatta vaan olivat joutuneet jäämään kentälle vihol-
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lisen helpoksi kohteeksi, jäi hänelle arvoitukseksi. Haavoittuminen oli onneksi
lievä: komennus – tai lupa – takaisin lentämään tuli heti ensihoidon jälkeen.

Lentämisen tahti kiihtyi jatkosodan loppua kohden, ja päivittäin lentoja saattoi
olla neljästä viiteen. Yönsäkin Topi kertoi nukkuneensa lentohaalareissa, jotta
hälytyksen alettua lähtö olisi nopea. Viimeisen jatkosodan lentonsa Lentolaivue
14 lensi syyskuun 3. päivänä 1944. Lokamarraskuussa Topin lentue lensi vanhoine Moraneineen Pohjois-Suomen
suuntaan, jossa käytiin lyhyt ilmasotaretki entistä aseveljeä vastaan yhdessä HLeLv 28:n Mörkö-Morane-lentueen
kanssa. Tehtävinä olivat III Armeijakunnan tiedustelu ja Lentorykmentti 4:n
pommikoneiden suojaus. Topi oli lentueensa kanssa Paltamossa jo 21.9., ja
lokakuun alussa seurasivat 28:n Möröt.
Välillä operoitiin myös Vaalan kentältä Säräistenniemellä. Lokakuun puolivälissä Topin lentue siirtyi Pudasjärven
kentälle. Tehtiin vielä pari tiedustelulentoa Rovaniemen pohjoispuolelle, minkä
jälkeen sää esti lentotoiminnan. Marraskuussa tulikin siirto ensin Kemiin ja sit-
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Viimeiset lennot

LENTOL AIVUE 14:N MOR ANE
on laskeutunut 20.6.1943 onnekkaasti Tiiksjärven kentälle tyhjällä renkaalla.
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dessä opettajan kanssa hän pääsi vielä
lentämään ultrakevyellä koneella vuonna 2002. Sitten oli lennot lennetty.

Ylilento

■ Vielä kerran taivaalle. Topi ja ultrakevyt vuonna 2002.

ten 27.11. Rissalaan. Topin sota oli ohi.
Joulukuun alussa 4.12. Topin tiedustelulentolaivueen nimi muuttui Hävittäjälentolaivue 21:ksi (HLeLv 21). Sen vanhat Moranet lähetettiin muutettavaksi
Mörkö-Moraneiksi MSv, ja se sai tilalle
HLeLv 28:n Möröt. Topin laivueen tukikohdaksi jäi Rissala.
Kaiken kaikkiaan Topi Vuoriselle kertyi sotalentoja ansioluettelon mukaan
267. Tilastoihin hänelle on merkitty yksi
vahvistettu pudotus, joka on heinäkuulta 1944. Tuolloin koneena oli jo Morane
ja kohteena Bell P-39 Airacobra. Kirjoittamissaan muistoissa Topi kuvaa kuitenkin myös muita ilmataisteluja, joissa
hänen lentueensa oli aiheuttanut tappioita vihollisille. Todennäköisesti hänen omalle tilillensäkin olisi voitu lukea
muutama pudotus lisää, mutta ne jäivät
todistamattomina pois tilastosta.

Koneesta kynään

SA-KUVA

Sodan jälkeen Topi Vuorinen siirtyi 17.3.1945 kirjoittamaan Suomen
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ilmavoimien
historiaa
jatkosodan
ajalta Ilmavoimien Esikuntaan. Historiankirjoittamista kesti noin seitsemän kuukautta lokakuuhun 1945 asti.
Ura Ilmavoimissa ilman lentämistä ei
kuitenkaan vastannut odotuksia, vaikka kirjoittaminen olikin yksi hänen intohimoistaan. Valvontakomissio rajoitti Ilmavoimien toimintaa, eikä ilmaan
päässyt. Nuorelle lentäjälle myönnettiinkin ero 7.10.1945. Ura jatkui siviilissä yrittäjänä. Ehkä hieman yllättävänkin
rauhallisen uravalinnan rinnalla elivät
kuitenkin nuoren upseerin intohimot:
lentäminen ja kirjoittaminen.
Topi pääsi vielä kertaamaan Ilmavoimiin vuonna 1956. Tuolloisesta kertausharjoituksesta lentäjä sai lausunnon:
”Nopea reagointikyky, johdonmukainen, siveellisesti ryhdikäs.” Majuriksi
Vuorinen ylennettiin itsenäisyyspäivänä
1968. Vapaa-ajan lentämistä hän harrasti Cessnalla aina vuoteen 1970, ja vielä
vuonna 1991 hän aloitti lentolupakirjan
suorittamisen. Tällöin esteeksi muodostui kuitenkin huonontunut kuulo. Yh-

Poikamainen seikkailullisuus on luettavissa paitsi Topin sota-ajan muistoista
myös hänen vuonna 1948 Poikien seikkailukirjastossa ilmestyneestä romaanistaan Petturien perässä. Lentäminen
oli teemana useissa hänen myöhemmin
kirjoittamissaan eri lehdissä julkaistuissa tarinoissa.
Niin oppilas kuin majuri Vuoriselle
lentäjien ja mekaanikkojen muodostama
joukko oli tärkeä yhteisö. Tästä kertoo
myös hänen aktiivisuutensa Pilvenveikkoja perustettaessa. Lentäjien keskuudessa arvostettiin paitsi lentotaitoa myös
mutkattomuutta ja huumoria. Jo Reserviupseerikoulun tovereihinsa tutustumista hän kuvaa muistelmissaan löytämisen iloa korostaen: ”Riemastuin. Olin
päässyt mukavien veikkojen joukkoon.”
Topi Vuorinen syntyi Vaasassa 3.
syyskuuta 1918, kun isänmaamme otti
ensiaskeleitaan. Hän ehti nähdä, rakentaa ja rakastaa isänmaataan asein
ja töin yli yhdeksänkymmenenkuuden
vuoden ajan. Varjolentueeseen majuri
Topi Vuorinen siirtyi 28.2.2015, viimeisenä Pilvenveikkojen perustajajäsenistä. Maaliskuussa yksinäinen Hornet-hävittäjä lensi Hietaniemen hautausmaan
yli. Yksi viimeisistä oli laskettu isänmaan
poveen.

Kirjoituksen lähteenä on käytetty lukuisia keskusteluja Topi Vuorisen kanssa sekä hänen kirjoittamiaan muistoja ja muistelmia, joista osa on julkaistu
teoksessa Vaasan Metsäveikot. Sota-aika
partiopoikien kokemana 1939–1944.

■ TEKSTI: TUOMAS KRAFT
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ävittäjälentäjistä
tulevat
useimmille mieleen kymmeniä viholliskoneita pudottaneet kuuluisat lentäjät,
ässät. Ei tarvitse olla sotilasilmailun harrastaja tunteakseen Ilmari ”Illu” Juutilaisen tai Hans ”Hasse”
Windin nimet saksalaisista yli kolmensadan pudotuksen ässistä puhumattakaan. Topi Vuoriselle kertyi 267 sotalennolta virallisesti vain yksi pudotus.
Topin muistiinpanoista käy kuitenkin
ilmi, että pudotuksia olisi ollut vielä kaksi muutakin. Siitä, miksi ne eivät ole viralliseen tilastoon päätyneet, on vaikea
sanoa mitään varmaa ilman tutustumista arkistosta mahdollisesti löytyviin ilmataistelukertomuksiin. Yksi mahdollisuus on se, että pudotukset jäivät ilman
todistajaa. Toinen vaihtoehto on se, että
ne olivat usean lentäjän yhteistyön tulos, jolloin kukaan yksittäinen ohjaaja
ei päässyt pudotustiliään kartuttamaan.
MIKSI SIT TEN Ilmari Juutilainen saavutti jatkosodassa yli 90 ilmavoittoa,
mutta Topi Vuorinen vain yhden? Lentäjästä riippumattomia syitä voidaan
etsiä koneista, joilla pilotit pääsivät
lentämään. Topin kohtaloksi tässä suhteessa koitui se, että hän joutui koko jatkosodan ajan lentämään vanhentuneella kalustolla. Morane-Saulnier 406 oli
Topin käyttämistä koneista modernein,
mutta senkään suhteen Topia ei onnistanut parhaalla mahdollisella tavalla. Ilmavoittojen määrällä mitaten Moranen
kulta-aika jatkosodassa ajoittui vuoteen
1941. Kuvaavaa onkin, että 121:stä jatkosodassa Moranella saavutetusta ilmavoitosta peräti 86 % kirjautui Le.Lv 28:n
ohjaajien tilille. Tämä johtui pitkälti siitä, että kyseinen yksikkö lensi Moranella
heti sodan alusta alkaen, jolloin sillä oli
vielä hyvät mahdollisuudet pärjätä viholliskoneita vastaan. Sen sijaan Topin
yksikkö, Le.Lv 14, sai Moranet käyttöönsä vasta syksyllä 1942, jolloin aika oli hyvää vauhtia ajamassa koneista ohi – tai

