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Esipuhe emoyhtiöstä 
 

Yleisradio syntyi, asianharrastajien jo 

aloitettua Suomessa yleisölle suunnatut 

radiolähetykset aiemmin, vuonna 1926. 

Aluksi ohjelmayhtiönä. Jo tällöin 

radioyhdistysten radioasemien kanssa oli 

ohjelmayhteistyötä. Yhtiö oli aluksi pelkkä 

ohjelmantuottaja. Studiolaitteet, 

ohjelmalinjat ja lähetinasemat omisti Suomen 

valtio eli käytännössä Posti ja Lennätinhallitus 

PLH. Lahden suurasema valmistui 1928 

valtion rakennuttamana. Tällöin rakennettiin 

Lahden kaupunkinäkymää nykyisinkin 

hallitsevat kaksi 150 metrin radiomastoa. 

Vuonna 1934 Postin radioasemat ja studiot 

tulivat Yleisradion haltuun.  Toiminta kasvoi 

voimakkaasti keski- ja pitkillä aalloilla 

tapahtuneilla lähetyksillä ja yhteiselläkin 

ohjelmalla 1930-luvulla. Sota asetti omat 

vaatimuksensa toiminnalle 1939- 1944.  

 

Ukkokiltaa synnytettiin ensin 1950 ja toiminta 

alkoi 1957.  

 

Televisio, jota aluksi kaukonäkemiseksikin 

kutsuttiin, alkoi vuorostaan 1956 

hallitsemattomana harrastajien toimintana ja 

Tekniikan edistämissäätiön toimintana. Nyt 

vietetään TV-toiminnan aloittamisen ja 

Ukkokillan toiminnan alun 50 vuotispäivää 

samana päivänä, joten ei voi olla miettimättä 

asioiden yhteyttä. Kiltaa oli kuitenkin jo 

seitsemän vuotta aiemmin puuhattu luomalla 

jopa sääntöjä Vilkunan kanssa. 

Killan toiminnan aikana yleisradiotekniikka on 

ottanut useita harppauksia. Osa ei ole saanut 

yleisön suosiota siinä määrin kuin on 

suunniteltaessa arveltu. Eräänä huvittava 

kehitysvaiheena nykyisen rinnalle voi asettaa 

lankaradion, joka kilpaili aikansa AM-

lähetteen korvaavana tekniikkana ULA radion 

kanssa. Vastaavaa on taas laajakaistan 

tullessa koko välitysketjun korvaajaksi. 

Tämäkin kilpa arvioidaan jälkeenpäin.  

Lankaradio jäi elämään talojen sisäiseen 

kuulutus- ja kuuntelukäyttöön Ulan 

tavoittaessa koko maan harvaanasutut 

kolkatkin.  

Toimintojen kustannusrakenne vaikuttaa tänä 

päivänä olevan suurempi haaste. Jos se 

ratkaistaan, kansallisella tiedonvälityksellä on 

tulevaisuutta. Ukkokilta seuraa näitä asioita 

mielenkiinnolla ja keskustellen, onhan 

jäsenistön suurin osa työelämässä mukana. 

Digitan synty vaikutti ukkokiltaan 

 

Digitan historia juontaa juurensa 1930-

luvulle, jolloin Oy Suomen Yleisradio - Ab 

Finlands Rundradio sai haltuunsa radioasemat 

Postilta. Kaikki PLH:n yleisradioasemat 

siirtyivät kesällä 1934 Yleisradion 

omistukseen. Viimeiset radioyhdistysten 

omistamat asemat (Turku ja Pietarsaari) 

siirtyivät Yleisradion omistukseen 1935. 

Näin syntyi Yleisradion asemaosasto ja 

monopoli yleisradiotoimintaan. Tästä 

asemaosastosta kasvoi sittemmin 

Jakelutekniikka.  

 

Yleisradio oli useaan eri otteeseen 

suunnitellut irrottavansa Jakelutekniikan 

omaksi yhtiökseen myydäkseen sen. 

Nämä ajatukset olivat kuitenkin 

hautautuneet vuosien varrella oman 

hallinnan turvatessa toiminnan. 

Euroopan Unionin kilpailulainsäädäntö 

ajoi tarpeiden ohi ja niin jakelutekniikka 

yhtiöitettynä pystyi palvelemaan 

tasapuolisesti asiakkaitaan. Niinpä 

Yleisradion hallintoneuvosto päätti 23. 

syyskuuta 1998 yhtiöittää 

jakelutekniikan omaksi yhtiökseen.  

 

Tammikuun alussa 1999 Digita Oy aloitti 

Yleisradion tytäryhtiönä ja oli täysin 

Yleisradion omistama. Yleisradio Oy myi 

vuoden 2000 joulukuussa Digita Oy:stä 

49 % ranskalaiselle TDF:lle ja 

heinäkuussa 2003 Yleisradio myi vielä 

41 % Digitan osakkeista TDF:lle, joka 

omisti kaupan jälkeen 90 % Digitan 

osakkeista. Digita Oy siirtyi 

maaliskuussa 2005 kokonaan 

kansainvälisen TDF-ryhmän 

omistukseen. Digitan siirtyessä pois 

Yleisradion omistuksesta Kiltaneuvosto 

katsoi tarpeelliseksi turvata myös 

jakeluteknisen perinteen jatkumisen 

killan piirissä, varsinkin kun 

jakelutekniikassa on ollut aktiivisesti 

toimivia killan jäseniä. Tästä syystä 

Ukkokilta päätti muuttaa sääntöjään. 

Nyt kiltaan voi kuulua ennen vuoden 

2003 loppua kaksikymmentä vuotta 

YLEä palvellut mieshenkilö joka ei ole 

eronnut tai irtisanottu yhtiön 

palveluksesta. 



 

4 / 41 Ukkokillan 50 v. historiikki Heikki Aumala 

Perustamiskirja 
 
Me allekirjoittaneet Yleisradion palveluksessa vähintään 20 vuotta olleet miehet olemme päättäneet perustaa 

tänään kulumassa olevan inflaatiovuoden keväisenä päivänä Ukkokillan ja hyväksyneet killalle oheisen 

kaaren, jota lupaamme järkkymättä noudattaa. Perustamistilaisuudessa kaikki tämän perustamiskirjan 

allekirjoittaneet, heidän suuriin ansioihinsa viitaten, julistetaan Ukkokillan jäseniksi. 

Kutsumme kuluvan juhlavuoden aikana Yleisradion palveluksessa 25 vuotta olleita miehiä liittymään 

Ukkokillan ukkojäseniksi, koska vain jäsenyys antaa oikeuden kiltakaaren mukaisesti mestarinarvoon. 

Juhlavuoden aikana 24 v. palvelleet ja vuoden aikana Kiltaan liittyvät henkilöt nimitämme täten 

mestareiksi. 

Samoin kutsumme juhlavuoden aikana Yleisradion palveluksessa 20 vuotta olleita miehiä liittymään 

Kiltaan kisälleiksi. Jäseneksi liittymiseksi katsotaan Oltermannille tehty ilmoitusperustelluksi anomukseksi. 

Kuitenkin juhlavuoden aikana 23 v. palvelleet ja samaisen vuoden aikana Kiltaan liittyvät henkilöt 

oikeutetaan mestarin arvoon, kun he ovat saavuttaneet 25 palvelusvuotta. Muille vain kolmen vuoden 

jäsenyys kisällinä oikeuttaa mestarin arvon saamiseen siihen kuuluvine raskaine velvollisuuksineen ja 

pienine etuuksineen. 

Samalla selitämme, että kaikkien perustajajäsenten sekä juhlavuoden aikana erioikeuksin Kiltaan 

kutsuttujen niin hyvin ukkojen kuin kisällien miellyttäviin tehtäviin kuuluu liittymiskiintiön maksaminen. 

Myöskin me perustaja jäsenet julistamme, että ensimmäisen kiltaneuvoston neuvosmiehinä ovat kuten 

seuraa: 

Oltermanni  Lauri Saurola 

Apuoltermanni Yrjö Luomanmäki 

Haarikkamestari Jaakko Järvinen 

Juomanlaskija Terje Parmanne 

Kriivari Erkki Ermas 

Arkunvartija Soini Salo 

 

Merkitään, että tilimestarien on tehtävänsä täyttämiseksi tutustuttava myös Kriivarin aikakirjoihin ja 

pergamentteihin ja tarkistettava, että arkkua on hoidettu eväskontin mukaan ja että killan asioita on 

hoidettu kiltakaaren ja kultaisen kirjan määräysten mukaan. 

 Tilimestareiksi kutsutaan: Jaakko Holopainen 

  Ilmari 

Haapalainen 

 

Lisäksi selitämme, että tämä perustamiskirja präntätään 

Killan Kultaiseen Kirjaan. 

 

Helsingissä 14 p. maaliskuuta  

vuonna 1 eli vanhan ajanlaskun mukaan 1957. 

 

Jaakko Järvinen Erik Karma 

Valfrid Taulio Soini K. Salo 

Lauri Saurola Mauno Paarre 

Yrjö Luomanmäki Vilho Sarmas 

Arttur Järvä  Erkki Ermas 

Harry Jokilehto Veikko Tamminen 

Reino Korpio Aarne Ahtiainen 

Elias Niemi  Eino Liinakoski 

Unto Takala  Thor B. Damén 

Jarno Ranta 

 

 

 

 

 
Kuva 1  Perustamiskirjan allekirjoitukset 
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JJoohhddaannttoo 

 

Ukkokillan aloittaessa suuren juhlavuotensa neuvosto on katsonut tarpeelliseksi päivittää 

historiikin 50 vuotta kattavaksi (ajast’ajat 1…50 eli ajalta 14.3.1957 -14.3.2007 ). 

Aiemmat, nyt täydennettävät, historiikit ovat tehneet silloiset kriivarit Paavo Velander, 25 

vuotishistoriikin, ja Teuvo Kaistila, 40 vuotishistoriikin, tämän nykyisen kriivari H.Aumala. 

Kiltaperinne 

Tietokirjoista voidaan lukea, että sana "kilta" juontaa juurensa muinaisgermaanisesta 

osanottomaksua tarkoittavasta sanasta. Kilta-nimitystä käyttivät keskiajalla samaa 

ammattia harjoittavien ihmisten keskinäistä apua ja seurustelua varten perustetut seurat, 

jotka kokoontuivat yhteisessä kiltatalossa tahi kiltatuvassa. Myöhemmin ovat tätä 

nimitystä käyttäneet mm. eräät kauppaseurat sekä osakuntien seniorijäsenten kerhot.  

 

Viime sotien jälkeen alettiin Suomessa elvyttää kiltaperinnettä kiihtyvän kehityksen 

vastapainona. Taustahahmoihin kuului muiden muassa vanha kansanperinteen tutkija ja 

vaalija dosentti, sittemmin professori ja akateemikko, Kustaa Vilkuna. 

Ukkokillan synty 

Etsittäessä Ukkokillalle isää johtavat jäljet teknillisen jaoston silloiseen toimistopäällikköön 

Erkki Ermakseen. Keskusteluissa lähimpien työtovereiden sekä muiden vanhojen partojen 

kanssa oli ilmennyt talossa kaivattavan sodan jälkeisissä olosuhteissa leppoisaa ja 

toverillista ikämiesten kerhoa, missä turha kiireily, vouhotukset sekä poliittinen kinastelu 

olisivat pannaan julistetut. 

 

Asiakirjat kertovat, että kevättalvella 1950 asiaa ryhtyi ajamaan perustamistoimikunta, 

jonka muodostivat Erkki Ermas (puheenjohtajana) Terje Parmanne (sihteerinä), Jaakko 

Järvinen, Eino Liinakoski, Soini Salo sekä Lauri Saurola. Kerho suunniteltiin YHY:n alaker-

hoksi ja nimeksi valittiin Ukkokilta. Pääsyvaatimukseksi kaavailtiin 15 vuoden palvelu 

Yleisradiossa, ja 20 vuotta palvelleet olisivat olleet ukkoja. 

 

Puheenjohtajan laatima luonnos säännöiksi lähetettiin tarkastettavaksi aikaisemmin 

mainitulle Vilkunalle, josta oli tullut Yleisradion johtokunnan jäsen. Vilkunan vastaus 

arvokkaine muutosehdotuksineen saatiin jo kesäkuussa 1950. 

 

Tämän jälkeen aikakirjat eivät kerro Ukkokillasta mitään seitsemään vuoteen. Perimätieto 

kuitenkin kertoo, että aikaisemmin mainitut herrat parin ikätoverinsa keralla kokoontuivat 

aika ajoin neuvonpitoon tarinoiden sekä seuraten harrastusmuotojen kehittymistä 

emoyhtiön henkilökunnan piirissä. Tämä osoittaa, että Ukkokillan alku noina 

kisavalmistelujen, ulatouhujen ja kaukonäkemisen odotuksen vuosinakin eli ja hengitti, 

milloin heikommin, milloin pontevammin, pahemmin kuitenkaan potkimatta.   

Toiminta alkaa 

Ukkokilta perustettiin virallisesti kevättalvella 1957 emoyhtiön pääjohtajan varamiehen 

Onni Toivosen toimiessa avustajana - kertoman mukaan valistusta saunaillassa saatuaan. 

