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Päätoimittajalta
ja Irakissa ovat osaltaan myös kasvattaneet
arabimaailmasta pakolaisvirtaa Eurooppaan
ja aina Suomeen asti. Elämme siis poikkeuksellisia aikoja!

”Elämme poikkeuksellisia aikoja°
Kyseinen sanonta pullahti esiin viime keväänä
kepun puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilän esitellessään puolueensa kärkihankkeita,
joita hän perusteli mm. sanomalla ”elämme
poikkeuksellisia aikoja”. Sanonta on levinnyt
nopeasti koskemaan niin maailmanpolitiikkaa,
kuin myös maamme poliittisia puheita jopa
viime kesän alkutaivalta, normaalia kylmempiä ja sateisia kesä- ja heinäkuuta. Suurempiin
poikkeuksellisiin aikoihin viitataan myös, kun
puhutaan maahamme virranneista pakolaisista ja turvapaikan hakijoista, joita on jo nyt
saapunut maahamme poikkeuksellisen suuri
joukko.
Maailmantilannetta puhuttavat ja luovat uhkakuvaa Ukraina, joka näyttää nyt
hieman hiljentyneen, mutta sen tilanne ei
vielä ole rauhoittunut, vaikka tulitauosta ja
rauhansuunnitelmasta on sovittu Minskissä
jo tämän vuoden helmikuussa. Liekö maailman päähuomion vienyt neljä vuotta jatkunut Syyrian sisällissota, jossa nyt myös
Venäjä on aloittanut pommituslentonsa
Isis-järjestöä ja muita -”islamilaisterroristeja” vastaan tukemalla näin Bašar al-Assadin
hallintoa, kun taas Yhdysvallat pitää Assadin
erottamista välttämättömänä ennenkuin sisällissotaan löytyy ratkaisu. Sodat Syyriassa

Ettei poikkeuksellisten aikojen uutiset loisi
meille synkkää kuvaa ja ennustaisi vaikeuksia tulevaisuuteen, niin rohkaisua ja uskoa
omiin voimiimme sekä maamme koskemattomuuteen loi osaltaan ilmaoperaatioharjoitus LIVEX 2015, jossa toimittiin koko
valtakunnan alueella ja testattiin Ilmavoimien taistelutavan mukaiset operatiivisen
johtamisen sekä tulenkäytön johtamisen
ketjut (lainaus prikaatikenraali Petri Tollan
puheesta Ilmavoimien Viestikillan 50-vuotisjuhlassa, toisaalla tässä lehdessä). Harjoituksen onnistuminen viestittää, että meillä
on Ilmavoimat tehtävänsä tasolla ja tänne
ei kenenkään ulkopuolisen tahon kannata
suunnitella hyökkäystä.
IIvoimien Kiltaliiton kustantama Pilven
Veikko -lehden perustamisesta tulee ensi keväänä kuluneeksi 20 vuotta. Lehti on täyttänyt kustantajansa Ilmavoimien Kiltaliiton
asettamat tehtävät kiltalaisten yhdyssiteenä
ja kaivattuna viestinvälittäjänä. Julkaisemme
juhlalehden 1/2016 keväällä samaan aikaan
kuin Kiltaliitto viettää myös 20-vuotisjuhlaansa. Lehden vaiheista kertovaan juhlanumeroon avaamme myös eri yrityksille ja
järjestöille mahdollisuuden esittää tervehdyksensä sivuillamme. Juhlanumero jaetaan
normaalisti postin välityksellä jäsenille, ja
siitä otetaan lisäpainos juhlavieraitamme
varten.
– Ossi Kurki
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Ilmavoimien koulutus
Tekstit everstit Petri Tolla ja Pasi Hakala
Kuva: Ilmavoimat, Hornetin tankkaus, Risto Hyvärinen
Vuoden 2015 alusta alkanut Puolustusvoimauudistus muokkasi Ilmavoimien toimintatapoja, organisaatiorakenteita ja henkilöstörakennetta. Tämä asetti vaatimuksia henkilöstö- ja
koulutusjärjestelmälle. Muutos merkitsi monessa tapauksessa yksilön kannalta negatiivisia vaikutuksia tai vähintään haasteita, mutta
merkitsee kuitenkin ennen kokemattomia
mahdollisuuksia sekä henkilöstön urapolkujen
kehittämisessä että henkilöstön koulutuksen
monipuolistamisessa ja koulutuksen integroinnissa laajempaan kokonaisuuteen.
Puolustusvoimien organisaatiomallit ja toimintatavat muuttuivat: Huolto ja tukitoimet
organisoitiin omiin erikoistuneisiin laitoksiinsa. Ilmavoimien huolto ja kalustoon liittyvä kehittäminen siirtyi mittavassa määrin toteutettavaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen
ja hallinnon tukitoimet vastaavasti Puolustusvoimien palvelukeskukseen. Puolustushaara
pääsee keskittymään aiempaa voimakkaammin
ydintoimintoihin eli suorituskyvyn käyttöön
4
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ja siihen liittyvään vaatimusten asetantaan tukevien laitosten suuntaan.
Henkilöstörakenteen muutos
Ilmavoimien henkilöstömäärä väheni useita
satoja henkilöitä. Henkilöstömäärän vähennyttyä on kuitenkin muistettava, että Ilmavoimien asiantuntemusta ja toimintaa tukevia
tehtäviä toteutetaan Ilmavoimien ulkopuolisissa laitoksissa. Ilmavoimien toimintaan käytettävä henkilöstöresurssi ei siis pienentynyt
samassa suhteessa kuin Ilmavoimien henkilöstömäärä.
Muutos kasvatti sotilashenkilöstön suhteellista osuutta Ilmavoimien henkilöstössä. Vastaavasti siviilihenkilöstön ja sotilashenkilöstöstä erikoisupseerien osuus väheni, kun näiden
henkilöstöryhmien tehtäviä siirrettiin Ilmavoimien ulkopuolelle toteutettaviksi. Tämä on
uusi piirre, joka on huomioitava henkilöstösuunnittelussa siten, että riittävä ilmavoima

"Qualitas potentia nostra"
asiantuntemus säilyy myös toimintaa tukevissa
organisaatioissa.
Toinen henkilöstörakennetta muuttava tekijä on opistoupseeriston vähittäinen poistuminen, joka tapahtuu painopisteisesti seuraavan
vuosikymmenen aikana ja jatkuu vielä sen
jälkeenkin. Opistoupseerien poistumaa korvaa aluksi aliupseerien virkojen lisääminen ja
myöhemmin osin myös upseerin virkojen lisääminen
Osaamisvaatimusten muutos
Ilmavoimien kaluston ja toimintatapojen
kehitys sekä uusien suorituskykyjen käyttöönotto asettavat uusia osaamisvaatimuksia.
Meneillään oleva tutkakaluston uusiminen
ja Hornetin ominaisuuksien päivitys, ilmasta
maahan toimintakykyä unohtamatta, muokkaavat koulutusjärjestelmää ja koulutuksen
sisältöä. Vaatimusten lisäksi hankkeet tuovat
mukanaan viimeisintä teknistä tietämystä,
joka kehittää koulutusjärjestelmässä toimivan
henkilöstön osaamista. Tämä kehitys näkyy jo
nykyisessä koulutustarjonnassa.
Tukikohtakonseptin kehitys on selkeyttänyt
tukikohdan joukkojen koulutusvaatimuksia.
Tässä kehityksessä on merkittävästi hyödynnetty Ilmavoimien kansainvälisen valmiusjoukon koulutuksesta ja evaluoinnista saatuja
kokemuksia. Vaatimukset on muokattu kansallinen puolustus huomioiden siten, että samalla kun tuotetaan kansallisen puolustuksen
joukkoja, syntyy kansainvälisessä ympäristössä
tarvittavia valmiuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä on Ilmavoimien osittain varusmiehistä
muodostettu valmiusjoukko, joka läpäissyt
kansainvälisen evaluoinnin hyvin arvosanoin.
Kansainvälistyminen on osaamisvaatimusten hallinnassa keskeinen huomioitava tekijä.
Lentoharjoittelu Ruotsin ja Norjan kanssa on
Ilmavoimissa jo lähes viikoittaista. Suomen ilmavoimat osallistuu kansainvälisiin harjoituk-

siin, ja Suomessa toteutettaviin harjoituksiin
osallistuu ajoittain muiden valtioiden lento
osastoja. Tämäkin osaalue tuottaa vaatimusten lisäksi vertailtavuutta ja kehittämisideoita
omaan toimintaan.
Puolustusvoimauudistus keskitti
Ilmavoimien koulutusta Tikkakoskelle
Puolustusvoimauudistuksessa Ilmavoimien
sotakoulut organisoitiin uudelleen. Ilmavoimien Teknillinen koulu Hallissa lakkautettiin
vuoden 2013 lopussa ja Lentosotakoulu Kauhavalla vuoden 2014 lopussa. Hallin ja Kauhavan ydintoiminnot eli lentotekninen koulutus
ja Hawk-lentokoulutus integroitiin osaksi uutta Ilmasotakoulua Tikkakoskella.
Vuoden 2015 alussa Ilmavoimien kaikki
sotakouluopetus on annettu siis Ilmasotakoulussa. Koulu kasvoi noin puolitoistakertaiseksi lähes joka suhteessa. Ilmavoimien kolmen
sotakoulun päätoimintojen yhdistämisessä Ilmasotakoulu uudistettiin perusteellisesti. Uusi
Ilmasotakoulu kykenee antamaan koulutettavalle ilmapuolustuksen henkilöstölle entistä
paremmat valmiudet normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin sekä selkeän kuvan tehtävän
liittymisestä ilmapuolustuksen kokonaisuuteen.
Koulutuksen organisoituminen kolmeen
sotakouluun on ollut aikoinaan perusteltua ja
kokonaisuus on toiminut. Jokaisessa koulussa on kyetty keskittymään omaan ydintehtävään ja koulutus onkin ollut laadukasta, jopa
erinomaista. Ilmavoimat on saanut Hallista
ammattitaitoista lentoteknistä henkilöstöä ja
Kauhavalta taitavia ja jatkokoulutuskelpoisia
lentoupseereja Hornet-laivueisiin. Ilmasotakoulu on vastannut 2000 luvun muutosten
jälkeen ilmapuolustuksen upseerikoulutuksesta sekä tuottanut merkittävän osan johtamis5

järjestelmäalan sekä ilmatorjunnan aselajikoulutuksesta hyvällä menestyksellä.
Uudistuksessa tavoitellaan säästöjen lisäksi
tiiviimpää yhteistoimintaa toimialojen ja aselajien välillä sekä ilmapuolustuksen kokonaisuuden tehokkaampaa koulutusta. Uusi Ilmasotakoulu antaa tähän hyvät mahdollisuudet.
Laaja koulutustehtävä kattaa
henkilökunnan, varusmiehet ja reserviläiset
Ilmasotakoulu on jatkossakin ilmavoimien komentajan alainen, Ilmavoimien puolustushaarakoulu. Ilmasotakoulu kouluttaa Ilmavoimien
ja ilmapuolustuksen palkattua henkilöstöä,
varusmiehiä ja reserviläisiä Puolustusvoimien
normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin. Koulutuksen ytimessä ovat upseerikoulutus ja lentokoulutus. Koulutusta ohjataan neljältä taholta:
•
•
•
•

Pääesikunta ohjaa kaikkea koulutusta
Puolustusvoimien tasolla.
Maanpuolustuskorkeakoulu ohjaa
sotatieteiden kandidaatin
ja maisterin tutkintoja.
Maavoimien Esikunta ohjaa
ilmatorjuntakoulutusta ja
Ilmavoimien esikunta luonnollisesti
kaikkea muuta koulutusta.

Koulutuskeskus vastaa Ilmavoimien ja ilmatorjunnan henkilöstön koulutuksesta. Kadetteja opetetaan neljällä opintosuunnalla:
•
•
•
•

Ilmasotalinjalla opiskelevat
ohjaajaopintosuunnan,
lentoteknisen opintosuunnan ja
johtamisjärjestelmäopintosuunnan
opiskelijat ja
maasotalinjalla ilmatorjuntaopintosuunnan opiskelijat.

Ilmasotakoulu osallistuu myös Maavoimien
helikopteripohjaajien ja mekaanikkojen
koulutukseen.
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Kadettien tutkintoa tarkistettiin
Maanpuolustuskorkeakoulun johdolla, ja uusi
opintosuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä
2015. Tutkinnossa pyrittiin yhdistämään aiempaa paremmin teoria ja käytäntö – esimerkiksi sotatieteellisten ja sotilasammatillisten
aineiden erottelusta luovuttiin. Opetussuunnitelma rakennettiin suorituskykylähtöisesti
koulutusohjelmapohjaiseksi nykyisen oppiainepohjaisen sijaan.
Maanpuolustuskorkeakoulun opintosuunnitelmatarkistus toi lisää toiminnanvapautta
Ilmasotakoulun osuuteen kadettien koulutuksessa. Vuoden 2014 aikana uudistustyö sai
konkreettisen sisällön, minkä jälkeen voidaan
arvioida sen vaikutuksia tarkemmin. Maisterikoulutuksessa Ilmasotakoulun rooli on edellä
mainittujen opintosuuntien puolustushaarajaksojen toteutus.
Aliupseerikoulutus
toteutetaan
kolmessa vaiheessa, kuten muuallakin Puolustusvoimissa. Kurssit ovat Sotilasammatillinen opintokokonaisuus 1 ja 2 (SAMOK1
ja 2) sekä Sotilasammatilliset mestariopinnot (SAMMO). Vuodesta 2015 alkaen SAMOK1 toteutetaan aiempaa tiiviimpänä ja
kurssimuotoisena. Nykymallisessa koulutuksessa opiskelija on voinut rakentaa vapaammin henkilökohtaisen oppimissuunnitelman
(HOPS) yhdessä esimiehen ja Ilmasotakoulun
kanssa. Muutoksessa on haluttu taata kaikille
aliupseereille yhdenmukaisempi perusopetus.
Täydennyskoulutus koskee kaikkia Ilmavoimien ja ilmapuolustuksen henkilöstöryhmiä. Koulutustarpeet on kartoitettu
Ilmavoimien esikunnan johdolla kaikkien
joukkoosastojen ja toimialojen osallistuessa
työhön. Koulutustarjonta julkaistaan Ilmasotakoulun koulutuskalenterissa. Koulutukseen
hakeudutaan kehityskeskustelujen pohjalta
sekä työnantajan että työntekijän tarpeiden
yhdistyessä. Koulutustapahtumien kirjo on
laaja ja kurssien määrä suuri. Täydennyskou-

lutus on väline myös uusien suorituskykyjen
käyttöönotossa. Esimerkiksi uusi keskivalvontatutka KEVA 2010 on ollut näkyvästi esillä
vuosien 2013 – 2015 koulutustarjonnassa.
Ilmavoimien Vinka- ja Hawk-lentokoulutusta on toteutettu vuoden
2015 alusta Tikkakoskella. Puolustusvoimauudistus ei vaikuta koulutuksen sisältöön eikä rakenteeseen. Vinkakoulutus sekä varusmiehille
että kadeteille annetaan tulevaisuudessakin
pääosin Patrialle ulkoistettuna. Se on edelleen
sotilasilmailua ja tiukasti Hävittäjälentolaivue
41:n johdossa. Modernisoidun Hawk-kaluston aiheuttamat koulutuksen muutokset olivat
jo käyttöönottovaiheessa Lentosotakoulussa.
Vinka- ja Hawk-koulutuksen toteuttaminen
samassa laivueessa tuo varmasti synergiaetuja
ja tehokkuutta koulutukseen, mutta samalla
ilmatilaan ahtautta.
Ilmasotakoulun asema Ilmavoimien joukkotuotannossa vahvistui uudistuksessa. Saapumiserät kasvoivat yli puolella nykyisestä, talvella
palvelukseen astuu 310 alokasta, kesällä 360.
Koulutuspataljoonan joukkotuotannon päähuomio on tutkakomppanioissa ja taistelutukikohdissa, joissa painopiste on lentoteknisissä
joukoissa, suojaus, ja viestijoukoissa sekä johtajissa. Suojausjoukkojen koulutusta jatketaan
Ilmasotakoulun lisäksi Karjalan Lennostossa

ja Satakunnan Lennostossa. lmavoimien aliupseerikoulutus ja reservinupseerikoulutus
järjestetään vain Ilmasotakoulussa. Ilmasotakoulun reserviläiskoulutuksen volyymi kasvaa
noin kaksinkertaiseksi kertausharjoitusten painopisteen ollessa tutka komppanioissa ja taistelutukikohdan joukoissa.
Ilmasodan osaajiksi nykyaikaisin
menetelmin teoria ja käytäntö yhdistäen
Jatkossakin Ilmasotakoulun opetus ja koulutus
perustuu tutkittuun tietoon ja hyväksyttyihin
koulutusohjelmiin. Opetusmetodit ovat nykyaikaisia ja teoria yhdistetään aiempaa paremmin käytäntöön. Teoria on opetuksen perusta,
mutta siitä ei ole mitään hyötyä, jos sitä ei sidota käytäntöön kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa toimialasta tai koulutusryhmästä
riippumatta. Ilmasodan osaajaksi valmistutaan
tekemällä.
Uutta Ilmasotakoulua suunniteltaessa orSveitsistä vuonna 2007 ostetut BAe Hawk Mk 66
–koneet ovat kolmas ja uusin versio Ilmavoimien
suihkuharjoituskoneista. Aikaisemmat ovat Mk 51 ja
Mk51A –sarjan yksilöitä. Sveitsiläiset koneet erottaa
muista tyypeistä punavalkoisen värityksensä ansiosta. Hawkeilla annetaan jatko- ja taktista lentokoulutusta Ilmasotakoulussa.
Kuva Ilmavoimat.
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ganisaatiota ja toimintoja rakennettiin siten,
että eri toimialojen ja henkilöstöryhmien koulutuksesta saatiin synergiaetuja. Koulutuksen
toteuttaminen samalla paikkakunnalla antaa
mahdollisuuden aiempaa suurempien kokonaisuuksien opiskeluun. Oman toimialan
opiskelun ohella nähdään, miten se liittyy
muihin toimintoihin ilmapuolustuksen kokonaisuudessa.
Koulutusympäristöjä kehitettiin siten, että
pääosa koulutuksesta kyetään toteuttamaan
Tikkakoskella. Sotilaskoulutuksen tulee sisältää riittävästi harjoittelua maastoolosuhteissa,
mikä Ilmavoimissa usein tarkoittaa lento-
kenttäympäristöä. Rakennushankkeissa pyritään kehittämään esimerkiksi hävittäjien
hälytyspaikkaaluetta siten, että se mahdollistaa
useiden toimialojen yhteistoiminnan harjoittelun normaalioloissa lentoliikenteen häiriintymättä.
Ilmasotakoulu jatkaa ja syventää koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston, Aalto
yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun
kanssa. Kansainvälisessä koulutusyhteistyössä
keskeisessä asemassa on Euroopan ilmasotakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö.
Uusi Ilmasotakoulu on nyt toiminut kohta
vuoden. Ilmavoimien koulutuksen keskittä-

minen yhteen sotakouluun on mahdollistanut
koulutuksen kehittämisen aiempaa kokonaisvaltaisemmaksi ja yhtenäisemmäksi. Työ on
ollut laaja ja vaativa, mutta onnistuessaan tekijöitään palkitseva.
Qualitas potentia nostra
Ilmavoimien tunnuslause on Qualitas potentia
nostra – laatu on voimamme. Kaluston uudistuessa voidaan myös henkilöstön todeta olevan
suorituskykyistä. Organisaatioiden henkilöstö
on uudistuksessa suunniteltu osaamisperusteisesti, ja koulutusjärjestelmän mahdollisuudet
tuottaa organisaatioissa tarvittavaa osaamista
henkilöstölle ovat aiempaa paremmat. Henkilöstön työskentelyedellytykset paranevat, kun
siirrytään vajaasti täytetyistä organisaatioista
tarvittavalla osaamisella täyteen miehitettyihin
organisaatioihin. Voimamme, henkilöstön laatu, tulee täysimääräisesti suorituskykyjemme
käyttöön.
Eversti Petri Tolla siirtyi ilmavoimien
esikuntapäälliköksi 1.6.2014.
Eversti Pasi Hakala aloitti Ilmasotakoulun
johtajana 1.6.2014. Artikkeli on aiemmin
julkaistu Kylkiraudassa 2013.
Teksti on päivitetty 10/2015 Leena Tiainen

Ilmasotakoulu kouluttaa kaikki
Ilmavoimien tarvitseman

– Hornet-koulutus lennostoissa, kaikki muu Ilmasotakoulussa

Puolustusvoimien uudistuksen yhteydessä
keskitettiin Tikkakoskelle ilmapuolustuksen puolustushaaran koulutus yhdistämällä
”saman katon alle” aikaisemmat kolme koulua Ilmasotakouluksi. Kauhavalta siirrettiin Lentosotakoulu Hawk-harjoituskoneineen sekä sotilaslentäjien koulutus, Hallista
puolestaan siirrettiin jo vuoden 2014 alusta
alkaen Ilmavoimien tekninen koulu. En8
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tisestä Luonetjärven varuskunnasta tuli
Jyväskylän varuskunta, mikä on Ilmavoimien toiseksi suurin joukko-osasto ja suurin, jos siihen lasketaan kadettikurssilaiset ja
varusmiehet.
Ilmasotakoulun tehtävä on sama perinteinen tehtävä kuin ilmavoimillakin; Suomen
sotilaallinen puolustaminen, viranomaisyhteistyö ja sotilaallinen kriisinhallinta. Koulu-

h Myös Pilven Veikon toimitus pääsi nyt tutustumaan
toiseen Ilmavoimien tukikohtaan Ilmasotakoulun killan
vierailun yhteydessä. Keväällä vierailimme Karjalan Lennostossa. Kiitos Ilmasotakoulun vierailun isännille Pekka
Haavikolle, Timo Kotisaarelle ja Aki Puustiselle antoisasta
ja mielenkiintoisesta iltapäivästä! Ryhmäkuva Pekka
Haavikko.
i

Everstiluutnantti Pekka Haavikko.
Kuva Ossi Kurki.

tusta Ilmasotakoulu antaa kaikille ilmapuolustuksen haaroille paitsi Hornet-ohjaajille.
Koulutusta annetaan sotilasammatillisesta
koulutuksesta aina sotatieteelliseen koulutukseen saakka. Ilmasotakoulu tekee tiivistä
yhteistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Johtamistaidon opiston ja Jyväskylän
yliopiston kanssa.