oli oikeastaan jo lentänyt näiden ranskalaisten edelle ja pitkälle ohi. Lentorykmentti 2:n komentaja, eversti Lorentz,
totesikin Ilmavoimien Esikuntaan syyskuussa 1942 lähettämässään kirjeessä Moranen olevan yksiselitteisesti sopimaton hävittäjäkoneeksi. Le.Lv 28:n

Peräti 2/3 laivueen
kaikista pudotuksista
tuli jatkosodan kuuden
ensimmäisen kuukauden aikana!

TOPIN FR-LENTUE
saapuu Tiiksjärvelle sotalennolta 11.8.1942. Koneen aseistus oli
heikko. Kaksi tahditettua potkurin takaa ampuvaa 7,7 mm:n
runkokonekivääriä ja kaksi samanlaista Browningin asetta siivissä. Myös Oerlikonin 20 mm:n
tykki oli mahdollinen, mutta
niistä luovuttiin epäluotettavuuden vuoksi.

pudotustilasto vahvistaa Lorentzin johtopäätöksen: peräti 2/3 laivueen kaikista pudotuksista tuli jatkosodan kuuden
ensimmäisen kuukauden aikana!
LENTOYKSIKÖIDEN
tarkoituksenmukaista

tehtävät olikin
määritellä nii-

■ FR kuutamossa Tiiksjärvellä 5.11.
1941.
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Oikeastaan se oli ihan
romanttinenkin tyyppi,
joka vaan osas lentää
helvetin hyvin.
den käyttämän kaluston mukaisiksi. Moraneilla lentäneen Le.Lv 14:n tehtäväksi
muodostuivat tiedustelulennot sekä maataistelutehtävät. Selvää on, että mahdollisuudet ilmavoittotilin kartuttamiseen eivät
näissä tehtävissä olleet parhaat mahdolliset. Asiaa ei auttanut sekään, että vihollisen
pommikoneetkin alkoivat jo olla Moranelle
liian nopeita. Tämän on täytynyt olla hävittäjälentäjän näkökulmasta erittäin turhauttavaa.

■ Morane saa polttoainetta Tiiksjärvellä 8.6.1943.

■ KOMMENTTI: JAAKKO PUUPERÄ

N

TUNTEMATTOMAT LENTÄJÄT

iinpä. Kaikissa ilmavoimissa oli paljon osaavia ohjaajia, joista ei tullut koskaan ässiä, koska siihen ei ollut tilaisuutta. Suomalaisten sotalentäjien, kuten Topin, arvoa nostaa monien
muiden maiden lentäjien rinnalla vielä se, että
he joutuivat lentämään kelvottomalla tai riittämättömällä kalustolla. Suomalaiset lentäjät olivat kansainvälisesti vertailtuna erittäin valikoitua ja hyvin koulutettua väkeä, olivatpa sitten ässiä tai eivät.

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

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

VALTAOSA näistä ohjaajista jää historiassa tuntemattomiksi sotilaiksi. Niiksi sodan arjen työntekijöiksi, Suomen sotilaiksi, joiden ansiosta lippumme liehuu
ja joista yhdelle annoimme puheenvuoron haudan takaa. Aika velikultia.

SA-KUVA

ITSE TOPI VUORINEN ei sotalennoillaan kehuskellut.
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Edellä olevan artikkelin tarjosi Teille
Suomen Sotilas -lehti

Tilaa lehti, joka osuu.
Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin riippumaton
sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 500
sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sotataidosta, sotilastekniikasta,
sotahistoriasta ja turvallisuudesta.
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Selkämeren
Rannikkokilta

20 vuotta

Selkämeren Rannikkokillan
toiminnan alusta itsenäisenä
kiltana tuli elokuussa kuluneeksi 20-vuotta. Tätä merkkipaalua päätettiin juhlistaa
pitämällä 20-vuotisjuhlat killan perinnelinnakkeella Kuuskajaskarissa 1.8.2015

■ ■TEKSTI: TAUNO SETÄLÄ

E

räiden raumalaisten henkilöiden aloitteesta ja
innostuksesta
vapaaehtoista maanpuolustustyötä kohtaan perustettiin 17.03.1992 Raumalla kulttuuritalo
Posellin tiloissa Turun Rannikkotykistökillan Selkämeren Alaosasto, joka
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muodollisesti oli itsenäinen ja omien sääntöjensä mukaan toimiva mutta emokillalle kuitenkin vastuussa
ja henkilö jäsenmaksunsa suorittava. Alaosastolla oli kolmen henkilön
edustus emokillan johtokunnassa.
Kolmen toimintavuoden kokemusten
perusteella kypsyi päätös alaosaston
itsenäistämisestä siitäkin huolimatta,
että Turun Rannikkotykistökillan toiminta oli monipuolista ja vireää. Päätöksen tärkeimmät vaikuttimet olivat
puhtaasti toimintaan liittyviä, koska
maantieteellinen etäisyys Turkuun oli
osoittautunut liian pitkäksi jotta toimintaan osallistuminen aktiivisti olisi
ollut mahdollista ja mielekästä. Päätökseen vaikutti myös se vahva oletus, että Rauman ja Uudenkaupungin
alueelta löytyy riittävästi rannikkotykistöaselajin piirissä toimivaan kiltaan aktiivisia jäseniä. Näin oltiin valmiit siirtymään ajatuksista käytännön

tekoihin ja Selkämeren Rannikkokilta ry:n perustava kokous pidettiin
24.8.1995 silloisen II Patteriston esikunnan tiloissa Satamakadulla, joita
tiloja sitten hyödynnettiin monin tavoin mm. kokousten, juhlien sekä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kurssipaikkana.

Perinnelinnake
Vaikka kiltamme historia on ajallisesti varsin lyhyt niin toiminnallisesti
voimme olla ylpeitä niistä saavutuksista joita näihin tähänastisiin vuosiin
on sisältynyt.
Kiltamme vaalii Kuuskajaskarin
linnakkeen kunniakkaita perinteitä ja
on oman toimintamme konkreettinen
kohde.
Nykyisin matkailusaarena toimivalla perinnelinnakkeella on monen
talkoovuoden työn tuloksena kiltam-