Mainittu saunailta lienee pidetty, Alpo Raution muistaman mukaan, Jarno Rannan 

saunassa. Aikaisemman toimikunnan herrat Ermas, Järvinen, Salo ja Saurola ynnä Jaakko 

Holopainen kokoontuivat yhdessä Toivosen kanssa hanketta suunnittelemaan. Laadittiin 

uusittu ehdotus säännöiksi elikkä Kiltakaareksi ja lähetettiin kutsut perustavaan 

kokoukseen. 

 

Perustava kokous pidettiin vanhan ja rakkaan Radiotalon, Fabianinkatu 15, studio 6:ssa 

torstaina 14.03.1957 kello 16.15. Juhlallisen perustamiskirjan allekirjoitti 19 perustaja-

jäsentä. 



 

6 / 41 Ukkokillan 50 v. historiikki Heikki Aumala 

Kuva 2  Radiotalo Unioninkadulla (keskellä) 

Perustavassa kokouksessa vahvistettiin Kiltakaari. Sen mukaan voi kiltaan liittyä kisälliksi 

vähintään 20 vuotta emoyhtiön palveluksessa ollut henkilö, ja mestariksi nimetään 25 

vuotta palvellut hänen oltuaan kisällinä 3 vuotta. Kunniamestareita ovat eläkkeelle 

siirtyneet mestarit.  

 

Killassa otettiin käyttöön uusi ajanlasku, jossa ajanjakso 14.03.1957 - 28.02.1958 

merkittiin vuodeksi 1 ja seuraaviksi vuosiksi jaksot maaliskuun alusta helmikuun loppuun. 

Päivämäärien merkitsemisessä on kuitenkin seurattu vanhaa ajanlaskua eli niin sanottua 

gregoriaanista kalenteria. Vuosi 1 julistettiin juhlavuodeksi. Juhlavuoden aikana kiltaan 

liittyneet Yleisradiota vähintään 24 vuotta palvelleet nimitettiin suoraan mestareiksi. 

Mikrofoni lehden numerossa 2/57 julkaistiin Ukkokillan perustamiskirja, lyhennelmä 

Kiltakaaresta sekä killan sanasto. 

 
Kuva 3   Killan 1. Vuosikäräjät 21.3.1958 

Kuvassa vasemmalta: Huttunen, Koskiluoma, Vilkuna, Toivonen, Arni, Taulio ja pöydän oikealla 
puolella Velander, Holopainen, Salo, Luomanmäki, Saurola, Ermas (kriivarin sulkakynä), Parmanne, 
Liinakoski. 
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Annaalit 

Killan historiaa ovat käräjäkirjat ja aikakirjat. Käräkirjoja pidetään vuosikäräjillä sekä 

syyskäräjillä. Aikakirjat puolestaan ovat kiltaneuvoston istuntojen muistiinmerkinnät, joita 

kriivari kykynsä mukaan raapustaa kiltaneuvoston useinkin sangen rönsyilevistä 

neuvonpidoista.  Mainittujen hengentuotteiden lisäksi saattaa olla retkiselostuksia, kirjeitä, 

tarjouksia, sähkeitä ja muita yksittäisiä papereita kuten killan arvojärjestys, 

merkkipäivälistat, luettelot jaetuista 60-vuotismitaleista ja Killan kunniastandaarin 

saajista. Killan alkuaikoina on myös valokuvattu ahkerasti, mutta varsinkin värikuvat ovat 

menettäneet värinsä ja käyneet haaleiksi. 

 

Historiikin laadinnassa on ongelmia tietojen puuttumisen vuoksi. Kaikki aikakirjat 

puuttuvat noin kahdeksan ajastajan mittaiselta jaksolta eikä niitä ole löytynyt mistään. On 

todennäköistä, että tämän kauden kriivarin "pläkkistooppi" on ollut tyhjä tai sulkakynä on 

ollut hukassa. Mainitulta ajanjaksolta löytyvät ainoastaan ajastajat eli vuosikertomukset ja 

pari viimeisintä vuosikäräjäkirjaa, joiden ansiosta sentään kiltaneuvosten virkakaudet ja 

killan toiminta pääpiirteissään selviävät.  

 

KKIILLTTAA  

Jäsenistö 

Alkuaikojen jäsenistö oli tietenkin melko suppea, olihan Yleisradion henkilöstökin melko 

vähäinen. Henkilökunnan vähäinen vaihtuvuus on sittemmin johtanut siihen, että kisällejä 

ja mestareita on suorastaan tulvinut jäsenistöön mikä kuitenkaan ei ole johtanut 

aktiiviseen osallistumiseen killan tilaisuuksiin vaikka tihuntinsa maksaneita löytyy runsain 

määrin killan arvojärjestyksestä. Killan nimi saattaa nuorempia vierastaa ja estää tule-

masta mukaan. Hyvinkin moni kisälli saattaa olla vasta nelissäkymmenissä ja tällöin 

parhaassa vedossa, jolloin hän ei tohdi lukeutua ukkoihin, joita esimerkiksi  

kunniamestarit ja kunniakisällit jo ikänsä puolesta ovat vaikkakin virkeinä ja 

elinvoimaisina edelleen ovat killan toiminnassa mukana. Iän puolesta oikeista ukoista eli 

tervaskannoista puhuttaessa on todettava, että vuoden 50 ( 2006) aikana on viimeinen 

perustajajäsen täyttänyt 95 vuotta sekä vanhin kunniamestari 101 vuotta, ja ovat  

edelleen arvojärjestyksessä mukana. 

 

Ensimmäisen toimintavuoden loppuun mennessä oli Ukkokiltaan liittynyt kaikkiaan 64 

jäsentä eli 95 % liittymiseen oikeutetuista. Mestareita oli 39 ja heistä kauimmin palvellut 

oli pääjohtaja Einar Sundström. Seuraavina vuosina oli kiinnostus kiltaa kohtaan hiukan 

laimeampaa ja vuoden 3 päättyessä olivat vastaavat luvut 78 jäsentä eli 80 % liittymään 

oikeutetuista. Vuoteen 15 asti oli uusien jäsenten luku yleensä laskettavissa kahden käden 

sormilla, mutta tämän jälkeen on kasvu ollut nopeampaa. Eniten beaneja on liittynyt 

kiltaan 30. ajastaikana 146 ja sittemmin parhaimmillaan 30…40 beania. 

 

Mestarien määrä on aiemmin kasvanut ja on nyt taas laskenut nykyiseen 351:een ja 

kisällejä on nyt 5. Kunnianeuvosten määrä on melko pieni mikä johtuu siitä, että 

kiltaneuvoston jäsenet ovat toimineet kauan virassaan ja vaihtuminen on ollut vähäistä, 

myös ikimestareiksi siirtyminen on pienentänyt joukkoa. Kunnianeuvoksia on nyt 20,  

kunniamestareita 577 ja kunniakisällejä 63.  

 

Eläkeläisten on jatkuvasti hiljalleen kasvanut. Vuonna 10 päätettiin nimittää eläkkeelle 

siirtyneet kisällit kunniakisälleiksi ja vuonna 11 eläkkeelle siirtyneet neuvosmiehet 

kunnianeuvoksiksi. Vuoden 18 vuosikäräjillä täydennettiin Kiltakaaren pykäliä 2 ja 3 siten, 

että rintamamiestunnuksen saaneiden pääsy kiltaan kisälliksi on mahdollinen 18 ja 

mestariksi pääsy 23 palvelusvuoden jälkeen Yleisradiossa. Poistuma on ollut keskimäärin 5 

ikimestaria tai -kisälliä vuosittain. Ajastaikana 48 (2004) tuoni on korjannut runsaamman 

sadon, kun ikimestareiksi ja –kisälleiksi siirtyi 18 jäsentä. Aikojen saatossa on 

ikimestariksi siirtynyt 286 Ukkokillan jäsentä ( 12.3.2006). 

 

Ensi kerran killan jäsenmäärä kipusi toiselle tuhannelle 35. ajastaikana (1991). Ajastaikaa 

50 elettäessä killan koko jäsenmäärä oli edellisten vuosikäräjien aikaan 1017. 
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Kiltaneuvosto 

Kiltakaaressa määrätään että killan toimintaa ja arkkua hoitaa vuosikäräjistä seuraaviin 

vuosikäräjiin mestarien keskuudesta valittu Kiltaneuvosto. Perustavassa kokouksessa sai 

ensimmäinen Kiltaneuvosto seuraavaan 

kokoonpanon: 

 Oltermanni  Lauri Saurola (kuva) 

 Apuoltermanni  Yrjö Luomanmäki 

 Haarikkamestari Jaakko Järvinen 

 Juomanlaskija Terje Parmanne 

 Kriivari Erkki Ermas 

 Arkunvartija  Soini Salo 

kaikki teknillisen jaoston väkeä. 

 
Kymmenen ajastaikaa säilyi Kiltaneuvosto tällaisena 

lukuun ottamatta kriivarin kohdalla tapahtunutta 

muutosta. Ajast’aikana 6 (1962) siirtyi tämä 

työntäyteinen virka Harry Jokilehdolle, joka olikin 

tähän valmentautunut toimiessaan edellisenä 

vuotena lisäjäsenenä elikkä apuneuvoksena.  
Kuva 4  Killan ensimmäinen Oltermanni Saurola 

 

Myöhemmin on neuvosmiehiä vaihdettu tiheämmin. 

Vuonna 18 (1974) päätettiin Kiltaneuvostoa 

täydentää kahdella eläkeläisten edustajalla. Näiksi 

valittiin kunniamestarit Harry Jokilehto ja Lauri Saurola. Saurolan pyydettyä vapautusta 

terveydellisistä syistä valittiin hänen seuraajakseen Pentti Karosuo. Käytäntö on jatkunut 

näihin päiviin saakka.  

Apuneuvoksilla on ollut erilaisia tehtäviä tai ominaisuuksia ja siten käytössä ovat olleet 

myös maakuntaneuvoksen ja prokrammineuvoksen tittelit. Myöhemmin ovat tulleet 

salaneuvos ja selvitysmies. Neuvosmiesten siirtyessä eläkkeelle, heille on suotu 

kunnianeuvos-nimike. 

 

Todettakoon tässä yhteydessä, että vuonna 20 (1976) Ukkokilta teki esityksen 

yleisradioneuvoksen arvonimen perustamiseksi. Tämä toive ei kuitenkaan toteutunut. 

Neuvosmiehet kautta aikain 

Oltermannina ovat toimineet Lauri Saurola 12 ajastaikaa, Harry Jokilehto 5 ajastaikaa, 

Pehr-Erik Norbäck 9 ajastaikaa, Juhani Borenius 14 ajastaikaa, Jaakko Maavuori 7 

ajastaikaa ja Kari Josefsson 3 ajastaikaa.  

Apuoltermannina ovat olleet Y.Luomanmäki 10, J.Koskiluoma 2, E.Lappalainen 3, 

P.Velander 1, E.Liinakoski 3, A.Rautio 1, J.Tiilikainen 5, A.Saari 5, E.Pulli 6,  U.Sandroos 3, 

J.Maavuori 1, R.Häyrinen 1, O.Lindholm 1, J.Nordberg 2,  K.Josefsson 3 ja J.Länsiririnne 3 

ajastaikaa.  

Arkunvartijan tehtävissä ovat olleet S.Salo 14, N.Nevajuuri 4, Lippu 5, Eino Hytönen 5, 

Aarne Mäenpää 4 ja Keijo Juusola 15 ajast'aikaa. 

Kriivarin tehtävistä ovat huolehtineet Erkki Ermas 5, Harry Jokilehto 7, Pentti Karosuo 5, 

Alpo Rautio 2 ja Aimo Saari 6 ajastaikaa, Mikko Voutilainen 2, Urho Ikonen 5, Kyösti 

Tenhunen 3, Kaj Grönholm 3, Teuvo Kaistila 4, Olavi Lindholm 1, Markku Hämäläinen 5 ja 

Heikki Aumala 2 ajastaikaa. 

Haarikkamestarina ovat olleet J.Järvinen 10, T.Parmanne 5, E.Liinakoski 1, A.Rautio 1,  

M.Kinnunen 1, J.Tiilikainen 2, E.Hytönen 3, M.Voutilainen 2, Leo Kananen 7, Tapio 

Torniainen 1, Uolevi Sandroos 3 ja Aarne Mäenpää 3, Olavi Lindholm 2, Kosti Pesonen 3, 

Jorma Vesterinen 3, Jaakko Maavuori 1 ja Kari Lehtonen 2 ajast’aikaa. 

Juomanlaskijana taas ovat toimineet T.Parmanne 5, E.Liinakoski 1, A.Rautio 1, P-

E.Norbäck 1, J.Tiilikainen 1, A.Saari 1, T.Borg 1, M.Voutilainen 3, L.Kananen 2, Tapio 

Torniainen 7, Matti Pulli 2, Kaj Grönholm 1, Kyösti Tenhunen 1, Eero Pulli 3, Kosti Pesonen 

2, Juhani Nordberg 1 ja Kari Pakarinen 8 ajast'aikaa.  

