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Menot
Pirkko Järvelin
lausuu runoja
Lieksassa
SIVU 10

SääMatkalla
Markus
Suntila
matkaa vielä
SIVU 11

Oinas 21.3.-20.4.
Hoidat keskittyneesti velvolli-
suuksiasi yrittäessäsi välttyä
ajattelemasta tiettyjä asioita.
Ota "härkää sarvista" ja tutki,
miksi tunteesi eivät kulje aivan
tasatahtia todellisuuden kans-
sa. Pitkittämällä asiat vain
mutkistuvat.

Härkä 21.4.-21.5.
Huomaat ihastuneesi uuteen
tuttavuuteesi. Kyseinen henkilö
vaikuttaa viehättävältä, mutta
pinnan alla saattaa odottaa
yllätyksiä. Pidä jalkasi maan
kamaralla ja käytä vaistojasi
päästäksesi tunteittesi herraksi.

Kaksoset 22.5.-21.6.
Olet nyt erittäin luova ja saat
ideoita tuon tuostakin: tee
muistiinpanoja, jotta voit hyö-
tyä parhaimmista ajatuksistasi
myöhemmin. Saadessasi jonkin
ehdotuksen tai tarjouksen, pidä
periaatteesi mielessäsi.

Rapu 22.6.-22.7.
Jotkut asiat työpaikallasi vaati-
vat vahvaa ryhmätyökykyäsi ja
diplomaattisuuttasi saadaksesi
ihmiset ympärilläsi toimimaan
– etenkin, jos olet vastuuhenki-
lönä. Jos olet lomalla, selvität
jonkin parisuhteeseesi liittyvän
asian.

Leijona 23.7.-22.8.
Olet seurankipeä, mutta tutta-
vasi ovat joko liian kiireisiä tai
poissa viettämässä lomiaan.
Älä anna tilanteen harmittaa
sinua vaan yritä hyötyä siitä:
moni asia kotonasi on odotta-
nut tekijäänsä, joten hoida ne
pois päiväjärjestyksestä.

Neitsyt 23.8.-22.9.
Joku vastakkaisen sukupuolen
edustaja aiheuttaa sinulle
päänvaivaa. Yleensä et ole
muiden vietävissä, mutta
tämänhetkinen herkkyyteesi
voi tehdä sinulle tepposet.
Pitämällä tunteesi kurissa
osoitat omaavasi vahvan itse-
tunnon.

Vaaka 23.9.-23.10.
Elät nyt erittäin harmonista
vaihetta parisuhteessasi. Mie-
lessäsi jonkin aikaa pyörineet
ajatukset kannattaa pitää pin-
nan alla - paitsi, jos välttämättä
haluat huonontaa ilmapiiriä
kotonasi. Lomamatka on mah-
dollinen.

Skorpioni 24.10.-21.11.
Sinulle tarjoutuu tilaisuus
tutustua uusiin ihmisiin ja
avoin, hymyilevä olemuksesi
vetää muita puoleesi. Huoli-
matta hienoisesta pelostasi
tulla torjutuksi otat jonkin
lähestymisaskeleen kohti sinul-
le tärkeää henkilöä.

Jousimies 22.11.-20.12.
Tavallisesti osallistut antau-
muksella kaikenlaisiin urheilu-
ja ulkoilutoimintoihin, joten
saatat itsekin yllättyä huoma-
tessasi kaipaavasi nyt sellaisten
ihmisten seuraa, jotka vahvista-
vat henkistä ja tietopuolista
kasvuasi. Elä tunteesi mukaan.

Kauris 21.12.-20.1.
Joku perheenjäsenesi keskittyy
hoitamaan yhteisen ystävänne
asioita vetäen sinutkin
mukaan. Sinulla ei ole mitään
sitä vastaan, että muut haluavat
kuulla neuvojasi, mutta liika on
sinullekin liikaa.

Vesimies 21.1.-19.2.
Henkilö, joka on ollut läheisyy-
dessäsi jonkin aikaa tekee
aloitteen osoittaakseen, että
hänen tunteensa sinua kohtaan
ovat muutakin kuin ystävyyttä.
Itse et ole aivan varma omista
tuntemuksistasi, joten anna
ajan tehdä tehtävänsä.

Kalat 20.2.-20.3.
Olet ollut hieman "alamaissa"
ja ehkä hieman epävarmakin,
mutta tunne katoaa ja huo-
maat, että sinulla on energiaa ja
tahtoa sellaiset määrät, että alta
pois! Pysyttele silti taka-alalla ja
odota tilaisuutta näyttää kaikki
kykysi.