me ja Saaristomeren Merivartiokillan
Rauman veneryhmän aktiivisten jäsenten ansiosta kunnostettu entiseen
päällikön asuntoon kiltamaja jäsenistön vapaa-ajan viettoon. Toinen aktiivisen toiminnan kohde on kiltamme ja kaupungin yhteisessä huollossa
olevat 4 kpl 152/50 T tykkiä ja erityisesti ampumakunnossa oleva 2.tykki
linnoitteineen joista pidetään hyvää
huolta jo senkin takia, että kesäkautena lukuisat turistiryhmät pääsevät ihmettelemään ja ihailemaan linnoitetta
tykkeineen.
Oli siis luonnollista, että killan
20-vuotisjuhlien pitopaikkana oli
Kuuskajaskarin perinnelinnake. Tilaisuuteen oli jäsenistön ja kutsuvieraiden lisäksi kutsuttu entisiä linnakkeella palvelleita Jaskarilaisia.
Kiltamme halusi tarjota normaalista juhlaperinteestä poikkeavan tervetuliaispuheen ja –maljan ampumalla
152/50 T 2.tykillä ns. saluuttilaukauksen jota oli kutsuttu seuraamaan
myös tuolloin saarella olleet turistit.
Tämän jälkeen kokoonnuttiin uuden
kasarmin ruokasaliin jossa juhlaa jatkettiin perinteisen tavan ja ohjelman
mukaisesti.
Luonnollisesti tilaisuudessa palkittiin jäsenistöä killan ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen hyväksi tehdystä
työstä seuraavat henkilöt:
Maanpuolustuskiltojen liiton kiltaansiomitali
• Kapt res Ravo Sarmet
Hopeinen kiltaristi
• Marja Himanen
Pronssinen kiltaristi
• Eeva Setälä
Rannikon puolustajain ansiomitalilla
palkittiin seuraavat:
Kultainen ansiomitali tykinputkilla
• Tauno Setälä
Hopeinen ansiomitali
•Antero Elomäki, Iiro Hyrsky, Jouko Keinänen, Veikko Laaksonen, Risto Sipponen, Kai Tuominen, Markku
Vahtoranta ja Esko Wahlgvist
Pronssinen ansiomitali
• Markku Koskimäki, Pertti Ojanen,
Kauko Nikander ja Ilpo Norokorpi ■

Kohtasin kaksi
Mannerheimia
■ ■TEKSTI: PERTTI HUHTANEN

O

lin pikkupoikana vanhempieni kanssa Helsingissä
1945. Pohjoisella Esplanadilla, suunnilleen Runebergin patsaan kohdalla isäni sanoi, että katso
Mannerheim. Siinähän tuo käveli. Suuri mies, monessakin mielessä.
Ruskeahko puku. Poplari. Lierihattu.
Tein asennon ja vein käteni lippaan.
Komean miehen kasvoille levisi hymyntapainen ja kävelykeppi heilahti
vastaukseksi. Seurasin katseella sankarini poistumista.
Temppuni alkoi naurattaa isää.
Niin on naurattanut minuakin, kun
olen katsellut tuon aikaisia valokuvia. Kysyin isältäni, kumpi olisit mieluummin, Mannerheim vai
presidentti? Isä sanoi, että Mannerheim on presidentti. Sitä minun oli
vaikea ymmärtää. Mannerheimhan oli Mannerheim. Mielikuvissa-

ni hän tuossa tervehtimistilanteessa
oli Suomen Marsalkan sotilasunivormussa. Ja se oli marsalkan sauva,
mikä vastasi kunnianosoitukseeni.
Sota-aikana sattui pommitusten
ohella seuraavanlainen tapahtuma.
Olin syntymäkaupungissani Turussa
äitini kanssa katsomassa Lumikkia
ja etenkin seitsemää kääpiötä. Kun
Lumikin äitipuoli muuttui rumaksi noidaksi, pomppasin pystyyn ja
huusin että paha ryssä. Äidilläni oli
kuulemma minussa pitelemistä, etten rynnännyt tappelemaan tuon pahan vihulaisen kanssa. Se oli sotaa
se. Myöhemmin olin Lappeenrannassa Lumikki-sadun Lystikäs.
Istuin Kotkassa Pasaatin kahvilassa vuonna 2007. Puhelimeni soi.
Ääni sanoi, että täällä Gustaf Mannerheim, hyvää huomenta. Hurja
mielleyhtymä! Hyvä, että istuin tukevasti. Minulta lipsahti, että hyvää
huomenta, herra kreivi, vaikka tiesin, ettei kreivi halunnut kreivittelyä. Kreivin asia oli yksinkertainen,
mutta kertoi herrasmiehestä. Kreivi valitti, ettei sairastuttuaan voinut
osallistua Mannerheim-matkalleni
Pietariin.
Tämän kreivi Carl Gustaf Mannerheimin tapasin useaan kertaan
Champion of Libertyn kokouksissa. Sen matkasta oli kyse. Siellä olin
esitelmöinyt hänen setänsä ja kumminsa, vapaaherra Carl Gustaf Emil
Mannerheimin palveluksesta Venäjän keisarillisessa armeijassa. Juuri kuollut Gustaf Mannerheim oli eri
henkilö kuin kertomukseni kreivi.
Champion of Libertyn Mannerheim
kuoli vuonna 2012. ■
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Sata vuotta
ensilennosta

laatta

isto
n mu
ssine

Suomen ensimmäisen moottorilennon
100-vuotismuistomerkin
paljastustilaisuus

n

■■ Pro

Kaksi vuotta sitten paljastettiin Kasper Fabian Wrede af Elimän
rakentaman lentokoneen näköismalli Anjalankosken Keltakankaan ABC-asemalla. Mallin oli rakentanut Raimo Ilvonen niiden tietojen perusteella, joita koneesta oli saatavilla. Apunaan
hänellä oli aktiivisia kiltalaisia. Kone vitriineineen oli Lentovarikon Killan ja Ummeljoen kyläyhdistyksen yhteishanke ja
suuri voimain ponnistus.

■ ■TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

■■ Aarno Saramäki ja Jukka Naukkarinen paljastivat muistomerkin
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T

ämä hyvä yhteistyö sai jatkoa 13.8.2015, kun paljastettiin Suomen ensimmäisen
moottorilennon
100-vuotismuistomerkki. Ummeljoen
kyläyhdistys hankki kiven ja järjesti
100-vuotisjuhlan. Lentovarikon Kilta
suunnitteli ja valmisti kauniin pronssilaatan ja kiinnitti sen kiveen. Tämä
tärkeä muistomerkki on Myllykosken
vesistökeskuksessa Kymijoen rannalla kohdassa, jossa ensilento tapahtui.

ON KI LTA RY

Sankari nuorna nukkunut
Juhlapuheissa kävi ilmi, että Kasper
Wrede hankki oikealla tavalla tietoa
ja teoriaa lentämisestä. Hän hakkautti Rabbelugnin kartanon metsään Pöllömäen rinteeseen aukon, jossa opetteli liitämällä lennon ohjattavuutta ja
hallintaa. Alkuvuonna 1915 hän lensi
Kymijoen jäällä Suomen ensimmäisen
onnistuneen moottorilennon suunnittelemalla ja rakentamalla koneellaan.
Lentonsa jälkeen hän joutui hajottamaan koneensa ja piilottamaan osat
venäläisiltä santarmeilta. Lentäminen
oli Venäjän vallan alaisessa Suomessa kiellettyä. Hän lähti maanpakoon.
Hän meni Ruotsin kautta Saksaan, oli
hetken Pfadfinderinä palasi sairautensa vuoksi takaisin Ruotsiin ja siirtyi
sieltä USA:han. Hän sai ensimmäisenä suomalaisena Amerikassa lentolupakirjan numero 661. Palattuaan Suomeen oli ikää kertynyt sen verran,
ettei hän päässyt lentoupseeriksi. Tästä pettyneenä hän päätyi viimein Fidzi-saarille, jossa kauan jatkunut vaikea sairaus vein lopulta 29-vuotiaan
nuoren miehen tuonelaan.
Wreden sukua tilaisuudessa edusti kutsuvieraana Fabian Wrede kuu-

KU VA : LE NT
OVAR IK

Kymijoen ranta täyttyi juhlayleisöstä, joita oli tullut paikalle noin
300 ja lisäksi oli paljon läheiselle tielle pysähtyneitä. Lentovarikon Killan
Aarno Saramäki oli järjestänyt linja-autokuljetuksen juhlaan. Ummeljoen kyläpäällikkö Jukka Naukkarinen
avasi juhlallisen tilaisuuden. Filosofian tohtori Pertti Korhonen Lentovarikon Killasta piti muistolaatan paljastuspuheen. Hän kävi tarkasti läpi
Kasper Wreden lyhyen elämän eri vaiheet. Muistolaatan paljastivat teknikkokapteeni Aarno Saramäki ja Jukka
Naukkarinen. Juhlavan tunnelman
tilaisuuteen loi musiikillaan Ahvion
soittokunta johtajanaan Karl Heinz
Hennen. Anjalankosken teatteri esitti mukavia katkelmia Kasper-herran
lentoharrastuksesta. Kasperina esiintyi Otto Pilli ja kylänmiehenä Antero Raanoja.