Täällä on positiivinen signaali
– Yhteisen askelmerkin löytyminen vie tietenkin aikaa, mutta uskon, että me marssimme täällä jo samaa tahtia, totesi Ilmasotakoulun apulaisjohtaja everstiluutnantti
Pekka Haavikko uudesta Ilmasotakoulun organisoinnista; entisen kolmen erillisen koulutushaaran yhdistämisestä ja sijoittamisesta
Jyväskylän varuskuntaan Tikkakoskelle.
– Kaikki olemme yllättyneitä siitä, kuinka
hyvin tähän mennessä on uudistusprosessissa onnistuttu. Tilat ovat hyvät, on pystytty
vastaamaan niihin tehtäviin, mitä meille on
asetettu; esimerkiksi henkilökunnan koulutuksen osalta ja lentokoulutuksen intensiteettikin on mahtunut hyvin tälle kentälle.
Täällä on ollut positiivinen ilmapiiri joka
taholla, tiivisti koulun apulaisjohtaja, everstiluutnantti Haavikko kokemustaan Ilmasotakoulun alkuvaiheita arvioidessaan.
– Myös rahoituksen puolesta on pysytty hyvin siinä budjetissa, mikä meille on annettu.
Mitä me olisimme voineet enempääkään pyytää tai tehdä, sillä meidän normaalitoiminta
on voitu hoitaa myönnetyllä rahoituksella,
kertoi everstiluutnantti Haavikko. Pienenä
haasteena hän näki oman toiminnan tarkemman suunnittelun ja tehostamisen, mistä voisi
löytyä säästöjäkin. Tarkempaa suunnittelua
voisi hänen mielestään kohdistaa mm. laatuja strategia-asioihin, missä hän olettaisi kehittämistarvetta lähinnä olevan.
– Ossi Kurki
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Sotilaslentäjän fyysinen kuormittuminen,
kunto ja työperäiset terveyshaitat
Kaikissa nykyaikaisissa ilma-aseissa tuskaillaan
fyysisten kuormittumisongelmien kanssa, joten tietoja vaihdetaan julkaisuissa varsin avokätisesti. Yksi olennaisista tutkimusongelmista
olikin selvittää, kuinka paljon suomalaiset lentäjät kokevat lentotoiminnan fyysisestä kuormittavuudesta johtuvaa tuki- ja liikuntaelinoireilua, kansankielellä niska- ja selkävaivoja, ja
miten paljon vaivoista on haittaa. Tätä varten
kerättiin tieto kaikilta sotilaslentäjiltä vuosina
2004 - 2005 kyselynä ilmailulääketieteellisessä vuositarkastuksessa sekä noin 70 ohjaajalta
täydellinen terveydentilan seuranta vuosina
1996 – 2008.
Tutkimuksen toteutus
Suomen ilmavoimien lentotoimintaperäisen
tuki- ja liikuntaelinoireilun esiintyvyys on
yksi maailman korkeimmista. Tulos kuvastaa äärimmäisen tehokasta ja fyysisesti kuormittavaa lentokoulutusjärjestelmää. Kolikon
kääntöpuoli ja tehokkuuden hinta vain on tuo
korkea henkilökohtainen oireiluaste, vaikka se
ei varsinaisesti rauhan ajan toimintojen intensiteetin ja operatiivisten tehtävien hoitoa organisaation tasolla haittaisikaan.
Eräänlaista lentouran trigger- tai cut off
–pistettä, jossa työperäinen oireilu erityisesti
alkaa näkyä, etsittiin mallintamalla lentäjien
henkilökohtaista G-kertymää. Koneyksilöi10
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tähän on seurattu lentokoneteknillisellä alalla
jo maailman sivu. Koska HW:n kiihtyvyysmonikertoja keräävä ja välillisesti rakenteiden
ikääntymistä seuraava järjestelmä ei kykene reaaliaikaiseen koetun painovoiman muutoksen
ja sen kertymän laskentaan, jouduttiin käytettävistä olevasta datasta laatimaan erityinen
yhtälö. Jokaisen seurantajoukkoon kuuluvan
G-ylityksistä tuotettiin eräänlainen ”G-spektri”, tyypillinen G-vaihtelun hajontakuvio, ja
lentotunneista suhteessa aikaan rakennettiin
teoreettinen G-indeksi, ”väsymisindeksi”.
Tällainen piste löytyi vajaan 200 HW-lentotunnin kohdalla, jonka jälkeen lentäjät ovat
erityisen alttiita missä tahansa lentouran vaiheessa ylikuormittumaan fyysisesti ja saamaan
työperäisiä oireita. Tämä tutkimuksen osuus
toteutti ensimmäistä kertaa Suomessa rakenteellisen väsymisen ymmärtämisen menetelmää ihmisellä. Indeksi vaatisi reaaliaikaiseen
seurantaan kehittyneempää teknologiaa ja laskentamallia, mutta ensi askel ns. lentäjän Gindeksin luomiseksi on nyt otettu.  
Kolmanneksi kiinnostuksen kohteena oli,
millaiset taustatekijät ennakoivat mahdollista
sotilaslentäjän työperäistä tukirankaoireilua, ja
erityisesti, missä määrin fyysinen kunto on yhteydessä vaivoihin. Käytetyissä tilastomalleissa
laskettiin lähes neljääkymmentä ”Psykon” sotilaslääketieteellisen valintavaiheen muuttujaa
hyödyntäen suhteellisia riskejä työperäiseen

oireilun esiintyvyyteen. Kaikki suojaavat tekijät olivat fyysisen kasvatuksen toimialaan
kuuluvia.
Lentäjien fyysinen kuormittuminen
Lentäjää näyttivät suojaavan terveysongelmilta
erityisesti hallittu alaraajojen motoriikka valintojen hyppelytestissä ja korkea kaulan lihasten voimataso. Motorinen hallinta kuvasti sitä,
että lentäjäkandidaatti oli treenannut työn
kannalta olennaisia kineettisiä ketjuja tuki- ja
liikuntaelimistössään jo ennen palvelukseen
astumistaan. Fyysinen harjoittelu oli jo kouluaikana suuntautunut ammatin kannalta
suotuisasti. Kaulavoimat todennäköisesti eivät absoluuttisesti olleet merkittävä asia, vaan
enemmänkin
lihastasapainokysymyksenä:
tasapainoinen suorituskyky niskan ja kaulan
monimutkaisessa rakenteessa vähentänee ilmatilan tarkkailussa syntyvää kuormittumista.
Ongelmia puolestaan lisäsivät huomattavimmin korkeat lentotaidon pisteet alkeiskoulutuksessa, joka todennäköisesti lähinnä kertoi
siitä, että taitavat lentäjät pystyvät jatkokoulutuksessaan tehokkaasti käyttämään koneen
koko suorituskyvyn ja samalla kuormittamaan
myös kehoaan äärimmäisesti. Ongelmien aiheuttamaa haittaa vähensi merkittävästi urheilijatasoinen, erinomainen lihaskunto, joskin
myös kestävyysominaisuuksiltaan erinomaiset
lentäjät tarvitsivat muita vähemmän terveyspalveluja työperäisiin oireisiinsa. Korostan tässä erinomaisen kunnon tasoja, hyväkään kunto ei näyttänyt riittävän suojaavaksi tekijäksi.
Suomalaiset lentäjät kestävät varsin hyvin vertailun muiden ilmavoimien lentäjien
minimikunto-ominaisuuksiin. Monilla ilmavoimilla on kuitenkin erilaisiin lentotehtäviin
selvästi asetettu tavoitetaso, johon tietoisesti
fyysisellä valmennuksella pyritään; minimitaso on vasta ”lähtökynnys” sotilaslentäjän ammattiin. Lentäjät olivat keskimäärin kaikissa
ominaisuuksissa muita suomalaisia sotilaita
kovakuntoisempia. Kunto riittää taatusti lähes
mihin tahansa sotilastyöhön ja sotilaslentämisen ”peruspärjäämiseen”, mutta tutkimus
ei tukenut lentäjien kuntotasojen riittävyyttä

työn erityiskuormituksen hallintaan. Tästä viimemainitusta on ensisijaisesti kysymys, ja voi
olla, että fyysisen suorituskyvyn alan mahdollisuudet operatiivisen kyvyn ylläpidossa eivät
ole Ilmavoimissa menneinä vuosina hahmottuneet riittävästi.
Lentokoulutuksen merkitys
Vaikutti siltä, että lentokoulutuksen tavoitteita
oli asetettu voimakkaasti kognitiivisin, oppimisen nopeutta ja tehokkuutta korostavin perustein. Tuloksista syntyi kuva, että lentokoulutusorganisaatio luotti ilmailulääketieteellisen
valintajärjestelmän pystyvän valitsemaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan ”valmiin” joukon, joka
tulee selviytymään koulutuksen haasteista tuo
korkea valintataso ylläpitämällä.
Tämä ei näyttänyt toteutuvan: ollessaan
operatiivisesti taitavimmillaan lentäjät olivat
fyysisesti kaikkein matalimmassa kunnossa
lentourallaan, lähempänä istumatyöntekijöitä kuin urheilijoita. Kuntoprofiili on ”riippumattomainen”: lentouran alussa ja lopussa
kohtalaisen hyvä, mutta keskellä vain tyydyttävä. Syyt lienevät hyvin inhimillisiä: ihmisen
elinkaaren sosiaaliset tekijät, perheiden perustaminen, kodin rakentaminen jne. vaatinevat
huomattavasti aikaa, jota ei enää jää fyysisen
suorituskyvyn ylläpitämiseen, saati kehittymiseen vaadittavalle harjoittelulle.
Lentokoulutusohjelma laukaisee lentäjän
fyysiseen ylikuormittumiseen johtavan jatkumon. Työkaluja sotilaan fyysisen kuormituksen hallintaan koulutetaan, kehitetään ja tutkitaan ensisijassa liikuntatieteiden, ei (sotilas)
lääketieteen alalla, vaikka näin ”lääkärijohtoisesti” usein ehkä tavataan ajatella: lihasten
sähköinen aktivaatio, elimistön hormonaaliset
vasteet syljestä, verestä ja virtsasta rasituksessa,
stressaantuneisuuden tilan arviointi sydämen
sykkeen vaihtelusta, valmentaminen ja harjoittelu fyysisen suorituskyvyn reservin lisäämiseksi työn kuormaan nähden jne. Jos lentokaluston operatiiviseen toimintakykyyn on
jo vuosia panostettu, miksei sitä myös toteutettaisi järjestelmiä käyttävän avainhenkilöstön osalta? Tulevaisuudessa lentäjälläkin lienee
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sellainen reaaliaikainen kuormittuneisuuden
tilan henkilökohtainen seurantajärjestelmä,
että hän laivueen kahviossa ”kuppiin sylkiessään” ja vaikkapa jonkinlaisella rannelaitteella
sykettä seuratessaan saa omasta tilastaan arvion, lähteäkö vielä lentokierrokselle vai vaatiiko
elimistö palautumista.
Lentäjien työterveyden kehittäminen
Seuranta-ajan Ilmavoimien resurssit lentäjäin
fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen vaikuttivat näin ollen jossain määrin alimitoitetuilta. Aiemmin mainitun noin 200 HW-tunnin
edellä on hyvinkin 3,5 vuotta varusmies- ja
kadettikurssiaikaa, joka toistaiseksi on täysin
käyttämättä ammatillisen ja tavoitteellisen
fyysisen valmentautumisen suunnassa. Ilmavoimien liikuntahenkilöstö ei tutkimuksen
aikana aktiivisen valmennuksellisesti osallistunut lentäjien koulutukseen. Monia vastuita oli
siirretty Sotilaslääketieteen keskukselle, jossa
ei kuitenkaan palvele liikunnan ammattilaisia.
Sotilaslääketieteen alalla on tehty esimerkillistä ja pitkäjänteistä työtä lentäjien työterveyshuollollisessa mielessä, mutta fyysisen suorituskyvyn kysymyksissä olennaisin voimavara,
Puolustusvoimien sotilaan suorituskyvyn asiantuntijajoukko on edelleen käyttämättä. Yhteistyö olisi voimaa, etenkin, kun Puolustusvoimien resurssit ovat kovin rajalliset.
Tahdon voimakkaasti korostaa sitä, että teknisiä järjestelmiä käyttävät edelleenkin inhimilliset toimijat, joiden toimintakyky ratkaisee, miten tehokkaasti ”kovaa rautaa” kyetään
käyttämään taktisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Toistaiseksi ilmailufysiologin tuntuma tavoitteisiin on ollut ”kuin
valmentaisi joukkoa olympialaisiin, tietämättä
ihan tarkkaan, mihin lajiin aiotaan osallistua”.
Tähän toivottavasti on tulossa nopeaa kehitystä. Parissa vuodessa moniin tutkimukseni
yksityiskohtiin on jo näytetty tarttuvan niin
Ilmavoimien fyysisen kasvatuksen kuin sotilaslääketieteen alankin voimin. Tulevaisuus näyttäytyy siis lupaavalta, ovathan monet keinot
toistaiseksi kokonaan hyödyntämättä.
12
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Harri Rintala
Sotatieteiden tohtori,
liikuntatieteiden lisensiaatti,
kasvatustieteiden maisteri,
Ilmailufysiologi evp. Rintala toimii
tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa
opettajana liikuntatietellisessä tiedekunnassa. Harri
Rintala työskenteli Ilmavoimissa lähes 25 vuotta. Yli 17
vuotta kestänyt hanke lentäjien työssä
kuormittumisen piirteistä päätyi v. 2012 lopulla
väitöskirjaksi.”Sotilaslentäjän fyysinen suorituskyky

sekä työperäiset tuki- ja liikuntaelinoireet” .
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2375-7

Miten lentäjien työn
kuormittavuutta voidaan hallita?
Keskeisimmät toimenpidesuositukset tutkimuksessa olivatkin sotilaslentäjän työn kuormittavuuden hallintaan liittyviä:
•
•

•
•
•

sotilaan fyysisen suorituskyvyn
asiantuntijat ”sisään” lentokoulutusjärjestelmään,
lentokoulutusohjelmien osien fyysisen kuormittavuuden mittaukset
kokonaiskuormituksen paremmaksi
ymmärtämiseksi ja ”lajianalyysin”
laatimiseksi,
yksittäisen lentäjän kuormittuneisuuden tasojen ja G-kertymän
määrittäminen,
ammattispesifi fyysinen valmentautuminen jo Lentoreserviupseerikurssilta
alkaen sekä
palautumisen aktiivinen edistäminen.

Kaiken kaikkiaan keskeisin viesti oli, että sotilaslentokoulutusta suunniteltaisiin jatkossa
ilmeisen epätoivotun fyysisen ylikuormittumisen ennaltaehkäisyn ja kuormituksen
hallinnan periaattein, siivellä kognitiivisten
tavoitteiden kanssa. Painotan, että suositukset eivät ole missään nimessä lopettamassa ns.
kovaa lentämistä eikä kansainvälisesti arvostet-

tua suomalaista sotilaslentokoulutusta, mutta
koulutuksen kovuus voidaan toteuttaa myös
fysiologisesti huomattavasti hallitummin kuin
on ollut tapana.
Lentäjien rekrytointiin suositeltiin myös
ohjeistusta viimeistään lukioikäisten fyysisestä
harjoittelusta; tämä tukisi tulevaa ammattia.
Kansainvälisyys silmällä pitäen voisi olla hedelmällistä käynnistää vertailuhankkeita vaikkapa harjoitteiden vaikuttavuudesta lentotyön
kuormittavuuden hallinnassa, eivätkä lentäjän
perimäänkään liittyvät tekijät tahi lentovarustepolitiikka suinkaan ole loppuun kaluttuja
aihepiirejä.
Yhteistyön kehittäminen

HW-vaihe tulisi täysipainoisesti käyttää myös
fysiologisten tekijöiden vahventamiseen,
mainitun kognitiivisen oppimisen rinnalla.
Yliopistostatus tarjoaa täydellisen synergiaedun Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen
tiedekunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön.
Tässä kannattaisi pyrkiä vahvaan moniammatilliseen lähestymiseen: operatiivinen suunnittelu, sotilaslääketiede, Puolustusvoimien
fyysisen suorituskyvyn asiantuntija-ala ja Liikuntatieteellisen tiedekunnan resurssit samassa pöydässä takaisivat ennennäkemättömän
vahvan pohjan sotilaslentäjän toimintakyvyn
ylläpitämiselle ja ennakkoluulottomalle, kaikkien osapuolien näkemykset hyödyntävälle
kehittämisajattelulle.

Ilmasotakoulu vahvistuu vuoden 2015 jälkeen
lentokoulutuksen kehdoksi. Tämä VN- ja
Pilven Veikon toimitus pyysi Ilmavoimien ylilääkäri Leinolta kommentteja,
joita Rintalan väitöskirjassa esitettyihin asioihin.

Tuomo Leino,
Ilmavoimien ylilääkäri, lääkintäeverstiluutnantti

Ohjaajien kaularangan oireilun
ennaltaehkäisy Ilmavoimissa
+Gz-kuormitukseen liittyvät riskit kaularangan osalta on tiedostettu Ilmavoimissa
jo 1990-luvulla. Ilmavoimat on ohjaajien
kaularankaoireilun tieteellisen tutkimuksen
uranuurtaja ja on maailman kärkeä edelleen. Katsausartikkelissa (Shiri et al 2014)
on myös kyseenalaistettu pelkän +Gz kuormituksen merkitys kaularangan välilevyjen
kulumasairaudessa. Ainakin geeniperimällä
on merkittävä rooli välilevyrappeuman kehittymisessä. Rintalan väitöskirjatyö kuvaa
tilannetta Hawk-ohjaajien osalta 2000-luvun
alkupuolella.
Voidaan todeta, että paljon on tehty ohjaajien kaularangan oireilun ennaltaehkäisemiseksi ja paljon on vielä työn alla. Yhdyn

Rintalan toteamuksiin siinä, että ohjaajien
fyysistä harjoittelua tulisi vielä tehostaa ja
lentosuorituksiin valmistautuminen edellyttää myös oman kehon valmistamista maksimaaliseen kuormitukseen lämmittelyllä.
Analogia huippu-urheilijaan on tässä mielessä ilmeinen. Ilmavoimissa on tällä hetkellä
meneillään 15 vuoden prospektiivinen casecontrol-tutkimus, missä kaularangan välilevyjen kulumisnopeutta selvitään. Lääkintämajuri Sovelius ja työfysioterapeutti Sanna
Feberg osallistuvat parasta aikaa kansainväliseen NATO neck pain working group-työskentelyyn. Olemme huomanneet, että myös
kansainvälisesti osaamistamme arvostetaan
suuresti.
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*) eli noin

G-voima
"G-voima on kiihtyvyyden yksikkö. Yksi G tarkoittaa Maan painovoiman tuottamaa putoamiskiihtyvyyttä *). Painottomuudessa kiihtyvyys on 0 G:tä. G-voimaa
käytetään varsinkin ihmiseen kohdistuvasta kiihtyvyydestä puhuttaessa.
G-voima ei siis nimestään huolimatta ole voiman yksikkö"

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lähde: Wikipedia
Taustakuva Ilmavoimat

kaikki HW1 vaiheen oppilaat käyvät sentrifugissa koulutuksen, mihin liittyy fyysinen valmistautuminen
suuren G-kuormituksen lentoihin sekä palauttavien harjoitteiden opastus henkilökohtaisesti Puolustusvoimien fysioterapeutin toimesta
laivuerakennuksissa on ajanmukaisesti varustettu liikuntatila ja jokaista laivuetta palvelee fysioterapeutti
lentokadettien liikuntaleireille osallistuu myös Puolustusvoimien fysioterapeutti. Jokainen oppilas saa tietoa fyysisen kunnon tilanteesta ja henkilökohtaisista kehittämistarpeista
Ilmailulääketieteen keskuksessa sotilaslentäjien vuositarkastukseen liittyen tehdään fysioterapeutin tutkimus ja tämän perusteella harjoitusohjelmaa muokataan lentäjäkohtaisesti
raskaiksi todetut Alpha 300 -kypärät on vaihdettu kevyempiin ja paremmin istuviin HGU-55/P -kypäriin
sotilaslentäjien ilmailulääketieteellisissä kelpoisuusvaatimuksissa on mukaan kuntotestivaatimus johtuen
työn korkeasta fyysisestä kuormituksesta. Näin ei ole missään muualla maailmassa.
lentovarusteita on parannettu. Aiemmin kaularangan ryhtiä haitannut pelastusliivi on vaihdettu Hawkohjaajilla samanlaiseksi taisteluliiviksi kuin Hornet-ohjaajilla. Lisäksi sotilaslentäjille voidaan tehdä henkilökohtainen alaselkätuki parantamaan ohjaamoergonomiaa.
fysioterapeutin ja lennonopettajan toimesta järjestetään jokaiselle ikäluokalle kypäräkoulu, missä nuorille
hävittäjälentäjille opetetaan lähi-ilmataistelun tähystystekniikoita. Työergonomia ja koko ylävartalon käyttö tähystysliikkeissä käydään läpi työtapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja kuormituksen hallitsemiseksi.
kaikkien sotilaslentäjien koko selkäranka magneettikuvataan ennen kuormittavan hävittäjäkoulutuksen
alkua
Ilmavoimien ylilääkärin johtama selkätyöryhmä käsittelee oireilevien ohjaajien hoitoa ja kuntoutusta
säännöllisesti. Selkätyöryhmässä työskentelee myös ulkopuolisia huippuasiantuntijoita, mm. radiologian
professori, fysiatrian dosentti, neurokirurgi, työfysioterapeutti sekä selkäasioihin perehtynyt ortopedi.
lentoRUK-valintoihin liittyen tehdään vartalon hallintaan ja lihasvoimaan liittyvää arviointia fysioterapeutin toimesta. Lisäksi arvioidaan, onko hakijalla liikunnallisen asenne ja elämäntapa.
laivueille on tehty harjoittelua, lämmittelyä ja palautumista ohjaava liikuntatilojen seinäkuvasto
palautumisen merkitys G-lentojen jälkeen on ymmärretty. Vielä 2000-luvun alkupuolella lennettiin neljä
HW-lentokierrosta päivässä ja nykyisin pyritään vain yhteen suuren G-kuormituksen lentoon vuorokaudessa. ILMAVE on määritellyt ohjaajakohtaisen kumulatiivisen G-kuormituksen 13 FI/1000 lentotuntia.
Pilven Veikko 2/2015

Lääketieteen tohtori Roope Soveliuksen väitöskirja 2014

"Cervical loading analysis of fighter pilots - studies on cumulative loading, contributing factors and interventions"

http://tampub.uta.fi/handle/10024/94941.
Sen löydöksiä olivat:
• tehostettu ylävartalon harjoitusinterventio vähensi lennonaikaista
kuormittumista niskan lihaksistossa
• trampoliiniharjoittelua voidaan käyttää tehokkaasti niskan lihaksiston harjoittamiseen
• lentäjäkohtainen lannetuki parantaa istuinergonomiaa heittoistuinkalustolla
ja saattaa vähentää kuormittumista
• kypäräkokonaisuuden paino ja massakeskiö vaikuttavat
merkittävästi niskan kuormitukseen (NVG)
• pakkanen lisää kaularangan lihasten kuormitusta ja lihasten lämmittely
sekä kypärähupun käyttö on suositeltavaa

BAANA 2015
Ruotsalaiset ensimmäistä kertaa maantietukikohtaharjoituksessa Hosiolla
Ranuan länsipuolella sijaitseva Hosion maantietukikohta oli ahkerassa käytössä BAANA
2015 -lentotoimintaharjoituksessa, joka toi
lentävää kalustoa 2200 metriselle kiitotielle
200 läpilaskun päivävauhtia. Hosion maantietukikohdan päällikkö majuri Seppo Daavittilan mukaan kiitotieltä suoritettiin lähes
800 lentoonlähtöä ja laskua, osa pimeällä.
Syyskuun lopussa pidetyn harjoituksen yhteydessä toteutettiin lisäksi Cross Border Training (CBT) -yhteistoimintakierros Ruotsin ilmavoimien kanssa. CBT-toimintaan osallistui
kaksi Hornetia ja kaksi JAS Gripeniä. CBTkierokselle osallistuneet JAS Gripenit lensivät
Hosiolle Luulajan tukikohdasta ensimmäistä
kertaa suomalaiseen maantietukikohtaan.
Ruotsalaisosaston johtaja everstiluutnantti
Joakim Hjorth on tyytyväinen yhteistoimintaan. – Ruotsilla ja Suomella on takana hyvä

ja pitkäkestoinen ilmayhteistyö. Tavoitteena
olisi saada vastaava kuvio myös maantietukikohtatoimintaan.
Paremmalla säällä enemmän suorituksia
Hosion maantietukikohdan päällikkö majuri
Seppo Daavittilan mukaan kiitotieltä suoritettiin lähes kahdeksansataa lentoonlähtöä ja
laskua. Yksittäisten lentosuoritusten määrässä
tavoitteisiin päästiin Hornetien osalta.
– Harjoituksesta jäi todella hyvä maku ja
suunnitelman mukaisesti edettiin. Ainoa, mihin olisi toivonut parannusta, oli keli.
Ennen harjoitusta suurin huolenaihe, etenkin maantietukikohdan lentoturvallisuusnäkökulmasta, oli Hosion lähistön hirvieläimet. Harjoituksessa toiminut ”Poropäivystys”
huolehti kuitenkin eläimet pois alueelta eikä
lähempänä kiitotietä olleelta sisäkehältä edes
tullut havaintoja.
Lähde: www.ilmavoimat.fi
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BRTE 22 -koulutustapahtuma
Suomi mukana kansainvälisessä BRTE 22 -koulutustapahtumassa