Apuneuvoksina ovat toimineet A.Vehmas 11, A.Viljala 6, J.Maavuori 4,E.Ermas 3, 

P.Velander 3, T.Torniainen 2, M.Hämäläinen 2, E.Lappalainen 2, J.Koskiluoma 2, A.Walli 2, 

E.Pulli 1, M.Pulli 1, A.Saari 1, P-E.Norbäck 1, T.Borg 1, A.Mäenpää 1, M.Kinnunen 1, 

H.Jokilehto 1, R.Häyrinen 1, J.Borenius 1.  
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Maakuntaneuvoksina (apuneuvoksina) ovat olleet Vesa Viljala 5 ja Jaakko Maavuori 2 

ajast'aikaa.  

Prokrammineuvoksina on toiminut Aarno Walli 20 ja Stig Sundman 3 ajast’aikaa. Nimitys 

otettiin käyttöön vasta 27. ajast'aikana ja Walli toimi apuneuvoksena tassä tehtävässä 

kaksi vuotta ennen kuin siirtyi kunnianeuvokseksi samalla nimikkeellä ja tehtävällä.  

Neuvostoon on kuulunut myös kiltavaarien edustajia eli  kunnianeuvoksia. Heitä ovat 

olleet prokrammineuvos Aarno Walli (2+18), kunnia-arkunvartija Aarne Mäenpää (12), 

kunniaoltermanni Juhani Borenius (10), Pentti Karosuo 9, Harry Jokilehto 8, Eino Hytönen 

4, Aimo Saari 3, Lauri Saurola 3, Niilo Nevajuuri 3, Jussi Tiilikainen 3, prokrammineuvos 

Stig Sundman 3, kunniahaarikkamestari Jorma Vesterinen 3, Tapio Torniainen 2 

ajast’aikaa ja Alpo Rautio 1 ajast’ajan. 

Nykyisessä kiltaneuvostossa on apuneuvoksina salaneuvos Jaakko Maavuori ja 

selvitysmies Markku Hämäläinen, kiltavaareja edustavat kunniaoltermanni Juhani 

Borenius, prokrammineuvos Stig Sundman, kunnia-arkunvartija Aarne Mäenpää ja 

kunniahaarikkamestari Jorma Vesterinen.  

Tili- ja varatilimestareiden tiedot ovat alusta selvät, koska tehtävä uskottiin 

perustamiskokouksessa mestareille Ilmari Haapalainen 10 ja Jaakko Holopainen 6. 

Holopaisen tilalle Onni Toivonen 7, minkä jälkeen vaihtoja on ollut tiheämmin. Edellä 

mainittujen lisäksi ovat tilimestareina olleet Lauri Vennola, Niilo Nevajuuri, Alpo Rautio, 

Aimo Saari, Christoffer Schildt. Vuodesta 26 lähtien ovat tili ja varatilimestareina toimineet 

(yht.vuodet): Urpo Örn 23, Unto Takala 14, Kaarlo Orkovaara 8, Väinö Ruottinen 8, 

A.Mäkinen 3, J. Saikko 3, P.Paschinsky 2, I.Boman 2, Väinö Lyytikäinen 2 ajast’aikaa. 

Maininnan ansaitsee Urpo Örn, joka on keskeytyksettä hoitanut tili- tai varatilimestarin 

tehtäviä 23 vuotta.  

Kuva 3   Juhlavuoden 50 kiltaneuvosto 

Vasemmalta: Lehtonen, Pakarinen, Mäenpää, Länsirinne, Vesterinen, Oltermanni Josefsson, 
Sundman, Borenius, Maavuori, Juusola ja Aumala. 

Kunniastandaarin veljeskunta 

Ajast’aikana 19 (1975) kilta perusti Kunniastandaarin veljeskunnan. Killan viiriä elikkä 

kunniastandaaria alettiin jakaa erinomaisesti ansioituneille kiltalaisille, mikä samalla 

merkitsee kutsumista kunniastandaarin veljeskuntaan. Tähän mennessä sen on saanut 70 

killan jäsentä. Joskus on tutustumiskäynnillä viiri luovutettu myös ansiokkaasti isäntänä 

toimineelle laitokselle. Näin sen on saanut Tallinnan Suomen suurlähetystö 1999, 

Puolustushallinnon rakennuslaitos 2000 (Ipatti), Teknisten Liitto 2001, Yle Tekniikka 2001 

(Laiho) ja Helsingin Energia 2002. Johtaja Sakari Kiurulle ja kapellimestari George de 

Godzinskylle on myöskin myönnetty numeroimaton kappale.  

Useimmiten kuitenkin standaarin on saanut ansioitunut kiltalainen.  

Standaarin veljeskuntaan on näin liitetty 72 henkilöä. 
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Kuva 5  Killan standaari ehdotus 
  
 

 
 

Kuva 6  Killan standaari Kunniastandaardin perustamiskirja 

 

 

 

Kiltavaarit 

Muutamat Ukkokillassa touhukkaimmin toimineet, varsinkin kunnianeuvokset Ermas, 

Järvinen ja Saurola alkoivat eläkevuosia viettäessään kaivata vanhan toveruuden 

merkeissä tapaamista useammin ja pienemmässä joukossa kuin mitä killan käräjät 

tilaisuutta tarjosivat. He alkoivat kokoontua silloin tällöin kahvikupin ääressä. 

Tiistaitapaamiset siis juontavat juurensa jo niinkin pitkälle kuin 31.3.1967 jolloin 

kunnianeuvokset Erkki Ermas, Yrjö Luomanmäki ja Jaakko Järvinen kokoontuivat 

Sokoksen kahvilassa. Vähitellen joukko laajeni ja vakituiseksi käytännöksi muodostui 

yhteinen lounas joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina kesäkuukausia lukuun ottamatta. 

Kunnianeuvos Lauri Saurolan ehdotuksesta otti tämä lounaskerho nimekseen Kiltavaarit.  

Tilaisuuksia ovat johtaneet H.Jokilehto, A.Rautio sekä nykyään J.Borenius. Vaarien 

kriivareina ovat toimineet Juho Tiilikainen U.Sandroos, J.Helenius ja nyt Pentti Saarinen. 

 

Kiltavaariksi pääsee kunnianeuvos, kunniamestari tai kunniakisälli osallistumalla äsken 

mainittuihin lounastilaisuuksiin. 
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TTOOIIMMIINNTTAA  

Vuosikäräjät 

Vuosikäräjät ovat killan tärkein vuosittainen tapahtuma, jossa kiltamenoja tarkoin 

noudatetaan. Kiltakaaren 8§:n mukaan vuosikäräjät pidetään maaliskuun aikana. 

Vuosikäräjillä käsitellään seuraavat asiat: 

1. esitetään ajast’aika, arkku ja tilimestarien lausunto  

2. päätetään kiltaneuvostolle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta edelliseltä 

ajast’ajalta tai muusta toimenpiteestä. 

3. vahvistetaan eväskontti seuraavalle ajast’ajalle ja sen yhteydessä 

liittymiskiintiön ja ainaistihunnin suuruus ja maksutapa, sekä päätetään 

vapaaehtoisesta vuositihunnista ja sen suuruudesta.  

4. valitaan killan oltermanni, apuoltermanni ja muut neuvosmiehet sekä yksi 

tilimestari ja hänelle varamies. 

5. käsitellään kiltaneuvoston esitykset, ohjeet ja neuvot sekä ne jäsenten 

mahdollisesti kirjallisesti esittämät asiat, jotka on vähintään 9 päivää ennen 

käräjiä jätetty oltermannille. 

 

Suurimpana asiana käräjillä voi olla kiltakaareen kajoaminen. Niitä on tehty muutama 

kerta. Viimeksi Kiltakaari oli pitkään keskustelun kohteena ja siitä keskusteltiin kauan, 

kunnes ”kisälliyrityksen” muodostaminen yhtiön jakelutekniikasta pakotti tekemään 

muutoksen vuodella 41. Vuoden päästä jouduttiin vielä kerran kohtaa muuttamaan. 

Muuttuneita kohtia on mestari-iän saavuttaneen siirtyminen kiltaan tullessaan suoraan 

mestariksi sekä kisälliyrityksen miespuolisten henkilöiden liittymisoikeus vuoden 2003 

loppuun. Viimeisin muutettu kiltakaari on päivätty 26.3.2004. 

 

Tietotarinoiden pitäjänä on ollut sekä killan jäseniä, että kiltaan kuulumattomia Yleisradion 

toimihenkilöitä (luettelossa arvonimenä yleismies mutta kaikkea muuta kuin Jantunen) 

sekä muita ansioituneita kansalaisia. Tietotarinoiden aiheet ovat lähes poikkeuksetta 

liittyneet jollakin tavalla emoyhtiön toimintaan. Yleisenä periaatteena killan kokoontuessa 

on, että jokaisessa tilaisuudessa on tietoa lisäävä tai viihdyttävä esitys radio- tai 

televisiotoimintaa sivuavilta aloilta. On pariin otteeseen saatu leikkimielisesti kilpailla 

yleisradioaiheinen tietokilpailukin. 

 

Ensimmäiset vuosikäräjät pidettiin 17.04.1957 ravintola Victoriassa, johon käräjärahvasta 

oli saapunut Kiltaneuvoston lisäksi 10 mestaria ja 6 kisälliä. Esitelmän elikkä tietotarinan 

pitäjäksi oli kutsuttu Martti Silvennoinen Yleisradion selostusosastolta. Lausuttuaan ilonsa 

siitä, että oli saanut kiltaan vielä kuulumattomana tulla mukaan näin arvovaltaiseen ja 

huomattavaan joukkoon, Silvennoinen selosti huomioitaan ja kokemuksiaan pääministeri 

K.A.Fagerholmin seurassa Moskovaan tekemältään matkalta. Varsinaisen ohjelma-ajan 

päätyttyä hän vielä jaksoi kertoa moniaita repäiseviä kaskuja, joiden johdosta koko 

käräjäkansa räjähti nauramaan - kertoo käräjien aikakirja.  

 

Myöhemmin on vuosikäräjät pidetty mahdollisuuksien mukaan maaliskuun aikana lähellä 

perustamispäivämäärää. Vuonna 2 oli pitopaikkana Helsingin Kansallisklubi, vuosina 3-10 

hotelli Helsinki. 

 

Kymmenvuotisjuhlakäräjät (vuonna 11) pidettiin ravintola Vaakunassa 18.03.1967. 

Mestari Harry Jokilehto esitti mestari Paavo Velanderin laatiman riimikronikan harmonikan 

säestyksellä. Onnittelusähkeen oli lähettänyt muun muassa kunniamestari Markus Rautio. 

 

Käräjien pitopaikkoina on ollut vuonna 12 Klaus Kurki ja vuosina 13-24 Fennian Empire-

sali. Käräjäpaikka on sittemmin vaihdellut, 26. 29. Ajastajan käräjät ovat olleet Ravintola 

Fennian empire-kabinetissa, sitten 30.- 34. ravintola Vanhan Maestron Helsinki salissa, 

35.-36. Suomalaisella klubilla, 37. jälleen Vanhassa Maestrossa, 38. Suomalaisella klubilla 

ja viimeisimmät 39. ja 40. ajast'ajan käräjät hotelli Hesperian kabinetissa ja jälleen 

Vanhassa Maestrossa kunnes se remontoitiin. Käräjät siirtyivät Ravintola Laulumiehiin ja 

on kerran pidetty myös Ostro-Botnian juhlakerroksessa ja Ylen Syöjien ravintolassa.  
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Syyskäräjät 

Vuoden 1 syyskäräjät pidettiin marraskuussa Helsingin Kansallisklubilla, ja siihen osallistui 

13 mestaria ja 2 kisälliä. Tietotarinan piti mestari Jaakko Holopainen kertoen 

havainnoistaan tekokuu Sputnikin piipityksestä lyhyillä aalloilla.  

Vuodesta 7 alkaen on syyskäräjät pidetty useimmiten Helsingin ulkopuolella, jolloin niihin 

on liitetty tutustumiskäyntejä eri laitoksiin. Pitopaikkana on ollut kolmasti Lahti, Kahdesti 

Tampere ja Porin seutu, kerran Jyväskylä ja kolme kertaa on käräjät pidetty autolautalla, 

jolloin on saatettu piipahtaa myös Ruotsin puolella. Vuonna 22 pidettiin syyskäräjät 

Tallinnassa, jossa kuultiin insinööri Lurmanin tietotarina Tallinnan Radion 

olympiavalmisteluista.  

 

Tietotarinan on syyskäräjillä usein pitänyt tutustumiskäynnin kohteena olleen laitoksen 

edustaja. Kiltalaiset ovat kertoneet matkoistaan, mestari Koskiluoma selostanut ohjelma-

ajatuksiaan, mestari Lappalainen Yleisradion rakennussuunnitelmia ja mestari Järvinen 

jakanut meritietoutta maakravuille. Tutustumisretkillä taas saadaan ylöskohottavaa tietoa 

vierailun isäntäväeltä. 