■■ Kasper W

reden lentol

upakirja num

luisine piippuineen ja hänen poikansa
Rabbe Holger Wrede.
Tilaisuutta juhlisti mittava ylilento,
jossa oli koneita riippuliitimestä F/A18 Hornettiin mm kaksi NH90 helikopteria ja ilmojentyöjuhta DC-3. Ihmettelimme miten paljon ilmailu on 100
vuodessa kehittynyt pikku liidokeista
jättiläismäisiin matkustajakoneisiin.
Juhlalounaalla eversti Matti Antikainen piti mielenkiintoisen ja erittäin kattavan esitelmän ilmailun alkuajoista. Hän aloitti kertomalla ihan
ensimmäisistä lennoista eri puolilta
maailmaa päätyen Suomen itsenäisyyden alkuajan lentotoimintaan.
Lopuksi kävimme vielä katsomassa vitriinissä olevaa Kasper Wreden
koneen näköismallia. ■

ero 661

■■ Filosofian tohtori Pertti Korhonen

■■ Eversti Matti Antikainen
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RIA SANDELIN

RsPsto 1 ampuu!

Historiallinen tykkien
asemaanajonäytös Kurikassa
oli suuri menestys!
Lauantaina 22.8. Kurikassa järjestettiin historiallinen raskaiden tykkien asemaanajonäytös. Näytökseen osallistui noin
65 miestä wanhoissa sotavarustuksissa ja lottakanttiinissa
touhusi 20 lottaa. Tapahtumaa
oli seuraamassa arviolta jopa 4
500 katsojaa. Tiedossa olevista patteriston kolmesta elossa olevasta veteraaneista kaksi oli paikalla. Kurikassa asuva
100 v. Yrjö Yli-Krekola ja Riihimäellä asuva 94 v. Ilmari-IsoKoivisto. Vieraita tuli Ruotsista saakka.

■ ■TEKSTI: TUOMO AHO

T

apahtuman suojelija Puolustusvoimien
Pohjanmaan aluetoimiston päällikkö, komentaja Jukka
Ranta avasi tapahtuman. Hän ylisti Etelä-Pohjalaista maanpuollustus
henkeä ja piti tällaisia tapahtumia tärkeinä.
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Seuraavaksi puhui tapahtuman
suunnittelija ja päätoteuttaja, tämän
jutun kirjoittaja, Raskas patteristo 1:n
historiatoimikunnan puheenjohtaja
Tuomo Aho. Hän muun muassa toivotti patteriston kaksi veteraania erityisen tervetulleiksi seuraamaan näytöstä. Hän kiitteli taustajoukkoja,
jotka olivat käyttäneet yli 15 000 tuntia näytöksen ja tapahtuman harjoituksiin sekä valmisteluihin.
Näytöksessä oli vanhaa 30-40 luvun kalustoa runsaasti: Buick henkilöauto, kuorma-autoja: Volvo, Chevrolet, Citroen, Ford, kaksi McCormick
tykinvetotelatraktoria, sekä tulenjohto-, puhelin-, mittaus-, radio laitteistoa. Näytöksen kaksi tykkiä tulivat
Kurikasta. Ne ovat patteriston muistomerkkitykit, jotka isoisäni kunnallisneuvos Yrjö Mikkilä organisoi Kurikkaan noin neljännesvuosisata sitten.
Näytöksessä mallinnettiin historianelävöittämisperiaatteella raskaan
tykistön toimintaa aina asemien tiedustelusta tulitoimintaan ja irtautumiseen saakka.
Tulitoiminta oli hienosti toteutettu
sillä myös ammuttujen kranaattien iskemät kuvattiin.

Autenttisuutta toi vihollisen vastatoimintakranaatit, jotka kaatoivat lähistön puita ja pudottivat mm. puhelinlinjat alas.

Uuttakin esillä
Puolustusvoimat oli tuonut vastaavan nykykaluston näytteille eli 155
K 98 tykin, sen vetoauton E11, Maalinosoituslaitteiston M15 ja nykyaikaisen radion. Paikalliset asekeräilijät
esittelivät laajan kirjon aikakauden
käsiaseistusta.
Isoon määrään vieraita oli varauduttu, mutta lopullinen katsojien määrä ylitti odotukset; muun muassa käsiohjelmat loppuivat kesken.
Tällainen
tapahtuma
selvästikin
kiinnosti suurta määrää yleisöä ympäri
Suomen. Olihan tämä tiettävästi
ensimmäinen kerta Suomessa kun
tällainen näytös toteutettiin.
Koska tähän tapahtumaan on käytetty valtavasti aikaa ja resursseja,
niin kertynyttä kokemusta halutaan
ylläpitää ja tälle raskaan tykistön historianelävöittämistoiminnalle seuraa
jatkoa entistä laajempana. ■

■■ Järämän museorakennuksen seinään kiinnitetty laatta kertoo osaansa
Suomen historiasta

Suomi –neidon kainaloon
noin 95 kilometriä ennen Kilpisjärveä sijaitsevalla saksalaisten puolustusasemalla koettiin pe 24.7.2015 pienoinen
juhlahetki, kun ”Järämä” –museotalon seinään kiinnitettiin
”Tuntemattoman sotilaan”, eli
JR8:n käymän viimeisen taistelun messinkinen muistolaatta – 70 vuotta tapahtumien jälkeen.

■ ■TEKSTI JA KUVAT: PAAVO MIKKONEN

JR 8 sai
muistomerkin
Lätäsenoon

M

useo sijaitsee Enontekiön kunnassa entisen
Markkinan kauppapaikan kohdalla, johon on
perustettu Enontekiön kunnan ylläpitämä entisöity saksalaisten rakentama
”Sturmbock-Stellung” –linnoitusalue,
johon suomalaiset ovat rakentaneet
museorakennuksen.
Saksalaisten havaittiin irtautuvan
9.1.1945. JR8 suoritti historiansa viimeisen hyökkäyksen 12.1.1945; lähtijöille oli tarkoitus antaa lisävauhtia,
vaikkakin komentajana toiminut viimeinen Mannerheim-ristin Ritari, numeroltaan 191, everstiluutnantti Viljo
Aukusti Laakso [puujalka Laakso] oli
antanut käskyn, ettei saanut mennä
väkisin. Siitä ei ollutkaan huolta, sillä
entinen aseveli oli jo poistunut. Tehtä-