Suomen ilmavoimat osallistui kahdella
F/A-18 Hornetilla Baltic Region Training
Event 22 (BRTE 22) -koulutustapahtumaan
29.–30. syyskuuta. Koulutustapahtuma oli
NATOn johtama ja Liettuan isännöimä.
Lentotoiminta toteutettiin Viron, Latvian
ja Liettuan ilmatilassa sekä kansainvälisessä
ilmatilassa. Suomen Hornetit operoivat Karjalan lennostosta. Koneet kävivät lentokierrosten välillä laskussa Liettuan Šiauliain tukikohdassa, mutta palasivat illaksi Rissalaan.
Ilmavoimat harjoitteli ilmasta-ilmaan-tehtäviä eli tunnistuksia ja torjuntoja. Koneet olivat ilman kovaa aseistusta. Baltiassa järjestettävien BRTE-tapahtumien päätavoitteena on
Itämeren alueen turvallisuuden ja valvonnan
kehittäminen. Lisäksi Suomen kansallisena

LIVEX 2015
Vuoden laajimman ilmaoperaatioharjoituksen
tavoitteena oli kouluttaa henkilökuntaa, reserviläisiä ja varusmiehiä sodanajan tehtävään kaikilla ilmasodankäynnin ydinalueilla. Lokakuun
5.–9. koko valtakunnan alueella järjestettyyn
tapahtumaan osallistuivat kaikki Ilmavoimien
joukko-osastot.
"Harjoituksen aikana testattiin ilmavoimien
taistelutavan mukaiset operatiivisen johtamisen sekä tulenkäytön johtamisen ketjut - molemmat toimivat", tiivistää everstiluutnantti
Joni Mahonen Ilmavoimien esikunnasta.
Harjoituksesta kerätään laaja palaute ja lopputulos analysoidaan tarkasti. Toimintatapoja, johtamista ja suorituskyvyn käytön harjoittelua kehitetään havaittujen tarpeiden mukaan edelleen.
Harjoituksen aikana lennettiin noin 800 lentosuoritusta. Parhaimmillaan ilmassa oli yhtä
aikaa koko harjoitukseen osallistuva kalusto eli
viitisenkymmentä konetta.
16

Pilven Veikko 2/2015

tavoitteena on ilmaoperaatioita johtavien
johtokeskusten yhteistyön kehittäminen.
NATO on järjestänyt BRTE-tapahtumia
säännöllisesti vuodesta 2008 alkaen. Tapahtumaa isännöi vuorollaan Viro, Latvia tai
Liettua. Suomi liittyi harjoituskokoonpanoon vuonna 2012 ja on osallistunut siitä
lähtien vuosittain 2–3 koulutustapahtumaan. Nykyinen nimi jää historiaan, sillä
toiminta jatkuu huhtikuussa 2016 nimellä
Ramstein Alloy.
Lähde: www.ilmavoimat.fi

"Harjoituksen aikana testattiin
ilmavoimien taistelutavan mukaiset operatiivisen johtamisen
sekä tulenkäytön johtamisen
ketjut – molemmat toimivat"
”Pääsimme harjoittelemaan esimerkiksi ilmasta maahan -toimintaa osana ilmaoperaatioiden kokonaisuutta ensimmäistä kertaa tässä
laajuudessa ja saimme arvokasta palautetta
käytännön toiminnasta”, Mahonen kertoo.
Ilmavoimien Hornet-kalustolle on luotu
elinkaaripäivityksen (MLU2) yhteydessä ilmasta maahan -iskukyky. Uuden suorituskyvyn
luominen on ollut osa Puolustusvoimien kaukovaikutuskyvyn kokonaisuuden kehittämistä,
ja se antaa Ilmavoimille mahdollisuuden tukea
kaikkien puolustushaarojen yhteisoperaatioita
nopealla ja kauaskantoisella asevaikutuksella.

Ilmavoimien vuoden pääharjoitus testasi Ilmavoimien taistelutavan
Koko Ilmavoimien Hornet-kalusto on määrä
päivittää MLU2-tasoon vuoden 2016 loppuun
mennessä.
Reserviläiset merkittävässä roolissa
Pääosa Ilmavoimien tämän vuoden kertausharjoituksista pidettiin LIVEX:in yhteydessä. Harjoitus oli puolustusvoimauudistuksen
jälkeen Ilmavoimissa ensimmäinen, jossa oli
mahdollisuus laajamittaiseen reserviläisten
kouluttamiseen. LIVEX:in aikana kertaamassa
oli noin 1500 ilmavoimien reserviläistä. Heidät oli sijoitettu pääasiassa Rissalan, Pirkkalan,
Hallin ja Vieremän tukikohtiin.
"Harjoituksen aikana ovat ilahduttaneet
etenkin hyvät palautteet reserviläisten osaamisesta ja innokkuudesta", Mahonen toteaa.

Mukana oli noin 1500 reserviläistä, 800
henkilökuntaan kuuluvaa sekä noin 100 varusmiestä. Harjoituksessa operoitiin 30 F/A18 Hornet -monitoimihävittäjällä, 12 Hawksuihkuharjoituskoneella sekä Ilmavoimien
kuljetus- ja yhteyskonekalustolla. Lisäksi
harjoitukseen osallistui Maavoimien NH90kuljetushelikopteri.
Harjoituksen johti ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri.
Lähde: www.ilmavoimat.fi
Kuvituskuvana Ilmavoimien kuva
F/A-18 Hornet
ilmasta-ilmaan -varustuksessa
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Trident Juncture 15 -harjoitus
Ilmavoimat osallistui Naton johtamaan laajaan Trident Juncture 15 (TRJE15) -kriisinhallintaharjoitukseen, joka järjestettiin 3.10.
– 6.11. Harjoituksen isäntämaina toimivat
Espanja, Portugali ja Italia. Suomesta harjoitukseen osallistui ilmavoimien hävittäjäosasto sekä maavoimien erikoisjoukkoja.
TRJE15-harjoitus koostui esikuntavaiheesta ja taisteluharjoitusvaiheesta, johon
Ilmavoimat osallistui kuudella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä. Ilmavoimista
harjoitukseen osallistui noin 80 palkattuun
henkilöstöön kuuluvaa. Suomen Hornethävittäjät tukeutuivat Bejan tukikohtaan
Portugalissa samoin kuin Ruotsin ja Norjan
hävittäjäosastot.
TRJE15-harjoituksessa lennettiin päivittäin 2–3 lentokierrosta, joista yksi on
suurempi yli 20 ilma-aluksen COMAO
(Combined Air Operations) -kierros. Lentotoiminta toteutettiin pääsääntöisesti Portugalin ja kansainvälisessä ilmatilassa. Muuta-

missa ilmaoperaatioissa lennettiin Portugalin
rajan yli Espanjan ilmatilaan.
Trident Junctureen, Naton tärkeimpään
harjoituskokonaisuuteen vuonna 2015, osallistui joukkoja kaikkiaan 30 maasta. Mukana oli sekä Naton jäsen- että rauhankumppanuusmaita.
Suomen Ilmavoimien harjoitteli isojen
lento-osastojen toimintaa ja toiminnan
suunnittelua realistisissa skenaarioissa. Laaja
harjoitus mahdollisti monikansallisen yhteistoimintakyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen kustannustehokkaalla ja monipuolisella
tavalla. Harjoitus oli puolustusministerin
vuosittain hyväksymän, Puolustusvoimien
kansainvälisen harjoitustoiminnan vuosisuunnitelman mukainen.
Suomen ilmavoimien osalta järjestelyistä
vastasi Karjalan lennosto.
Lähde www.ilmavoimat.fi

f

Nro 1 maaliskuu 2000

" Isänmaa ei ole ainoastaan
maankamara, jolla astumme ja
vesi, joka rantojamme huuhtelee,
vaan myös yllämme väreilevä ilma."
13.X11.1935
MANNERHEIM
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Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Insinööriprikaatikenraali Kari Renko
Logistiikkalaitoksen apulaisjohtaja
Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän
uudistaminen oli yksi suurimmista puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tehdyistä
muutoksista. Muutoksen ytimessä on vuoden 2015 alussa toimintansa aloittanut Puolustusvoimien logistiikkalaitos. Laitos vastaa
puolustusvoimien logistiikan järjestelyistä
sekä materiaalisen suorituskyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä. Logistiikan rauhan ajan
rakenteen uudistuksella ja Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksen perustamisella oli suunniteltu saavutettavan yhteensä 25 miljoonan euron vuosittaiset rakenteelliset säästöt.
Tämä säästötavoite tullee jopa jonkin verran
ylittymään.
Logistiikkalaitoksen perustaminen,
organisaatio ja tehtävät
Logistiikkajärjestelmän keskittämiseksi lakkautettiin Maavoimien materiaalilaitos, Merivoimien materiaalilaitos ja Ilmavoimien
materiaalilaitos ja niiden toiminnat siirrettiin logistiikkalaitokseen. Merivoimien esi-

kunnan materiaaliosastolta laitokseen siirtyi
puolustusmateriaalin hankintatoiminta sekä
kaupallinen toiminta. Puolustusvoimien
Johtamisjärjestelmäkeskuksen hankeyksiköstä ja Johtamisjärjestelmäkeskuksen esikunnasta Espoosta ja Jyväskylästä siirrettiin
toimintoja Logistiikkalaitokseen. Maavoimien materiaalilaitokseen kuulunut Räjähdekeskus liitettiin perustettavaan logistiikkalaitokseen sellaisenaan. Lisäksi lakkautettiin
Hämeen rykmentin Huoltokoulu sekä Pääesikunnan alainen Sotilaslääketieteen keskus
ja niiden toiminnat siirrettiin logistiikkalaitokseen.
Logistiikkalaitoksen päätehtävänä on
kaikissa valmiustiloissa ja kaikissa toimintaympäristöissä luoda edellytyksiä puolustusvoimien suorituskykyjen käytölle ja
operaatioiden toimeenpanolle sekä kehittää,
ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön
ja järjestelmien toimintakykyä sekä materiaalin käyttökelpoisuutta.
Tämä tehtävä jakaantuu kahteen pääosaan:
puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn rakentamiseen ja ylläpitoon sekä logististen palvelujen tuottamiseen puolustusvoimien joukoille.
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Lisäksi logistiikkalaitos:
•
•
•
•
•
•

•
•

vastaa puolustus- ja turvallisuushankintojen toteuttamisesta puolustusvoimissa
omistaa puolustusvoimien sotavarustuksen ja
vastaa materiaalin kunnossapidosta ja elinjakson
hallinnasta
liittää puolustusvoimat osaksi kansallista ja kansainvälistä logistiikkajärjestelmää
vastaa puolustusvoimien lääkintähuollon järjestelyistä
vastaa puolustusvoimien tilahallinnan järjestelyistä
toimii puolustusvoimien osalta kemikaaliturvallisuuslain ja ympäristösuojelulain tarkoittamana
toiminnan harjoittajana ja vastaa maankäyttö- ja
rakennuslain määrittämistä tehtävistä
toimii pääesikunnan ja puolustushaaraesikuntien logistiikan ja materiaalialan teknisenä asiantuntijana
tukee Rajavartiolaitoksen logistiikan järjestelyjä

Logistiikkalaitoksessa työskentelee yli 2200
henkilöä 43 paikkakunnalla. Toimipaikkojen
suurta määrää selittää se, että jokaisessa varusmieskoulutusta antavassa varuskunnassa on
laitokseen kuuluvan Sotilaslääketieteen keskuksen toimipiste. Lisäksi Puolustusvoimien
varastoalueet kuuluvat logistiikkarykmenttien
organisaatioihin. Henkilöstömäärällä mitattuna laitoksen suurimmat toimipaikat ovat Tampere, Jyväskylä, Turku ja Riihimäki. Laitoksen
vuosibudjetti on noin 1300 miljoonaa euroa,
eli likimain puolet koko puolustusbudjetista.
Logistiikkalaitos on suoraan pääesikunnan
alainen. Laitoksen toimintaa ohjaa puolustusvoimien sotatalouspäällikkö apunaan Pääesikunnan logistiikkaosasto. Laitos on yksi
puolustusvoimien tulosyksiköistä. Laitoksen johtajana on 1.1.2015 alkaen toiminut
kenraalimajuri Timo Rotonen.
Logististen palvelujen tuottaminen
Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä muodostuu sotilaallisesta komponentista (pääesikunta, logistiikkalaitos ja puolustushaarojen
logistiikka) sekä siviilikomponentista (kumppanit ja muu elinkeinoelämä). Logistiikkajärjestelmä on yhtenäinen tuotanto-, tukeutumisja palveluverkosto, joka toimii sekä verkottuu
20
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kansallisesti ja kansainvälisesti. Tavoitteena
on, että puolustusvoimauudistuksen jälkeen
logistiikkajärjestelmä toimii yhtenäisellä tavalla puolustusvoimissa.
Logistisen tuen järjestelyjen johtamisesta
logistiikkalaitoksessa vastaa laitoksen esikunnan logistiikkaosasto. Se suunnittelee ja ohjaa
logistiikkalaitoksen operatiivista toimintaa ja
valmiussuunnittelua, sekä suunnittelee teollisuuden valmiuteen liittyvät asiakokonaisuudet.
Lisäksi logistiikkaosasto suunnittelee ja ohjaa
puolustusvoimien täydennysten, kuljetusten,
materiaalihallinnon ja varastoinnin järjestelyitä sekä tilahallinnan, ympäristönsuojelun sekä
huoltopalveluiden ja lääkintähuollon järjestelyitä ja kehittämistä valtakunnallisesti.
Tuettavat joukot tukeutuvat pääosin logistiikkarykmentteihin.
Logistiikkarykmentit
vastaavat pääosasta puolustusvoimien materiaalivarastointia, vastaavat materiaalin hajauttamisesta ja tuottavat täydennys- ja kunnossapitopalveluita. Joukot esittävät logistiset
tukitarpeensa logistiikkalaitokselle joko osana
vuosittaista toimintansa suunnittelua tai tilavat materiaalia ja palveluita tukeutumisohjeen
ja toimialaohjauksen mukaisesti. Tukemisen
lähtökohtana on vakioitu toimintamalli tukitarpeen esittämisessä. Joukkoja tuetaan samanlaisin periaattein kaikissa valmiustiloissa,
niin kansallisessa kuin kansainvälisessä toimintaympäristössä - olipa kyseessä harjoitus
tai operaatio. Laitos järjestää logistisen tuen
käyttäen omia tai puolustushaarojen resursseja
taikka sopii tuen antaminen kumppaneiden
tai elinkeinoelämän palveluihin tukeutuen.
Erityisesti järjestelmähuollossa joukko-osasto
voi asioida myös suoraan palvelua tuottavaan
logistiikkalaitoksen hallintoyksikköön, kumppaniin tai muuhun kaupalliseen yritykseen
logistiikkalaitoksen sopimuksen ja ohjauksen mukaisesti.
Logistiikkalaitos kokoaa vuosittain puolustushaarojen tarpeet teknisten järjestelmien
käytölle. Tärkeimpinä perusteina ovat puolustushaarojen joukkotuotanto- ja valmiussuunnitelmat, joista johdetaan tarvittavat
toiminnan volyymit (esim. ajokilometrit,
lentotunnit, alusvuorokaudet) sekä kriittisten

järjestelmien käytettävyysvaatimukset. Tarpeet
sovitetaan pääesikunnan johdolla vastaamaan
käytössä olevaa rahoitusta. Näiden tietojen perusteella laaditaan järjestelmien huoltosuunnitelmat ja johdetaan varaosien hankintatarve.
Huoltosuunnitelmat laaditaan yhteistyössä
järjestelmiä huoltavien kumppaneiden kanssa.
Järjestelmähuollon tarpeiden lisäksi joukkoosastoilta kootaan muiden logististen palvelujen tarpeet, joiden kirjo ulottuu aina harjoitusalueiden polttopuista ulkomailla pidettävien
harjoitusten kuljetusten järjestämiseen. Lisäksi
laitoksen vuosisuunnitteluun tarvitaan tieto
kehittämisohjelmien - eli uusien suorituskykyjen rakentamisen - hankintatarpeista.
Logistiikkalaitoksen organisaatioon kuuluvat myös räjähdekeskus, sotilaslääketieteen
keskus ja logistiikkakoulu.
Kumppanoituminen kotimaisten yritysten
kanssa on oleellinen osa puolustusvoimien logistiikan toimivuutta. Kumppanuus on sopimukseen perustuva luja, kestävä ja pitkäaikainen yhteistyösuhde, joka jatkuu pääsääntöisesti
myös poikkeusolojen aikana. Logistiikkalaitos
vastaa teollisuuden varautumisesta koko puolustusvoimien osalta sekä hallinnoi kumppanuuksia käytännön tasolla. Vuoden 2015
alussa, samanaikaisesti logistiikkalaitoksen perustamisen kanssa, laajennettiin kumppanuutta Millog Oy:n kanssa siten, että maavoimien
joukko-osastojen suorittama kunnossapitotyö
sekä merivoimien järjestelmien kunnossapidon toteutus siirtyivät Millogin hoidettavaksi.
Millog, Patria Aviation ja Insta Group ovat
puolustusvoimien strategisia kumppaneita, eli
yhteistyö näiden yritysten kanssa sisältää merkittäviä valmiuteen tai poikkeusolojen toimintaan liittyviä erityisvaatimuksia. Muita merkittäviä strategisen tason kumppaneita ovat
mm. Suomen turvallisuusverkot ja Senaattikiinteistöt.
Materiaalisen suorituskyvyn rakentaminen ja elinjakson hallinta
Vastuu puolustusvoimien teknisten järjestelmien ja materiaalin elinjakson hallinnasta ja
ylläpidosta sekä hankintatoiminnan teknisestä

valmistelusta on keskitetty logistiikkalaitoksen
järjestelmäkeskukseen. Järjestelmäkeskus ylläpitää myös järjestelmien tilannekuvaa ja vastaa
poikkeusolojen toimintavalmiudesta. Lisäksi
keskus vastaa järjestelmiin liittyvästä teknillisestä tarkastustoiminnasta materiaalin käyttöturvallisuudesta.
Järjestelmäkeskuksen organisoinnin perustana on maa-, meri- ja ilmajärjestelmäosastot,
jotka hoitavat kukin vastaavan puolustushaaran materiaalia. TVJ-järjestelmäosasto vastaa
pääosin johtamisjärjestelmäalan yhteisistä järjestelmistä sekä eräistä elektronisen sodankäynnin järjestelmistä. Kaikkien puolustushaarojen
yhteinen materiaali on pääosin maajärjestelmäosaston vastuulla. Ilmajärjestelmäosasto
vastaa myös maavoimien ilmailun lentävistä
järjestelmistä. Järjestelmäkeskuksen järjestelmäosastot vastaavat teknisellä vastuullaan olevan materiaalin tuotekehitykseen, hankintaan,
tekniseen ohjaukseen, kunnossapitoon, kierrätykseen, tuotantoon, varastointiin ja jakoon
sekä käytöstä poistetun materiaalin jälkikäsittelyyn liittyvien asioiden ohjeistuksesta puolustusvoimissa. Järjestelmäkeskukseen kuuluu
myös projektiosasto, johon kootaan kulloinkin käynnissä olevien suurimpien materiaalihankintaprojektien johto. Osasto kehittää
projektitoimintaa ja varmistaa, että parhaat
käytännöt siirtyvät uusiin, alkaviin hankintaprojekteihin.
Järjestelmäkeskus on Logistiikkalaitoksen
suurin hallintoyksikkö. Keskuksessa työskentelee hieman yli 500 henkilöä Tampereella,
Jyväskylässä ja Turussa.
Järjestelmäkeskuksen toiminnan keskeinen mahdollistaja on laitoksen esikunnan
kaupallinen osasto, johon on keskitetty koko
laitoksen kaupallinen toiminta ja kaupallisjuridinen osaaminen. Noin 80 henkilön vahvuinen osasto toimii keskitetysti Tampereella.
Kaupallinen osasto vastaa siitä, että laitoksen
tarvitsemat hankinnat tulevat toteutettua vaaditussa aikataulussa, valtiolle edullisella tavalla
ja määräysten mukaisesti. Logistiikkalaitoksen
vastuulla on tehdä kaikki puolustusvoimien
puolustus- ja turvallisuushankinnat sekä kaikki EU:n kansallisen kynnysarvon (30 000 eu21

roa) ylittävät hankintalain alaiset hankinnat.
Kaupallinen osasto solmii puolustusvoimien
puitesopimukset sekä liittää puolustusvoimat
kauppatalo Hanselin puitesopimuksiin siten,
että joukko-osastot voivat suoraan käyttää näitä sopimuksia. Lisäksi logistiikkalaitos hankkii
kaiken kriisinhallintajoukkojen materiaalin,
jota joukot eivät pysty hankkimaan paikallisesti.
Toinen rakentamista ja elinjakson hallintaa kiinteästi tukeva esikunnan osa on tekninen osasto, johon on koottu teknistä asiantuntemusta mm. elinjaksokustannusten
laskentamenetelmistä ja viranomaistoiminnoista, kuten sähkö-, säteily-, ympäristö- ja
räjähdeturvallisuudesta.
Laitoksen toiminnan käynnistyminen
Logistiikkajärjestelmän uudistamisen tavoitteena oli kehittää valmiuden ja poikkeusolojen toimintakyvyn varmistava, kustannustehokas puolustusvoimien yhteinen
logistiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa
puolustusvoimien ydintoiminnan toteuttamisen. Muutoksen perustana olivat logistiikkajärjestelmän toiminnan tehostamien,
päällekkäisyyksien poistaminen ja logistiikan kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen. Muutoksella tavoiteltiin myös pysyviä
henkilöstö- ja kustannussäästöjä.
Laitoksen toiminta käynnistyi suunnitellulla tavalla. Hallintoyksiköt on perustettu
ja toimivat hallitusti. Logistiikkalaitoksen
perustamisen myötä henkilöstömäärä väheni
yli 500 tehtävällä laitoksen lähtöorganisaatioiden henkilöstömäärään verrattuna. Suuri
joukko laitoksen henkilöstöä vaihtoi tehtävää ja jopa palveluspaikkaa. Esimerkiksi
laitoksen esikuntaan tuli henkilöstöä 26 eri
joukko-osastosta.
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Logistiikkajärjestelmä on kyennyt tukemaan joukkoja pääosin asetetulla. Kaluston
käytettävyys on ollut lähes tavoitetasolla
alkuvuodesta 2015. Kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan tukemisessa oli alkuvuonna haasteita. Tämä näkyi siten, että
kaikkia tilauksia ei pystytty toimittamaan tavoitellussa aikataulussa. Tilanne on korjattu
resursseja uudelleen kohdentamalla, priorisoimalla toimituksia sekä prosessiin tehdyillä
muutoksilla.
Ainoa merkittävä poikkeama alkuvuoden
toiminnassa on ollut hankintojen hidastuminen. Asiaan on myötävaikuttanut uusi
organisaatio ja uudet toimintatavat, mutta
pääsyynä on ollut vuoden alusta käyttöön
otettu uusi tietojärjestelmä, jota käytetään
hankintojen tekemiseen. Järjestelmän teknisten puutteiden vuoksi hankintoja ei ole
saatu tehtyä tavoitellussa ajassa ja hankintatoimeksiannot ovat ruuhkautuneet. Hankintatoimen ongelmat on tällä hetkellä tunnistettu ja korjaavat toimenpiteet käynnistetty.
Suunnitelman mukaan hankintatoiminta
saadaan palautettua normaaliksi viimeistään
vuoden 2016 alkupuolella. Hankintatoimen
viiveet eivät ole vaikuttaneet merkittävästi
puolustusvoimien toimintaan. Suurimmat
vaikutukset ovat valitettavasti kohdistuneet
tavara- ja palvelutoimittajiin, jotka eivät ole
aina saaneet tilauksia suunniteltuina ajankohtina.
Laitoksen kahden ensimmäisen toimintavuoden tärkein tavoite on toiminnan vakauttaminen. Jo nyt voidaan todeta, että
Logistiikkalaitokselle
puolustusvoimauudistuksessa asetetut säästötavoitteet tullaan
saavuttamaan. Toiminta on käynnistynyt ja
pääosin vakiintunut, jolloin laitos voi ryhtyä
systemaattisesti kehittämään toimintaansa.
Jo nyt on havaittu, että uusi, koko puolustusvoimia palveleva laitos pystyy yhtenäisellä suunnittelulla ja seurannalla lisäämään
puolustusvoimien toiminnan taloudellista
tehokkuutta.