 

Ensimmäiset muuseudulla elikkä Helsingin ulkopuolella pidetyt käräjät olivat jo vuonna 2 

syyskuussa järjestetyt kekrikäräjät mestari Jokilehdon farmilla Hollolan Tennilän 

Tesalassa. (Huomautus: Emoyhtiössä oli käytetty nimitystä maaseutu, mutta kun ainakin 

lahtelaiset pitivät tätä kotipaikkaseutuansa loukkaavana otettiin killassa käyttöön uusi 

ilmaisu näin rikastuttaen suomenkieltä arvokkaalla tavalla.)  Välikäräjiä on pidetty joskus 

myöhemminkin, useimmiten matkojen yhteydessä.  

 

Käräjärahvaan lukumäärä oli alkuvuosina yleensä 25 vaiheilla vastaten noin neljännestä 

kiltalaisista. Kymmenen viime vuoden aikana on määrä pysytellyt 40 paikkeilla eli 

prosentuaalisesti hiukan alhaisempana. Halukkaimmin ovat käräjillä käyneet eläkeläiset, 

laiskimmin kisällit. 

 

Syyskäräjien paikat ovat jatkossakin olleet perinteisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, 

ainoan poikkeuksen tekee 37. ajast'ajan käräjäpaikkana ollut "Studio 10" eli ravintola 

Kellarikrouvi Silloin tutustuttiin Korkeimman hallinto-oikeuden tiloihin Fabianinkatu 15:ssa, 

missä radio oli toiminut vuosikymmeniä tätä ennen. Vetten päällä on käräjöity useaan 

kertaan, samoin Lahdessa ja Turussa, muutama kerta on käyty Tampereella ja yhteen 

kertaan on kokoonnuttu Järvenpäässä ja Hämeenlinnan seudulla Petäyksessä sekä 

Vanajanlinnassa. Eteläinen Suomi on siis ollut suosittu matkojen kohde ja reissut olleet 

yleensä yhden päivän mittaisia risteilykertoja lukuunottamatta. Varmaankin 

bussipaikkojen lukumäärä on rajoittanut osallistujajoukon koon noin viiteenkymmeneen 

henkeen. Yhtiö tuki ennen bussillaan matkoja. Nyt niiden järjestely on usein annettu 

matkatoimistolle. Kolmena viimeisenä vuotena  on tyydytty pääkaupungin paikkoihin; 

Ylensyöjien ravintolaan ja Laulumiehiin, viimeksi teatteri käytiin katsastamassa Ladyjen 

kera erikseen. 

Kiltaneuvostojen neuvonpidot 

Kiltaneuvostojen aktiivisuus on vaihdellut aikojen myötä. Oltermannin aikanaan 

vaihtuessa 26. ajastajan alkaessa neuvonpitoja oli peräti 10 mutta sittemmin asiat on 

saatu rullaamaan vähemmin määrin. Vähiten oli 28. ajastaikana, ainoastaan 4 

neuvonpitoa ja kaikkien aikojen keskiarvoksi tulee 6 neuvonpitoa. Alkuaikoina on pidetty 

kirjaa käsiteltyjen asiakohtien luvustakin mutta sittemmin aikakirjoissa mainitaan vain 

kokoontumiskertojen lukumäärät.  

Jouluateria 

Joulusauna muuttui vuonna 45 jouluateriaksi ja niin ollen myös enemmän keskusteluja 

ylläpitäväksi. 
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Joulusaunassa ja jouluaterialla murkinan jälkeen pidetyn tietotarinan pitäjinä on esiintynyt 

viime vuosina varsin nimekkäitä kiltalaisia tai kansalaisia. Mm.: tekninen johtaja J.Laiho, 

prof. Osmo A. Wiio, kommodorit S. Sipinen ja R. Tiilikainen, ministeri Max Jakobsson, 

ulkoasiainneuvos Yrjö Länsipuro ja E. Järveläinen. Tietotarinat puolestaan ovat käsitelleet 

milloin Kurskia, emoyhtiön tilaa, digitaalisia uusia lähetteitä ( DVB, DAB, DVB-H), 

Moskovan kokemuksia tai jopa tulevaisuuden ennustamisen vaikeutta ja siinä 

onnistumista. 

 
Kuva 7 Jouluaterian tietotarina, Yrjö Länsipuro, isäntänä Laiho ( vas.) 

Retkeilyt 

Kiltalaisten tietomäärän avartamiseksi ja mielen virkistykseksi on Ukkokilta järjestänyt 

tutustumiskäyntejä erilaisiin tuotanto- ja liikelaitoksiin, museoihin sekä muihin 

mielenkiintoa herättäviin kohteisiin. 

 

Yleisradion omiin laitoksiin on tutustuttu Helsingissä, Hangossa, Lohjalla, Salossa, 

Tampereella, Hämeenlinnassa ja Turussa ja satelliittitietoliikenteeseen Kirkkonummella. 

Oluen panoa ovat kiltalaisille opettaneet Sinebrychoff, Mallasjuoma, Pyynikki ja 

Vihurinkoski, Hartwall sekä Tarto Olletehas. Alkoon on tutustuttu Helsingissä ja 

Rajamäellä, leipomiseen perehdytty Lahdessa, tupakan valmistukseen Hyrylässä, 

sokerintuotantoon Porkkalassa ja kahvikulttuuriin Pauligilla.  

 

Neste Oy:n laitoksia on käyty ihmettelemässä Naantalissa ja Porvoossa, autoteollisuutta 

Uudessakaupungissa, öljynporauslauttojen valmistusta Mäntyluodossa, kemianteollisuutta 

Harjavallassa, huonekaluteollisuutta Lahdessa, nosturien tekoa Hyvinkäällä ja SOK:n 

tehtaita Vaajakoskella. 

 

Yleissivistystä tarjoavia kohteita ovat olleet Ilmatieteellinen laitos, Helsingin 

Kaupunginteatteri, Jorvin Sairaala, Tekniikan Museo, Teknisten kurssikeskus Majvikissa, 

Tampereen planetaario ja akvaario, Lahden hyppyrimäet, Turun Linna, Emil Cedercreutzin 

museo Harjavallassa ja Tampereen Kalevan kirkko sekä Tampereen taidemuseo mainion 

INKA – näyttelyn avulla. 

 

Sosiaalitilojen vertailua on käyty tekemässä etenkin vakuutusyhtiöissä. Samoin kiinnostus 

suojalaitteisiin ja väestön suojaamiseen on ollut kiltalaisia innoittamassa.  Intoa on ollut 
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myös tutustua Heurekan näyttelyihin ja rikosmuseoon, Puolustusvoimien Kuivasaaren ja 

Isosaaren linnakesaariin ja samalla saaren muihinkin nähtävyyksiin ja pidetty vuosikäräjät 

asianmukaisin juhlallisuuksin. Ratsumestari Juha Tetrin esitelmä miehitysten hinnasta 

Virolle ja kunniamestari Yrjö Länsipuron esitelmä jouluaterian yhteydessä ovat 

viimeisimmät tietopuolisten tarinoiden aiheet. Killan turvallisuudestakin on huolehdittu 

tutustumalla ja vierailemalla Kemira-Safety ja Sievin Jalkine Oy:n sekä Suojalaite Oy:n 

isännöiminä. Toiminta jatkuu edelleen ja kiltaneuvosto pyrkii kaikin keinoin saamaan 

nuorempaa väkeä mukaan retkille ja matkoille. 

 

Vuonna 9 tehtiin opinto- ja virkistysmatka Ruotsiin tutustumiskohteena erikoisesti 

Sveriges Radion uusi toimitalo. Vuonna 10 tehtiin vastaava matka Leningradiin, ja tällöin 

sallittiin ensi kerran myös kiltalaisten aviopuolisoiden osallistuminen. 21:sta kiltalaisesta 

oli tämän ottanut onkeensa 6 retkeläistä. Seuraavana vuonna oli matkan kohteena 

Tallinna, ja tähän osallistui 18 kiltalaista, heistä 11 puolisoineen. Vuonna 12 oli vuorossa 

Kööpenhamina.  

 

Vuodesta 12 lähtien on miltei joka kevät järjestetty virkistysmatka etelään sopivan 

seuramatkan yhteydessä. Kohteina ovat olleet Torremolinos, Mallorca, Pariisi, Lissabon, 

Rhodos, Dubrovnik, Taormina, Madeira, Kos ja Porto Heli. Suurimman suosion saavuttivat 

Torremolinos (24 kiltalaista ynnä 19 puolisoa) ja Dubrovnik (28 kiltalaista ynnä 21 

puolisoa). Muilla matkoilla on kiltalaisia ollut 7-13, useimmat kuitenkin puolisoineen. Viime 

vuosien suosittuja kohteita ovat olleet Pietari, Vanha Valamo, Tartto ja Riika ja juhlamatka 

on jo tilattu täyteen Tunisian Karthagon raunioille. 

 

Erikoisesti matkakumppaneiden turvallisuutta ajatellen käytiin vuonna 18 perehtymässä 

lennonjohdon työskentelyyn ja teknillisiin laitteisiin Seutulan lentokentällä. Myöhemmin 

käytiin väestösuojelumuseossa. 

 

Puolisoista puheen ollen lienee paikallaan mainita, että pari kertaa on käyty vieraissa. 

24.02.1972 järjesti Naiskerho Ukkokillan jäsenille yhteisen illanvieton, mistä vuoden 16 

aikakirjat viisaasti vaikenevat. Vastavuoroisesti järjesti Ukkokilta seuraavana vuonna 

Naiskerhon jäsenille yhteisen olut- ja makkaraillan Kesäkatu 2:ssa. Läsnä oli 22 

naiskerholaista ja 15 Ukkokillan jäsentä. 

 

Kilta on ollut innokas matkailija myöskin ajast'aikoina 26 - 33, jolloin on käyty Kreetalla, 

Playa des Inglesillä, Mallorcalla, Kanarialla, Samoksella, Rhodoksella ja Reinin Laaksoissa. 

Näillä retkillä on ollut keskimäärin kymmenkunta matkailijaa. Viimeisin oli 40 ajastajan 

juhlamatka, joka tehtiin Prahaan. Matkasta on erillinen kertomus killan aikakirjoissa. 

 

Vuonna 2 Ukkokilta jätti emoyhtiölle esityksen, että 30 vuotta yhtiötä palvelleille 

annettaisiin stipendi 2 viikon virkistyslomaan ulkomailla. Vastaus oli kielteinen. Vuonna 20 

Ukkokilta teki esityksen Yleisradioneuvoksen arvonimen perustamiseksi. 

Kiltavaarien kuukausilounaat 

Vuodesta 1995 lähtien tiistailounaiden pitopaikat ovat vaihdelleet ja niitä ovat olleet mm. 

Ravintolat Perho, Mercur, Laulumiehet, Tekniska ja nyt viimeksi Ostrobotnia. 

Osanottajamäärä lounaille on kaiken aikaa hieman kasvanut ollen parhaimmillaan 25 ja 

nyt viime aikoina keskimäärin 20 kävijää.   

 

Nykyään Kiltavaarien tiistailounas on Ukkokillan säännöllisesti kuukausittain kokoontuva 

instituutio ja voi hyvin sekä kasvattaa suosiotaan tasaisesti. Ukkojen ikääntyessä tulee 

entistä tärkeämmäksi kokoontua turisemaan lämpimän aterian yli vaikka ei aina niin 

asiaakaan olisi. Lounailla on tavanomaisen seurustelun ohella isketty tarinaa menneiltä 

ajoilta, joskus jopa yhtenäisen pakinan tahikka kertomuksen muodossa. 

Kiltavaarit on järjestänyt omin päin sellaisia retkiä, jotka parhaiten soveltuvat pienehkölle 

ja ikääntyneelle joukolle, eikä ole kainosteltu ottaa näihin mukaan vaimoväkeäkään. 

Parina viime vuotena on tämänkaltaisiin rientoihin saatu Ukkokillan taloudellista tukea. 



 

Ukkokillan 50 v. historiikki   Heikki Aumala 15/ 41 

Kuva 8  Kiltavaarien kuukausilounas 2.1.2007 Ostro-Botnialla 
vasemmalta Perälahti, Mäenpää, Borenius, Sundman, Laukkonen, Saarinen, Vanonen, Sidebras sekä 

Helenius, Laurinen, Arhela, Pesonen, Nummenpää, Malinen, Saikko, Virolainen, kuvan ottanut Kari 
Kiravuo. 

 

Killan 40 Ajastajan juhlat 

Killan 40:n ajastajan juhlavastaanotto oli Ison Pajan kupolissa 12.3.1997 iltapäivällä ja 

lukuisat delegaatiot kävivät onnittelemassa kiltaa. Onnittelujen vastaanottajina toimivat 

oltermanni Juhani Borenius ja Apuoltermanni Jaakko Maavuori. Prokrammineuvos viihdytti 

juhlakansaa pianokappaleilla ja laulaja Eero Sinikannel esitti pari laulua. 