■■ JR8:n muistolaatan kiinnittäjät: torniolainen turisti Matti Pöykkö, KarPr:n Kilta
ry:n sihteeri/taloudenhoitaja, myllykoskelainen Paavo Mikkonen, Lapin Maunulasta museopäällikkö Reijo Mannela ja KarPr:n Kilta ry:n valkealalainen puheenjohtaja Matti Mikkonen [oikealla]

vä ei kuitenkaan ollut vaaraton, sillä
kaikkialla oli miinoituksia. Jopa saksalaisten korsuja oli jätetty houkuttavasti lämpiämään, mutta ne oli samalla miinoitettu. Suomalaisten tappiot
tällä viimeisellä varsinaisella sotaretkellä olivat kaksi kaatunutta ja kuusi haavoittunutta. Pohjoisemmaksi ei
JR8:n tarvinnut enää lähteä. Kilpisjärven suuntaan marssi vain vahvennetun komppanian suuruinen taisteluosasto, ja JR8 jäi Lätäsenolle. Vielä
22.1.1945 kärsittiin miinojen tuhoja,
sotamies Saarikoskesta tuli rykmentin viimeinen kaatunut ja alikersantti
Moisio haavoittui, kun partio tiedusteli saksalaisten tyhjiä asemia.
Helmikuun 3. vuonna 1945 JR8
aloitti 41 asteen pakkasessa marssin
kohti etelää. Mentiin Muonion Kangosjärven kylään, missä pääosa rakennuksista oli säilynyt. Kylään saavuttiin 10.
helmikuuta, ja sinne jäätiin toukokuun
puoliväliin saakka. Sota oli JR8:n osalta teoriassa ohi, mutta ei käytännössä.
Kangosjärvellä meni vielä muutamia
miehiä miinoihin, ja rykmentin viimeinen sotatappio koettiin 15.5.1945, juuri ennen lopullista poislähtöä. Silloin
pommimiina haavoitti päähän I Pataljoonan silloista komentajaa everstiluutnantti Uuno Tiirikkalaa.
JR8 sijoitettiin Kouvolaan, jossa se
oli 1945 – 1952, jolloin nimi muutettiin
5.Prikaatiksi, jona se oli 31.12.1956
asti, sillä 1.1.1957 nimi muutettiin
taas. Nyt nimeksi tuli Karjalan Prikaati. Vieläkin nimeä on muutettu, sillä
prikaati kirjoitetaan nykyisin pienellä
kirjaimella. Nykyinen Karjalan prikaati – yksi Suomen kolmesta valmiusprikaatista - sijaitsee Kouvolan Valkealassa Vekaranjärvellä. ■
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Lentovarikon kilta
retkeilee
Tänä vuonna Lentovarikon killan kesäretki suuntautui Kaakkois-Suomeen. Retken järjestivät Aarno ja Raija Saramäki. Syysretki suuntautui
hyvissä ajoin ennen talventuloa Länsirannikolle Uuteenkaupunkiin.

■ ■TEKSTI JA KUVAT: JORMA HAUTALA

■■ Retkeläiset Automuseossa.

K

esäretkellä pysähdyimme Tuuloksessa ihastelemaan hienosti entisöityä Hanssin-Jukkaa,
DC-2:ta.
Osallistuimme
Suomen
ensimmäisen
moottorilennon 100-vuotismuistomerkin paljastusjuhlaan Myllykoskella (katso aiheesta toisaalla tässä lehdessä). Juhlalounas oli Naukkarisen pitopaikalla.
Olimme mukana KW UMMELJOEN lentokentän uuden poikittaiskiitotien avajaistapahtumassa (KW = Kasper Wrede).
Kesäretkemme päättyi hienoon veneristeilyyn Myllykosken Vesistökeskuksesta Korialle. Ihailimme mahtavaa
ja leveää Kymijokea ja sen kauniita rantamaisemia.
Veneristeilyllä opas kertoi siitä, miten Kymijoki on aikoinaan ollut varsin rauhaton rajajoki Ruotsin ja Venäjän
välillä. Lännen ja idän raja kulki 1700-luvun lopussa Kymijoessa. Ruotsin kuningas Kustaa III halusi työntää ra-
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■■ Hanssin-Jukka

Arvoisat
kiltojen jäsenet!
Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenrekisterissä on
hiukan yli 7000 kiltalaista, joilla on jäsenrekisteriin merkitty myös sähköpostiosoite. Kun kiltalaisia viimeksi lähestyttiin sähköpostilla liitosta,
niin yli 450 sähköpostia palautui virheellisen sähköpostiosoitteen takia.
■■ Veneristeily Kymijoella

jaa idemmäksi, mutta 1788 alkanut Kustaa III:n sota ei kuitenkaan onnistunut tavoitteessaan. Nykyisen Kouvolan alueella
taisteltiin kiivaasti. Venäläiset hävittivät Värälän kylän monesti hyökkäyksillään. Kesäkuun lopussa 1789 venäläiset joutuivat lähtemään kylältä Ruotsin joukkojen ylitettyä joen. Se oli
tuon ajan suurimpia sotaoperaatioita.
Kävimme veneillä Korian maatie- ja rautatiesiltojen
alla. Neuvostoliitto pommitti näitä siltoja ankarasti sotien aikana, mutta sillat eivät kärsineet merkittäviä vaurioita. Sen sijaan monia pommikoneita tuhoutui näillä pommituslennoilla.
Vain yksi pommi osui maantiesillan keskelle ja meni suutarina
lankkujen läpi. Silta korjattiin välittömästi. Pommi lienee edelleen syvällä Kymijoen pohjassa.
Näin hyvin järjestetyllä, monipuolisella ja mukavalla matkalla oli ilo olla mukana.

Syysretki
Teimme mukavan syysretken hyvissä ajoin ennen talventuloa
Länsirannikolle Uuteenkaupunkiin.
Mikael Mäki esitteli perusteellisesti Valmetin Autotehtaan.
Huristelimme esittelyjunalla läpi koko tehtaan ihmetellen taitavia kokoojia ja nopeita hitsausrobotteja. Tehtaan viereisessä
Automuseossa kuuntelimme Ilkka Ruohosen vauhdikkaan esityksen. Ihmettelimme esittelijän hurjia tarinoita ja tietomäärää
museon kaikista monista kymmenistä museo-autoista.
Meille oli erikoisen hyvä lounas järjestetty hienolle Golfklubille.
Kaupunkikierroksella kuulimme oppaaltamme, ettei kaupunki olekaan aivan uusi vaan perustettu jo 1617. Esittelykierroksella juutuimme kapeille kaduilla liikenneruuhkaankin.
Bonk-museosta ei voi mainita mitään. Se pitää jokaisen itse
kokea, nähdä, kuulla ja hämmästyä. Olemme varmoja, että jos
Bonk-museon fantastiset ideat toteutettaisiin, ei meillä nyt lamaa olisi.
Kiittelimme monipuolisen matkan hyvistä järjestelyistä
Aarno ja Raija Saramäkeä. Nyt voi talvi tulla. ■

Jäsenrekisteristä lähetettävä killan jäsenmaksu
on mahdollista saada ensi vuodesta alkaen myös
sähköpostiin (pdf). Tämä säästää myös postituskuluja! Sitä varten pyydämme jäseniä tarkistamaan, että sähköpostiosoitteenne on oikein ja
voimassaoleva osoite.
Jäsentietojasi pääset muuttamaan ja tarkistamaan tästä osoitteesta: https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx
Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjätunnus on jäsennumerosi ja salasana on kotipaikkasi postinumero. Jälkimmäinen pitää ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä vaihtaa. Oman jäsennumerosi löydät jäsenmaksulaskustasi tai jos
olet sen hävittänyt, niin saat sen jäsenrekisteristä jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi tai puh
(09) 4056 2010.
Osoitetiedot päivittyvät jäsenrekisteriin automaattisesti kerran viikossa Postin osoiterekisteristä.
Liitto lähettää silloin tällöin uutiskirjeitä ja pikatiedotteita sähköpostilla jäsenrekisteristä. Kiltalaisten yhteystietoja tai sähköpostiosoitteita ei anneta jäsenrekisteristä mihinkään. Ainoan
poikkeuksen tekee liiton omistama Kustannus
Oy Suomen Mies, joka julkaisee Suomen vanhinta sotilasaikakauslehteä Suomen Sotilasta. Tässä
tapauksessa jäsenrekisteristä annetaan vain nimi
ja osoitetiedot, jolloin Kustannus Oy Suomen
Miehen toimesta saatetaan kiltalaiselle soittaa ja
tarjota Suomen Sotilas –lehteä jäsenetuhintaan.
Kiltalainen! Jos et ole saanut liitosta kertaakaan
sähköpostia, niin tarkista, että sähköpostiosoiteesi on jäsenrekisterissä oikein! Ja jos et ole ilmoittanut sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin, niin te
se nyt. Sähköposti on nopea ja tehokas tapa tiedottamiseen ja yhteydenpitoon.
Jäsenrekisteriasioista saat lisätietoja: Päivi Ruusuvuori, p. (09) 4056 2010 tai jasenasiat@maanpuolustusrekisteri.fi
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■■ Osa mukulakivin
päällystettyä Lyhyttä
ikävää

