
                  PERUSKURSSI 20 KOKOONTUI  TAMPEREELLA 25 – 26.6.2019 

Kurssikokoukseen osallistuvat kokoontuivat aurinkoisessa tiistain säässä hyvissä ajoin Satakunnan 

Lennoston Pirkkalan tukikohdan portin edustalle.  Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pertti 

Laaksonen oli saapunut paikalle jo hyvissä ajoin ja otti kokoontujat vastaan ennen kuin johti  

autoletkan tukikohdan alueelle ja ilmoitti osallistuvan joukon SatLston esikuntapäällikkö 

everstiluutnantti  

Mika Hakaselle. 

Hakanen selvitti 

vierailun 

askelmerkit ja 

ohjasi 

kokoontuneet 

maittavalle 

lounaalle 

ravintola 

Sääkseen. 

 

 

 

 

 

    Lounaan jälkeen vierailu jatkui SK-auditoriossa josa evl Hakanen havainnollisesti esitti niin 

Ilmavoimien kuin Satakunnan Lennostonkin tehtäviä.  Seuraavaksi ohjelmassa seurasi SatLston 

käytössä olevan lentokaluston esittely Lentoteknillisen Laivueen aliupseerien toimesta. 

Käytännönläheinen esittely herätti kuulijoissa useita kysymyksiä joihin saatiin valaisevat 

vastaukset.  

 
 

Kuvassa esittelijät ja vierailijat lentokonehallissa Hornetin varjossa. Vasemmalta evl Mika 

Hakanen, vääp Mikko Penttilä, vääp Lauri Anttila, Raili Heiskanen, Pertti Laaksonen, Leena 

Juhantila, Anna-Maija Paakkala, Raimo Juhantila, Kalevi Heiskanen, Seppo Rantanen, Pentti Yli-

Moijala, Pirjo-Riitta Pulkkinen, Aimo Ahonen, Marjatta Harmainen, Pirkko Auvinen, Kauko 

Auvinen, Leena Korvela, Armo Korvela, Lauri Harmainen 

 

Eipä varuskunnassa vierailu olisi mitään ellei Sotilaskotiin päästäisi possu-kahveille. Tämäkään  

vierailu ei tehnyt sen suhteen poikkeusta. 

 

 



 

 

 

 

Evl Mika Hakasta vierailusta kiittäessään Pertti 

Laaksonen luovutti hänelle ammattikuntamme 

historiasta FT Keijo Koiviston toimittaman ”Sama 

kaiku on askelten” – kirjan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurssikokous pidettiin Suojauskomppanian luokassa 2. Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki 

poisnukkuneiden kurssilaisten muistoksi.  

Järjestelytoimikunta  esitteli kurssijulkaisusta kronikat niiden ”oppilaspoikien” osalta jotka olivat 

lähettäneet terveisiä.  Jyrki Norismaa oli lähettänyt myös muutaman valokuvan jotka esiteltiin 

kokousväelle. 

 Kokous päätti, että seuraava kokoontuminen pidetään kesällä 2021 Lappeenrannassa. 

Silloin 60 vuotta kurssimme päättymisestä. Järjestelytoimikunta sai seuraavan kokoonpanon 

 - puheenjohtaja Raimo Juhantila Lappeenrannasta 

 - sihteeri Tapani Flyktman Kirkkonummelta 

 - jäsen Armo Korvela Turusta 

 - jäsen Pentti Yli-Moijala Niinisalosta 

  

Ohjelmassa seurasi omatoiminen siirtyminen ja majoittuminen Pyynikin harjun kupeessa olevaan 

hotelli Rosendahliin. Ajankäytön suunnittelu oli tehty melko ahnaasti, sillä Pyynikin kesäteatterin 

komedia ”Nuotin vierestä” odotti majoittujia eikä suinkaan päikkärit. 

 

    Pyynikin kesäteatterissa olivat ihmissuhteet solmussa ja rakkauden sävel hukassa. Insinööri 

Artolla oli elämässä selvät 

sävelet määrätietoisen 

vaimonsa Marjukan 

viisivuotissuunnitelman 

toteuttajana, kunnes Leena-

äiti ja kohtalo 

karaokekilpailun muodossa 

puuttuivat peliin. Komedian 

musiikkinumeroissa 

näyttelijät pääsivät 

irrottelemaan kunnolla 

hittikappaleiden tahdissa.  

Käsikirjoittaja Johanna 

Hartikaisen näytelmän ohjasi 

Ola Tuominen. Rooleissa mm. pääosassa insinööri Artona nähtiin Tampereen Työväen Teatterin 

näyttelijä Juha-Matti Koskela,  Arton määrätietoisena Marjukka-vaimon roolissa Irina Vartia ja  

Tiina Weckström  Leena-äidin roolissa, Kaisa Hela säkenöi laulajatähden Susannan roolissa.  

Lavalla nähtiin ja kuultiin myös tamperelaisen Kamarikuoro Näsin laulajia. 

 



Ensimmäinen kokoontumispäivän päätteeksi kokoonnuttiin yhteiselle illalliselle Rosendahlin 

Panoraamasaliin.  Järjestelytoimikunta oli toimittanut pöytäkoristeiksi perinteiset pöytäviirit ja 

valmistanut kirjallisen menun ja paikkakortit jokaiselle. 

Keskiviikkoaamuna nautitun hyvän aamiaisen jälkeen siirryttiin yhteiskuljetuksella Tampellan 

alueella sijaitsevaan Vakoilumuseoon. Menomatkaan oli varattu aikaa kiertoajelulle keskustan 

alueella. Matkalla paljasjalkainen tamperelainen Seppo Rantanen selosti kadunvarsinäkymiä. 

Saimme myös tuntumaa tamperelaisia puhuttavaan ratikkatyömaahan. 

Vakoilumuseossa retkeläisiä 

odotti museon opas Mikko 

Mäki joka piti reilun tunnin 

mittaisen esittelyn teemalla 

”Vakoilun Merkilliset 

Menetelmät”. Innostavan 

esittelyn jälkeen on syytä 

arvella, että Mäki sai 

kuulijoihinsa istutettua ” 

ikuisen epäilijän”. Saimme 

myös uuden merkityksen 

sanalle ”lutikka”. 

Vakoilumaailmassa se ei ime 

verta vaan puhetta. 

 

 

 

Aamupäivän ohjelma oli edellistä päivää loivempi ja sen osaltaan mahdollisti myöhennetty 

hotellista ulos-kirjautuminen. 

 

Vakoilumuseosta paluun jälkeen hotelli Rosendahkin pihassa oli hyvästijätön aika. 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Pertti Laaksonen kiitti osanottajia ja toivotti 

heille rauhallista kotimatkaa ja valmistautumista 60-vuotisjuhlaan vuonna 2021 

Lappeenrantaan. 

 

 

   Kuvat ja teksti Tapani Flyktman 

 

 

 