 

Juhlaillalliset olivat samana päivänä Ison pajan juhlakerroksen ravintolassa Jusa Larkan ja 

Martti Partasen isännöiminä. Tunnelma oli erittäin vaikuttava ja nousi suorastaan kattoon 

napatanssitaiteilijan esiintyessä, jolloin muutamat killan jäsenetkin pääsivät tunnelmaan 

mukaan esiintymään.  

Killan 50 Ajastajan juhlat 

Killan 50:n ajastajan juhlavastaanotto on Ison Pajan kupolissa 13.3.2007. Juhlaillalliset 

ovat samana päivänä Ison pajan juhlakerroksen ravintolassa. Lisää näistä seuraavassa 

historiikissa. 

Killan muu toiminta 

Ukkokilta on hyvin puhtautta rakastavaa ja saunomisesta pitävää väkeä. Kaikkiin 

ajastaikoihin on ainakin muutama kerta saunottu ja siinä ohella saatu tietopuolista 

ylösrakennusta ja nautittu murkinaa asianmukaisen taarin kera. Tutustumisretkillä on 

saatu monenmoista tietoa väestönsuojelusta ja radiosondeista oluenpanoon. Lukuisilla 

teatteriretkillä on nautittu taiteesta ja kulttuurista parempien puoliskojen kanssa. On 

käyty "vieraissa" YHY:n Naiskerhon kanssa, vietetty impyen päivää, ystävänpäivää ja 

pidetty yhteisiä pikkujouluja. Käyty risteilemässä Whal aluksella lähivesillä ja 

Suvisaaressa. Kerran tosin kävi niin ohraisesti, että tämä mainittu kunnianarvoisa 

tervantuoksuinen alus upposi juuri ennen aiottua risteilyä, jolloin risteily tietenkin 

peruuntui. 

Tietotarinoihin on tuonut lisänsä myös Jämsänkadun asiantuntevuus uusista lähetysteknii-

koista ja tietysti valoisa Digitan saunatila. 
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Näin Linkki-lehden muuttuessa kuukausijulkaisuksi Killan neuvosto katsoi 

välttämättömäksi lisätä ilmoituskanaviaan. Siten on tultu juuri ennen 50 vuotisjuhlia 

tilanteeseen, jossa olemme julki Internetissä. Näin saadaan tiedotettua jäsenille tulevat 

aktit ja neuvoston yhteystiedot. 

Kriivari avasi omille internetsivuilleen killalle sivut vuonna 48 (2004) ja neuvosto katsoi 

seuraavana vuonna tarpeelliseksi vakiinnuttaa ilmoituskanavan. Niin avattiin omat sivut 

osoitteessa www.ukkokilta.info ja neuvostolle voi postittaa sähköpostiosoitteella: 

neuvosto@ukkokilta.info. Sivut yritetään pitää uudempien kännyköiden luettavina. 

Nähtäväksi  jää millainen tiedonvälitys on käytössä ennen seuraavaa juhlavuotta. 

Talous 

Kiltakaaren mukaan kisällit suorittavat kiltaan 

liittyessään liittymiskiintiön sekä vuosittain 

tihunnin, mitkä maksut vuosikäräjät määrää. 

Ensimmäisillä vuosikäräjillä vahvistettiin 

kummankin maksun suuruudeksi 100 mk elikkä 

uudessa rahassa 1 markka. Tällöin osoitettiin 

suurta pitkänäköisyyttä, sillä aihetta maksujen 

alentamiseen tahikka korottamiseen ei ole 

myöhemmin ilmaantunut. Vuonna 4 suoritti kisälli 

Jussi Koskiluoma maksunsa kolminkertaisena, 

koska tunsi itsensä äveriääksi autonsa myytyään. 

 

Suureksi avuksi killan taloudenpidossa on 

osoittautunut emoyhtiöltä saatu aputihunti, joka 

vuonna 1 oli 150 uutta markkaa ja on hiljalleen 

kohonnut killan toiminnan laajetessa, emoyhtiön 

vaurastuessa ja rahan arvon laskiessa, muutamaan 

tuhanteen markkaan. Vuonna 26 se oli  7.200 

mk:aa ja kohosi hiljalleen ollen noin 36. 

ajast'aikana 12.200 mk ajast’aikana 36 mutta 

sitten hiipuen hiljalleen emoyhtiön tarkan euron päiviä kohti tultaessa, tosin se on jonain 

vuonna jäänyt saamatta johtuen hakemusten erilaisesta aikataulusta. 

 

Killan tihunti, liittymis- ja ainaistihunnin osalta jäsenistölle on säilynyt lähes koko 

tarkasteltavan ajanjakson eli ajastajat 41 - 50, samana neljänä markkana, euron tulon 

aiheutti pyöristyksiä uusien kolikkojen arvojen takia tihunnin ollessa nyt yhteensä 

eurossa.  

 

Menopuolella ovat eväskonttia rasittaneet kiltakalujen hankinta, käräjien ja 

tutustumiskäyntien järjestelyt, kunnianosoitukset merkkipäiväänsä viettäville taikka 

ikimestareiksi siirtyneille ynnä muut tarpeelliset maksut. Joskus (vuosina 2 ja 14) on 

tietotarinan pitäjälle suoritettu palkkiotihunti.  

 

Ensimmäinen arkunvartija Soini Salo hoiti vastuullista virkaansa 14 ajastaikaa. Hänen 

jälkiänsä ovat seuranneet mestarit Niilo Nevajuuri 4 ajastaikaa, Matti Lippu 5 ajastaikaa 

sekä Eino Hytönen ja Aarne Mäenpää sekä  Keijo Juusola viimeiset 15 ajastaikaa. Heidän 

itse kunkin kunniaksi on mainittava, että arkku on aina täsmännyt. 

 

Tilimestarien tehtävä uskottiin perustamiskokouksessa mestareille Ilmari Haapalainen ja 

Jaakko Holopainen. Ensiksi mainittu toimi tilimestarina 10 ajastaikaa, jälkimmäinen 6 

ajastaikaa eli ikimestariksi siirtymiseen asti. Häntä seurasi kunniamestari Onni Toivonen 7 

ajastaikaa, minkä jälkeen vaihtoja on ollut tiheämmin. Edellä mainittujen lisäksi ovat 

tilimestareina olleet Lauri Vennola, Niilo Nevajuuri, Alpo Rautio, Aimo Saari, Christoffer 

Schildt. Tilimestareina ovat toimineet ajast'ajat 26 - 33 Unto Takala ja Kaarlo Orkovaara, 

varalla 2 ajast'aikaa Väinö Lyytikäinen ja 28 - 33 Urpo Örn. Seuraavana 34. ajast'aikana 

valittiin tilimestareiksi Urpo Örn ja Väinö Ruottinen ja varalle Unto Takala. Seuraavana 34. 

ajast'aikana valittiin tilimestareiksi Urpo Örn ja Väinö Ruottinen ja varalle Unto Takala. 

Ruottisen ja Takalan siirtyessä kiltavaareiksi tilalle tulivat Peter Paschinsky,  Antti 

Merivaara, Antti Mäkinen, Ismo Boman ja Juhani Saikko. Örn ja Saikko on valittu 

uudelleen aina näihin päiviin saakka. Maininnan ansaitsee Urpo Örn, joka on 

keskeytyksettä hoitanut tili- tai varatilimestarin tehtäviä 23 vuotta 

http://www.ukkokilta.info/
mailto:neuvosto@ukkokilta.info
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Siivollinen käytös 

Käräjärauhan ja siivollisen käytöksen takaamiseksi sekä kiltaperinteiden vaalimiseksi 

päätettiin jo ensimmäisissä vuosikäräjissä, että jos kisälli haluaa puuttua mestareiden 

keskeiseen keskusteluun tai hän muuten haluaa lausua jotain arvokasta, on hänen 

pyydettävä lähinnä olevaa mestaria välittämään pyynnön oltermannille. Tätä sääntöä ovat 

nuoret kisällit joskus hairahtuneet olemaan ottamatta huomioon, mistä heitä on 

kiltakaaren 6 § mukaisesti lempeällä nuhteella ojennettu. 

Vuosikäräjillä vuonna 4 tällaiseen tapahtumaan hairahtui nuori kisälli Lauri Vennola, mistä 

vanhempi kisälli Jussi Koskiluoma lausui hänen puolestaan vilpittömän valittelunsa. Tämän 

jälkeen kisälli Vennola luvan saatuaan katuvaisena esitti puheenvuoron, jossa kautta 

rantain kuvastui toiveajattelu että häntä tästä huolimatta ei ainakaan präntätyssä sanassa 

kisällin sijasta sälliksi mainittaisi. 

Vuoden 20 syyskäräjillä kunnianeuvos Terje Parmanne luodessaan katsauksen Ukkokillan 

syntymävaiheisiin selosti tarkoin myös kisällin siivolliseen käytökseen liittyviä seikkoja. 

Menneitten muistelua 

Vuosina 6 ja 7 tallennettiin ääninauhalle muisteloita hupaisista sattumuksista tahikka 

muista mieleen jääneistä asioista. Ensimmäiset äänitystalkoot pidettiin 22.11.1962 hotelli 

Helsingissä, jolloin kerätyksi saatiin puolisensataa juttua. Puolisen vuotta myöhemmin 

Lahdessa pidettyjen syyskäräjien yhteydessä järjestetyissä talkoissa saatiin jatkoksi 

kymmenkunta juttua Lahtelaisten kertomina. Myöhemmin nämä tarinoinnit on kirjoitettu 

muistiin ja tähän saatu hiukan täydennystäkin. Nauhat sinänsä ovat sinänsä historiaa 

niiden soittamiseen sopivien nauhureiden lopettaessa toimintansa. 

 

Käräjäkirjoja tarkastellessa havaitaan, että ne ovat määrämuotoisia eikä niistä ole 

löydettävissä alkuaikojen kriivarien värikkäitä kertomuksia sattumuksista. Sen sijaan 

voidaan todeta syödyn mm. sisäfileepaistikkaita ja ranskalaisia herneitä? Aikalainen 

kriivari on kenties ollut lennokkaalla tuulella mainittuja ruokalistoja referoidessaan. 

 

26. ajastajan kohdalta voidaan todeta, että Suomenlinnaan suunniteltu tutustumiskäynti 

peruuntui osanottajien vähyyden vuoksi mutta samana ajastaikana on kyllä käyty 

Kreetalla saakka vaikka tällöinkin oli vain 6 veljeä mukana. 

 

Ajastaikana 25 kilta on ollut ahkerasti tutustumassa, mm. Vakuutus-Auran toimitalossa, 

Loviisan atomivoimalassa, Eduskuntatalossa, Sanomalassa Martinlaaksossa ja Postin 

lajittelukeskuksessa Pasilassa, lähes naapurissa. Ilmeisesti tästä aktiivisuudesta seurasi 

takapakkina sellainen asia, että syyskäräjäretki Forssaan jouduttiin peruuttamaan 

vähäisen ilmoittautumisen seurauksena. Vain 5 mestaria kiltaneuvoston lisäksi oli 

ilmoittautunut. 
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Hauskoja sattumuksia 

Tapaus Pietarin 44. syyskäräjäretkeltä Pietarista: Meille oli varattu jokiristeily Neva joella 

johon sisältyi pientä suolaista ja juotavaa.  

Kuva 9 Risteilykuvat Pietarista 

 

Pieni suolainen kussakin pöydässä oli paahtoleivän pala joka oli jaettu neljään osaan eli 

yksi osa kullekin ja juomana oli yksi pullo vodkaa neljää henkeä kohden.  

Laivaristeilyllä saimme nauttia taidokkaasta kansantanssiesityksestä johon kiltalaisetkin 

pääsivät osallistumaan ja edellä mainitusta pienestä suolaisesta ja juotavasta johtuen 

innolla osallistuvatkin.  

 

 

Ajastajalla 45 kävimme tutustumassa Teknisten Liiton uuteen toimitaloon. Kierroksen ja 

tietotarinan jälkeen siirryimme saunatiloihin, mihin oli järjestetty meille hiukan iltapalaa. 

Ateria olikin mainio jopa ilman riisiä jota kukaan ei huomannut haluta tämän mainion 

kanapadan kanssa. Riisi kun oli pöydässä olevassa lämpölokerossa 
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KKIILLTTAAKKAALLUUTT  

Kultainen kirja ja sulkakynä 

Valmistuttaessa vuoden 2 käräjiin hankittiin 

oltermannille työnuija sekä kriivarille kolmen 

korttelin pituinen hanhensulkakynä 

varustettuna nykyaikaisella kuulakärjellä.  

Kultaisen kirjan on myös sittemmin hankinut 

kriivari Hyvönen, vaikka merkinnät siihen 

puuttuvat. Syynä varmaankin siirtyminen 

nykyaikaisempiin muistiinpanojärjestelmiin ja 

tiedon tulvan lisääntyminen mitä 

perustajaneuvokset tuskin tulivat edes 

aavistaneeksi. 

Taaritarpeet 

Tunnettu lahtelainen taaritehdas lahjoitti 

killalle 6 pystypikaria ynnä olutkolpakkoa, 

minkä lisäksi hankittiin 10 kannun vetoinen 

oluttynnyri. Näiden juomakalujen käyttö on 
Kuva 10  Kultainen kirja ja sulkakynä 

myöhemmin jäänyt vähäisenpuoleiseksi, kun käräjien pitopaikoissa on yleensä ollut 

astiasto talon puolesta. 