Ilmavoimien Kiltaliitto
Puheenjohtaja
Ilmavoimien killoilla on ollut yhteistoimintaa
aina 1960-luvulta lähtien, aina niiltä ajoilta
kun kiltoja alettiin perustaa. Ensimmäisenä
syntyi Lapin Lennoston Kilta (v.1962). Sitten
Ilmavoimien Viestikilta (v.1965), Kymenlaakson Ilmakilta (v.1966), Lentotekniikan Kilta
(v.1966), Lentosotakoulun Kilta (v.1968) ja
Satakunnan Lennoston Kilta (v.1968). Eli yli
puolet killoistamme perustettiin tiiviiseen tahtiin jo 60-luvulla.
Syynä kiltatoiminnan heräämiseen lienee
ollut monta tekijää. 1960-luvun turvallisuuspoliittista ilmapiiriä vallitsi pelko, pelko
mitä naapuri tekee. Takana oli yöpakkaset ja
noottikriisi, eikä Kekkonen juurikaan sallinut
maanpuolustuksemme kehittämistä; ei konventionaalisilla aseilla ydinaseille mitään voi.
Neuvostoliiton piti jopa vaatia Suomea järjestämään uskottavan ilmapuolustuksen ja teki
Migeistä tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä.
Aika oli kypsä vapaaehtoistoiminnalle
maanpuolustuksen saralla. Reserviläisjärjestöjen toiminnan ei koettu tavoittavan kaikkia ja
ne koettiin kaukaisiksi joukko-osastoista. Kiltatoiminta koettiin yhdistäväksi voimaksi. Se
tavoitti ihmiset sotamiehestä kenraaliin, antoi
mahdollisuuden joukko-osastojen perinteiden
vaalimiseen ja salli naisten astua lähemmäksi
puolustusvoimia. Puolustusvoimatkin kannusti tällaiseen maanpuolustusyhdistykselliseen toimintaan.
Aluksi kiltojen välinen yhteistoiminta oli
sellaista, että kiltojen johtoryhmät kokoontuivat ja tapasivat Ilmavoimien komentajia, kuten
edelleenkin tekevät. Yhteistyö tiivistyi 1980luvulla kun alkoi joukko-osastojen historioiden kirjoittaminen. Kirjoihin tarvittiin yhteinen ulkoasu ja tuli esille myös esitys yhteisen

lehden tekemisestä. Kun päätös sitten yhteisen
kiltalehden perustamisesta oli tehty, eteni Ilmavoimien Kiltaliiton perustaminen ripeästi
ja perustamiskokous pidettiin 29.5.1996 Pirkkalan tukikohdan sotilaskodissa.
2016 on juhlavuosi
Ilmavoimien Kiltaliitto (IVKL) on ilmapuolustuksen perinteitä vaalivien maanpuolustusjärjestöjen yhteistoimintaelin ja
vaalii osaltaan maanpuolustusaatetta ja ilmailuhenkeä. Ensi keväänä se täyttää siis 20
vuotta, ja silloin juhlitaan oikein porukalla.
Ilmasotakoulun Killalla on myös juhlavuosi. Tikkakoskella 29.4.2006 perustettu kilta
täyttää siis 10 vuotta.
On suunniteltu, että juhlat yhdistetään ja ensi
kevään perjantaina 29.4. pidetään
Jyvässeudulla juhlava tilaisuus.
Laittakaahan jo kalentereihinne.
Silloin muun muassa julkaistaan Pilven Veikon juhlanumero ja Luonetjärven varuskunnan 75-vuotishistorian kirja sekä naulataan
Ilmasotakoulun Killan lippu.
Ilmavoimien kiltaliitto menossa someen
Sosiaalinen media on tätä päivää. Siellä on
helppo liikkua, ihmiset toimivat samassa
verkossa. Yhteistoiminta ponnistaa yhteisöpalveluista, yhteisöllisistä sisältöpalveluista ja
niihin liittyvistä käyttötavoista ja mahdollisuuksista. Eivät ne mitään ihmejuttuja ole ja
niissä toimiminen on tehty helpoksi. Siellä
on näppärää keskustella ihmisten kanssa, vä23

littää vaikka valokuvia ja tiedottaa asioista.
Sanna Närä Ilmavoimien tiedotuksesta
kävi kiltaliittomme hallituksessa pitämässä syvällisen ja ansiokkaan esitelmän tämän
päivän somesta. Kun sen jälkeen kysyin hallitukselta, että mennäänkö yhdessä someen,
niin jopa Uharin Jukka vastasi, että kai meidän sitten sinne on pakko mennä. Näin sitten yksimielisesti sovimme kaikkien kiltojen
puheenjohtajien kanssa. Eli työvaliokuntamme yhdessä Sanna Närän kanssa suunnittelee asian ja sen jälkeen luomme yhteisen
foorumin, jossa me kaikki voimme yhdessä
keskustella meitä kiinnostavista asioita ja
välittää informaatiota helposti, nopeasti ja
turvallisesti.
Puolustusvoimat on sosiaalisessa mediassa
YouTubessa, Facebookissa, Twitterissä ja Linkedlnissä. Nämä ne ehkä tärkeimmät sometoimijat internetissä, uusia tulee ja menee.
YouTube on videopalvelu, sinne voi lisätä
omia videoita tai katsoa muiden sinne laittamia videoita. Facebook tarjoaa mahdollisuuden kuvallisen käyttäjäprofiilin luomiseen eli
kertomaan itsestäsi sen mitä haluat ja yhteydenpitoon ystävien kanssa. Twitter on sovellus, jonka avulla voit lyhyesti keskustella

valitsemiesi ystäviesi kanssa ja ilmaista itseäsi. Linkedln on verkostoitumisväline, sinne
voi laittaa CV:nsä, harrastuksensa jne. Se on
hyvä väline laajentaa verkostoansa ja saada
vaikka uusia työtarjouksia.
Some on vallan mainio ja helppo väline
tämän päivän yhteydenpitoon ja informaation välittämiseen. Eiköhän porukalla mekin
mennä sinne ja varmaankin tuo Facebook
on meille sopivin väline.
Arvoisat kiltalaiset.
Pilven Veikko on meidän kiltalaisten oma
lehti. On hienoa, että jäsenet ovat aktivoituneet ja ollaan saatu kiltalaisilta hyviä juttuja
upeine kuvineen, menneestä ja tulevasta.
Killat tekevät erinomaista maanpuolustustyötä ja jopa kansainvälisesti arvostettua perinnetyötä. Eiköhän jatketa samalla tavalla.
Toivotan onnellista ja oikein hyvää tulevaa
vuotta kaikille ilmapuolustuksen ystäville!
– Juha Suonperä
Ilmavoimien kiltaliiton puheenjohtaja

Ilmavoimien Kiltaliiton hallitus 27.5.2015–
•
•
•

puheenjohtaja Juha Suonperä
varapuheenjohtajana Esa Kainulainen (Karjalan Lennoston kilta)
sihteerinä, taloudenhoitajana ja jäsensihteerinä Leena Tiainen

Muut jäsenet
Helikopterikilta
Ilmasotakoulun Kilta
Ilmavoimien Viestikilta
Karjalan Lennoston Kilta
Kymenlaakson Ilmakilta
Lapin Lennoston Kilta
Lentosotakoulun Kilta
Lentotekniikan Kilta
Lentovarikon Kilta
Satakunnan Lennoston Kilta
Viestikoelaitoksen Kilta
24
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Varsinainen
Lassi Viisanen
Jarmo Alanko
Risto Laukkanen
Esa Kainulainen
Aarni Hyttinen
Jari Nykänen
Tapani Terämaa
Jouko Laitinen
Aarno Torikka
Markku Määttänen
Erkki Hammarén

Varajäsen
Ilkka Kuittinen
Erkki Launiainen
Pekka Yrjölä
Jorma Niiranen
Kari Koivula
Marja Teppo
Aune Luoma
Seppo Valkeiskangas
Pekka Käppi
Jukka Uhari
Tuula Katainen

Toimitussihteeriltä
Pilven Veikko –lehden teosta
Tämän vuoden ensimmäisen lehden teossa oli
kannettavan konerikon ohella lehden postituksen kanssa enemmän sekavuutta kuin aiemmin. Oli tavallista enemmän rikkinäisiä
lähetyksiä, ruttuisia lehtiä, lehtiä meni vääriin
osoitteisiin. Asioita on selvitetty eri osallisten
kesken ja yritetty poistaa mahdollisia ongelmakohtia. Tärkeintä on, että jäsenet saavat
lehden. Jos tulee kaksi lehteä, toisen voi antaa
houkutukseksi jollekulle tuttavalle – ja saada
näin uusia jäseniä.
Lehtien postittamista varten käyn läpi kolme eri jäsenrekisteriä, joiden yhdistäminen
yhdeksi ei onnistunut keväällä. On useita henkilöitä, jotka ovat jäsenenä useammassa killassa. Päällekkäisyyksien poistamisen uskoisi
olevan yksinkertaista, mutta keväällä paljastui
se, että excel-ohjelma lukee eri sanoiksi versaalilla kirjoitetut ja normaalisti kirjoitetut sanat,
esim: TIAINEN/Tiainen. Eli nämä eivät näy
listassa peräkkäin, vaan välissä voi olla useampikin ”tintti”. Jäsenten tiedot jäsenrekistereihin tulisikin kirjoittaa versaaleilla eli isoilla
kirjaimilla niin maanpuolustusrekisteriin kuin
sitten yksittäisten kiltojenkin rekistereihin.
Osoitteenmuutoksista
Kun henkilö muuttaa ja tekee virallisen muuttoilmoituksen, muutos päivittyy maanpuolustusrekisteriin noin kuukaudessa. Tämä koskee
Ilmavoimien kiltaliiton jäsenkilloista kaikkiaan kahdeksan killan jäseniä.
Lapin ja Satakunnan Lennoston kiltojen jäsenten osoitteistoja ylläpitävät näiden kiltojen
jäsensihteerit, eli muutosilmoitukset heille. Jos
muutosilmoitus tulee minulle, toki toimitan
sen edelleen ko killan jäsensihteerille.
Sähköpostiosoitteista
Jäsen, jos sinulla on sähköpostiosoite, tarkista

sen oikeellisuus joko maanpuolustusrekisteristä tai kiltasi jäsensihteeriltä! Näin varmistat,
että saat tiedotteita joko kiltasi tai maanpuolustusrekisterin kautta. Ainakin maanpuolustusrekisterissä on kymmenittäin virheellisiä/
vanhentuneita sähköpostiosoitteita, joiden
viestit palautuvat lähettäjälle. Harmillista!
Pilven Veikko ja Ilmavoimien
Kiltaliitto 20 vuotta ensi vuonna
Vuoden 2016 huhtikuussa tulee kuluneeksi
20 vuotta ensimmäisen Pilven Veikko -lehden
ilmestymisestä. Kevään lehti on juhlanumero,
jossa käsitellään sekä lehden että kiltaliiton
taivalta. Heikki Lahtela on lupautunut kokoamaan Pilven Veikon ja Leena Tiainen kiltaliiton historiikin.
Kiltaliitto on kevyt lähinnä hallinnollinen
katto-organisaatio, joka taustatukee jäsenkiltojensa toimintaa. Pääasialliset aktiviteetit
tapahtuvat killoissa, joissa aktiiviset ja vapaaehtoiset henkilöt keräävät, korjaavat, entisöivät, tallentavat isoa ja pientä perinneaineistoa,
tuottavat kirjallisuutta, järjestävät matkoja
koti- ja ulkomaisiin kohteisiin, korkeatasoisia seminaareja ja juhlia – eikä tässäkään ole
kaikki! Tulette hämmästymään, miten paljon
Ilmavoimien killat ovat saaneet aikaiseksi viimeisten 20 vuoden aikana.
Kiltojen jäsenet, tekin voitte
osallistua juhlalehden tekoon.
Voitte lähettää omia lyhyitä tarinoitanne juhlanumeroon. Lehden takasivulla on toimituksen yhteystiedot. Pilven Veikkoa ei julkaista ilman rahoitusta. Paperilehteä aiomme julkaista
ainakin toistaiseksi. Kiltalaiset, hankkikaa juhlalehteen tervehdysilmoituksia, koko 66 x 30
mm hinta 150 €.
Syysterveisin Leena Tiainen
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Maaesittely.
kuvaaja Lassi Viisanen

Helikopterikilta ry
Utin jääkärirykmentin toimintanäytöspäivä
Utin jääkärirykmentin toimintanäytöspäivää
vietettiin toukokuun kahdeksantena päivänä.
Helikopterikilta ry esitteli toimintaansa HS-14
helikopterin maaesittelyssä. Esittelijöinä toimivat lentomekaanikot Sakari Liikka ja Pekka
Hyyryläinen Helikopterikillasta sekä oppilaita
Kouvolan seudun ammattiopistolta. Jonoksi
asti koneen ovella riittänyttä yleisöä kiinnostivat kiltalaisten tarinat ja kokemukset koneen
aktiivisen lentopalveluksen ajoilta. Erityisesti
koneessa käyneitä ihmetytti keskiraskaan kuljetushelikopterin suuri koko ja avarat sisätilat.
Pilvinen sää perinteisesti ei estänyt rykmentin
ja vierailijoiden toimintanäytöksiä lentokoneilla sekä helikoptereilla. Liikennejärjestelyt
näytösalueen parkkipaikalle Utin leirikentälle
toimivat mallikkaasti rykmentin hoitamana,
vaikka yleisöä oli paikalle saapunut useampi
tuhat.
Killan perinnekopterin käyttö
Toimintanäytöspäivänä HS-14 käyttö jäi
tekemättä, koska kone haluttiin esitellä ylei26
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Kuvassa Karo Käkelä, Risto Nieminen, Esko Jämsä,
Sakari Liikka ja Lassi Viisanen, kuvaaja Juha Ritari

HS-14, kuvassa Pekka Hyyryläinen. Kuva L. Viisanen

sölle näyttelyalueella. Koneen käyttö päätettiin tehdä ennen ammattiopiston oppilaiden kesälaitumille lähtöä. ”Harmaapäät”
HS-14 ylläpidosta vastaavat killan aktiivit
halusivat muistaa opintonsa päättävää helikopteriasentajien luokkaa, HA12:ta, hyvästä
koneen huolenpidosta opiskelujen aikana.
Yksi oppilaista, Karo Käkelä, oli saanut perehdyttämiskoulutuksen ja kunnian toimia
lentomekaanikkona konetta käynnistäessä
vakiomiehistön valvonnassa. Kyllä nuoren
miehen mieltä oli vastuu jo vaativasta tehtävästä alkanut painaa ennen H-hetkeä. Selvästi jo käyttöä edeltävinä päivinä aktiivinen
kysely ja harjoittelu alkoivat ihmeesti kiinnostaa vielä lukuvuoden lopulla. Hyvinhän
se meni, oli Karon ilmeestä pääteltävissä käytön jälkeen.
Kiltatalon remontin välivaiheen juhlaa kesäkuussa
Utin Kiltatalon käytäväremontin harjakaiset
pidettiin 11. kesäkuuta Utissa Kymenlaakson
ilmakillan ja Helikopterikillan yhteistyönä.
Talkooväkeä ja kutsuvieraita oli paikalla kol-

misenkymmentä. Helikopterikillan puheenjohtaja Lassi Viisanen avasi tilaisuuden ja
totesi, että ”Utissa on kiltatoiminta vireää ja
Utin jääkärirykmentti on luonut hyvät edellytykset toiminnan jatkumiselle. Tukikohdassa olevaa historiaa koostetaan parhaillaan
Kiltataloon pysyväksi näyttelyksi. Näyttelylle on asetettu valmistumisen ajankohdaksi
tukikohdan satavuotisjuhla. Käytävän korjausta tehtiin talven aikana lähes kaksi tuhatta
tuntia. Työn viimeisteltyä jälkeä on talkooväen ilo esitellä juhlavieraille.”
Killan puheenjohtaja Viisanen päätti puheenvuoronsa seuraavasti: ”Tilojen osalta
olemme tänään ottamassa merkittävän askeleen projektissa eteenpäin, koska tälle käytävälle on tarkoitus koota esineistä ja lähinnä
valokuvista koostuva tukikohdan historian
näyttely.” Lopuksi tilaisuuden avaaja totesi:
”Tänään on aika kiittää talkooväkeä käytävän hienosta työn jäljestä ja erittäin ahkerasta työtahdista. Kiitän sidosryhmiämme,
joiden edustajia on tänään paikalla, merkittävästä tuesta hankkeemme tähänastisesta
tukemisesta.”
- Lassi Viisanen

Talkootyötä kevät 2015, kuvassa Veli-Matti Paakkonen, Erkki Alatalo ja Esa Hallikas.

Kuvaaja Lassi Viisanen.
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Tilaisuudessa tuli esille seuraavia asioita palkitsemisien ja keskustelujen aikana:
”Varuskunta on antanut killoille mahdollisuuden käyttää kiltataloa perinneesineiden säilytykseen ja niiden esille tuomiseen. Killat ovat tilojen kunnostustalkoilla osoittaneet vastuunsa tilojen tulevasta käytöstä.
Heikkolaatuista työtä ei talkooväki suostu käsillään tuottamaan.”

Kuvat Lassi Viisanen

Harjakaisten yhteydessä luovutettiin Jarmo Tammistolle Maanpuolustuskiltaliiton
4.6.2015 myöntämä hopeinen kiltaristi. Kiltatalon suunnittelu ja valvontatoimikunnan
edustaja Eino Rantala palkitsi talkooväestä Risto Niemisen ammattimiehen kunniakirjalla.

Kuvassa Lassi Viisanen ja Jarmo Tammisto.
Kuvaaja Juha Ritari
28
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Kuvassa Risto Nieminen,
Kuvaaja Lassi Viisanen

Ilmasotakoulun Kilta

Hanssin-Jukka vitriinissä. Kuva Jorma Kelo.

Hanssin-Jukka
Hanssin-Jukka siirrettiin 8. – 9. kesäkuuta
Puolustusvoimien ajoneuvoilla Tuulosiin sen
värjöteltyä sitä ennen useita talvia suurelta
yleisöltä piilossa Tikkakoskella Ilmavoimien
tarkoitusta varten osoittamassa Hornetin
huoltoteltassa.
Juhlallinen avajaistilaisuus pidettiin Tuulosissa 23. kesäkuuta, ja nyt kone on siis suuren yleisön nähtävillä. Menneenä kesänä ja
alkusyksynä on Hanssin-Jukkaa parhaimpina päivinä käynyt katsomassa yli 1400 henkilöä – mikä tappio Jyväskylän seudulle sekä
erityisesti Keski-Suomen Ilmailumuseolle.
Kilta teki elokuussa ”pyhiinvaellusmatkan”
katsomaan entisöimäänsä konevanhusta.
Uusintapainos Hanssin-Jukka-kirjasta
Hanssin-Jukasta kertovasta kirjasta on otettu
uusintapainos, johon on lisätty luku koneen
siirrosta Hämeenlinnaan. Kirjaa voi tilata

Ilmasotakoulun kilta ry:ltä 30 euron (alv 0
%) kappalehintaan.
Korpilahdelle pystytetyn muistomerkin
paljastustilaisuus 7.9.2015
Korpilahden Tähtiniemessä paljastettiin 7.9.
talvisodassa mukana olleiden brittiyhteisön
jäsenten muistomerkki. Juhlavassa paljastustilaisuudessa olivat läsnä mm. Englannin
ja Irlannin suurlähettiläät. Ilmasotakoulun
kilta osallistui hankkeeseen lahjoituksen
muodossa.
Meneillään olevista ja
tulevista projekteista
Luonetjärven kentän historiakirja ”Luonetti 75 vuotta sotilasilmailua Keski-Suomen
Taivaalla” -kirjan julkaisuajankohta on edelleen viivästynyt kirjoittajavaihdoksesta johtuen. Näillä näkymin kirjan valmistuu ku29

luvan vuoden loppuun mennessä. Aiemmin
suoritetut ennakkotilaukset ovat voimassa
ja uusia tehdä killan nettisivujen kautta tai
lähettämällä puheenjohtajalle tilaus sähköpostitse.
Ensi vuodelle kilta on suunnitellut rahoittavansa monitoimikuntolaitteen Ilmasotakoulun varusmiesten ja henkilöstön käyttöön.
Jäsenasioita

koulutuksesta ja on tulevaisuudessa koti viesti- ja johtamisjärjestelmäalan, ohjaajien ja
lentoteknisen alan sekä ilmatorjunnan henkilöstölle. Samalla periaatteella toimii myös
Ilmasotakoulun kilta – siis avoin kaikille Ilmavoimiemme toiminnasta kiinnostuneille
- kannattaa liittyä kiltamme jäseneksi.
Kilta täyttää ensi keväänä 10 vuotta. Perjantaina 29.4.2016 järjestettävässä 10-vuotisjuhlassa naulataan killan lippu. Samalla
juhlistetaan Ilmavoimien Kiltaliiton 20-vuotistaivalta.
Juhlavuotena kilta on suunnittelemassa
myös matkaa johonkin ulkomaiseen ilmailutapahtumaan ja/tai ilmailumuseoon. Myös
muiden kiltojen jäsenille tullaan tarjoamaan
mahdollisuutta osallistua matkalle.

Killan jäsenmäärä on kasvanut kuluvana
vuonna ja toivottavasti sama trendi jatkuu
myös tulevaisuudessa. Olen puheenjohtajana neuvotellut uusia etuisuuksia Ilmasotakoulun killan jäsenistölle Jyväskylän seudun
yrityksiin. Etuisuudet ovat myös Jyväskylän
varuskunnan henkilöstön hyödynnettävissä.
Siis kannattaa olla killan jäsen ja kertokaa
kavereillekin että aktiiviseen joukkoon kan- Hiihtokelejä odotellessa
nattaa liittyä mukaan.
Jarmo Alanko
Ilmasotakoulu on vastannut vuodenvaihILMASK:n
killan
puheenjohtaja
teesta lähtien koko ilmapuolustushaaran

Talvisodassa mukana olleiden brittiyhteisön jäsenten muistomerkin paljastustilaisuus 7.9. Korpilahdella.
Kuva Juha Hyvärinen.
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Perustajajäseniä Matti Korhonen, Kalervo Karppinen, Asko Malinen, Kauko Peltonen ja Erkki Kiiskinen Keijo
Koiviston kättelyssä. Viestikillan perustajajäseniä muistettiin erityisellä Ilmavoimien Viestikoulu-muistomitalilla.