Jättimäiset Obuhov-tykit
ja ainutlaatuinen luonto

Örön linnakesaaren
vetonauloina
Sata vuotta suljettuna sotilasalueena ollut Örön linnakesaari on avattu yleisölle 2015
osana Metsähallituksen hallinnoimaa Saaristomeren kansallispuistoa. Saaren heti
ensimmäisenä matkailusesonkinaan saavuttama valtava suosio perustuu usealle eri
tekijälle. Järeät tykit, satavuotiaat kasarmialueet ja monet linnoitetut puolustusasemat kertovat rannikkopuolustuksemme historiasta. Örö on harvinaisine – jopa uniikkeine – kasveineen ja eläimineen myös hieno luontokohde. Ja tunnin merimatka saarelle Kemiönsaaren Kasnäsistä läpi saariston on monelle elämys sekin.
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kiä 1930 luvulla Viipurinlahden Ristiniemen linnakkeeseen, missä ne
osallistuivat Talvisodan taisteluihin.
Jäljellä olevat kaksi tykkiä ovat edelleen Örössä toimintakuntoisina ja
niiden suojakasemattien sisätiloihin
pääsee tutustumaan oppaan johdolla. Tykkikasematin laelta on näköyhteys 7 merimailin päässä sijaitsevaan
Bengtskärin majakkaan. Örön tykeillä
osallistuttiin Bengtskärin puolustamiseen venäläisten yrittäessä vallata sitä
elokuussa 1941. Kasarmi- ja tykkiKUVA: LUONTOPORTTI

V

ierailu linnakesaarella osoitti sen olevan
jo ensimmäisenä vuotena valmis vastaanottamaan kävijänsä.
Kesäkaudella saarelle on päivittäinen
reittiliikenneyhteys, majoitus- ja ruokailujärjestelyt toimivat ja saareen
voi vapaasti tutustua joko omatoimisesti tai oppaan ohjauksella. Sotilaskauden ajoilta periytyvä tieverkosto
kattaa koko saaren, tätä täydentävät
uudet luontopolut. Omalla veneellä
tulijat voivat kiinnittyä uuteen vierassatamaan.
Venäjä linnoitti saaren vuosina
1915–17 Suomen ollessa vielä autonominen osa Venäjää. Tältä ajalta
ovat peräisin mm. kaksi kasarmialuetta, jotka on nimetty niihin liittyvien tykkiasemien mukaisesti 12 tuuman ja 6 tuuman kasarmialueiksi. 12
tuuman kasarmialueella oli alun perin neljä jättikokoista 12” (305 mm)
Obuhov-tykkiä, joista itsenäisen Suomen Puolustusvoimat siirsi kaksi tyk-

■ ■TEKSTI: ILKKA VIRTANEN

■■ Lännenkylmänkukka (Pulsatilla vulgaris) kukkii varhain keväällä ja vain
Örössä

alueiden lisäksi eri puolilla saarta on
nähtävissä linnoitettuja puolustusasemia ja niiden jäänteitä. Hienoimmat
näistä ovat saaren pohjoiskärjessä.
Itsenäisen Suomen Puolustusvoimat jatkoi venäläisiltä osin kesken
jäänyttä linnoitus- ja rakennustyötä,
minkä jälkeen Örö toimi Puolustusvoimien rannikkolinnakkeena vuoden
2014 loppuun asti. Monet varusmiesikäluokat ovat saaneet siellä sotilaskoulutuksensa, mm. nykyinen Puolustusvoimien ylipäällikkö presidentti Sauli
Niinistö. Saari ei ollut koulutuspaikkana varusmiesten suosiossa silloisten
hankalien kulkuyhteyksien ja saaren
syrjäisyyden takia. Yhtenä muistutuksena tästä ovat kaksi mukulakivin
päällystettyä saaren päätietä, jotka on
nimetty Pitkäksi ja Lyhyeksi ikäväksi.

Muutakin kuin
sotahistoriaa
Aivan ilmeisesti saaren historialliset
linnakeominaisuudet toimivat pää-

motiivina saarella vierailulle. Mutta Örö on myös mitä mielenkiintoisin
luontokohde. Saaren sijainnin etäällä mantereesta huomioon ottaen se
on yllättävän rehevä ja monipuolinen
luonnoltaan. Itäranta koostuu hiekkaja somerikkorannoista niille tyypillisine kasveineen. Länsiranta taas on
joko metsäistä tai avokalliota. Ketoja
ja niittyjä on myös runsaasti. Kasvistoon kuuluu useita harvinaisuuksia,
jotka ovat tyypillisiä vain Saaristomeren saarille, mm. merikaali, suola-arho ja kangasajuruoho. Varsinainen hitti on keväällä kukkiva upea
lännenkylmänkukka, jota Suomessa
esiintyy vain Örössä, täälläkin vain
muutamina yksilöinä. Myös eläimistö
on runsas, Örö on mm. merkittävä
perhostutkimuksen keskus. Muuttolinnut käyttävät saarta levähdyspaikkanaan.
Örössä ei ole – huoltoajoja lukuun
ottamatta – moottoriajoneuvoliikennettä. Liikkuminen saarella tapahtuu siten jalan tai vuokrattavilla polkupyörillä. Luontopolkuja on yli 16
km ja saaren pituus on yli 3,5 km ja
leveys suurimmillaan n. 2 km. Koko
saareen tutustuminen yhden päivän

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

aikana edellyttääkin käytännössä polkupyörän vuokraamista. Vaasalaista kävijää ilahdutti, kun voi todeta
vuonna 1992 muiden sotilaspiirien tapaan lakkautetun Vaasan Sotilaspiirin
nimen yhä elävän saarella polkupyörien ”rekisterilaatoissa”.
Kokemukseni mukaan Örö on mitä
oivallisin kesäretken kohde maanpuolustusjärjestöille ja maanpuolustuk-

sesta kiinnostuneille yksityisille henkilöille. Mukaan voi huoletta ottaa
koko perheen, sillä sotilaskohteista
mahdollisesti vähemmän kiinnostuneillekin on pelkästään ainutlaatuisessa luonnossa yllin kyllin katsottavaa ja koettavaa. Tarjolla on myös
monipuolisia majoitusvaihtoehtoja,
joita hyödyntämällä saareen voi tutustua perusteellisemminkin. ■

■■ Obuhov-tykin vaihtoputki. Putken kaliiperi 12” (305 mm), pituus 16 m ja paino 50 tn
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Tiedustelua
tarvitaan aina
Suomalainen radiotiedusteluveteraani, 91-vuotias kapteeniluutnantti evp. Helge Jalava korostaa tiedustelun merkitystä
kaikkina aikoina. Päätöksenteon tueksi on oltava mahdollisimman paljon tietoa, ja päättäjien asia on arvioida, miten
tietoa käytetään hyväksi.

■ ■TEKSTI JA KUVAT: JARMO SEPPÄLÄ

A

ktiiviuransa
päättänyt tiedustelija on hieman ristiriitaisessa tilanteessa. Hänellä on
paljon
kiinnostavaa
tietoa, mutta suuri osa siitä on edelleen salaista vuosikymmeniä tapahtumien jälkeenkin.
Jalava on pitänyt sanansa ja ei aio
koskaan esitellä kaikkea tietämäänsä,
mutta osan tiedoistaan ja kokemuksistaan pirteä ja hyväkuntoinen Jalava on kertonut noin 50 esitelmätilaisuudessa eri puolilla maata.