Killan tunnus 

Killalle muotoiltiin kolmiulotteinen tunnus. Killan tunnusmerkin hankkimiseen 

valmistauduttiin suurella huolella. Kun luonnoksia oli hankittu eri henkilöiltä, tilattiin 

merkin laatiminen taiteilija Olof Erikssonilta. Merkki esiteltiin vuosikäräjillä 20.3.1959. Sen 

todettiin onnistuneesti symbolisoivan radiotoimintaa ja ikuista veljeyttä sekä liittyvän 

vanhoihin perinteisiin.  

 
Kuva 11  Killan merkin ja viirin ehdotuksia 
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Kuva 12 Killan kolmiulotteinen merkki 

Merkin ensimmäinen kappale mestari Yrjö Leskisen valmistamana kolmiulotteiseksi muo-

toiltuna ja jalustaan kiinnitettynä luovutettiin mestari Onni Toivoselle hänen täytettyään 

kaksi päivää aikaisemmin 65 ajastaikaa. 

Oltermannin sauva 

Vuonna 7 (1963) saatiin hankituksi oltermannin arvonmerkiksi ja käräjillä työnuijan 

korvaajaksi juhlava oltermannin sauva sekä kaikille neuvosmiehille ketjulla varustetut 

killan tunnusmerkin mukaiset mitalit käräjillä kaulassa rintarossina kannettaviksi. Mestari 

Toivonen suoritti oltermanninsauvan vihkimisen puettuna pitkään tuomarin viittaan ja 

peruukkiin sekä luovutti mitalit neuvosmiehille.  

Kuva 13 Killan Oltermannin sauva ja käädyt 
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Arkku 

Kun aikakirjoissa puhutaan killan 

arkusta, tarkoitetaan yleensä arkun 

sisältöä lähinnä taloudellisessa mielessä. 

Mainittu kiltakalu on sittemmin hankittu.  

 

 

 
 
Kuva 14 Killan kultainen arkku 

 

 

 

 

 

Killan leima 

Killalle on hankittu leimasin. Koska se on tapahtunut, ei ole tarkkaan tiedossa. Käytössä 

se ei liene ollut aikoihin, mutta killan arkistosta se löytyi historiikkiin asioita haettaessa. 

Leima löytyy käytössä vuonna 9 (1965) killan allekirjoituksen yhteydessä. 

Kuva 15 Killan leima 

Killan mitalit 

Killan merkki on kolmiulotteinen. Killalle merkki suunniteltiin piirroksin ja kaksiulotteisena. 

Siitä on tehty sitten kolmiulotteinen ja aaltokuviolla varustettu merkki. Tästä merkistä on 

suunniteltu stanssi mitalien valmistamiseksi. Mitaleja on jaettu ansioituneille ja ikäänsä 

puolesta viisaille killan jäsenille. Tämä on katsottu täyttyneeksi killan toiminnassa mukana 

olevien aktiivien ukkojen täyttäessä kuusi vuosikymmentä. Killan mitalia on käytetty myös 

neuvosmiesten käätyjen osana. 

Oy Hopeajalosteen valmistamat mitalit annettiin myös 60 ajastaikaa täyttäneille 

mestareille, joita oli 31, heistä kuitenkin osa estyneenä saapumasta tilaisuuteen. 

Myöhemminkin on mitali annettu mestarille hänen täytettyään 60 ajastaikaa, ja tähän 

mennessä on niitä jaettu kaikkiaan 192 kappaletta. 

Kuva 16 Killan mitali ja stanssi 
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Killan marssi 

Kuva 17 Marssin ensi esitys 
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Killan rintamerkki 

Killan täyttäessä 50 vuotta, neuvosto katsoi 

tarpeelliseksi tilata killalle juhlan kunniaksi 

rintamerkkejä. Merkki muotoiltiin ottaen värit 

standaarista ja muoto killan merkistä hakien 

ympärille nykyisen tv-kuvan mittasuhteet. 

Standaarissa oleva kuva on suunniteltu valkoisen 

sinisen ja keltaisen värin käytöllä, mutta ikä antoi 

aiheen hakea heraldiikasta kultaa, ja hopeaa. Tulos 

on riittävän hyvä käyttöön.  

 

 
Kuva 18 Killan rintamerkki 

 

Valokuvamatrikkeli 

Jo aikaisessa vaiheessa herätettiin 

ajatus aikaansaada kiltalaisten 

valokuvamatrikkeli lyhyine 

henkilötietoineen. Hankkeen toteutus 

osoittautui odotettua hankalammaksi, 

ja vaikeata on ollut myös sen 

pitäminen ajan tasalla. 

Ponnekkaimmin on tässä työssä 

toimittu vuosina 14 ja 19. 

Viimeisinä aikoina valokuvamatrikkelin 

pidosta on kokonaan luovuttu. Killan 

arvojärjestyksessä on toista tuhatta 

jäsentä, joista monet eivät ole 

koskaan osallistuneet aktiivisesti killan 

toimintaan ja lähteneet eläkkeellekin 

kummemmitta seremonioitta. 

 

 

 

 

 

 
Kuva 19 Killan henkilökortiston esim. kuva 
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KKiillttaakkaaaarreenn  mmuuuuttookkssiiaa  

Vuonna 10 päätettiin nimittää eläkkeelle siirtyneet kisällit kunniakisälleiksi ja vuonna 11 

eläkkeelle siirtyneet neuvosmiehet kunnianeuvoksiksi.  

Vuoden 18 vuosikäräjillä täydennettiin Kiltakaaren pykäliä 2 ja 3 siten, että rintamamies-

tunnuksen saaneiden pääsy kiltaan kisälliksi on mahdollinen 18 ja mestariksi pääsy 23 

palvelusvuoden jälkeen Yleisradiossa. 

Liittyjän pakollinen kolmen vuoden kisälliaika on myös poistettu tekstistä. 

Digitan  siirtyessä pois Yleisradion omistuksesta Kiltaneuvosto katsoi tarpeelliseksi turvata 

myös jakeluteknisen perinteen jatkumisen killan piirissä, varsinkin kun jakelutekniikassa 

on ollut aktiivisesti toimivia killan jäseniä. Kiltaneuvosto teki 47. vuosikäräjille esityksen 

kiltakaaren muutoksesta joka hyväksyttiin yksimielisesti. Kiltakaari antaa mahdollisuuden 

Digitalaiselle kuulua Ukkokiltaan, mikäli hän on täyttänyt Killan jäseneltä vaaditut pal-

velusvuodet vuoden 2003 loppuun mennessä. Tämän jälkeen ei hänen palvelusvuosiaan 

hyväksytä killan vaatimuksiin, vaan kisällit pysyvät kisälleinä ja siirtyvät eläkkeelle kun-

niakisälleinä. 

 

KKIILLTTAAKKAAAARRII  

Hyväksytty 47. vuosikäräjillä, anno 26.3.2004 

1 § 

Killan nimi on “Yleisradion Ukkokilta” ja kotipaikka Helsinki. 

 

2 § 

Killan tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Yleisradion palveluksessa pitkään olleiden 

toimihenkilöiden kesken ja vaalia yleisradioperinteitä ja kiltaperinteitä. 

Yleisradioon katsotaan tässä kiltakaaressa Yleisradio Osakeyhtiön lisäksi kuuluvan 

myös sen kisälliyhtiö, 31.12.2003 asti Digita.  

Tarkoitusperiänsä kilta toteuttaa järjestämällä mm. käräjä-, keskustelu- ja 

esitelmätilaisuuksia sekä retkeilyjä. 

 

3 § 

Killan jäseneksi voivat liittyä Yleisradion palveluksessa vähintään 20 vuotta olleet 

miehet, aluksi kisälleinä. Mestariksi pääsyn edellytyksenä on vähintään 25 vuotta 

Yleisradion palveluksessa. Tähän aikaan lasketaan mukaan kisälliyhtiössä (11§) 

ennen 31.12.2003 palveltu aika. Edellä mainitut ehdot täyttävät henkilöt pääsevät 

killan jäseniksi suoritettuaan kiltaneuvoston kehotuksesta liittymiskiintiön ja 

ainaistihunnin. Mahdollisesta vapaaehtoisesta vuosi-tihunnista ja sen suuruudesta 

päättää vuosittain vuosikäräjät.  Eläkkeelle Yleisradiosta, tai sen kisälliyhtiönä 

toimineesta yhtiöstä siirtyvät kiltaveljet pysyvät killan jäseninä, mestarit 

kunniamestareina ja kisällit kunniakisälleinä. 

Kiltaan voidaan kutsua kiltaneuvoston esityksestä myös kunniajäseniä erityisistä 

ansioista killan hyväksi. 

 

4 § 

Jos killan jäsen eroaa Yleisradion tai 11 § mainitusta, kisälliyhtiönä toimineen yhtiön 

palveluksesta, katsotaan hänet eronneeksi killan jäsenyydestä. Jos jäsen muusta 

syystä haluaa erota killan jäsenyydestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen anomus 

kiltaneuvostolle, jonka tulee hyväksyä eroanomus. Tällainen henkilö ei voi päästä 

uudelleen killan jäseneksi. Jäsen, joka jatkuvasti on toiminut vastoin kiltakaarta ja 

kiltaneuvoston ohjeita, voidaan erottaa killasta joko määräajaksi tai kokonaan. 

Kiltaneuvoston tulee yksimielisesti tehdä perusteltu erottamisehdotus ja esittää se 

killan vuosikäräjille, mikä tekee erottamispäätöksen. Tähän tarvitaan vähintään 3/4 

annetuista äänistä. Erotettavaksi ehdotettavalla on oikeus jättää kiltaneuvostolle 

kirjallinen selostus asiastaan. Kokonaan jäsenyydestä erotettu henkilö ei voi päästä 

uudelleen killan jäseneksi. 

 

5 § 

Toimintansa tukemiseksi kilta voi liittymiskiintiöiden ja ainais-tihuntien lisäksi ottaa 

vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä kartuttaa arkkuansa muillakin luvallisilla 

tavoilla. 
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6 § 

Killan toimintaa ja arkkua hoitaa vuosikäräjistä seuraaviin vuosikäräjiin mestarien 

keskuudesta valittu kiltaneuvosto, johon neuvosmiehinä kuuluvat killan oltermanni, 

apuoltermanni, haarikka-mestari, juomanlaskija, kriivari ja arkunvartija, sekä 

apuneuvoksia. Kiltaneuvosto kokoontuu oltermannin kutsusta. Kiltaneuvosto on 

päätösvaltainen neljän neuvosmiehen läsnä ollessa. Neuvonpidoista on pidettävä 

aikakirjaa. Kiltaneuvoston tehtäviin kuuluu huolella vaalia killan perinteitä, sekä 

valvoa kisällien nuhteetonta elämää killan ja Yleisradion piirissä, sekä tarpeen 

vaatiessa lempeällä nuhteella ojentaa mahdolliset hairahtuneet. Kiltaneuvosto pitää 

huolta myös killan arvojärjestyksestä eli jäsenluettelosta. Killan nimen kirjoittavat 

oltermanni, apuoltermanni tai Kriivari aina kaksi yhdessä. 

 

7 § 

Kaikki asiat, paitsi erikseen mainitut, päätetään käräjillä yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Kutsu killan käräjiin on tehtävä vähintään 7 päivää ennen käräjiä 

sopivaksi katsotulla tavalla. Käräjiä johtaa oltermanni, apuoltermanni tai heidän 

ollessa estyneinä, läsnä oleva vanhin neuvosmies. Killan käräjistä pidetään 

käräjäkirjaa. 

 

8 § 

Killan vuosikäräjät pidetään maaliskuun aikana. Vuosikäräjät aloitetaan yhteisellä 

murkinalla ja kiltakaaren määräämät asiat käsitellään vasta sen jälkeen. 

 

Vuosikäräjillä: 

1. Esitetään ajastaika, arkku ja tilimestarien lausunto. 

2. Päätetään kiltaneuvostolle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta 

edelliseltä ajastajalta tai muusta toimenpiteestä. 

3. Vahvistetaan eväskontti seuraavalle ajastajalle ja sen yhteydessä 

liittymiskiintiön ja ainaistihunnin suuruus ja maksutapa, sekä päätetään 

vapaaehtoisesta vuositihunnista ja sen suuruudesta. 

4. Valitaan killan oltermanni, apuoltermanni ja muut neuvosmiehet sekä yksi 

tilimestari ja hänelle varamies. 

5. Käsitellään kiltaneuvoston esitykset, ohjeet ja neuvot sekä ne jäsenten 

mahdollisesti kirjallisesti esittämät asiat, jotka on vähintään 9 päivää ennen 

käräjiä jätetty oltermannille. 

 

9 § 

Tätä kiltakaarta voidaan muuttaa, jos 9/10 käräjillä läsnä olevista mestareista 

kannattaa tehtyä ehdotusta kirjallisesti suoritetussa äänestyksessä. Kilta voidaan 

lakkauttaa, jos kaksilla perättäisillä käräjillä niin päätetään 9/10 ääntenenemmistöllä 

kirjallisesti suoritetuissa äänestyksissä. Kisällit eivät saa osallistua äänestyksiin. Jos 

kilta lakkautetaan, päätetään samalla arkun kohtalosta. 