Ilmavoimien Viestikilta ry
50 vuotta
Ilmavoimien Viestikillan perustamisesta tulee
5.12.2015 kuluneeksi 50 vuotta. Tätä merkkipäiväänsä kiltalaiset juhlistivat järjestämällä
50-vuotisjuhlan Tikkakosken varuskuntakerholla 9.10.2015. Iltajuhlaa edelsivät jo päivällä pidetty juhlaesitelmä, jossa puhujana oli
prikaatikenraali Petri Tolla. Juhlaesitelmän
jälkeen pidettiin killan syyskokous ja kokouksen jälkeen ehdittiin vielä vierailla ilmailumuseolla ennen valmistautumista iltajuhlaan.
Juhlaesitelmä
Ilmaoperaatioharjoitus LIVEX 2015 järjestettiin 5.–9. lokakuuta. Tässä harjoituksessa
oli mukana yhteensä noin 1500 reserviläistä,
800 henkilökuntaan kuuluvaa sekä noin 100
varusmiestä ja toimittiin koko valtakunnan
alueella. Voi hyvin kuvitella, että harjoituksen
läpivienti oli kiireistä toimintaa. Sattumalta

Viestikillan juhlaesitelmä ajoittui tähän harjoituksen loppupäivään. Juhlayleisö ymmärsi
hyvin Tollan harjoitusaikataulun ja kuunteli mielenkiinnolla esitelmää. Tollan mukaan
harjoituksessa testattiin ilmavoimien taistelutavan mukaiset operatiivisen johtamisen sekä
tulenkäytön johtamisen ketjut. Juhlapuheessa
korostettiin pohjoismaista ja Nato-yhteistyötä
lentoharjoituksissa ja kiltalaisen kysymykseen
kommunikointikielestä saatiin myös vastaus.
Puheessaan Tolla myös painotti koulutuksen
tärkeyttä ja korosti sitä onnistumista, mikä
tapahtui koulutuksen siirtyessä yhteen paikkaan eli Ilmasotakouluun puolustusvoima uudistuksen yhteydessä. Ikävänä asiana Tolla toi
esille juuri esiin tulleen hallituksen esityksen,
joka johtaa toimintamenorahoituksen vajeeseen tulevina vuosina.
Juhlaesitelmän pitäjän Tollan harjoituskii31

reet eivät mahdollistaneet laajempaa
vuoropuhelua
kokousväen kanssa. Tilaisuudessa mukana
ollut insinöörieversti
Jouni Muranen vastasi useisiin kokousväen
visaisiin kysymyksiin.
Tämä vuoropuhelu
täydensi juhlaesitelmää ja antoi selkeän kuvan ilmavoimien tämän päivän tilasta sekä myös ajatuksia tulevaisuudesta.
Vuosikokous
Ilmavoimien Viestikillan syyskokous pidettiin vuosijuhlien yhteydessä Tikkakoskella
9.10.2015. Killan kunniapuheenjohtaja Seppo Penttinen avasi kokouksen ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Avauspuheessaan hän
muisteli kiltamme ensimmäistä johtokunnan
jäsentä, viestinnän professoria Osmo A Wiioa.
Wiio ymmärsi syvällisesti viestinnän lait ja
vaikeudet. Ymmärretäänkö sanomasi oikein,
ymmärretäänkö viestisi?
Killan puheenjohtaja vaihtui
Ilmavoimien Viestikiltaa neljä vuotta johtanut Risto Laukkanen oli lupautunut edellisessä vuosikokouksessa johtamaan kiltaa vielä
vuoden ja lupaukset oli lunastettava. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin toimelias matkojen
ja tarvikemyynnin järjestelijä Harri Utti. Onnea Harrille.
Iltajuhla varuskuntakerholla
Ilmavoimien Viestikillan iltajuhla järjestettiin
varuskuntakerholla. Iltajuhlaan oli saapunut
noin 60 henkeä. Luonetjärven varuskuntaa
edusti varuskunnan päällikkö, eversti Pasi Hakala.
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j Prikaatikenraali Petri Tolla.
h

Insinöörieversti Jouni Muranen vastasi
useisiin kokousväen visaisiin kysymyksiin.

h

Väistyvä puheenjohtaja Risto Laukkanen
luovutti puheenjohtajan nuijan Harri Utille.

i

Tunnelmaa iltajuhlassa

Viisi vuosikymmentä kiltatyötä
FT Keijo Koivisto julkisti Ilmavoimien Viestikilta ry:n juhlajulkaisun ”Viisi vuosikymmentä
kiltatyötä”, jonka hän yhdessä Martti Lehdon
kanssa olivat toimittaneet. Onko oikea aika kirjoittaa nyt kiltamme historiasta? Hyvä ja aiheellinen kysymys, kuten kiltaveljemme, FT Keijo
Koivisto itsekin aprikoi. Vielä muutama vuosikymmen ajassa eteenpäin, niin on vain muutama perustamisvaiheen jäsen enää hyvämuistisena keskuudessamme. Tässä vaiheessa ei voi
olla siteeraamatta juhlan alkusoittoa ja tähän
liittyvää Heikki Asunnan runoa Kotkanpojat:
Yhä käsky on pyhä, ehdoton:
Kotimaatasi miehenä puolla!
Ja kun hetki lyö, kun on tehty työ
Hyvä kotkan on korkeella kuolla
On arvokasta, että meillä on osaavia ja ennen
kaikkea viitseliäitä osaajia, jotka uhraavat aikansa meidän toisen eteen. Kuten julkaisun
lopusta voin lainata: Ennen kaikkea kilta on
yhdistänyt Ilmavoimien eri alojen viestimiehet

niin käsitteen suppeassa kuin laajassa merkityksessä siitä riippumatta ovatko he palkattua
henkilöstöä vai reserviläisiä.
Juhlapuhe
Kiltamme kunniajäsen, eversti evp Matti Antikainen piti vaikuttavan puheen. Puheessaan
hän muisteli virkaurallaan tapahtuneita matkoja entiseen Neuvostoliittoon. Ystävälliset
juhlapuheet olivat juhlapuheita, mutta taustalla oli aina ajatuksia, joista piti olla huolissaan. Valitettavasti tilanne ei ole muuttunut
nykyisen Venäjän aikana. Juhlapuheensa
aikana kotkanpojat saivat myös ymmärryksen: Hyvä kotkan on korkeella kuolla. Juhlapuheessaan Matti Antikainen osasi kiteyttää
ajatukset, joita ehkä vain viestikiltalainen ymmärtää: On olemassa maa jota kävelemme,
meri jota purjehdimme ja ilma jossa lennämme. Mutta tämän kaiken ympärillä on elektromagneettinen spektri, jolla vaikutamme.

www.ventoniemi.fi
myynti@ventoniemi.fi
puh. (019) 460 000
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Iltajuhlassa palkittuja: Risto Laukkanen, Kalevi Horttonen, Kalervo Karppinen,
Keijo Koivisto, Matti Korhonen, Martti Lehto, Pekka Peltola, Harri Utti, Maire Rautakoski ja Tuulikki Weckström. Mairen ja Tuulikin puolesta kiltaristin vastaanotti
Lauri Partanen ja Pekka Yrjölä.

Muistamiset ja palkitut
Iltajuhlan yhteydessä palkittiin kiltamme ansioituneita jäseniä. Ilmavoimien Kiltaliiton
esittämänä Ilmavoimien komentajan myöntämän kiltaristin saivat 10 ansioitunutta jäsentä: Kalevi Horttonen, Kalervo Karppinen,
Keijo Koivisto, Matti Korhonen, Martti Lehto,
Pekka Peltola, Harri Utti, Pekka Yrjölä, Risto
Laukkanen, Maire Rautakoski ja Tuulikki Wekström. Harmi vain, että meille kiltaveljille niin
rakkaat palkitut Maire Rautakoski ja Tuulikki Weckström eivät olleet tilaisuudessa läsnä,
vaan he olivat samaan aikaan Lottaperinneliiton liittokokouksessa Lahdessa. Kiltaliiton
kiltamitalli myönnettiin Veikko Junnalle sekä
Tapio Haapamäelle.
Viestikillan perustajajäseniä muistettiin erityisellä Ilmavoimien Viestikoulu-muistomitalilla. Paikalla oli viisi perustajajäsentä: Matti
Korhonen, Kalervo Karppinen, Asko Malinen,
Erkki Kiiskinen ja Kauko Peltonen.
Vuoden kiltalaiseksi valittiin Matti Antikainen ja muistoksi tästä hänelle ojennettiin kotimaisen tutkan (KEVA) pienoismalli.
Teksti ja kuvat
Jukka Salila
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Vuoden kiltalaiseksi
valittiin
Matti Antikainen
Perttu Peitsara
IIlmapuolustuksen viestitoiminnan ja ilmavalvonnan
historiasarjan 1 osa, ilmestyy tammikuussa 2016

"...KONEITA IDÄSSÄ
– lentosuunta länteen..."

OSA 1. vuodet 1918–1940
HAPAROINTIA JA SUUNNAN HAKUA

Teoksessa seurataan ilmavalvonnan kehittymistä,
lentojoukkojen johtamismahdollisuuksia sekä ilmavalvontalottien toimintaa aina välirauhaan saakka.
Noin 500 sivua, runsaasti kuvitettu ja taustoitettu.
Ennakkotilaukset hintaan 47 € joko
keski-suomen.ilmailumuseo( @ ) kolumbus.fi
tai puh. (014) 375 3162.
Blogi kirjasarjasta qr.kuvat.fi/
"...Koneita Idässä – lentosuunta länteen..."

Karjalan Lennoston Kilta

Tekstit Heikki Lahtela

Oppaamme Rauno Suhosen esityksiä kuunneltiin ja seurattiin tarkasti. Vas. edessä Eeva Nykänen,
Esa Kainulainen, Jorma Karikoski, Rauno Suhonen ja Liisa Kärsämä. Kuva Heikki Lahtela.

Kiltaretkiä ja vierailuja
Kiltamme ja Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistys tekivät kiltaretken Ilomantsin taistelujen ja Möhkön ”Mottimestari” -näytelmän
merkeissä 25. – 26.7. viikonloppuna. Matkalle
osallistui kaikkiaan 40 kiltalaista ja MP-yhdistyksen jäsentä. Oppaanamme oli perinteisen
asiantuntevasti sotakamreeri, kiltaveli Rauno
Suhonen Joensuusta. Raunon esittelyt ovat
aina yhtä kiinnostavia, kuten tällaisella retkellä pitääkin olla. Onnittelut Raunolle sotakamreeriarvonimestä!
Lauantaina retkellä tutustuttiin Ilomantsin
talvi- ja jatkosodan taistelupaikkoihin ja käytiin Taistelijan talolla. Talon näyttelyesineitä
oli saatu hienosti esille katettuihin tiloihin
pois sään armoilta.
Sunnuntaina kävimme Euroopan Unionin
itäisimmässä pisteessä sekä Möhkön kesäteatterissa katsomassa Mottimestari-näytelmän.
Näytelmä esitteli kenraalimajuri Erkki Raappanan johtamia Ilomantsin mottitaisteluja jatkosodan torjuntataisteluihin liittyen. Taistelujen tuloksena Suomea ei katkaistu kahtia ja

käytännössä torjuntavoitto oli lopullisesti varmistettu. Pääosaa kenrm. Raappanaa esitti kiltaveljemme Vilho Huuskonen, joka taitaa olla
yksi Möhkön kesäteatterin kantavia voimia.
Vilho on tehnyt merkittävän työn Ilomantsin
alueen kulttuurielämässä ja sotahistorian esilletuomisessa. Ansioistaan Ilmavoimien Kiltaliitto luovutti Vlholle kiltaliiton kiltamitalin.
Matka onnistui erinomaisesti ja yleisön
pyynnöstä lienee ensi kesänä jälleen uusi retki
edessä.
Uudistunut Lennosto kiinnostaa
Elokuun 8. päivänä tekivät Ilmavoimien Reserviupseerikurssi 44 vuosilta 1970–71 Heikki Lahtelan johdolla ja Lentoteknillinen Peruskurssi 11 60-luvun alusta Arto Hoffrenin
johdolla kurssitapaamisiin sekä Kirgiisikilta
vuodelta 1962 MiG-21F -hävittäjän hakijoina
elokuun täyden kuun aikaan Osmo Kopposen johdolla tutustumiskäynnit Karjalan Lennostoon ja sen Hävittäjä- ja Lentoteknilliseen
laivueisiin. Kaikki vierailuosastot saivat kokea
Lennoston erinomaista vieraanvaraisuutta ja
35

Retkeläiset Euroopan Unionin itäisimmässä pisteessä.

todeta, että Ilmavoimauudistukseen liittyvät toimet ovat saaneet Karjalan Lennoston nousuun. Kaikesta näkyi kova tekemisen meininki.
Vierailuosastoista Ilmav RUK 44 ja
Kirgiisikilta ovat siitä erikoisia, että ne
kokoontuvat vuosittain. Kirgiisikilta jopa
pienimuotoisemmin useamminkin. Ensi
vuonna RUK 44 kokoontuu tarkastamaan
uuden Satakunnan Lennoston.

Retkeläiset Möhkön kesäteatterissa Mottimestari
-näytelmän alkua odottelemassa.

Kiltaveljet aterialla. Vas. Jukka Nykänen ja Vilho
Huuskonen rooliasussaan kenrm. Erkki Raappana.
Retkikuvat Heikki Lahtela.
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Ilmav RUK 44:n ja Lentotekn PK 11:n vierailijat Lennostossa Honretin viereen kokoontuneena.

Ilmav RUK 44:n veljet HÄVLLV 31:n laivuerakennuksen edessä aloittamassa tutustumista. Vas. Veikko Juvonen, Hannes Bjurström, Olli Parviainen, Jouni Pystynen, Lasse Leppänen, Seppo Kolehmainen, Seppo Lisko,
Heikki Lahtela, Lauri Ellilä, Hannu Salomaa, Pentti Kuronen, Antero Raassina, Hannu Harjunmaa, Raimo
Sinivaara, Hannu Haapamäki ja Matti Hietanen.

Kirgiisikiltalaisia Lentotekniikkalaivueeseen tutustumassa Rissalassa. Kirgiiseistä vas. Toivo Kotilainen, Matti
Eronen, Matti Rautakorpi, Veikko Juvonen, Reijo Karppinen, Martti Hiltunen, Pentti Teulahti ja Osmo Kopponen.
37

Karjalan lennoston
perinnepäivän juhla
Karjalan lennoston perinnepäivän juhlassa
25.9. Lennoston komentaja, eversti Jari Mikkonen palkitsi seuraavat lennostolaiset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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Komentajan kotka: majuri Markus
Korhonen, Perinnealiupseerimiekka:
yliluutnantti Mikko Kankkunen,
Antin lautanen: hankkija
Liisa Korjamo,
Lentotekniikan malja: insinöörimajuri Jari Luhtapuro,
Ilmataistelutaktiikan kehittämispalkinto, Lentäjä-veistos:
kapteeni Antti Juntunen,
Pienoisveistos (aiemmin palkittu):
kapteeni, Mikko Lempinen,
Vuoden kouluttaja: yliluutnantti Timo Tarvainen,
Vuoden työ- ja palvelusturvallisuuden
kehittäjä: yliluutnantti Tatu Koistinen,
Huollon ansioristi: insinöörimajuri Jukka Muhonen.
Lennoston ristit: kapteeni Mikko
Hartikainen, kersantti Jesse Hyvönen, ylivääpeli Ari Karjalainen, asentaja Tapio Koistinen, luutnantti Janne
Korhonen, luutnantti Juha-Pekka
Liikka, yliluutnantti Miika Mutanen,
yliluutnantti Toni Pulkkinen, ylikersantti Valtteri Pihlström, kersantti
Esa Rahikainen, yliluutnantti Santtu
Saarenkylä, vääpeli Harri Väisänen
ja yliluutnantti Tuomas Kankare.
Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on
nimittänyt upseerin virkaan 27.8.2015
yliluutnantit: Sami Harju, Simo Laurila, Ville Pastak, Olli Pirttimäki, Tuomas
Simonen, Iiro Viitala ja Niko Välivaara.
Lennoston pienoislippu, eläkkeelle jääneet: luutnantti Timo Paija ja eversti
Ossi Sivén.
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Kapteeni Rami Lindström piti perinnepäivän juhlapuheen korostaen hyvän hengen merkitystä koko
Lennoston toiminnalle.

•

•

•

•

Karjalan lennoston historia -kirja, 30
-vuotta Karjalan lennostossa palvelleet:
Atk-erikoissuunnittelija Kari Hiltunen,
mekaanikko Pentti Kuusisto, lentokonemekaanikko Harri Mäkitalo, sotilasammattihenkilö Taija Pylkkänen ja
kapteeni Jari Vehviläinen.
Ilmavoimien sotilasammatillisen opintokokonaisuuden SAMOK 2:n hyväksytysti suorittaneet: vääpelit Hannu
Helin, Harri Kousa, Perttu Moisanen,
Markus Mäkiö, Teemu Oinonen, VeliMikko Purmonen ja lentokonemekaanikko Timo Ylijoki.
Ilmavoimien sotilasammatillisen opintokokonaisuuden SAMOK 1:n hyväksytysti suorittaneet: ylikersantti Matti
Taskinen.
Aloitepalkinnot: Nikke Luukkanen,
Valtteri Pihlström, Juha-Pekka Saastamoinen, Peter Ylinen, Timo Tuomainen ja Sami Hakkarainen.

Karjalan lennosto
Kuvat: Risto Hyvärinen

Hankkija Liisa Korjamo (vas.) vastaanottaa
Antin lautasen erinomaisesta esikuntatyöstä
Karjalan Lennostossa eversti Jari Mikkoselta.

Eversti Ossi Sivén kiitti Lennoston pienoislipun
saajien puolesta muistellen omaa palvelusaikaansa
ja viime vuosien kiivasta kehitystoimintaa.

Insinöörimajuri Jari Luhtapuro (vas.) palkittiin Lentotekniikan maljalla. Lennoston komentaja, eversti
Jari Mikkonen oik ja taustalla ylil. Marko Leinonen.

Yliluutnantti Mikko Kankkunen (vas.) palkittiin
Perinnealiupseerimiekalla. Oik. eversti Jari
Mikkonen ja taustalla ylil. Marko Leinonen.
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Kymenlaakson Ilmakilta

Suomen Kuvalehti nro 2 tammikuu 1958

Lauantaina joulukuun 14. päivänä 1957
klo 11.55 syöksyi Utissa toimineen Hävittäjälentolaivue 33:n Valmet Vihuri
–merkkinen harjoituskone VH-4 metsään
Elimäen pitäjän Villikkalan kylässä. Onnettomuudessa saivat välittömästi surmansa ohjaajaopettaja ylivääpeli Veikko
Kolehmainen s. 1927 ja ohjaajaoppilas
kokelas Risto Kuuskoski s. 1938. Kone,
joka vaurioitui korjauskelvottomaksi, oli
vastaanotettu tehtaan perushuollosta vain
kaksi päivää aikaisemmin ja oli sille vielä
onnettomuutta edeltäneenä päivänä tehty
20 tunnin moottorihuolto.
Kyseisellä lennolla oli tarkoitus harjoitella
virheliikkeitä ja syöksykierteitä ohjaajaopettajan johdolla. Onnettomuuslennon vaiheet
ovat aina syksykierteen noin 2000 metrin
korkeudesta tapahtuneeseen aloitushetkeen
saakka selvillä, mutta sen jälkeisten tapahtumien yksityiskohdat – kuten syyt siihen, ettei
syöksykierre oiennut – ovat jääneet arvailujen
varaan. Joka tapauksessa tutkimuksissa todet40
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tiin, että onnettomuuteen johtaneen tapahtumasarjan oli pannut alkuun syöksykierteen
alkuvaiheessa tapahtunut etuohjaamon päällä
olleen kuomun irtoaminen lukituksestaan,
kuomun nopea syöksyminen taaksepäin ja siitä johtunut takakuomun irtoaminen kiinnityskohdistaan ja putoaminen pois koneesta.
Kun Vihureille oli jo aikaisemminkin sattunut lukuisia onnettomuuksia ja vaurioita ja
näissä oli, Villikkalan onnettomuus mukaan
luettuna, menetetty seitsemän ihmishenkeä,
alkoi onnettomuuden jälkeen lehdistökirjoittelu, jonka pääaiheena olivat konetyypille sattuneet onnettomuudet. Kirjoittelun yhtenä
osapuolena oli Risto Kuuskosken isä hallitusneuvos Reino Kuuskoski, joka huhtikuusta
1958 alkaen toimi lyhyen aikaa virkamieshallituksen pääministerinä, mikä luonnollisesti
lisäsi hänen kirjoitustensa painoarvoa. Reino
Kuuskoski ei ollut tyytyväinen poikansa kuoleman aiheuttaneen onnettomuuden tutkijalautakunnan työn tuloksiin ja vaati mm. uuden tutkinnan suorittamista asiassa.

Kävellenkin hankalasti saavutettavalle muistokivelle tuli yli kolmekymmentä kutsuvierasta.

Vuonna 1958 ei Vihureille sattunut yhtään
kuolemaan johtanutta onnettomuutta, mutta kun huhtikuussa 1959 niitä sattui kaksi,
määrättiin Vihurit lentokieltoon 21.4.1959.
Puolustusministeri ilmoitti 26.5.1959, että
Vihurit on päätetty poistaa käytöstä. Jäljelle
jääneet koneet myytiin romuksi.
Valmet Vihuri oli metallirakenteinen kaksipaikkainen jatkokoulutuskone. Sen voimanlähteenä oli jo vuonna 1927 suunniteltu
840 hv Bristol Mercury 9-sylinetrinen ilmajäähdytteinen tähtimoottori, joita oli jäänyt
sotien jälkeen jäljelle suuri määrä. Ilmavoimilla oli Vihureita käytössään vv. 1951-1959
yhteensä 51 kpl.
Tiedot kokosi Jukka Vesen

ONNETTOMUUSPAIKALLE
MUISTOKIVI
Kymenlaakson Ilmakilta päätti jäsenensä Antti
Lahden aloitteesta pystyttää muistomerkin Vihuri VH-4:n putoamispaikalle Myllylän kartanon
maille Elimäellä. Ilmakillan puheenjohtaja Aarni
Hyttinen ja maanomistajan Myllylän kartanon
puolesta Risto Stauffer paljastivat muistokiven

Ilmavoimien vainajien muistopäivänä 7.9. noin
kolmenkymmenen kutsuvieraan läsnä ollessa.
Paljastushetken juuri oikean aikaisesta musiikista
vastasi Vinka- ja Gauntlet–muodostelma ohjaajina Antti Lahti ja Jyrki Laukkanen. Veikko Kolehmaisen poika Reijo Kolehmainen ja Risto Stauffer
laskivat muistomerkille Kymenlaakson Ilmakillan
seppeleen ja Risto Kuuskosken LntUk 28:n oppilastoverit oman kukkalaitteensa.
Onnettomuuden varsinainen muistelutilaisuus
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Lentoupseerikurssi 28:n oppilastovereita.