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

38

MAANPUOLUSTAJA 2•2015

■■ Jalavan ”virkamerkkejä” vasemmalta: Päämajan radiotiedustelukurssi ja reservialiupseerikoulu 1940, 1. luokan sähköttäjämerkki 1942 sekä Päämajan radiopataljoona 1941–44.

päälliköksi päätehtävänään punalaivaston radioviestien sieppaaminen.
Helge Jalavan sotilasura alkoi jo
15-vuotiaana, kun hän aloitti tavallaan isänsä jalanjäljissä Päämajan radiotiedustelukurssin oppilaana Tuusulassa tammikuun alussa 1940.
Kurssin oppilaat olivat valikoituja, lahjakkaita ja luotettaviksi arvioituja. Noin 80 nuoresta kymmenkunta oli alaikäistä. Valikoituun joukkoon
kuuluivat muun muassa tuleva Mannerheim-ristin ritari ja partionjohtaja
Arvo Mörö sekä tuleva pääministeri
Ahti Karjalainen.
Radiotiedustelukurssin toiminta oli
salaista ja virallisesti siitä ei esimerkiksi tehty koskaan mitään merkintää oppilaiden kantakorttiin. Oppilaat
suorittivat sekä sähköttäjä- että aliupseerikurssin ja valmistuivat kesäkuussa 1940.

Rintamalla ja rintamailla
Jatkosodan alussa Jalava toimi kenttätykistön viestimiehenä ja myöhemmin

Päämajan radiopataljoonan liikkuvassa radiotiedustelukomppaniassa.
- Jatkosodan aikana saimme uutta kalustoa ja muun muassa liikkuvia suuntima-autoja. Niitä käytettiin
myös sisämaassa, jossa radiokuuntelun avulla saatiin kiinni merkittävä
määrä vihollisen hyväksi toimineita
koti- ja ulkomaisia vakoojia.
- Tuloksellinen radiotiedustelu vaatii tiedustelumieheltä kärsivällisyyden
lisäksi rytmi- ja sävelkorvaa sekä nopeaa päättelykykyä, Jalava kertoo.
Jokaisella sähköttäjällä on lisäksi oma ”käsialansa”, joten yksittäisenkin viestimiehen asemapaikka
vastapuolen organisaatiossa voidaan
paikallistaa ja tehdä siitä ja sen muutoksista päätelmiä.

Jäämereltä
Mustallemerelle
Jo talvisodan aikana venäläisten radioliikennettä pystyttiin seuraamaan
ja avaamaan koodatut viestit tehokkaasti. Esimerkiksi talvisodan aloi-

tushetki oli etukäteen suomalaisten
tiedossa ja myöhemmin muun muassa Raatteen tien ja Laatokan-Karjalan mottitaisteluissa radiotiedustelun
merkitys oli suuri sotatoimien suunnittelussa ja johtamisessa
Syksyllä 1941 venäläiset vaihtoivat
sotilassanomiensa koodin, mutta tunnettu radiotiedustelumies Erkki Pale
ryhmineen onnistui avaaman sen ja
niin kuuntelu tuotti taas tuloksia.
Jalavan mukaan Suomen radiotiedustelu pystyi jatkosodan aikana kuuntelemaan ja avaamaan venäläisten eri aselajien radioliikenteen
Jäämeren ja Mustanmeren välisellä alueella, mikä ei aluksi ollut saksalaistenkaan tiedossa. Suomalaisten
oma radioliikenne sen sijaan pysyi salattuna koko sodan ajan.
- Toki venäläisillä oli paljon hyviä
suuntimalaitteita, joilla he peilasivat
radioasemiemme sijaintia rintamalla.
Kun sijainti selvisi, luvassa oli yleensä
epäsuoraa tulta radioaseman alueelle.
Radiotiedustelumme myös avusti
suomalaisia kaukopartioita kuuntelemalla venäläisten radioviestejä ja lähettämällä partioille radioteitse tiedon
venäläisten suunnittelemista takaaajo- ja väijytystoimista.
- Suomalaiset sieppasivat myös
Murmanskia kohti lähetettyjen länsiliittoutuneiden laivasaattueiden radioliikenteen ja osaltaan auttoivat
saksalaisia pohjoisten saattueiden torjunnassa, Jalava kertoo.
- Venäläisten kesän 1944 suurhyökkäyksen alkaminen ei ollut mikään
yllätys, sillä radio- ja lentotiedustelu olivat saaneet hyökkäysvalmistelut selville. Päämajassa tietoa ei vain
jostain syystä käytetty hyväksi, Jalava
huomauttaa.
Sen sijaan myöhemmin Ihantalassa venäläisten ratkaisevaksi aiottu hyökkäys tyrehtyi juuri ennen alkamistaan puolustajien massiiviseen
tykistötuleen ja ilmapommituksiin.
Radiotiedustelu oli siepannut hyökkäyskäskyn ja vastatoimet ehdittiin
toteuttaa ajoissa.
Lapin sodan aikana tiedustelumiesten kiinnostus kohdistui edelleen ve-

näläisten radioliikenteeseen. Saksalaisten lähetyksiä seurattiin sen verran,
että tarvittaessa voitiin valvontakomission edustajille esitellä joitain kuuntelutuloksia myös siltä suunnalta.

Tiedustelumies pitää
tietonsa
Sodan jälkeen Jalava työskenteli miinanraivaustehtävissä Suomenlahdella, mutta hänen todellinen tehtävänsä
oli edelleen radiotiedustelu.
Värikkääseen uraan kuuluivat sen
jälkeen muun muassa tehtävät sähköttäjänä, viestikouluttajana RUK:ssa,
Pohjanmaan merivartioston viestipäällikkönä, tiedustelumiehenä Ruotsin-laivoilla 1970-luvulla sekä vielä si-

viilipuolen työ röntgenteknikkona.
- Suomalaiset sieppasivat ja avasivat niin välirauhan aikana Hangosta kuin sodan jälkeen Porkkalan
tukikohdasta lähetetyt venäläisten radiosanomat. Myös valvontakomission
radio- ja puhelinliikenne Hotelli Tornista ”otettiin haltuun”, Jalava tietää.
Sodan jälkeen ”Hallamaan porukka” kokoontui säännöllisesti menneitä muistelemaan. Nyt Helge Jalava lienee radiopataljoonan viimeinen
muistelija.
- Olen laittanut paperille vuosista 1927-44 isäni kertomuksia ja omia
muisteluksiani lähinnä omille lapsilleni ja lastenlapsilleni, mutta varsinaisia kirjoitettuja muistelmia ei ole luvassa, tiedustelumies sanoo.

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

MAANPUOLUSTAJA 2•2015

39

Karjalan Prikaatin kilta
matkalla itä-Virossa
7.-9.8.2015

K

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

KUVA: RAIMO HOVI

arjalan Prikaatin kilta järjesti yhteistoimin Vapaussodan ja Itsenäisyyden
Kymenlaakson perinneyhdistyksen kanssa mieliin painuneen
ja asiantuntemuksella johdatellun kiltamatkan useammankin sodan taistelupaikoille itä-Viroon elokuussa.
30 matkalle osallistunutta maanpuolustushenkistä miestä ja naista
saivat kattavan yhteenvedon niin Viron Vapaussodan, Narvan 1700-luvun taisteluitten kuin Tarton rauhan
solmimisen eri vaiheista. Asiantuntijaoppaanamme oli Karjalan Prikaatin
killan oma jäsen, kenraaliluutnantti
evp Pentti Lehtimäki. Narvan lin-

KUVA: ALPO SEPPÄLÄ

■ ■TEKSTI: ALPO SEPPÄLÄ

■■ Kuvassa ryhmämme Tarton Rauhan solmimispaikassa ryhmittyneenä
tiloihin, missä rauhanneuvottelijamme tekivät uutterasti töitä etujemme
puolesta kesäkuusta 1920 aina rauhansopimuksen allekirjoitukseen 14.10.
samana syksynä.
40
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■■ Kuvassa oppaamme Pentti Lehtimäki silmäilee yhdessä
matkan järjestelyistä killan puolelta päävastuun
kantaneen killan
puheenjohtajan
Matti Mikkosen
kanssa Venäjän
puoleista Ivangorodia.