 

10 § 

Muuten noudatetaan kiltaneuvoston esittämiä ja vuosikäräjien hyväksymiä ohjeita ja 

neuvoja, joilla on tämän kaaren veroinen kaikkia jäseniä velvoittava arvo Ukkokillan 

perinteitä luotaessa ja vaalittaessa. Kriivarin on koottava ne erikoiseen Kultaiseen 

Kirjaan, jota kiltaneuvoston on kunnioituksella säilytettävä. 

 

11 § 

Yleisradioon rinnastettavaksi kisälliyhtiöksi luetaan Digita Oy 31.12.2003 saakka. 
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LLIIIITTTTEEEETT  

Ukkokillan Käräjämarssi 
Säv. Aarno Walli 

San. Paavo Velander 

 

Tänään mua liikuta ei laisin, 

mitä radiosta kuulla saisin 

taikka nähdä tv kanavilta. 

Mielessä on juhlavampi juttu. 

Tavataan taas moni vanha tuttu. 

Alkaa ikimuistettava ilta. 

Ehtoon keijut kutoo hämyhuntua. 

Ilmassa on suuren juhlan tuntua, 

totisesti suuren juhlan tuntua, 

kun käräjille käypi Ukkokilta. 

 

Juhlakäädyt Kiltaneuvoksilla, 

paljon papereita Kriivarilla. 

Ohjelmasta määrää kiltakaari. 

Joku ehti kaivata jo kauvan 

kopausta Oltermannin sauvan, 

pöydässä kun odottaapi taari. 

Siihen tarttuu mestarikin mielellään, 

kisälli jo aivan vesi kielellään, 

totisesti aivan vesi kielellään, 

ja vakavana vanha Kiltavaari 
 
 

 

 

 

Juhlakäräjät 19.3.1981 

Selvennys Käräjämarssiin 

Ehkä joku oudoksuu Käräjämarssin sanontaa ”pöydässä kun odottaapi taari”. 

Tuo ikivanha sana ”taari” on säilynyt nykypolvelle lähinnä Kalevalassa – 

”Kun ei tuotane olutta, tarittane taarivettä” – tai Kantelettaressa – ””Kun 

tuotaisi olutta tuoppi, toinen taaria parasta”. Nykysuomen sanakirja 

mainitsee taarin synonyyminä lähinnä oluen. Taari lienee kuitenkin sukua 

sanalle tarita = tarjota tarkoittaen siis alkuaan juhlajuomaa jota kehtaa 

vieraallekin tarjota, ja soveltuu siten yleisnimeksi niin hyvin kotikaljalle 

kuin sahdille ja oluellekin. Tätä näkemystä edustaa esimerkiksi Aaro 

Hellaakoski sanoessaan: ”Hieno on viini ja kuohuva taari”. 

Taari niin sahdin kuin oluen muodossa on näytellyt merkittävää osaa 

vanhoissa kiltaperinteissä, ainakin jos on uskomista vanhaan hokemaan 

”Kipaten kiltaan mennään, kontaten kotia tullaan”. Kenties joku kisälleistä 

arveleekin, että Käräjämarssin lempeä lausahdus ”Ehtoon keijut kutoo 

hämyhuntua” tarkoittaa viehkeiden tarjoilijattarien järjestävän vinttejä 

pimeiksi. Sanoittaja kohtuutta kunnioittavana on kuitenkin tällä 

tarkoittanut vain illan pimentymistä. 

 
P. Velander 
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Kuva 20 Killan marssi 
31.12.06 
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Ukkokillan sanastoa 

 

 

Kilta = yhdistys, kerho 

Kiltakaari = säännöt 

Kiltaneuvosto = johtokunta 

Neuvosmies = johtokunnan jäsen 

Oltermanni = puheenjohtaja 

Apuoltermanni = varapuheenjohtaja 

Haarikkamestari = kerhomestari 

Juomanlaskija = kerhomestarin apulainen 

Prokrammimestari = ohjelman hoitaja 

Kriivari = sihteeri 

Arkunvartija = rahastonhoitaja 

Tilimestari = tilintarkastaja 

Maakuntaneuvos = maaseutulaisten edustaja neuvostossa 

Selvitysmies = erikoistarkoituksessa apuneuvos 

Salaneuvos = erityisen neuvokas apuneuvos 

Käräjät = kokous 

Vuosikäräjät = vuosikokous 

Neuvonpito = johtokunnan kokous 

Kunniamestarit = eläkeläiset 

Kunniakisällit = eläkeläiseksi kisällistä 

Mestarit = 25 v. palvelleita 

Kisällit = 20 v. palvelleita 

Beanit = kokelaat eli alokkaiksi pyrkivät 

Kansalainen = ulkopuolinen ( kiltaan kuulumaton) 

Liittymiskiintiö = sisäänkirjoitusmaksu 

Tihunti = vuosimaksu 

Ainaistihunti = ainaismaksu 

Eväskontti = tulo- ja menoarvio 

Arkku = omaisuus, rahasto 

Ajast´aika = vuosikertomus, toimintavuosi 

Aikakirja = pöytäkirja 

Käräjäkirje = kiltakokouksen pöytäkirja 

Käräjäkirjuri = käräjäkirjan laatija 

Pergamentti = asiapaperi 

Taari = olutkolpakko 

Murkina = kokouksen aikainen ateria 

Maaseutu = muuseutu 

Alakilta = muuseudulla oleva kilta 

 

Ukkokilta on perustettu torstaina 14.03.1957 jossa ajanjakso 14.3.1957 – 28.02.1958 

merkittiin vuodeksi 1 joka samalla julistettiin juhlavuodeksi. 
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Neuvoston toimihenkilöt vv. 1 … 50    

Kuva 21 Killan toimihenkilöt 1...50  
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Neuvoston toimet vv. 41…50 

Kuva 22 Neuvoston roolit vuosina 41..51 
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Historiaa janalla 

Kuva 23 Historiaa janalla 
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Esimerkki Killan kriivarin muistiinpano tutustumisretkeltä. 

 
 

AIKAKIRJA UKKOKILLAN TUTUSTUMISESTA 
VÄESTÖNSUOJELUMUSEOON KAHDESKYMMENES 

HUHTIKUUTA ANNO 2002 
 
 
 

Kauniina lauantaiaamuna kello 11.00 kokoontui 14 kiltaveljeä Siltavuorenranta 16 B:ssä 

tutustumaan väestönsuojelumuseoon. 

 

Pentti Parvio museolta toivotti kiltalaiset tervetulleeksi ja toimi oppaanamme kierroksella. 

 

Museo sijaitsee Kruunuhaan kaupunginosassa kalliosuojassa, joka valmistui 

vuonna 1941 ja palveli väestönsuojana ja johtokeskuksena sodan aikana. 

 

Pentti Parvio kertoili alustavassa esitelmässään väestönsuojeluorganisaation syntyä. 

 

Ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa kemistit olivat 

ensimmäisiä jotka huolestuivat väestösuojelusta nähtyään sodassa 

käytettyjen kaasuaseiden vaikutukset. 

 

Niinpä Kemistien seura perusti 1927 Suomen kaasupuolustus yhdistyksen 

joka muuttui 1930 Suomen kaasupuolustusjärjestöksi. 

 

Järjestön toiminta oli vapaaehtoisuus pohjalla aina vuoteen 1939 saakka. 

 

Valtion asenne väestönsuojelutoimintaa kohtaan oli varsin kylmäkiskoista, 

vielä toukokuussa –39 eduskunnan toimesta hylättiin väestönsuojelulaki, 

vasta talvisodan ollessa ovella marraskuussa –39 laki hyväksyttiin. 

 

Kenraali Aarne Sihvo valittiin suojelutoimen johtoon. 

Väestösuojeluorganisaatio perustui kaasupuolustusjärjestön perustukselle.  

 

Sodan aluksi kuviteltiin puistojen ja aukeiden toimivan pakopaikkoina 

pommitusten aikana. Alussa Helsingissä oli vain n. 20 000 suojaa Helsingin n. 

300 000 asukkaalle. Tänä päivänä löytyy suojaa jo 750 000 henkilölle vaikka 

Helsingin asukasmäärä on noin 500 000. 

Sittemmin väestönsuojelu on liitetty osaksi palo- ja pelastustoimintaa. 

 

Kierroksella näimme väestönsuojeluun liittyviä esineitä sekä sodanaikaisia 

propagandajulisteita joita tänä päivän nimitettäisiin kampanjajulisteiksi. Saimme hiukan 

vaikutelmaa miltä kuulosti pommitustilanteessa museoon tehdyssä pommisuojaa 

kuvaavassa tilassa. 

 

Lisäksi kierroksen aikana Kunniamestari Kurt Klenberg kertoili omia kokemuksiaan 

Helsingin pommituksista. 

 

Kierroksen päätyttyä siirrymme ravintola Zinnkelleriin taarille jossa rattoisasti 

turinoituamme suuntasimme kukin omille askareillemme. 
 

 
Muistiin merkitsi  Markku Hämäläinen 
  Kriivari 
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Esimerkkejä tietotarinoista: 

Viipurin radioaseman pystytys,  

Ukkokillan vuosikäräjillä 2001, pitäjä Seppo Kuokkanen 
 
Suomen Yleisradio Ab perustettiin v. 1926. Yhtiöhän 
oli aluksi pelkkä ohjelmantuottaja. Studiolaitteet, 
ohjelmalinjat ja lähetinasemat omisti Suomen valtio 
eli käytännössä Posti ja Lennätinhallitus PLH. 
 
Lahteen rakennettiin PLH:n toimesta vv. 1927 – 28 
ensimmäinen pitkäaaltoinen suurasema. Sen 
antenniteho oli aluksi 20 kW, mutta korotettiin 
hyvin pian 40 kW:iin, jolloin se oli yksi Euroopan 
suurimmista. Lähetin koneisto oli saksalaisen 
Telefunkenin valmistama.  
 
Seuraava tärkeä radioasema rakennettiin vv. 1929 
– 30 Helsinkiin. Se lähetti keskipitkällä 
aaltoalueella (n. 400 m, 750 kHz), antenniteho oli 
10 kW ja lähetin Standard Telephonesin 
valmistama. Rakennus on edelleenkin käytössä 
Pasilassa, ns. vanha lähetyskeskus.  
 
Lahden aseman valmistuttua voitiin todeta, että 
radion kuunteluolosuhteet itäisessä Suomessa 
olivatkin melko huonot. Neuvostoliiton tehokkaat 
radioasemat Moskovassa ja Leningradissa 
aiheuttivat pahoja häiriöitä  suomalaisten  radio-
ohjelmien kuunteluun. 
 
Tämän vuoksi PLH:ssa päätettiin rakentaa 
seuraava uusi asema Viipuriin. Aseman 
suunnittelusta vastasivat sen aikaiset tutut nimet: 
prof. Viljo Ylöstalo ja dipl.ins. T K Laakso. 
Rakennusaikaiseksi päälliköksi nimitettiin  Pentti E 
Kuokkanen. Hän oli silloin vielä teekkari ja 
valmistui dipl.insinööriksi 1933. 
 
Työmaa käsitti varsinaisen asemarakennuksen, 
antennikopin, mastojen perustukset ja 
harusankkurit. Rakennustyön pääurakoitsija oli 

viipurilainen Oy Pyramid. Rakennuspiirustukset 
toimitti yleisten töiden ylihallituksen arkkitehti 
Arvo Hänninen. Kustannusarvio oli 4,5 miljoonaa 
markkaa, josta laitteiden osiúus oli noin puolet. 
Radioaseman tontti sijaitsi Viipurissa Kelkkalan 
kaupunginosassa sataman rautatien varressa. 
Rakennustyöt alkoivat syyskuussa 1930. 
Rakennusaikainen päällikkö P E Kuokkanen.  
Harjannostajaiset olivat 22.11.1930. Juhlapuheen 

piti T K Laakso todetentöiden edistneen laskettua 
nopeammin. Samalla hän kiitti Viipurin 
kaupunginhallitusta myötämielisestä 
suhtautumisesta tähän hankkeeseen samoin kuin 
Viipurin radioyhdistystä merkittävästä työstä 
radiotoiminnan hyväksi. Viipurin kaupungin 
apulaiskaupunginjohtaja Siltanen kiitti Suomen 
kolmannen yleisradioaseman sijoittamisesta juuri 
Viipuriin. Oy Yleisradion terveiset toi kamreeri R 
R Ryynänen. 
 
Aseman 100 m korkuiset teräsristikkomastot 
toimitti A Ahlström Oy:n Varkauden konepaja. 
Mastot koottiin maassa ja nostettiin kokonaisina 
pystyyn. Yhden maston paino ilman haruksia oli 
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n. 25 000 kg ja oli se oli eristetty maasta 
posliinieristimillä. Mastojen nosto kokonaisina 
pystyyn oli aivan ainutlaatuista Suomessa ja jopa 
koko maailmassa talvella pakkasessa 
tammikuussa. Nostotyö suoritettiin kahdella 6 
tonnin vintturilla ja 18-kertaisella taljalla sekä 32 m 
apumaston avulla.  

