Kesäretki Päämajakaupunkiin ja Keski-Suomeen
Kilta teki perinteisen kesäretken yhdessä Pohjois-Savon Maanpuolustusyhdistyksen kanssa elokuun
ensimmäisenä viikonloppuna Päämajakaupunki Mikkeliin ja Keski-Suomen seudulle Laukaaseen ja
Tikkakoskelle. Matkalle osallistui kaikkiaan 41 henkeä. Mikkelin suunnalla järjestelyistä vastasivat
Markku Rimpiläinen ja Pekka Kivinen. Esa Kainulainen oli huolehtinut keskisen Suomen osuuden
järjestelyistä.
Mikkelissä saimme kuulla asiantuntevat esitykset Jalkaväkimuseolla museon emeritus johtaja Kalevi
Salovaaralta ja Mikkelin Klubilla kiltaveli Heikki Harjunmaalta. Kalevi Salovaara esitteli muutaman
Maavoimien Mannerheim-ristin ritarin tarinan kautta talvi- ja jatkosodan taisteluita sekä Mikkelin
historiaa Päämajakaupunkina. Heikki Harjunmaa kertoi Mikkelin Klubista ja marsalkka
Mannerheimista sen käyttäjänä. Päämajassa vierailleet korkeat vieraat kestittiin Klubilla ja näin se
on saanut omaleimaisen historiansa ”Vapaiden miesten”, Herrain klubien joukossa. Marsalkan tapan
oli myös lounastaa seurueineen Klubilla aina, kun se vaan sotatilanteiden puolesta oli mahdollista.
Klubilla nautitun keittolounaan jälkeen tutustuimme Keskuskansakoulun Päämajamuseoon sekä
Viestimuseo Lokkiin. Hienosti on niitä museoita ylläpidetty ja kehitetty. Varsinkin Päämajamuseo on
saanut uutta ilmettä hyvin esille laitettuine sodanaikaisen esikunnan tiloineen.
Ilmavoimiin tutustumista Ilmasotakoululla ja Ilmavoimamuseolla
Lauantaina illan suussa majoitumme kylpylähotelli Peurunkaan. Siellä vietetyn virkistävän illan ja
hyvin nukutun yön jälkeen saimme kuulla Ilmasotakoulun uunituoreen johtajan, eversti Mikko
Punnaalan katsauksen koulunsa tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Kovasti on koulu kehittynyt
vuosikymmenten kuluessa ollen nyt todellinen puolustushaarakoulu. Ilmasotakoulun
lentotoiminnan ansiosta Jyväskylän lentoasemakin on päässyt vilkkaimpien lentoasemien joukkoon
Suomessa. Näin sen toiminta ja kehittyminen lienee taattu pitkälle tulevaisuuteen. Toivoa sopii, että
siviililentotoimintakin ainakin säilyttää tasonsa ellei jopa lisäänny, jotta se säilyy ns.
yhteistoimintalentoasemana.
Ilmasotakouluun tutustumisen jälkeen saimme kuulla Ilmasoimamuseolla Pentti Tiaisen tyhjentävän
esityksen museolla esilläolevista lentokoneista ja muusta aineistosta. Museon kehittämisen kannalta
pahimpana pullon kaulana lienee edelleenkin tilojen puute. Sen verran säväyttää aina museon
pihaan ajo, kun huomaa taivasalla pilalle menoa odottavat MiGit.
Kulttuuria Ränssin Kievarissa
Sunnuntain iltapäivän vietimme Ränssin Kievarilla nauttimalla erinomaisesta lounaasta ja
tangokuninkaallisten Saija Tuupaisen ja Tommi Soidinmäen tähdittämästä musikaali ”Hei Sir, saako
täällä soittaa?” Shown taisi kuitenkin ”varastaa” suvereenisti Tonttu Toljanterinakin tutuksi tullut
Kunto Ojansivu.
Paluumatkalla suunnittelimme ensi vuoden retkeä ja suurta suosiota saavutti yhden päivän retki
kesäkuun Ilmavoimien 100-vuotislentonäytökseen Tikkakoskelle. Mahdollista elokuun
viikonloppuretkeä mietitään myöhemmin.

Kalevi Salovaara esittelee Jalkaväkimuseota ja Mikkeliä Päämajakaupunkina.

Matkanjohtaja Esa Kainulainen luovuttaa Kalevi Salovaaralle muistoksi kiltaveljemme, sotakamreeri Rauno
Suhosen kirjan ”Jääkärimajuri ja hävittäjä-ässä”.

Heikki Harjunmaa (oviaukossa) kertoo Mikkelin Klubin ja marsalkka Mannerheimin kanssakäymisestä.

Kiltaveli, eversti evp Heikki Harjunmaa esityksensä jälkeen Klubin lounaalla. Vas. Reijo Serguskin, Anja ja Arto
Hoffren, Heikki Harjunmaa ja Leena Serguskin.

Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnaala kertomassa Ilmasotakoulun ajankohtaisista asioista.

Asiantunteva Ilmavoimuseon opas Pentti Tiainen esittelee Brewster BW-372-hävittäjää retkeläisille.