lyödessä Pietari Suuren moninkertaisesti suuremman armeijan.
Lukuisten taistelupaikkojen ja niillä sijaitsevien muistomerkkien lisäksi pääsimme myös tutustumaan Neuvostoliiton aikana täysin suljettuna
olleeseen Sillamäen kaupunkiin. Hyvin näki kaupunkikuvasta, että paikalla oli asunut ”parempaa väkeä”
– olihan kaupunki tämänkin päivän
mittapuun mukaan todella tyylikäs
hienostuneine keskustoineen ja monipuolisine kukkaistutuksineen.
Tarkkakorvaisimmat kuulivat selvästi historian siipien havinaa tutustuessamme Tartossa osoitteessa Tönisson 1 taloon, missä 14.10.1920
pitkällisten ja visaisten neuvottelujen jälkeen allekirjoitettiin Suomen
ja Neuvosto-Venäjän välinen rauhansopimus. Juho Kusti Paasikivi johti
Suomen neuvotteluvaltuuskuntaa ja
pienenä balsamina haavoille saatiin
Repolan ja Porajärven alueitten korvikkeena Petsamon alue. ■

Sopimus muistomerkin paikasta allekirjoitettiin Latviassa

Jääkäripioneereille

Schmardeniin
muistomerkki
■ ■TEKSTI: HEIKKI BÄCKSTRÖM

S

opimus
jääkäripioneerien muistomerkin pystyttämisestä
Schmardeniin
allekirjoitettiin
Suomen
suurlähetystön tiloissa Riiassa perjantaina 21.8.2015. Tilaisuudessa isäntänä toimi Suomen suurlähettiläs Olli
Kantanen. Sopimuksen allekirjoittivat Enguren kunnan puolesta kunnan
toimitusjohtaja Imants Valers, tontin

omistaja Māris Bāmanis ja Pioneeriaselajiliiton puolesta puheenjohtaja
Aimo Hattula ja Heikki Bäckström.
Lisäksi tilaisuuteen osallistui Enguren kunnan tekninen johtaja Gundars
Važa sekä tulkkina Karina Klancberga.
Tilaisuuden aluksi suurlähettiläs
Olli Kantonen toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi suurlä- hetystön tiloi-

hin ja puhui lyhyesti tilaisuuden merkityksestä. Allekirjoituksen jälkeiset
keskus- telut antoivat erittäin myönteisen kuvan kaikkien osapuolien sitoutumisesta patsashankkeeseen. Jääkäripioneerit ovat muistomerkkinsä
ansainneet ja nyt on hankkeen kannalta keskeinen virstanpylväs saavutettu. ■
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Marokon Kauhu
näyttämöllä

K

apteeni Aarne Juutilainen (1904—1976), legendaarinen Marokon Kauhu,
oli Kollaan rintaman, oikeammin koko talvisodan yksi kuuluisimmista komppanianpäälliköistä
ja hahmoista. Hän kävi kadettikoulua 1930-luvun alussa, erotettiin ryyppäämisen ja muun riehumisen takia,
liittyi Ranskan Muukalaislegioonaan,
jossa palveli täydet viisi vuotta, palasi takaisin ja pian sen jälkeen reserviluutnanttina talvisodan tunnetuimpiin sotanäyttämöihin kuuluvalle
Kollaan rintamalle.

Jatkosodassa kapteeniksi helmikuussa 1940 ylennetty Juutilainen
johti niin ikään omaa komppaniaa.
Juutilaisen nuorempi veli Eino Ilmari oli hävittäjälentäjä. Hänet nimitettiin Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi kahdesti. Aarne
Juutilaista ei nimitetty, esitettiin kylläkin.
Sotien jälkeen Juutilainen joutui
lähtemään armeijasta, koska kovasti
venäläisvetoinen liittoutuneiden valvontakomissio näin halusi. Armeijassa tuli pitää vain Neuvostoliitolle
lojaali henkilökunta. Juutilainen työskenteli eri työmailla, mutta sai poikkeuksetta potkut toisten kuultua hänen sotasankaruudestaan. Kaikki oli
kääntynyt uuden ajan Suomessa päälaelleen.
Alkoholi astui voimakkaasti kuvaan.
Monologinäytelmä Marokon kauhu sai ensi-iltansa Espoon kaupunginteatterissa jo marraskuussa 2002. Sen
on kirjoittanut kirjailija Seppo Porvali ja esittänyt teatteritaiteen maisteri
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Pauli Poranen yli kymmenen vuoden
ajan eri teattereissa ympäri maatamme. Näytelmä voitti kansallisen
monologikilpailun vuonna 2004.
Nyt Marokon kauhu saapuu JYVÄSKYLÄÄN ; Palokan Pelimannitalolle Talvisodan syttymispäivänä ,
30.11. 2015.
Palokan Pelimannitalo , konserttija juhlatila Saarijärventie 71 , 40270
Palokka
Maanantain näytös alkaa klo 19.00
ja esityksessä on väliaika. Alustavasti on varattu myös tiistaille 1.12.2015
aika toiselle näytökselle päiväesityksenä klo 13.00. Päiväesitys on ajateltu
erityisesti veteraanien ja eläkeläisten
aikataulua silmällä pitäen. Pelimannitalolla palvelee asiakkaita kahvio ennen esityksiä ja väliajalla.
Lippujen hinta 20€. Varaukset sähköpostilla pelimannitalo@elisanet.fi
tai puhelin 044-270 4250
Lisätietoja myös Keski-Suomen
Kiltapiiri Jouni Reinikainen 0400-757
620 ■

M A A N P UO LU S T U K S E N JA T U RVA L L I S U U D E N

OSTO-OPAS
AND

S E C U R I T Y BU Y E R ’S G U I D E

Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden
osto-opas on tarkoitettu helpottamaan
viranomaisten ja yritysten yhteistyötä.
Viranomaisilla tarkoitetaan ensisijaisesti
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gl o i
is n
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M A A N P UO LU S T U K S E N JA T U RVA L L I S U U D E N

OSTO-OPAS
D E F E NC E

AND

S E C U R I T Y BU Y E R ’S G U I D E

 s 

puolustus-, rajavartio-, poliisi-, tulli- ja
pelastushallintoa niin Suomessa kuin
muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Maanpuolustuksen ja Turvallisuuden
osto-opas on suora ja kustannustehokas
tapa tavoittaa maanpuolustuksen ja
turvallisuusalan hankintapäättäjät.
Kehitämme jatkuvasti osto-oppaamme
jakelua.

www.suomensotilas.fi/fi/maanpuolustuksen-ja-turvallisuuden-osto-opas
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Suomen Sotilas on maamme suurin ja vanhin
riippumaton sotilasaikakausjulkaisu. Vuosikerta sisältää kuusi lehteä – yhteensä yli 500
sivua täyttä asiaa maanpuolustuksesta, sotataidosta, sotilastekniikasta ja sotahistoriasta.

KYLLÄ KIITOS!
Tilaan Suomen Sotilaan

/

2015 alkaen

Maanpuolustuskiltalaiselle hinta
vain 62 €/12 kk
vain 31 €/6 kk
TILAA NYT
Tilaajan tiedot:
Nimi: ________________________________________

Postimaksu
maksettu

KUSTANNUS OY
SUOMEN MIES

Täytä ja lähetä
oheinen kuponki

00003 HELSINKI

tai soita tilaus
(03) 4246 5334
tai faxaa (03) 4246 5341

Osoite: ______________________________________
Postinro:_____________________________________
Postitoimipaikka: _____________________________
Puh. nro _____________________________________
Tietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa.

Vastauslähetystunnus
nro 5007541

Voit tilata myös
sähköpostitse
asiakaspalvelu@
kustantajapalvelut.fi