 
Apumaston pystytys puisen apumaston avulla. 

 
Pystytyksen suoritti ruotsalainen Ab Nordströms 
Linbanor. Vinttureita pyöritettiin käsin 15 min 
vuoroissa 20 miestä kerrallaan. Itäinen masto 
nostettiin tammikuussa ja nosto kesti lähes 11 
tuntia. Läntinen masto nostettiin helmikuussa 
13.2.1931 ja nosto sujui huomattavasti nopeammin 
eli n. 8 tunnissa. 
 
Mastojen etäisyys toisistaan oli 195 m, 4-lankainen 
T-antenni, pituus 40 m ja leveys oli 6 m. Antenni oli 
ehkä liian pieni, pelkkä masto olisi ollut varmasti 
parempi. 
 

Lähettimen sisäosaa. 
 
Lähetinlaitteet toimitti englantilainen Marconi 
Wireless Telegraph Co Ltd. Lähetin oli tyyppiä PA 
14,  pääteasteessa 2 kpl triodeja CAT 6, 
antenniteho 10 kW ja aallonpituus oli 569 m eli 527 
kHz. Lähetin oli vesijäähdytteinen ja vedenkierto oli 
n. 5000 l/h. Lähettimen ottoteho oli n. 60 kVA. 
 
Pyörivät muuttajakoneet radioaseman 
konehuoneessa maaliskuussa. Lähettimen kaikki 
elektroniputket toimivat tasasähköhehkutuksella, 
tarvittava tasasähkö tehtiin pyörivillä koneilla.  
 
Radioasema aloitti koelähetykset huhtikuussa 
1931, virallisesti se otettiin käyttöön 1.6.1931.  

 

Aseman päälliköt : 
Pentti Kuokkanen 1930 – 1931 
Väinö Vehmas 1931 – 1936 
Jorma Ilveskoski 1936 – 1937 
Matti Eskola 1938 – 1940 

 
Aseman valmistuttua suoritetuissa 
kenttävoimakkuusmittauksissa todettiin ns. C-
alueen eli 2,5 mV/m (kidevastaanotinalue) 
ulottuvan 40 – 50 km päähän asemasta, eli 
Säkkijärvelle, lähes Lappeenrantaan, 
Kuolemanjärvelle sekä Koivistolle, mutta idässä 
Vuosalmen suunnassa kuitenkin vain n. 30 km 
asti. 
 

 

Viipurin yleisradioaseman lähettämössä vas. 
Laakso, Gustafsson, Ritvanen, Gaspard, 
Vääriskoski, Kuokkanen ja Laaksonen. Eino 
Vääriskoski kuoli radioaseman pommituksessa 
talvisodan aikana 14.2.1940. 

 
Kuuluvuusalue jäi ehkä pienemmäksi kuin alun 
perin oli ajateltu, sillä teho oli pienehkö 10kW ja 
käytössä oleva aalto ei ollut oikein sopiva. 
Käytettyyn aaltoon toivottiin muutosta ja aseman 
tehon korotuksesta käytiin pian kirjeenvaihtoa 
Marconi yhtiön kanssa. Tehoa ajateltiin nostaa 
jopa 50 kW:iin saakka. Teho nostettiinkin sitten v. 
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1939 20 kW:iin. Siitä jäi kuitenkin lyhytaikainen 
hyöty, sillä talvisodan alettua marraskuussa 1939 
ja venäläisten sitten lähestyessä Viipuria, asema 
evakuoitiin.  
 
Lähetinlaitteet purettiin ja siirrettiin Kuopioon. 
Mastot kaadettiin ja asema tuhoutui pommi-
tuksessa 14.2.1940. Lähetin toimi Kuopiossa 
Alavan kaupunginosassa kunnes vv. 1942 – 1943 
Pellesmäkeen rakennettiin pomminkestävä uusi 
asemarakennus, jossa asema toimi 1980-luvun 
alkuun asti (1.2.1980). 
 
Lopuksi voidaan todeta, että Viipurin 
yleisradioasema valmistui käyttökuntoon lähes 
päivälleen 70 vuotta sitten. (huhtikuu 1931) 
 
 
 
 
Lähteet: Pentti E. Kuokkasen arkisto 
 Karjala-lehti 
 Jaakko Eskola 
 Ylen historiikit 
 
 
 
 
Kuvassa P. E. Kuokkanen taulussa  
ja edessä Seppo Kuokkanen 
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TIETOTARINA YLEIRADION  

UKKOKILLAN 48. VUOSIKÄRÄJILLÄ 

(Lyhennelmä)  

Anno 1.4.2005 

Tietotarinan pitäjä Seppo Kuokkanen  

Porkkalan linkkiaseman historia 20.4.1961 -

15.5.1972  

 
Yleisradion kansainvälisistä TV -linkkiyhteyksistä ensimmäinen 
valmistui joulukuussa 1959, jolloin Maarianhaminassa releoitiin 
Tukholman TV -asemaa, ja ohjelma välitettiin 7 GHz:n RCA -
linkeillä Sottungan ja Korppoon kautta Turkuun. Sieltä oli 
aikaisemmin valmistunut 4 GHz:n Telefunken -linkeillä yksi-
suuntainen, suunnanvaihtokytkimillä varustettu yhteys Pasi-
laan.  Maarianhaminan releointi korvattiin 8.6.1960 Hammar-
landin linkillä. RCA-linkit vaihdettiin 28.2.1965 ranskalaisiin 
TRT:n 4 Ghz:n linkkeihin.  

Eurovisio-yhteyden jälkeen tuli tarve saada yhteys Inter-

visioon. Ensimmäinen Eurovisioon toimitettu lähetys hoidettiin 

sekin releoimalla Pasilassa vesitornin katolla Tallinnan TV -

asemaa 14.4.1961, jolloin Moskovassa juhlittiin Juri Gagarinia. 

Linkkiyhteys Tallinnaan valmistui noin viikkoa myöhemmin, 

20.4.1961. Sitä käytettiin ensimmäisen kerran 1.5.1961 

vapunpäivän paraatin televisioinnissa Moskovasta.  

Porkkalan linkkiasema tehtiin Porkkalanniemen eteläkärkeen 

Lillkanskogin kylän Övergårdin tilasta vuokratulle 625 neliö-

metrin tontille. Maaston korkeus merenpinnasta oli 31 metriä. 

Asemalla oli 72 metriä korkea teräsristikkomasto ja kaksi 

pientä rakennusta: laitesuoja ja varavoimakoppi. Paraboliset 

antennit olivat vaakasuorassa maston juurella ja passiiviset 

heijastime

t maston 

huipussa.  

Tällä 

järjestelyll

ä saatiin 

aaltoputki-

vaimen-

nus pieneksi, tosin yhteyden suuntaus tuli 

vaikeammaksi.  

Linkit olivat ranskalaista CSF:n 

valmistamaa 7 GHz:n ulkolähetys-

kalustotyyppiä TM 110, asennettu pöydälle 

osittain avattuina. Linkit oli tehty 

radioputkilla. RF -teho synnytettiin 

klystronilla, esimerkiksi lähettimessä 

VARIAN VR220D ja vastaanottimessa 

Raytheon RK5976. Lähettimen teho 

aaltoputkeen oli noin 1 W. Linkkijänteiden 

pituudet olivat Pasila - Porkkala 36 km ja 

Porkkala -Tallinna noin 63 km.  

Varavoimakone oli englantilainen 6 kVA 

Petter –dieselaggregaatti dynastartilla ja 

noin sadan litran päiväsäiliöllä. Polttoaine 
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tuotiin asemalle 20 litran Jerry-kannulla!  

 

Asema oli ns. kylmä asema, eli se 

miehitettiin ja linkit käynnistettiin hyvissä 

ajoin ennen lähetyksen alkua. Normaali 

miehitysaika oli yksi tunti ennen ohjelman 

alkua. Selvittelyjä varten asemalta oli 

Pasilaan Televan radiopuhelinyhteys ja 

Tallinnaan tavallinen valtiolta tilattava 

puhelinyhteys.  

Aseman toiminnan parantamiseksi ja 

nopeuttamiseksi asennettiin marraskuussa 

1964 Neran tekemä kauko-ohjauslaite, joka 

käytti signaalitienä em. Televan 

radiopuhelinta. Toiminta oli kuitenkin hyvin 

epävarmaa, eikä miehityksestä voitu luopua. 

Laitteet poistettiin syyskuussa 1968.  

 

Porkkalasta rakennettiin toukokuussa 1965 

linkkiyhteys Tammisaaren TV -asemalle 

Raaseporiin. Jänteen pituus oli noin 78 kilo-

metriä. Linkki oli vanhaa 7GHz :n RCA -

kalustoa. Se oli hyvin hankala huollettava, 

koska RF -osat sijaitsivat ylhäällä mastoissa. 

RCA -linkit vaihdettiin joulukuussa 1968 

Tesvision ostossa saatuihin CSF TF112 -

tyyppisiin kiinteisiin linkkeihin.  

Niistä rakennettiin kokonaan oma yhteys 

Pasila - Porkkala - Raasepori. CSF:n TF112 -

linkki oli alunperin myös ns. putkilinkki, mutta 

modulaatiovahvistin oli linkkihuollossa  

muutettu teknikko Kalle Saxmanin 

suunnittelemana transistoreilla toimivaksi. 

Vahvistimesta saatiin ulos esikorostettua 

videosignaalia noin 7 Vpp.  

 

Porkkalan asemalla ei aluksi ollut varalaitteita, 

vain varaputkia, komponentteja, oskilloskoopi, 

yleismittari ja kolvi.  

Syyskuun 18. päivänä 1966 kello 18.30 oli 

tilaus ohjelmansiirrosta Tallinnaan.  

Porkkalan päivystäjä saapui 17.25 ja käynnisti lähettimen. Silloin virtalähteestä paloi sulake. 

Sulakkeen vaihdon jälkeen savusi virtalähde. 

Tämän jalkeen TV:n kytkentäkeskus tiedusteli, olisiko helikopterista apua. Sovittiin, että 

helikopterilla viedään uusi virtalähde ja lähetin Porkkalaan.  

Kello 18.43 Tallinna sai kuvan, ja ohjelma alkoi 18.53 (ote ohjelmansiirto-osaston selvityksestä). 

Tapahtuneen jälkeen asemalle saatiin varalähetin ja -vastaanotin.  

Asemalle ei ollut tietä, maantien reunasta n. 300 metriä polkua kalliolla ja yli pienen suonotkon, 

jossa oli lankkupolku. Myöhemmin pienen raivauksen jälkeen pääsi  autolla kesäaikaan kalliota 

pitkin aseman viereen. Talvella oli usein lumitöitä polulla ja parkkipaikalla.  

Porkkalan linkkiasema vaati tavattomasti työtä: Putkilinkit rikkoutuivat helposti, sähköt olivat 

poikki usein ja varavoimakin vaati huoltoa. Asemalla oli talvella kylmä. Rakennuksessa oli 

yksinkertainen ovi ilman eteistä, joten yöpyminen oli melkoisen viileää! Kesällä taas oli kuuma.  

Asemalla käytiin sen toiminta-aikana päivystys- ja huoltotehtävissä yli 900 käyntiä, joista 
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tietotarinan pitäjä kävi yli 400 kertaa.  

Välitetyistä ohjelmista mainittakoon monet jääkiekon 

MM-kisat, esimerkiksi Tukholmasta maaliskuussa 

1970, lähetys Cape Kennedy -Moskova 3.3.1969 

Apollo 9:n, lähdöstä, SALT -neuvottelujen avajaiset 

Helsingissä 17.11.1969 sekä yleisurheilun EM-kisat 

Helsingissä elokuussa 1971. Viimeinen Intervisio 

-lähetys Tallinnan suuntaan tapahtui 11.8.1971 juuri 

EM-kisoista.  

 

Posti- ja lennätinlaitos PLL alkoi rakentaa 

Porkkalaan uutta linkkiasemaa toukokuussa 1971. 

Yleisradio ei silloisten määräysten mukaan saanut 

enää hoitaa itse ulkomaanyhteyksiä. Uusi masto oli 

pystyssä 29.6.1971 ja antennit paikoillaan 

16.7.1971.  

 

Vanhan aseman purku alkoi lokakuussa 1971, sillä 

silloin voitiin purkaa myös Raaseporin yhteys. Espoon radio ja TV –aseman valmistuttua 

aiemmin voitiin Tammisaaren TV-aseman  toiminta lopettaa. Masto purettiin joulukuussa 1971 

ja tietotarinan pitäjän viimeinen käynti Porkkalan linkkiasemalla oli 15.5.1972 

 

Lähteet: 

 Ylen historiikki ja vuosikertomukset 

 Porkkalan asemapäiväkirja 

 Uusi Suomi 22.4.1961 

 Reino Frimanin arkisto 

 Kurt Klenbergin arkisto 

 Seppo Kuokkasen arkisto 
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