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Österbottens Försvarsgille 
– Pohjanmaan Maanpuo-
lustuskilta rf:n ylläpitämän 
Krigsveteranmuseet i Vasa 
– Vaasan Sotaveteraanimu-
seon vuoden 2013 vaihtuva-
alainen erikoisnäyttely esit-
telee kuvin, kartoin, esinein 
ja näihin liittyvin tekstein 
Päämajasta johdettua kau-
kopartiotoimintaa viime 
sotiemme, erityisesti jatko-
sodan aikana. Näyttelyma-
teriaali on pääosin peräisin 
Sotamuseon ja Sota-arkiston 
kokoelmista. Näyttelyn pys-
tyttämisestä on vastannut 
killan museotoimikunta 
puheenjohtajansa Per-Erik 
Fantin johdolla. Aineiston 
hankinnasta päävastuun on 
kantanut Raimo Havusela.
Näyttelyn 11.4.2013 

avannut Per-Erik Fant kertoi 
avaussanoissaan, että Pääma-
jasta johdettuja kaukopartio-
retkiä tehtiin kaikkiaan lähes 
300. Näistä 73 toteutettiin 
lentokonekuljetuksin. Kau-
kopartiomatkat saattoivat 
ulottua useita satoja kilo-
metrejä vihollisen selustaan. 
Retket olivat ensisijaisesti 
tiedustelumatkoja, joihinkin 
liittyi myös tuhoamisiskuja.
Näyttelyssä on tarkemmin 

esitelty kolmea kaukopar-
tioretkeä. Partio Mörö teki 
23.7.–22.8.1941 550 km 
pitkän tiedustelumatkan jal-
kaisin.  Partio Suokkaan teh-
tävänä oli v. 1944 hankkia 
tietoa liittoutuneiden mate-
riaalivirroista Arkangelin ra-
dalla. Partio Honkanen teki 
13.8.1944 iskun Petroskoin 
ratapihalle. Kutakin partio-
retkeä esitellään kartoin, 
niihin merkityin tapahtuma-
paikoin ja suoritettujen teh-
tävien yksityiskohtaisin ku-
vauksin. NäyAttelyn runsas 
kuvamateriaali havainnol-
listaa tehtäviä ja tunnelmia 
partioretkillä.
Eniten käytetyt lentoko-

netyypit kaukopartiomiesten 
kuljetuksissa olivat Heinkel 
HE 115 ja Heinkel HE 50 C 
2. Museotoimikunnan jäsen 
ja museon taistelukalustoa 
kuvaavien pienoismallien 
rakentamisesta vastaava Ju-
ha Koivunen on valmistanut 
näistä konetyypeistä pienois-
mallit tätä näyttelyä varten. 
Koneista on myös esillä par-
tioretkillä otettuja kuvia.
Ylivoimaisesti suurinta 

huomiota näyttelyssä on 
herättänyt Sotamuseolta 
näyttelyyn lainaksi saatu 
kyynelradio. Kyynelradio 
on Suomessa kaukopartio-
toimintaa varten kehitetty 
kevyt sähkötysradio. Ra-
diota käyttivät aluksi jat-
kosodan aikana kaukopar-

Kaukopartiotoiminta tutuksi 
Vaasan Sotaveteraanimuseossa

Monessa mukana olevat maanpuolustusaktiivit 
Raimo Latvala (vas.), Alpo Aronen ja Pauli Glader 
tutustuvat näyttelyaineistoon 

Näyttelyn avauksen suorittivat näyttelyn ”kuraattori” Raimo Havusela (vas.) ja 
museotoimikunnan puheenjohtaja Per-Erik Fant

Kommodori Hannu Luukkonen (oik.) tutkii kyynel-
radiota ja hovioikeuden presidentti Erkki Rintala 
toteutettua kaukopartiomatkaa.

Kaukopartiomiesten 
kuljetuksiin käytetyn 
Heinkel HE 50 C 2:n pie-
noismalli.

Kyynelradio mallia 
M4/75/7 (sisältää lähetti-
men ja vastaanottimen)

Näyttelyn avajaisyleisöä. Eturivissä killan kunniajäsen Nils-Erik Nykvist, killan 
kunniapuheenjohtaja Holger Strandberg sekä Vaasan Lottaperinneyhdistyk-
sen puheenjohtaja Tuula Harjunpää.

Erään kaukopartiomat-
kan havainnollistus

tiomiehet yhteydenottoihin 
Päämajaan. Myöhemmässä 
vaiheessa radiota käytettiin 
myös divisioonatason esi-
kuntien väliseen viestintään.
Radion nimen synnystä 

on olemassa eri versioita. 
Erään selityksen mukaan 
nimellä viitataan ”korpi-
kuusen kyyneliin”, sillä 
kaukopartiomiehet lähetti-
vät sanomiaan korpikuusen 
suojassa samaan tapaan kuin 
pontikan keittäjät. Toisen 
version mukaan nimi tulee 
radiolle ominaisesta uikut-
tavasta sähkötysäänestä. 
Kyynelradion kehitystyö 

alkoi vuonna 1937 pää-
asiassa radioamatööreistä 
muodostetun työryhmän 
toimesta. Radion ensimmäi-
nen koelähetys suoritettiin 
kesällä 1940. Seuraavana 
vuonna alkoi varsinainen 
tuotantotoiminta. Radio oli 

aluksi pelkkä lähetin, vas-
taanottimeksi kehitettiin 
samoihin aikoihin kaksi-
putkinen «Töpö». Töpö oli 
kiinteästi viritetty Lahden 
pitkäaaltoaseman taajuudel-
le. Kaukopartiomiehet kuun-
telivat Lahden lähetyksiä 
määrättyinä aikoina ja saivat 
yleisradio-ohjelman lomas-
sa lähetettyjen tiedotusten 
avulla selville sanomansa 
perillemenon. Kyynelradi-
on myöhemmät versiot si-
sälsivät sekä lähettimen että 
vastaanottimen. Näyttelyssä 
esillä oleva radio on tällai-
nen sekä lähettimen että vas-
taanottimen sisältävä laite.
Vaasan Sotaveteraanimu-

seo (Kirkkopuistikko 22 A) 
on yleisölle avoinna kesä-
kaudella 1.6.–15.8. tiistaista 
perjantaihin klo 10–12 ja 
13–16.30 sekä lauantaisin 
klo 10–14. Kesän jälkeen 

siirrytään aukioloaikoihin 
vain sunnuntaisin klo 14–16. 
Kaukopartiotoimintaa käsit-
televä näyttely on esillä ku-
luvan vuoden loppuun asti.

Ilkka Virtanen