Kenraali Rauno Meriö, Juho ja Risto Stauffer.

pidettiin Utin perinnetilassa. Keijo Sorjosen kuvaaman videon muistokiven paljastustilaisuudesta näkivät tuoreeltaan hekin, jotka eivät päässeet
maastoon. Ins.evl piti esitelmän Vihurista omakohtaisine kokemuksineen sivuten myös onnettomuutta. Kenraali Rauno Meriö kertoi lentäneensä Utissa vuosina 1955 – 1959 Vihureilla
600 tuntia. Tuolloinen Vihuri–lentueen päällikkö
luutnantti Meriö keskeytti vuosilomansa kuultuaan onnettomuudesta radiosta. Ensi töikseen
hän joutui laivueen komentajan käskyttämänä
lehdistön eteen. Viikkosanomien toimittajalle
Meriö tuli sanoneeksi myös oman rehellisen mielipiteensä: ”Kyllähän Vihurilla lentäessä on koko
ajan kylmä rinki takapuolessa ja tulee katseltua
sopivia pakkolaskupaikkoja”. Lehden ilmestyttyä
tuli Ilmavoimien Esikunnasta Meriölle ja lentueen Vihuri-opettajille määräys mennä Psykoon
ylimääräiseen tarkastukseen. Kenraali Meriö
muisteli lukuisia Utin ympäristössä tapahtuneita
pakkolaskuja. Niiden syynä oli useimmiten Vihurin ongelmallinen Mercury–moottori, mutta

Muistokiven sijainti
Kymenlaakson
Ilmakillan nettisivuilta
http://ilmakilta.info/

toisaalta sillä konetyypillä myös lennettiin paljon.
Sotilaslentotoimintaan liittyy aina jonkin verran
riskejä, Rauno Meriön 35–vuotisen ilmavoimauran aikana peräti 72 ilmavoimien henkilöä kuoli
lentotehtävissä ja siihen vielä lisäksi Rissalan DO10 -onnettomuuden matkustajat.   
Omat puheenvuoronsa pitivät myös Risto
Kuuskosken veli Tapani, joka kertoi perheen
raskaasta suruajasta ja esitti kiitokset tilaisuuden
järjestämisestä. Nuoruusaikoja muisteli läheinen
ystävä Eskola ja lentokurssiaikoja Lentoupseerikurssi 28:n oppilastoveri Matti Eronen.
Risto Stauffer Myllylän kartanosta kertoi
Sylvi-äitinsä ja omia pikkupojan muistojaan tapauksesta. Putoamispaikan vieressä olleen metsähakkuun työnjohtaja oli tullut juosten pihan
poikki ruokapöydässä olevalle Staufferin perheelle ilmoittamaan juuri pudonneesta lentokoneesta
ja hakemaan Rouvaa (Riston terveydenhoitajaäitiä) paikalle. Turmapaikalla kuolleiksi todetut
uhrit kuljetettiin rekikyydissä kartanoon, jossa
kunnanlääkäri vahvisti heidän menehtymisensä.
Pikkupojalla oli pihapiirissä muutaman päivän
ajan paljon mielenkiintoista seurattavaa, yksi
huonekin oli pakkolunastettu onnettomuuden
tutkijoille.
Risto Staufferilla ja Myllylän kartanolla oli
Vihuri VH-4 -muistokiven aikaansaamisessa ratkaiseva osuus. He etsivät sopivan kiven, tekivät
paikalle pohjatyön ja siirsivät kiven koneillaan
onnettomuuspaikalle. Risto Stauffer ja kartanon
nykyinen isäntä Juho Stauffer ovat tyytyväisiä
muistokiven aikaansaamisesta, nyt kohtalokas
onnettomuus ei jää unohduksiin.
Teksti ja kuvat Juha Ritari
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Juhani Pesonen

Lapin Lennoston Kilta

Jari Nykänen

Lapin lennoston kilta on mukana Lapin lennoston avoimien ovien tilaisuudessa 27. elokuuta. Kilta esitteli toimintaansa sekä myi hernekeiton ja makkaroiden lisäksi
kiltatuotteita. Mauri Uskelin, Veikko Karppinen sekä
Pentti Tirri kuvassa odottelemassa päivän ensimmäisiä
asiakkaita hernekeiton ostoksille

Kiltamme oli myös tänä vuonna Simon Sarkakankaalla Hävittäjälentolaivue 11:a perinnepäivänä
10.10. laskemassa seppelettä sinne pudonneen
Junkersin muistomerkillä. Tilaisuus on kovin suosittu myös simolaisten asukkaiden keskuudessa,
vaikka muistomerkki on kovin syrjäisellä paikalla.

Lapin Lennoston Kilta järjestää
ensi kevään vuosikokouksen
16.4.2016.
Tapaamisiin!
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Lentovarikon Kilta

Veneristeily Kymijoella.

Jorma Hautala

Kesäretki Kaakonkulmalle
Tänä vuonna Kiltamme kesäretki suuntautui
Kaakkois-Suomeen. Retken järjestivät Aarno
ja Raija Saramäki.
•
•
•

•

Pysähdyimme Tuuloksessa ihastelemaan
hienosti entisöityä Hanssin-Jukkaa, DC2:ta.
Osallistuimme Suomen ensimmäisen
moottorilennon 100-vuotismuistomerkin
paljastusjuhlaa Myllykoskella.
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.

Näin hyvin järjestetyllä, monipuolisella ja
mukavalla matkalla oli ilo olla mukana.
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Kuva Jorma Hautala

Veneretkellä koettua:
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 rajaa 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 myös 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.

Syysretken kohteet
Automuseo

f
f

Uudenkaupungin Autotehdas

i

Ensimmäinen Autotehtaan valmistama
Saab henkilöauto. joka lahjoitettiin Presidentti
Kekkoselle.
Kiltalaiset kuuntelemassa viestintäpäällikkö
Mikael Mäen esitystä Autotehtaan toiminnasta,
Tämän hetken tuotannossa oleva
Mercedes Benz A-sarjan henkilöauto,

Aarno Saramäki

Lentovarikon Killan syysretki
Lentovarikon Kilta järjesti perinteisen syysretken tänä vuonna Uuteenkaupunkiin
3.9.2015. Matkalle osallistui 35 kiltalaista.
Kauniin sään ja hyvin valittujen kohteiden
vuoksi osoittautui retki onnistuneeksi osallistujien antaman hyvän palautteen mukaan.
Kohteina olivat Uudenkaupungin Autotehdas, Uudenkaupungin Automuseo, Bonkmuseo ja tietysti hyvän oppaan johdolla
suoritettu kiertoajelu.

Ensimmäinen vierailu kohteemme oli Autotehdas. Siellä viestintäpäällikkö Mikael Mäki
kertoi aluksi tehtaan toiminnasta. Työntekijöitä on noin 1700 henkilöä ja heidän lisäkseen noin 300 alihankkijoiden edustajaa.
Tehtaalla valmistetaan pääasiassa vain Mercedes Benz A-sarjan autoja. Vuonna 2014
niitä valmistui 45000 autoa. Tänä vuonna
saavutetaan uusi ennätys noin 47000 autoa.
Kaikki valmistetut menevät hyvin kaupaksi.
Esittelyn jälkeen tutustuimme aulassa oleviin
tehtaalla valmistettuihin autoihin. Kohokoh45

BONK-museo
Kirsti Ajanko esittelee kiltalaisille
Bonk-museon historiaa ja esineistöä

tana oli lopuksi juna-ajelu tehtaan tuotantoosastolla. Siellä nähtiin noin neljä päivää
kestävä auton valmistuminen vaihe vaiheelta. Autotehtaalla on myös tehdas Puolassa.
Siellä valmistetaan mm kolmen johtavan
avoautovalmistajan autoihin liukuvat kateratkaisut.
Seuraava käyntikohde oli Suomen suurimmaksi mainostettu automuseo. Museossa
esiteltiin kolmessa hallissa myös autoihin liittyvää korjaus-, entisöinti- ja huoltotoimintaa. Vaikuttavana kokemuksena jäi mieleen
”Rafu” Huhdan aikanaan keräämä täydellinen Saab-autojen osasto. Mukana oli mm
Presidentti Kekkoselle lahjoitettu ensimmäinen Suomessa valmistettu Saab 96 rekisterinumeroltaan EKA- 96. Ilmailua edusti
kattoon kiinnitetty Saab Safir 91-lentokone.
Kiinnostava kohde oli myös todennäköisesti ensimmäinen Suomessa valmistettu auto
vuodelta 1913. Sen rakensi tehtailija Frans
Lindström Mynämäellä ja sille annettiin
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nimi Korvensuu. Autolla ajettiin pitkiäkin
matkoja aina vuoteen 1918 asti.
Matkan viimeisestä kohteesta BONKmuseosta on vaikea kirjoittaa. Museo on itse
koettava, sillä se on varsin hullunkurinen
fantasiatuote. Museossa olevat vapaat koneet
ja laitteet, sekä mainion oppaan Kirsti Ajankon niihin liittyvät kertomukset saavat helposti hymyn nousemaan kuulijan kasvoille.
Bonk taiteen näyttelykeskuksen on ideoinut
kuvataiteilija Alvar Gullichsen. Oy Bonk Ab
on kuvitteellinen perheyhtiö, jonka ympärille on kehittynyt monenlaisia keksintöjä,
koneita sekä laitteita.
Päivän aikana saimme vaikutelman siitä,
että Uudessakaupungissa voidaan tänään
hyvin, lähinnä menestyvän autotehtaan ansiosta.
Kuvat
Raija Saramäki

Jorma Hautala

Suomen ensimmäisen moottorilennon
100-vuotismuistomerkin paljastustilaisuus
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 voimainponnistus.
Tämä 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.
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 Aarno Saramäki ja
Jukka Naukkarinen. Juhlavan tunnelman
tilaisuuteen loi musiikillaan Ahvion soittokunta johtajanaan Karl Heinz Hennen. Anjalankosken teatteri esitti mukavia katkelmia
Kasper-herran lentoharrastuksesta. Kasperi47

• Muistolaatan paljastivat Aarno Saramäki ja Jukka Naukkarinen.
• Filosofian tohtori Pertti Korhonen Lentovarikon
Killasta piti muistolaatan paljastuspuheen.
• Ummeljoen kyläpäällikkö Jukka Naukkarinen
• Wreden sukua tilaisuudessa edusti kutsuvieraana
Fabian Wrede kuuluisine piippuineen
• Juhlalounaalla eversti Matti Antikainen piti
esitelmän ilmailun alkuajoista.
• Kasper Wreden lentolupakirja numero 661
(kuva Lentovarikon Kilta ry)
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na esiintyi Otto Pilli ja kylänmiehenä Antero
Raanoja.
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, takaisin
Ruotsiin ja 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 Fitzi-saarille, jossa kauan jatkunut
vaikea sairaus vein lopulta 29-vuotiaan nuoren miehen tuonelaan. Wreden sukua tilaisuudessa edusti kutsuvieraana Fabian Wrede
kuuluisine piippuineen ja hänen poikansa
Rabbe Holger Wrede.
Tilaisuutta juhlisti mittava ylilento, jossa
oli koneita riippuliitimestä F/A-18 Hornetiin mm. kaksi NH90-helikopteria ja ilmojen
työjuhta DC-3. Ihmettelimme miten paljon
ilmailu onkaan kehittynyt 100 vuodessa.
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.
Kuvat ja teksti Jorma Hautala
49

Satakunnan Lennoston Kilta ry

Kenttarovasti Sauli Keskinen pitämässä hartaustilaisuutta Zollikonissa Alppilentäjien muistotilaisuudessa
7.9.2015. Taustalla Prikaatikenraali Petri Tolla ja everstiluutnantti Antti Koskela.

Satakunnan Lennoston
Kilta mukana Zollikonissa
Syyskuussa 2015 tuli kuluneeksi 95 vuotta
ilmavoimille siirtolennolla Italiasta olleiden
kahden Savoia S.9 -lentoveneen tuhoutumisesta. Koneiden puupotkurien liimausten
pettäminen johti onnettomuuksiin, joiden
uhrit majuri Väinö Mikkola ja luutnantti Äly
Durchman Tödi-vuorella sekä vänrikki Carl
Leijer ja italialainen mekaanikko Carlo Riva
Zürichin järvellä saivat pronssisen muistolaatan jälkimmäisen koneen putoamispaikan
lähelle Sveitsin Zollikoniin vuonna 1959.
Siitä lähtien paikalla on järjestetty perinteisiä
muistotilaisuuksia, joskin viime vuosina epäsäännöllisemmin. Zollikonin kunnan 7.9.
ansiokkaasti järjestämään tilaisuuteen osallistui Suomesta ilmavoimien valtuuskunta esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Petri Tollan
johdolla. Mukana oli myös Satakunnan Len50
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noston Killan edustus. Juhlayleisön joukossa
olivat muun muassa Suomen suurlähettiläs
Jari Luoto, Sveitsin suomalaisyhdistyksen ja
Zürichin kauppakamarin sekä suomalaissiirtokunnan edustajat ja sveitsiläis-suomalaisen
upseeriyhdistyksen johto.
Aurinkoinen sää suosi muistotilaisuutta,
jonka ohjelma noudatteli tuttua kaavaa. Tilaisuuden avasi Satakunnan Lennoston esikuntapäällikkö everstiluutnantti Antti Koskela,
ilmavoimien pappi kenttärovasti Sauli Keskinen vastasi hengellisestä osuudesta ja prikaatikenraali Petri Tolla piti tapahtuman merkitystä käsittelevän puheen.
Zollikonin kunnanjohtaja Katharina KullBenz toi tilaisuuteen kunnan tervehdyksen.
Musiikista vastasi paikallinen ”Blaskapelle
Goldküste”, Zürichin kultarannikon vaskipuhaltajat. Seremonia huipentui Sveitsin ilmavoimien ylilentoon kolmella F/A-18 Hornet
-koneella.

Alppilentäjien muistopaikka on Zollikonin
reittilaivalaituriin liittyvällä puistoalueella.
Vuodesta 1959 muistopaikkaa koristi kuvanveistäjä Henry Mooren kuuluisa ”Fallende
Krieger” veistos, jonka Walter-Bechtler-säätiö
oli lainannut tarkoitusta varten. Muutama
vuosi sitten säätiö lopetti taidelainan ja arvokas taideteos myytiin taidehuutokaupassa.
Kesäkuussa 2015 Zollikonin kunta sai alueelle korvaavan taidelainan, sveitsiläisen James
Licinin teräsveistoksen nimeltään ”Stahlbau
VKR400”. Sen uskotaan olevan paikalla ainakin vielä 100-vuotismuistotilaisuudessa 2020.
Tilaisuudessa mukana olleet tahot toivoivat
muistotilaisuuksien jatkuvuuden turvaamista.
Zollikonin kunta on luonteva järjestelytaho
ja ilmavoimille alppilentäjien muiston vaaliminen on tärkeä asia. Satakunnan Lennoston
Kilta voi toimia yhdyssiteenä. 100-vuotisjuhlavuonna 2020 Zollikon voisi myös olla erinomainen kiltamatkakohde.
Teksti ja kuvat:
Janne Pauni
Sveitsin Hornetien ylilento.
Zollikonin kunnanjohtaja Katharina Kull-Benz
toi tilaisuuteen kunnan tervehdyksen.

Kiltamatka Narvaan ja Tallinnaan
Satakunnan Lennoston Kilta teki 21. – 23.9.
kiltamatkan Viroon. Matkalle osallistui 34 aktiivista matkalaista. Helsingin satamasta laiva
lähti 45 minuuttia myöhässä, mutta sen jälkeen matka eteni sujuvasti. Rantauduttuamme Tallinnaan tutustuimme ensin Söjaväelaste
Kalmistuun. Paikka on 1920 – 1930 -lukujen Ilmavoimien hautuumaa-alue ja sinne on
siirretty myös 2007 kuuluisa Pronssisoturi.
Oppaana toimi Jukka Uhari. Käynti tällä hautuumaalla oli ilmeisesti kaikille matkalaisille
ensimmäinen ja ainutkertainen kokemus. Virolaiseen kulttuuriin ei kuulu yhtä huolellinen
hautojen hoito ja kunnossapito kuin meillä,

mutta historian havina oli kuitenkin käsin
kosketettavissa.
Reilun 212 kilometrin ajomatkan jälkeen
majoituimme Narvassa Merensuu SPA-hotellissa. Rakennus on venäläisten rakentama
ja myöhemmin restauroitu kylpyläksi. Hotelli on lähellä Suomenlahden rantaa ja kesällä
venäläisten suosiossa mutta nyt hiekkarannalla oli jo hiljaista. Alue oli muutenkin hyvin
rauhallinen. Päivä päättyi yhteiseen illalliseen
hotellissa.
Tiistaina 22.9 suoritimme ensin kiertoajelun Narvan alueella ja kävimme Hermannin
linnoituksessa, jonka vieressä aivan Narvajoen
rannalla Venäjän puolella on Ivangorodin linnoitus. Hermannin linnoitus toimii nykyisin
51

museona. Kahden tunnin kierros museossa
avasi näyttävästi Narvan historiaa. Museokierroksen jälkeen suuntasimme kohti Sinimäkeä
katsomaan vuoden 1944 taistelupaikkoja.
Sinimäentaisteluja on verrattu meidän TaliIhantalan taisteluihin. Suuria uhrauksia siellä
tehtiinkin. Alueen etumaasto on panssarivaunuille edullista, mutta kukkuloiden kiertäminen vesistön ja soiden vuoksi oli mahdotonta,
joten taistelut kanavoituivat näiden kolmen
kukkulan alueelle. Sinimäen taisteluilla oli
merkitystä myös meidän taisteluihin Karjalan
kannaksella. Läpimurron pitkittyessä venäläiset eivät saaneet Suomenlahden etelä osaa
haltuunsa siten että olisivat voineet tehdä
maihinnousun Suomen alueelle. Myöhemmin
venäläisiä joukkoja sitten siirrettiin jo muualle
Berliinin valtaukseen liittyen.
Keskiviikkona 23.9. ennen kotiin paluuta
tutustuimme vielä Lennusadaman ilmailu- ja
merimuseoon. Laaja ja aktiivisuutta herättelevä museo josta näyttelyesineiden alusten ja
lentokoneidenlisäksi lisäksi löytyy mm simulaattori ja elokuvasali. Eräs museon ylpeyksistä
on 101 vuotias jäänmurtaja Suur Töll.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille ja erityisesti oppaillemme Ilmari Hakalalle ja Jukka
Uharille
- Markku Määttänen
Kuvat Janne Pauni
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Söjaväelaste Kalmistuun, Tallinna
Sinimäki. Etualalla selin oppaamme Ilmari Hakala.

   “Haastatteluja ja kertomuksia.”
    – Kovakantinen, koko A4
    – 180 sivua, paljon kuvia
    – Hinta 40€, postitse 50€
    – jaakko ( @ ) alander.fi

Kauhavan Lentosotakoulun perinne elää
"Ei lähes 90-vuotisia perinteitä voi siirtää
pois sotilaskäskyllä eikä hallinnollisella määräyksellä eikä edes sillä, että joku toteaa sen
lehdessä. Perinteet ovat sidoksissa paikkakuntaan, näihin rakennuksiin ja niissä tehtyyn työhön, niin siviilien kuin sotilaiden
työhön, arvoon ja asemaan katsomatta. Eli
teihin hyvät naiset ja herrat ja tähän miljööseen. Perinteitä ja muistoja ei voi viedä."
Näin kiteyttäen perusteli evl evp Martti
Rajaniemi Kauhavan Lentosotakoulun Perinneyhdistys ry:n järjestämän perinnepäivän juhlan 3.10.15.
Suomen lippu saapui sotilaallisin menoin
juhlanäyttämölle Lentosotakoulun kunniamarssin soidessa. Juhlaan saapuneet noin 200
vierasta toivotti tervetulleeksi yhdistyksen puheenjohtaja Olli Nieminen.
Kauhavalla lento-onnettomuuksissa surmansa saaneiden kunniaksi toimitetussa seremoniassa seppeleen kantajana toimi Kauhavan
Reserviläisten puheenjohtaja, vääp res Antti
Isosalo. Airuina olivat Lentosotakoulun johtajana vuosina 2003 – 2006 toiminut ev evp
Kari Janhunen ja Lentosotakoululla 45 vuotta
toiminut sotilaskotisisar Pirkko Luhanen. Saatesanat lausui rovasti Seppo Ruotsala.
Juhlapuheen piti ev evp Hannes Bjurström,
joka palveli Kauhavalla sotilasuransa viimeiset vuodet Lentosotakoulun johtajana vuosina 1995 – 1998. Puheessaan hän otti tiukasti
kantaa Suomen asemaan nykyisissä Euroopan
turvallisuuspoliittisen tilanteen peruuttamattomissa muutoksissa ja maailmantilanteen
konflikteissa yleensäkin.
"Laivueen komentaja muistelee" -puheenvuorossaan evl evp Veli-Matti Heinijoki kevensi tunnelmaa kertomalla hauskoja ja haikeitakin muisteluja sopeutumisestaan Kauhavalle ja
Lentosotakouluun. "Kauhava muodostui mei-

dän perheelle loppujen lopuksi pitkäaikaiseksi
ja rakkaaksi kodiksi, josta osoituksena molemmat tyttäremme kertovat edelleenkin olevansa kauhavalaisia, jos heiltä kysytään, mistä he
ovat kotoisin."
Peräti neljään otteeseen Kauhavalla palvellut
pitkäaikainen Ilmavoimien komentaja kenrltn
evp Rauno Meriö muisteli tervehdyksessään
kiitollisena Kauhava-aikojaan ja tapahtumia,
joista traagisimpana oli mieleen jäänyt kadettikurssikaveri Kari Halosen kohtalokas laskuvarjohyppy Lentäjien juhannusvalvojaisissa
23. kesäkuuta 1954.
Juhlan yhtenä kohokohtana kuultiin kantaesityksenä dir. mus. Selim Rentolan säveltämä
Kauhavan toimiupseerikerhon marssi, jonka
tulkitsi tenori Erkki Korkiatupa.
Juhlan ylevästä musiikista vastasi Pohjanmaan Maanpuolustussoittokunta, jota johti
ammattilaiskapellimestarin ottein kapteeni
Sami Salmivuori. Kauhava-laulu, jonka esitti
seurakunnan kuoro kanttori Silvia Kaljurandan johtamana sekä soittokunnan ja kuoron
yhteisesitys Suomalainen rukous huipensivat
koskettavasti juhlan tunnelman. Vaasan marssin jälkeen lippu poistui.
Kahvitarjoilusta vastasi kotoisasti Sotilaskotiyhdistys, mistä kiitokset myös Kauhavan
kaupungille.
Perinneyhdistys järjestää vastedeskin Lentosotakoulun perinnepäivän juhlan Kauhavalla
Haukka-ravintolassa ja Perinneaukiolla LSK
Business Park Oy:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaan. Juhla osoitti, että Lentosotakoulun kunniakkaat, lähes 90-vuotiset perinteet elävät Kauhavalla.
– Olli Nieminen,
Kauhavan Lentosotakoulun
Perinneyhdistys ry:n puheenjohtajaa
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Seppo Penttinen

Markku Iskanius:

Ilmojen kenraali ja
kiistelty komentaja J.F.Lundqvist
Kirjan nimeä voisi väittää jopa harhaanjohtavaksi. J F Lundqvist oli perusajattelultaan
sotilas, tykistö- ja esikuntakenraali, ei lentäjä. Perusteellinen ja tarkka jääkäritaustainen
komentaja muokkasi kuitenkin vajaassa kymmenessä vuodessa lentäjäjoukosta Suomelle
ilmavoimat; lentojoukot, ilmatorjunnan ja
ilmavalvonnan kattavan puolustushaaran.
Lundqvistin työn ansioista Ilmavoimat pystyivät suoriutumaan toimintakykyisenä ja
kunniakkaasti raskaista sodista. Lundqvist
keskittyi ilmapuolustuksen infrastruktuuriin
eikä henkilöjohtaminen ollut hänen vahvuuksiaan. Tämä ei suoraan käy ilmi eversti
Markku Iskaniuksen tutkimuksesta, mutta
kiistatta lukuisista hänen alaistensa julkaisuista ja muisteluista.
Kuuntelin vuosikymmeniä sitten ansiokasta Jatkosotaseminaaria Mikkelissä. Lounaalla eksyin eversti Risto Pajarin, Lundqvistin
esikuntapäällikön, pöytään. Kysäisin häneltä ajan hengen mukaisesti, mutta tyhmästi:
”Mitä se Lundqvist teki sodan aikana”. ”Hän
johti ilmavoimia” vastasi Pajari rauhallisesti.
Jotenkin ymmärsin pysyä hiljaa eikä aiheesta
jatkettu.
”Hivenen olen kuitenkin mietiskellyt, että
eipä muista kenraaleistamme ole vielä näin laajaa henkilökuvaa kirjoitettu: kaksiosainen kirja yhteensä yli 700 sivua!” tokaisi eräs kiltaveli.
Lähdeviitteitä tutkija eversti Markku Iskanius
luettelee 639 + 1168 kpl. Tämä kertookin
kirjoittajan työn vision. Voisi kyynisesti todeta, että teokset ovat laadukasta pikkutarkkaa
perustutkimusta; ei suuren yleisön luettavaksi
tarkoitettukaan. Lundqvist- tutkimuksen 1.
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osan toimitti ja kustansi Apali Oy. Edesmenneen Rauni Vainion ja Apalin ammattilaisten
kädenjälki näkyy. Kirjassa oli selkeitä kuvia ja
kuvatekstejä. Väliotsikoita jäin kaipaamaan.
Kaksipalstainen taitto ja iso sivukoko helpottivat Tuntemattoman kenraalin (osa 1) lukemista. Taulukot ja kaaviopiirrokset puuttuvat
molemmista osista. Moni asia oli ollut helppo
kiteyttää tekstiin upotetuilla laatikoilla. Mutta
ei. Toisen osan esipuheessa Iskanius kiittelee
Lundqvistin perheettä saamistaan valokuvista.
Kuvia on ”kiistellyn komentajan” 574 sivulle
on mahtunut vain kymmenkunta. Niistä ainoastaan yhtä voi pitää perhealbumista saatuna.
Olisikohan niin, että Rauni Vainion elokuussa 2014 tapahtuneen poismenon jälkeen,
kirjoittajan olisi vallannut jonkinlainen sotaväsymys. Kirja tuupattiin ulos jalostamattomana
tekstijärkäleenä eikä toimitustyöhön uhrattu
hetkeäkään.
Itse sisältöön
Maamme kohtalon vuosista 1940 - 1945 ei
varmaankaan ole vielä kaikkia asioita tutkittu
”pohjamutia myöten”. Myöhemmille tutkijoille Ilmojen kenraali -kirja onkin aarrearkku. Lundqvist oli järjestelmällinen periaatteen
mies. Esikunnan mapit täyttyivät kaikenlaisista papereista – jopa joulukortteja myöten.
Kirjoittaja tulkitsee niiden kautta Lundqvistin
ihmissuhteita, niin saksalaisten kuin suomalaisiinkin komentajiin.
Lundqvist johti Ilmavoimia, mutta jotenkin tutuu, että Ilmavoimien tärkein tehtävä
kulki taka-alalla. Hän oli Sotilas, joka tekee
mitä käsketään. Tämä näkyy myös Iskaniuk-

sen tekstissä. Tasapaksua puurtamista. Taktista
toimintaa ohjasi Päämaja, josta tulivat lentosuorituspyynnöt, jopa -käskyt. Jokainen Maavoimien yhtymä halusi ”omat ilmavoimat”.
Lundqvist halusi pitää laivueita suorassa johdossaan. Ilmavoimien Esikunnan ja komentajan rooli oli jakaa niukkuutta.
Lundqvist teki työtä ilmavoimien materiaalisten ja henkilöresurssien turvaamiseksi.
Oman lentokoneteollisuuden suorituskyky
ei riittänyt ja ulkomaiset hankinnat epäonnistuivat syystä tai toisesta. Pommikoneiden
korjaukset ja uushankinnat vievät resursseja
torjuntahävittäjiltä, jotka joutuivat päätehtävän, ohella vielä suojaamaan pommitus- ja
tiedustelukoneita. Lundqvist alkoi Iskaniuksen mukaan ymmärtää hävittäjätorjunnan
ideaa vasta aivan talvisodan alla. Strategista
linjausta ei muuteta hetkessä. ”Offensiiviset
pommitusilmavoimat” sitoivat teollisuuden ja
ilmavoimien resursseja. Lundqvist korosti aina
säästämistä pahimman varalle. Polttoainekiintiöt ja lentotuntien rajoitukset herättivät laivueissa kiukkua ja arvostelua. Lentotunteja ei
saa tuhlata pudotustilastojen komistamiseksi,
komentaja korosti. Mikä oli polttoaine- ja varaosatilanne keväällä 1944 ja sitten elokuun
lopulla? Vastausta ei löydy nyt esillä olevista
kirjoista enkä oikein muistakaan. Kenraali käskee ”kamreerimaisesti”säästämään eikä
perustele. Kuitenkin Lapin sodassa lennettiin
n 700 sotalentoa ja pudotettiin n 220 tonnia
räjähteitä (joissakin lähteissä mainitaan lisäksi
pakkopudotuksina n 100 tonnia). Täydennyksiä tuskin saatiin mistään ja sodanajan säästöillä elettiin 1950-luvulle saakka.
Oikeastaan vasta kesän 1944 torjuntataisteluissa Ilmavoimat näyttivät mihin pystyvät.
Eversti Richard Lorentz sai johtaa painopistesuunnan lentojoukkoja siten kuin se tänäkin
päivänä tehdään. Voimien keskitys ja hetkellinen ilmanherruus ovat avainsanoja. Viestiaselaji syntyi ilmavoimiin v 1942 ja siitä kiitosta
voidaan antaa myös silloiselle Ilmavoimien
komentajalle. Moni lentäjäveteraani on sano-

nut, että ilman niitä emme olisi pärjänneet.
Kannaksen Armeijakuntien viestipäälliköiden
ja eversti Magnussonin LentoR3:n yhteistyö
toimi hienosti ja rykmentti rakensi käyttöönsä
johtokeskuksen ja sinne hyvät suorat viestiyhteydet.
Ilmojen kenraali- kirjassa on kesän 1944 ratkaisutaisteluja käsitelty niukasti. ”Lentojoukot
v 1944 ratkaisutaistelussa” luku käsittää vain
parisenkymmentä sivua. Päämaja määräsi tässä
vaiheessa vain strategiset painopistesuunnat.
LentoR3:n komentaja evl Magnusson oli talvella 1944 laatinut asiasta muistion, johon
sekä Lundqvist että esikuntapäällikkö evl Risto Pajari kirjoittivat ”yhdyn”. He eivät varsinaisesti vastustaneet toimintamallia, mutta
kuinka paljon he sitä päätöksillään toteuttivat,
ei kirjasta ilmene kuin rivien välistä. Everstiluutnantti Magnusson ”vain ilmavoimien
kapteenikurssin suorittanut” hoiti homman
itsenäisesti. Taktinen ratkaisu oli LentoR 3:n
ja parhaiden hävittäjälaivueiden sekä LentoR
4 toiminnan keskittäminen kenraaliluutnantti
Oeschin johtamalle Kannaksen Armeijalle ja
hänen ilmakomentajalleen eversti Lorentzille.
Myös huipputehokas Saksan avuksi lähettämä osasto Kuhlmay ymmärsi tämän ja taisteli
Lorentzin määräämässä tahdissa. Rintamakomentajien ja Päämajan eri puolille kohdistuvat
pyynnöt toteutettiin Lorentzin päätöksin ja
sitä ei ihan joka puolella ymmärretty, kirjoittaa Iskanius.
Erityisen mielenkiintoisia teoksessa ovat
vuodet 1944 – 45 ja Puolustusvoimien sopeuttaminen sodanjälkeiseen elämään. Lundqvist
huomasi yllättäen olevansa Puolustusvoimiemme va komentaja. Hankalia asioita toisensa
jälkeen tuli ratkaistaviksi ja Liittoutuneiden
Valvontakomission painoi päälle. Iskanius kirjaa näiltä ajoilta paljon yksityiskohtaista tietoa.
J F Lundqvist haistoi tuolloin, kuten jo 1930luvullakin, tarkkaan poliittiset tuulenvireet ja
takki pyörähti herkästi. Lopun tiedämme; henkilökohtainen syksykierre ja mahalasku. Välit
menivät poikki ainakin Ylipäällikön suuntaan
55

sekä tietysti lähes koko kenraalikuntaan. Sodan
paineet kokenut upseeristo ei kyennyt hetkessä
muuttamaan viholliskuvaansa. Lundqvist liittyi näkyvästi Suomi-Neuvostoliitto- seuraan,
mutta ei saanut upseeristoa mukaansa. Näistä
haasteellisista vuosista tuskin t5ämän jälkeen
löytyy uutta faktatietoa Puolustusvoimien
suunnasta. Iskanius on käynyt läpi Lundqvistin esikunnan arkistomappeja tosi tiheällä
kammalla.

Ilmojen kenraali- tutkimus sisältää määrättömästi asiaa ja detaljeja. Toimitustyöllä
siitä olisi saanut lukukelpoisen kirjan, mutta
maamme historiaa harrastavalle se on tällaisenaankin kelpo lähdeteos.
Seppo Penttinen
Markku Iskanius: Ilmojen kenraali
ja kiistelty komentaja J.F.Lundqvist
Docendo Oy Jyväskylä 2015

Ossi Kurki, kirja-arvostelu

Vedestä lentoon

Vaikka kyseessä on merimuseo Forum Marinumin vuosikertomus vuodelta 2014, niin
enemmänkin se on runsas ja uutta tutkimustietoa sisältävä tietopaketti maamme lentotoiminnan alkuajoilta, kun maakenttien silloisen
vähäisyyden vuoksi noustiin ”vedestä lentoon”.
148 sivuisen, kolmella kielellä kirjoitetetun
kirjan tarkoitus on tuoda esiin merilentotoiminnan historiaa ensimmäisen maailmansodan ajoista myöhempiiin vuosiin. Kirjoittajina
on nimekkäitä merilentotoimintaa tutkineita
asiantuntijoita. Kirja julkaistiin 2014 museossa olleen Vedestä lentoon -näyttelyn oheismateriaaliksi ja sitä on edelleen saatavissa Forum
Marinumista Turun merimuseosta.
Carl-Fredrik Geustin artikkeli valottaa merilentotoiminnan osuutta toisen maailmansodan
aikaisissa tapahtumissa pohjoisella Itämerellä
ja syventyy kahteen yksittäiseen merilentäjien
suorittamaan Suomea vastaan suunnattuun
taistelutehtävään, mitkä ovat jääneet sotahistorian tutkimuksessa vähälle huomiolle;
Syvärin voimalaitospadon tuho 20.6.1944
ja panssarilaiva Väinämöiseksi luullun saksalaisen ilmatorjuntaristeilijä Nioben upotus
16.7.1944 Kotkan satamaan.
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Lisätietoa ensimmäisen maailmansodan
aikana Itämerellä käytettyjen lentoveneiden
tekniikasta ja rakenteesta sekä niiden vertailukohtia veneenrakennukseen löytyy Pertti Virtasen artikkelista. Tuomas Värjö tarkastelee
puolestaan punaisten lentotoimintaa Suomen
sisällissodan aikana ja ottaa samalla esille tärkeän näkökulman suomalaiseen varhaisilmailun historiaan. Värjön artikkelissa pohditaan
myös, millaisia ajatuksia lentokoneiden käyttäminen sotatoimissa alkuaikoina herätti.
Raine Haikarainen kirjoittaa 1930-luvun
lopulla Suomen lentoliikenteen kehittämiseksi
esitetyistä uusista ratkaisuista, joihin liittynyt
varsin näkyvä hanke oli Ruotsiin kulkeneen
reitin varustaminen erityisellä lentomajakkaketjulla. Ketjusta on edelleen jäljellä saaristomaisemassa joitakin osia muistomerkkinä
ilmailun historiasta.

LENTO-OSASTO JAURI

MUURATJÄRVI 6.8.–7.10.1944
© Olavi Rantalainen 2015
Kaukopartioiden huoltolentue
Muuramessa kesällä 1944
Muuratjärven Kultarantaan perustettiin elokuun alkupuolella 1944 ilmavoimien tukikohta. Sen tehtävänä oli huoltaa vihollisen selustassa Itä-Karjalassa ja Aunuksessa ja Karjalan
kannaksella toimivia kaukopartioita. Tukikohdassa oli noin 50 miestä sekä kahdeksan lottaa.
Osaston lentokalustoon kuului viisi vesitasoa.
Vuoden 1944 toukokuussa perustettiin päämajan kaukopartioiden huoltoon tarkoitettu
ilmavoimien erityisyksikkö Osasto Jauri, joka
nimettiin päällikkönsä kapteeni Erkki Jaurin
mukaan. Osasto Jaurin päätukikohta oli aluksi
Kuopion lähellä Rissalassa, ja se käytti välilaskupaikkoinaan myös Sortavalan pohjoispuolella sijaitsevaa Pälkjärveä. Rintaman lähestyessä kotosuomea siirrettiin lento-osaston
päätukikohta turvallisempaan paikkaan KeskiSuomeen.
Kapteeni Jauri kävi heinäkuun puolivälissä
lentelemässä Keski-Suomessa uutta tukikoh-

dan paikkaa etsimässä ja valitsi Muuramen ja
Muuratjärven Kultarannan.
Elokuun 5. lähti etukomennuskunta Rissalasta rautateitse Jyväskylän kautta Muurameen
järjestämään majoituspaikkoja kuntoon.
Kolme päivää myöhemmin saapui pääosasto
rautateitse Jyväskylään ja loput henkilöstöstä
lensivät Muurameen. Aikaisempia sivutukikohtia käytettiin edelleen välilaskupaikkoina
Muuramesta vihollisen linjojen taakse tehtävillä lennoilla. Muurameen siirtyvään lentoosaston kalustona oli kaksi Heinkel 115 ja
kaksi kaksi Arado 196 -vesitasoa. Koneet oli
vuokrattu saksalaisilta, ja ne lensivät Saksan ilmavoimien Luftwaffen tunnuksin. Koneiden
miehistö oli suomalaisia.
Muutaman päivän ehti Muuramessa lentokaluston vahvuuteen kuulua myös Heinkel
59 -vesitaso, mutta se tuhoutui vajaan viikon
kuluttua Muuramesta lähdöstään.
Varuskunnan esikunta ja henkilöstö oli
sijoitettu Kultarannassa oleviin kuuteen huvilaan. Esikunta sijaitsi silloisessa jyväskyläläisen autoliikkeen omistajan, isoisäni Väinö
Nyströmin huvilassa. Henkilöstöä oli ma57

”...Kuka, milloin, minne lähti.
Minkälaisin seurauksin...”

Kapteeni Jauri ja Muuratjärvi Muuramessa Päijänteen päältä nähtynä.

joitettu omien vanhempieni Heta ja Veikko
Rantalaisen vuotta myöhemmin ostamaan
mökkiin. Ruokalana ja lottien asuntona oli
silloisen vapaakirkon pastorin Vilho Rantasen
omistama mökki.
Osaston majoitustiloina olivat tuolloisen
majuri Arvo Rousin, Jyväshovin omistajan
vanhemman Barckin sekä insinööri Ambergin
mökit. Isoisäni veljen kesämökkiin sijoitettiin
vasta pari viikkoa ennen tukikohdan luovutusta päämajan radioasema, joka käskettiin
kätkeä pari päivää sen Muurameen sijoituksen
jälkeen. Asekätkentä lienee alkanut jo silloin.
Kesämökeissä oli armeijan tarpeet huomioon ottaen niukasti tilaa ja aluksi tukikohdan
varastot sijoitettiin Muuramen kirkonkylässä
olevaan työväentaloon. Sieltä ne siirrettiin tukikohtaa lähempänä olevan Suojeluskunnan
ampumaradan Paukkulan tiloihin. Varuskuntaan johtavalla tiellä seisoi jatkuvasti vartiomies, eikä siviileillä ollut sinne asiaa.
Loppukesästä Muuratjärven vedenpinnan
laskiessa vesitasoilla oli vaikeuksia päästä ma58
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talalle rannalle. Tilanne helpottui kun koneille
rakennettiin yhden kesämökin mökin eteen
45 metriä pitkä huoltolaituri polttoainepumppuineen. Ilmavoimien viestijoukot rakensivat
paikalle täydelliset vahvavirta- ja puhelinverkot. Lentoyksikön keskuksesta oli suorat yhteydet Muuramen ja Jyväskylän valtion puhelinkeskuksiin.
Heinkel 59 menettiin – omat ampuivat lentäjän
Kaukopartioita huoltaneet vesitasot eivät olleet
kovinkaan nopeita ja lennot piti tehdä yleensä
öiseen aikaan. Määränpään salaamiseksi menolennot vihollisen puolelle tehtiin usein matalalla, lähes puiden latvoja hipoen.
Muuramen tukikohdan ainoa taistelussa
tuhoutunut kone, Heinkel 59 -vesitaso lähti
Muuratjärveltä elokuun 10. päivänä Itä-Karjalaan Kuopion Rissalan Kautta Uhtuan Kenttijärvelle. Tehtävänä oli noutaa haavoittuneita
kaukopartiomiehiä. Huono-onninen kone
joutui jo menomatkalla tekemään pakkolas-

kun Kontokissa moottorihäiriön vuoksi, mutta pääsi pienen korjauksen jälkeen jatkamaan
matkaansa Kenttijärvelle. Se palasi illansuussa
Rissalaan tuoden mukanaan viisi haavoittunutta.
Seuraavana yönä epäonninen Heinkel 59
lähti toiseksi viimeiselle lennolleen Sortavalan
pohjoispuolella olevalta Pälkjärveltä viemään
kaukopartiota Äänislinnasta länteen sijaitsevalle Säämäjärven itärannalle. Kone palasi
neljän tunnin päästä onnellisesti välitukikohtaansa Pälkjärvelle. Viimeiseksi jääneelle lennolle Heinkel 59 lähti 13. elokuuta klo 20.50
Pälkjärveltä ja tehtävänä oli viedä 13 miehen
kaukopartio Säämäjärvelle. Kone joutui 30
kilometriä omien linjojen ylityksen jälkeen
venäläisen kenttävartion tulitukseen ja koneen
toinen moottori sammui. Ohjaaja ei pystynyt
pitämään raskaasti lastattua konetta ilmassa
vaan se rysähti alas aivan venäläisten majoitusalueen lähellä.
Omamme kuulivat koneen kohtalosta vasta
parin päivän kuluttua, kun pudonneen koneen
tähystäjä, vänrikki Kaila pääsi linjojen läpi
omalle puolelle Ala-Vieksinkiin. Hän kertoi,
että puoli tuntia lennettyä oli koneen moottori sammunut. Koska lentokorkeutta oli vain
50 metriä, jouduttiin pakkolasku tekemään
metsään. Mekaanikko ja kolme partiomiestä
loukkaantui niin vakavasti, etteivät pystyneet
seuraaman muita pakomatkalle, koska venäläiset ehtivät paikalle jo viiden minuutin kuluttua pakkolaskusta.
Kun pakoon lähtenyt loppuosasto pyrki
omien linjojen puolelle, luultiin sitä viholliseksi ja suomalainen kenttävartio avasi sitä
kohtaan tulen. Kaukopartion johtaja vänrikki
Pekuri haavoittui vakavasti. Hän uskoi olevansa venäläisten saartamana, eikä halunnut jäädä
vangiksi ja hän ampui itsensä. Oman kenttävartion tulituksessa lentokoneen ohjaaja, lentomestari Nuotio kaatui ja kolme partiomiestä
haavoittui vakavasti.
Elokuun 15 päivän komentaja kapteeni Erkki Jauri lähti Muuramesta Arado 196 -merkkisellä vesitasolla Pälkjärven kautta Itä-Karjalan
Ala-Vieksinkijärvelle, josta hän nouti omien
tulituksessa haavoittuneet, osasto Jaurin tu-

houtuneessa koneessa olleet pahiten haavoittuneet miehet. Heidän henkeään ei enää haluttu
vaarantaa ja lentoa suojasi kuusi Brewsterhävittäjää, mikä oli jatkosodan olosuhteissa
täysin poikkeuksellista. Jauri palasi Aradolla
Muuratjärvelle illansuussa.
Seuraavana päivänä kapteeni Jauri komensi miehensä Muuramen Kultarannassa riviin.
Pidettiin hiljainen hetki kaatuneiden muistoksi. Illalla lämpeni isoisäni sauna kauniissa
elokuun illassa Muuratjärven rannassa. Pahaa
mieltä iskettiin pois saunavihtojen voimalla.
Kapteeni Jauri lausui paikalla olleiden mukaan ehkä tänä päivänä pateettiselta kuulostavat muistosanat ” Kuka, milloin, minne lähti.
Minkälaisin seurauksin”.
Sodan päätyttyä selvisi, että haavoittuneena
koneen putoamispaikalla vangiksi joutunut ja
kaatuneeksi luultu vääpeli Viljo Tammi olikin
elossa. Hänet palautettiin Suomeen vankien
vaihdossa joulukuussa 1944.
Elokuun 20 päivänä lähti Heinkel 115
Muuramesta Rissalaan, josta jatkoi matkaa ItäKarjalaan. Osasto Jaurin sotapäiväkirjan pitäjä
luonnehtii lentoa tavallaan ainutlaatuiseksi”.
Sen aikana suoritettiin kolme eri tehtävää ensiksi muonanpudotus Säämäjärven pohjoispäässä olevalle partiolle, sitten muonan vienti
Lipsakkajärven rannalla olevalla partiolle sekä
tuotiin kotiin kaksi pakkolaskun vihollisen
puolelle tehnyttä lentäjää. Seuraavana aamupäivänä kone palasi Muuratjärvelle.
Elokuun 24. iltapäivällä lähti Heinkel 115
Muuramesta Pälkjärvelle ja seuraavan päivän
illansuussa kone jatkoi Itä-Karjalan Lismajärvelle, jonne vei seitsemän partiomiestä ja toi
kahdeksan takaisin. Menolento suoritettiin
pinnassa ja paluulento 500 metrin korkeudessa. Kahden päivän päästä kone vei Itä-Karjalan
Suksinkijärvelle 10-miehisen partion.
Hyppääjä roikkui koneesta
konepistoolin varassa
Elokuun viimeisen päivän iltana osasto Jaurin Heinkel 115 pudotti kolme partiomiestä
laskuvarjoilla Karjalankannaksella Lumisuolle
vihollisen selustaan tarkkailemaan sen jouk59

kojen liikkeitä. Lento onnistui hyvin samoin
partionjohtaja kersantti Muisto Lassilan hyppy. Toisena hyppyvuorossa ollut partiomies jäi
konepistoolistaan kiinni koneeseen ja pääsi irti
vasta viisi minuuttia roikuttuaan. Tästä syystä
partio hajosi ja kaksi partiomiestä jäi suoraan
vihollisen käsiin.
Seuraavana päivänä suomalaisten radiotiedustelu nappasi vihollisen radiosanoman, jonka mukaan kaksi vakoojaa oli ammuttu kyseisellä suoalueella. Partionjohtaja selvisi hengissä
ja osasto Jaurin kone kävi vielä kaksi päivää
aselevon jälkeen pudottamassa hänelle muonaa. Hänen onnistui kävellä omien puolelle.
Syyskuun 7., kolme päivää aselevon solmimisen jälkeen toinen Heinkel 115 ja toinen
Arado 196, joita kumpaakin oli kaksi saksalaisilta lainassa, luovutettiin heille takaisin
Rissalassa. Miksi kahta muuta konetta ei luovutettu saksalaisille, ei kunnolla selviä käytetyistä lähteistä. Erään tiedon mukaan toinen
Arado 196 kone oli pidetty piilossa siitä alkaen
kun saksalaiset aloittivat lähtövalmistelut Suomesta. Saksalaisille oli ilmoitettu, että kone
oli ammuttu alas Karjalankannakselle. Toisen
saksalaisten omistaman Henkel 115 osalta en
ole löytänyt mitään syytä miksi se jäi suomalaisille.
Osasto Jauri suoritti Rissalan ja Muuratjärven tukikohtakausinaan yhteensä yli 400 lentoa, joista vajaa sata luokiteltiin sotalennoiksi.
Yhteensä 42 haavoittunutta kuljetettiin 10
sairaankuljetuslennolla. Kaukopartiomiehiä
kuljetettiin kaikkiaan 182 yli kolmellakymmenellä yksittäisellä lennolla. Lähes kuudellakymmenellä lennolla vietiin partiolla ruoka- ja
ammustäydennyksiä. Muuratjärven tukikohdasta tehtiin kaikkiaan vain 13 nousua ja saman verran laskuja.
Päämajan radioasema piiloon
muuramelaiseen heinälatoon
Muuratjärven tukikohtaan tuotiin 17.9. päämajan kaukopartiotoiminnasta vastaavan Erillinen pataljoona 4:n radioasema miehistöinen.
Kolmen päivän kuluttua tuli käsky tiedustella
radioasemaa varten kätköpaikka. Sotapäivä60
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Tämä maisemakuva on tiettävästi ainoa osasto
Jaurista Kultarannassa. Rannassa on osasto Jaurin
Henkel 115 ja kuva on otettu heinäkuussa 1944
kun huvila-asukkaita ei vielä ollut siirretty pois
tukikohdan tieltä.
Kuvakollaasissa vasemmalla Henkel 59 ja oikealla
Arado 196 -vesitaso. Aradolla kapteeni Jauri nouti
omien tulituksessa haavoittuneet ja lentoa suojasi
kuusi Brewster-hävittäjää.

kirjan mukaan tehtävän suorittivat Os. Jaurin
varapäällikkö, luutnantti Olli Kepsu ja radioaseman päällikkönä toimiva kersantti Eloranta. Radiolaitteisto oli varsin kookas, noin miehenkorkuinen kaappi. Todennäköisesti kyse
oli jo alkaneesta asekätkennästä.
Ilmavoimien komentaja lakkautti
Osasto Jaurin yhdeksi yöksi
Erikoinen vaihe Osasto Jaurin historiassa näyteltiin välirauhan aikana syys-lokakuun vaihteessa. Osaston sotapäiväkirjan mukaan 29.9.
saapui illalla klo 20 Henkel 115 ohjaajanaan
vääpeli Torkkola Tampereelta Muurameen.
Kone oli lähtenyt ilman ilmavoimien komentajan lupaa. Tällainen merkintä sotapäiväkirjassa
ennakoi vaikeuksia. Kymmenen minuutin kuluttua koneen laskeutumisesta soitettiin Ilmavoimien esikunnasta ja käskettiin kaikkien Os.
Jaurissa palvelevien ohjaajien, tähystäjien ja

konekivääriampujien ilmoittautua seuraavana
päivänä ilmavoimien komentaja kenraaliluutnantti Jarl Lundqvistille.
Puhutteluun komennetut ilmoittautuivat
kenraali Lundqvistille seuraavana päivänä kello 16. Sotapäiväkirjan mukaan täällä siirrettiin
puhuttelun jälkeen kapteeni Jauria lukuun ottamatta muu lentävä henkilöstö entisiin yksikköihinsä. Sotapäiväkirjan mukaan osaston toiminta oli katsottava päättyneeksi. Lokakuun
ensimmäisenä päivänä osaston sotapäiväkirja
kertoo, että “ilmavoimien esikunnan toimesta peruutettiin eilen toimeenpantu lentävän
henkilöstön siirto, joten kaikki jäävät edelleen
Osasto Jauriin ja sen toiminta jatkuu”.
Välirauhan jälkeiset kielletyt
lennotko syynä?
Osaston sotapäiväkirjasta eikä osasto Jaurista
myöhemmin kirjoitetusta aineistosta selviä,
miksi kenraali Lundqvist ensin lakkautti osaston
ja sitten seuraavana päivänä perui käskyn. Eräs
mahdollisuus on se, että vasta tuolloin kenraali
Lundqvistin tietoon oli tullut, että osasto Jaurin
kaksi konetta haki aselevon solmimista seuraavana päivänä, lentokiellon ollessa voimassa ItäKarjalasta turvaan kaksi venäläisten selustaan
jäänyttä kaukopartiota. Kaksi päivää aselevon
solmimisesta osasto kone kävi edelleen luvatta
Karjalankannaksella pudottamassa vihollisen
selustaan tarkkailutehtäviin viedylle kersantti
Muisto Lassilalle muonaa.
Välirauhan voimaantuloa seuranneena päivänä suoritetusta omasta luvattomasta kaukopartion noutolennostaan kapteeni Erkki Jauri
totesi sodan jälkeen, että siitä oli vaikea tehdä
merkintää sotapäiväkirjaan. Hänen mukaansa
lennosta ei saanut tietää entinen vastapuoli eikä
myöskään omien ympyröiden liian laajat piirit.
Lupaa esimiehiltä ei kysytty eikä siten myöskään annettu. Sama periaate päti myös kahteen
muuhun välirauhan vallitessa tehtyyn entisen
vihollisen puolelle tehtyyn lentoon.
Loppuaikana Osasto Jarin käytössä oli enää
yksi Heinkel 115 ja yksi Arado 196, jotka Lapin sotaan osallistuessaan saivat suomalaiset
tunnukset saksalaisten sijaan. Osasto Jaurin

toiminta Muuramessa päättyi lokakuun alussa.
Lokakuun 4 päivänä lähti etukomennuskunta
junalla Liminkaan ja seuraavana päivänä osaston kaksi vesitasoa lennettiin Oulun Pyykösjärvelle. Sodan päätyttyä kaksi suomalaisille
jäänyttä konetta jouduttiin saksalaisten omistuksessa olleina luovuttamaan Neuvostoliitolle.
Huhuihin saksalaisten läsnäolosta
ei ole löytynyt varmistusta
On myös huhuttu, että Kultarannassa oli saksalaisia, koska koneet olivat Saksan omistuksessa ja kantoivat Luftwaffen tunnuksia. Osasto Jaurin sotapäiväkirjasta ei löydy tästä mitään
mainintoja. Saksan ilmavoimien toimintaan
Suomessa hyvin perehtynyt Keski-Suomen
Ilmailumuseon entinen johtaja Hannu Valtonen ei usko saksalaisten läsnäoloon Muuramen
tukikohdassa. Perimätiedon mukaan Kultarannassa kävi heinä-elokuussa 1944 sotilasvesitaso, jossa mukana oli saksalainen aliupseeri,
joka oli hakemassa lepokodin paikkaa osasto
Kuhlmein saksalaisille lentäjille Suomessa. Se
hanke ei koskaan toteutunut.
Tiedossani on 10-vuotiaan lapsen muistikuva siitä, että Kultarannassa oli saksalaisia sotilaita, joista muutaman hän muistaa nimeltä.
Sama lapsi muistaa sen, että kun aselepo venäläisten kanssa oli solmittu, Kultarannassa ollut
saksalainen upseeri oli raivoissaan uhannut
polttaa Kultarannan kaikki mökit.
Kirjoituksen päälähde on Osasto Jaurin sotapäiväkirja. Toinen tärkeä lähde on ollut kapteeni K Kytöpuron esiupseerikurssin lopputyö Taistelukoulussa Tuusulassa 1980. Tämä
sisältää kapteeni Jaurin ja hänen lähimpien
alaistensa haastatteluja. Tietoja on otettu myös
muista osaston vaiheista kertovista teoksista.
Jos tämän jutun lukijoilla on tietoja
osasto Jaurin toiminnasta Muuramessa
niin kirjoittaja ottaa mielellään vastaan
niitä.
Olavi Rantalainen
Kultarannantie 112, 40950 Muurame
puh 050.553 2977
olavi.rantalainen ( @ ) gmail.com
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Lääkäri ja potilas
Viime Pilven Veikko -lehden sivuilla oli juttu Rissalan lentokentän maastosta löytyneestä puisesta patsaasta. Kyösti Roiha kyseli
lehden jutussa patsaan perään, kun hän ei sitä löytänyt sotamuseosta käydessään. Pilven Veikon ilmestymisen jälkeen tuli tieto,
että patsas on nähty sotilaslääketieteen museossa Hennalassa.
Tieto osoittautui paikkansa pitäväksi. Soitto museoon ja sieltä
Seppo Toivonen totesi patsaan kuuluvan sotamuseon kokoelmiin
ja sijaintipaikaksi sotilaslääketieteen museon Hennalassa. Toivonen lähetti patsaasta kuvia ja taustoista kaksi juttua, joista toinen
on tiivistetty museon Facebook-sivuille. Julkaisemme näistä jutista koosteen Pilven Veikon lukioille.
– Ossi Kurki

TIIKSJARVEN TOTEEMIT
Müllerin henki eli Tiiksjärven yllä
Tiiksjärven lentokenttä oli Rukajärven suunnalla 181 km itään Lieksasta. Suomalaiset
käyttivät Tiiksjären lentotukikohtaa jatkosodan aikana. Saksalaisten it-patteristo
ja kenttähuoltojoukkue tulivat Tiiksjärvelle kevättalvella 1942. Tuolloin siellä oli
mm. LeLv 24:n 2. lentue, joka paremmin
tunnettiin Osasto Ervinä. Kun puhutaan
Tiiksjärvestä, ei voi olla sivuuttamatta sin62
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ne luotua taidemetsikköä, jonka saksalaisjoukoissa palvellut itävaltalainen puunleikkaaja Hans Müller sinne kesän 1942
aikana loi. Materiaalina Müller käytti kelohonkaa sekä nuorta mäntyä. Hans Müllerin luomisviettinsä on täytynyt olla todella mahtava, sillä olosuhteet huomioon
ottaen hän oli kesän 1942 aikana veistänyt
erilaisia totemeja toistakymmentä, joista
ainakin yksi: Tiiksjärven sairaalan kaivon
tantarissa ollut veistos ”lääkäri ja potilas”
on raahautunut tänne Suomeen. Lääkäri ja
potilas edustavat suomalaisia tyyppejä.
Lääkäri oli Otto W. kutsumanimeltään Hösseli. Potilas palveli kentänhuoltojoukkueessa
ja oli yli-ikäinen varsinaiseen etulinjatoimintaan. Täydennyskeskus oli lähettänyt
sotilaallisessa järjestyksessä aakkosluettelosta
kohdan, jossa valtaenemmistö kenttähuoltojoukkueesta oli Korhosia. Patsaassa on tunnistettavana Pohjois-Savon ja Kainuun takametsien kovan työn kuluttama Korhonen”
Sotilaslääketieteellinen museo avoinna
tilauksesta tai ensi kesänä viikonloppuisin
Lähteet: Karjalan Lennoston Lentorykmentti
3:n Kiltary:n jäsenlehti Kolmonen nro 3, 2/1983 ja
sotilaslääketietteelisen museon facebook -sivut.

näyttävä muisto kurssilta!
Lentoreserviupseerikurssin käyneillä on mahdollisuus ostaa itselleen
kurssilippalakki ja -merkki.
LENTORESERVIUPSEERIKURSSIN LIPPALAKKI
Lakki on väriltään tummansininen (navy blue). Lakkiin kirjaillaan taakse kunkin kurssin virallinen lyhenne ja kurssin
numero, esim. LentoRUK 84. Jotta kirjailun hinta voidaan
pitää kohtuullisena edellyttää se sitä, että kukin kurssi tilaa
lakkinsa yhdellä kertaa. Tästä syystä myös minimitilaus on
viisi (5) kappaletta. Hinta 20 e/kpl (lakki ja brodeeraus).
Lisäksi toimituskulut/lähetys: 1 – 20 kpl: 10 e ja 21 – 50 kpl:
15 e. Toimitusaika noin 2 – 3 viikkoa. Lakit ja toimituskulut maksetaan ennen toimitusta Ilmasotakoulun Kilta
ry:lle
.
LENTORESERVIUPSEERIKURSSIN MERKKI
Hinta: 25 e, postituskuluineen 30 e/kpl. Tilauksen yhteydessä
mainittava Lentoupseerikurssin numero.
Tilaukset: www.ilmasotakoulunkilta.fi/myyntiartikkelit
Ilmasotakoulun Kilta ry

Lisätietoja ja tilaukset: Leena Tiainen,
040 560 9303, leena.tiainen (@ ) gmail.com

Hylkyjenetsintää Porissa
Keski-Suomen Ilmailumuseolle hylkypaikkojen tutkintaa
suorittanut etsintäryhmä tutki Porin alueella tiedossa olevia
onnettomuuspaikkoja viime toukokuussa. Lento-onnettomuuskohteita oli kaikkiaan 25. Moni kohde voitiin paikantaa ja jäänteitäkin löytyi.
Eräs kohteista oli Ilmavoimien ensimmäisen suihkukoneonnettomuuden tapahtumapaikka. Ylikersantti Juha-Visa
Artola menehtyi Porin lentokentän läheisyydessä 60 vuotta
sitten 3.12.1955 Vampire VA-1:n iskeytyessä syöksykierteessä
metsään. Etsintäryhmä paikallisti VA-1:n onnettomuuspaikan, vaikka aika on täysin muuttanut maiseman. Jäänteinä
löytyi Vampiresta sulanutta alumiinia.
Teksti ja kuva Pertti Haavaste
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Ilmavoimien killat
Ilmavoimien Kiltaliitto ry		
Pj. Juha Suonperä		
				
Sihteeri/jäsensihteeri 		
Leena Tiainen			
Helikopterikilta ry
Pj. Lassi Viisanen 		
				
Sihteeri Lassi Ukkonen
				
Ilmasotakoulun Kilta ry		
Pj. Jarmo Alanko		
				
Sihteeri Aija Hiltunen		
				
Ilmavoimien Viestikilta ry		
Pj. Harri Utti			
				
Sihteeri Tommi Pyöriä		
				
Karjalan Lennoston Kilta ry
Pj. Esa Kainulainen		
				
Sihteeri Kaarina Burtsoff
				
Kymenlaakson Ilmakilta ry
Pj. Aarni Hyttinen              	
                                  		
Sihteeri Markku Koponen    	
              			
Lapin Lennoston Kilta ry
Pj. Jari Nykänen		
				
Sihteeri Paula Valolahti		
				
Lentotekniikan Kilta ry		
Pj. Jouko Laitinen		
				
Sihteeri Timo Teppo		
				
Lentosotakoulun Kilta ry		
Pj. Tapani Terämaa		
				
Sihteeri Esa Rämäkkö		
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Jontikka 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 045 266 8089, juha.suonpera@gmail.com
Lampikuja 3 B 9, 41160 TIKKAKOSKI
Puh. 040 560 9303, leena.tiainen ( @ )gmail.com
Latomutka 3, 45360 VALKEALA
Puh. 050 539 5706 , hekosihteeri ( @ )gmail.com
Pohjoiskuja 4 , 45740 KUUSANKOSKI
Puh. 050 567 8505, hekosihteeri ( @ ) gmail.com
www.ilmasotakoulunkilta.fi
Pohjanniementie 10, 40250 JYVÄSKYLÄ
Puh. 050 910 5778, jarmo.alanko ( @ ) gmail.com
Ruukintie 3 F 1, 41160 TIKKAKOSKI
Puh. 040 704 1679, aimahil ( @ ) elisanet.fi
www.ilmavoimienviestikilta.fi
Pallotie 32 B, 01280 Vantaa, Puh. 0500 207 803,
(09) 309 449, harri.utti ( @ ) saunalahti.fi
Samppakankuja 4, 03400 VIHTI		
0500 680 309, sihteeri ( @ ) ilmavoimienviestikilta.fi
Saturannantie 1–3 A 1, 70260 KUOPIO
Puh. 040 834 8610, esa.kainulainen( @ ) finavia.fi
Satamakatu 23 B 19, 70100 KUOPIO
Puh. 0400 548 398, anna.burtsoff ( @ ) luukku.com
www.ilmakilta.info
Killintie 1, 45200 KOUVOLA
Puh. 044 280 9251, aarnihyttinen ( @ ) hotmail.com
Koivupiha 14, 45100 KOUVOLA
Puh. 040 537 5011 markkukop( @ )gmail.com
Urpiaistie 10, 96400 ROVANIEMI
Puh. 040 522 2818, nykanenjari( @ )suomi24.fi
Lapin Lennosto/PL 22, 96101 ROVANIEMI
Puh. 0299 210 101, paula.valolahti( @ )mil.fi
www.lentotekniikankilta.fi
Solkinniitynkatu 6, 33710 TAMPERE
050 67610, jouko.laitinen( @ )lentotekniikankilta.fi
Kontiotie 3, 96900 Saarenkylä
040 767 5811, timo.teppo ( @ ) hotmail.com
www.lentosotakoulunkilta.fi
Pohjoinen Hesperiankatu 7 A 12, 00260 HELSINKI
Puh. 0400 483991, tteramaa ( @ )gmail.com
Norjantie 6, 62200 KAUHAVA
Puh. 040 575 4225, esa.ramakko ( @ ) gmail.com

Lentovarikon Kilta ry		
www.lentovarikonkilta.fi
Pj. Matti Käkelä		
Hirvikatu 28 D 14, 33240 Tampere
				
puh. 044 987 9232, matti.kakela ( @ ) elisanet.fi
Sihteeri Tiina Ahtiainen
Käräjätörmä 3 C 31, 33310 TAMPERE
				
Puh. 040 525 4960, tiina.ahtiainen ( @ ) mil.fi
Satakunnan Lennoston Kilta ry www.satakunnanlennostonkilta.fi
Pj. Markku Määttänen            	 Vellamonkatu 16 C 49, 33500 TAMPERE
                               		
markku.maattanen ( @ ) pp.inet.fi
Sihteeri Jarmo Aalto		
Suoniemenkatu 9 G 55, 28660 PORI
				
Puh. 044 270 9297, jarmoaalto( @ )dnainternet.net
Viestikoelaitoksen Kilta ry
Pj. Erkki Hammarén		
Lukuhaara 10, 40930 KINKOMAA
				
Puh. 0400 640 820, erkki.hammaren ( @ )gmail.com
Sihteeri Tuula Katainen
Airontie 4, 41160 TIKKAKOSKI
				
Puh. 040 525 9614, tuula.katainen( @ )gmail.com

Ilmasillat
Hämeenlinnan Ilmasilta
Pj. Markku Hiedanpää		
				
Joensuun Ilmasilta
Pj. Rauno Suhonen		
				
Lahden Ilmasilta ry		
Pj. Hannu Iivarinen 		
				
Mikkelin Ilmasilta		
Pj. Reima Huttunen		
				
Porin Ilmasilta			
Pj. Jaakko Opas		
				
Tampereen Ilmasilta
Pj. Matti Antikainen		
				
Turun Ilmasilta
Pj. Pentti Kosonen		
				
Turun Ilmatorjuntakilta ry
Pj. Kyösti Vuontela		

Pohjakatu 21 A 4, 13100 HÄMEENLINNA
Puh. 040 1654711, markkuhiedanpaa( @ )gmail.com
Männiköntie 10 C, 80100 JOENSUU
Puh. 0400 245 478, rauno.suhonen( @ )gmail.com
www.lahdenilmasilta.fi
Kapteeninkatu 1 A 16 15140 LAHTI
Puh. 040 502 6113, iivarinen.hannu( @ )gmail.com
Seuralankatu 1 B, 50170 MIKKELI
Puh. 0440 150 625, reima.huttunen( @ )surffi.fi
www.porinilmasilta.suntuubi.com
Riistapolku 9 as 2, 29600 NOORMARKKU
Puh. 0400 709 174, jaakko( @ )lm.fi
Luhtaankatu 4 a C 11, 33560 TAMPERE
Puh. 040 513 7297, matti.antikainen( @ )kolumbus.fi
Hakapellonkatu 19, 20540 Turku
Puh. 050 559 0168, pentti.kosonen( @ )turku.fi
Puh. 0500 910 402, kyosti.vuontela( @ )paimio.fi
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Muita yhteisöjä
Pilvenveikot
Pj. Markku Määttänen		
Vellamonkatu 16 C 49, 33500 TAMPERE
				
markku.maattanen( @ ) pp.inet.fi
Aurinkolaivue			
www.aurinkolaivue.com
komentaja( @ ) aurinkolaivue.com
Pj. Paavo Rissanen 		
Turun Seudun Lentäjät		
www.turunseudunlentajat.seeven.net
Sihteeri Raimo Munukka
Jalustinkatu 7 D 37, 20880 TURKU
				
Puh. 040 823 5891, r.munukka( @ )luukku.com
Helsingin Reservinupseerien Ilmailukerho ry
Pj. Aarne Paukku		
Vaahtokuja 6 F 66, 01600 VANTAA
				
Puh. 040 757 8353, atte.paukku( @ ) elisanet.fi
Helsingin Reservin Ilmailuosasto ry
Pj. Tapio Heikkilä		
Rajamännynkuja 3 C 24, 02710 ESPOO
				
Puh. 050 368 8010,
Laivue Etelä-Karjala
Komentaja Pentti Metso
Puh. 0405 734 571, pentti.metso( @ )luukku.com
Lentokonehistoriallinen seura
Pj. Eino Inkeri			
Kihlakangas 11, 96800 ROVANIEMI
				
050 467 5090, eino.inkeri( @ )gmail.com

Ilmavoimien Kiltaliiton
pienoiskiltaristi ja pienoiskiltamitali
IVKL:n kiltarististä ja kiltamitalista on teetetty pienoismitalit. Ristin korkeus on noin 15
mm ja mitalin halkaisija noin 17 mm. Vuodesta 2001 lähtien on myönnetty yhteensä
209 kiltaristiä ja 331 -mitalia. Pienoismerkin
voi hankkia henkilö, jolle merkki on myönnetty.
• Pienoisristi 50 €, toimituskulut 5 €
• Pienoismitali 35 €, toimituskulut 5 €
• Lisätiedot ja tilaukset: Leena Tiainen,
leena.tiainen@gmail.com (mieluiten)
tai puh. 040 560 9303.
Ritarikuntien sivuilta ohjeita lyhyesti: Pienoiskunniamerkkejä voi käyttää frakissa,
smokissa, papin virkapuvussa sekä sotilasjuhlapuvussa ja pienessä juhlapuvussa m/87
ja m/30 kaikissa juhlatilaisuuksissa, joissa
edellytetään kunniamerkkien käyttöä.
Naiset voivat käyttää pienoiskunniamerkkejä kaikissa tilaisuuksissa, joissa kunnia66
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merkkejä kannetaan, myös tummaa pukua
vastaavassa asussa. Smokissa käytetään vain
pienoiskunniamerkkejä. Tummassa puvussa ja miesten kansallispuvussa käytetään
vain alkuperäiskokoisia kunniamerkkejä.

Ohje kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/
kaytto/frakissa-2/pienoiskunniamerkit
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Ilmavoimien Kiltaliiton jäsenjulkaisu
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Julkaisija Ilmavoimien Kiltaliitto ry 		
Helikopterikilta		Ilmasotakoulun Kilta
Ilmavoimien Viestikilta		Karjalan Lennoston Kilta
Kymenlaakson Ilmakilta		Lapin Lennoston Kilta
Lentosotakoulun Kilta		Lentotekniikan Kilta
Lentovarikon Kilta		Satakunnan Lennoston Kilta
Viestikoelaitoksen Kilta
Päätoimittaja Ossi Kurki
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Pilven Veikko -lehden ilmestymisaikataulu 2016
• 1/2016 Pilven Veikon ja Ilmavoimien kiltaliiton
20-vuotisjuhlanumero. Aineistopäivä 28.2.
Lehti ilmestyy huhtikuussa.
•  2/2016 aineistopäivä 1.10.2016
ilmestyy marraskuussa 2016
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Ilmoitusmyynti Ilmavoimien Killat
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