HOROSKOOPPI

Aurinkoa
sekä
pilviä
SIVU 10

Virtuaalilentäjät lensivät
Ilomantsin ilmatilassa
Virtuaalilentäjät nousevat simulaattorin avulla taivaalle todellisten lentokoneiden sijaan.
ILOMANTSI
Armas Härkönen

Toisen maailmansodan aikaisia Mes-
serschmittejä, Brewstereitä ja Jun-
kerseja ujeltaa Ilomantsin ilmatilas-
sa. Ne kaartelevat, väistelevät ja

tulittavat. Välillä joku saa siipeensä ja
tippuu savuvana perässään maahan. Ilo-
mantsin ilmataistelut – 35 virtuaaliässän
suorittamana ovat parhaassa vauhdissaan. 

Virtuaalilentäjät – Virtual Pilots ry:n
kesätapahtuma eli Mosquito Meeting 2005
järjestettiin tällä kertaa Mekrijärven tutki-
musasemalla Ilomantsissa. 

– Yhdistyksen vuosittaisiin perinteisiin
kuuluu talvitapahtuma "Urban Blitz" joka
järjestetään aina Tampereella. Kesätapah-
tuma viedään puolestaan aina sellaiseen
paikkaan, jonne on muualta mahdollisim-
man pitkä matka, kertoo yhdistyksen
tiedottaja Jukka Kauppinen.

Vuonna 1994 toimintansa aloittanut, ja
neljä vuotta sitten rekisteröity yhdistys
lienee lajissaan ainoa maailmassa. Eri
puolilta Suomea olevia jäseniä yhdistykses-
sä on noin 150.

– Virtuaalilentäjiä on kuitenkin tuhansia
ja harrastus maailmanlaajuista. Verkkosi-

vuillamme rekisteröidään noin 30 000
käyntiä kuukaudessa, toteaa yhdistyksen
puheenjohtaja Timo Niiranen. 

Virtuaalipilottien ikähaitari liikkuu
14–60 vuoden välillä. Jäsenistössä ovat
suomalaisen yhteiskunnan eri ammatti- ja
yrittäjäryhmät laajasti edustettuina. 

– Kiinnostus ilmailuun ei kysy ikää eikä
ammattia. Toiminnassa on mukana aktiivi-
lentäjiä, jotkut taas ovat saaneet kipinän
lentoharrastukseensa virtuaalilentämisestä,
sanoo Niiranen. 

Simulaattorin avulla taivaalle
Virtuaalilentäjä on ilmailuharrastaja, joka
lentää lentosimulaattorilla todellisten
koneiden sijaan. Virtuaalilentäminen
tarkoittaa lentämistä internetissä "online"
elikkä toisten pilottien kanssa. Yhdistyksen
puitteissa tämä tapahtuu toisen maailman-
sodan ilmataistelusimulaattoreilla. Simu-
laattori-ilmailu merkitsee puolestaan yksin
lentämistä simulaattorilla "offline" -ympä-
ristössä. Virtuaalilennolla voi samassa
laivueessa lentää muutamista henkilöistä
jopa satoihin henkilöihin.

– Verkko ei tunne myöskään rajoja,
laivueessa voi olla mukana henkilöitä
useista eri maista, sanoo Niiranen. 

Virtuaalilentäjät keskittyvät pääasiassa
"massiivimonipeleihin", jotka ovat koko
ajan käynnissä internetiin kytketyillä eri-
tyispalvelinkoneilla. Esimerkkejä jäsenten
harrastamista simulaattoreista ovat Aces
High, WarBirds, World War II Online,
Microsoft Combat Flight Simulatorit,
European Air War, Dawn of Aces ja Target:
Rabaul. 

– Verkossa lentämiseen, simulaattoriak-
tiviteetteihin ja laivueisiin liittyäkseen ei
luonnollisestikaan tarvita yhdistyksen
jäsenyyttä. Nettilentäjät auttavat ja ovat
uusien lentäjien tukena joka tapauksessa,
luvataan yhdistyksestä.

Verkossa lentäminen on mahdollista
edullisillakin lisälaitteilla. Jotkut saattavat
perustaa autotalliin niin sanotusti mansi-
koita maksavan ympäristön, mutta siellä
voikin sitten sotia ketään häiritsemättä. 

– Tietokoneen näytönohjaimen pitää
olla hyvä, ja keskusmuistia on oltava
vähintäänkin 512 kilotavua. Lisävarustei-
na tarvitaan kuulokkeet, mikrofoni ja
lento-ohjain, luettelevat lentäjät. 

Sosiaalista toimintaa
Lentämisen tunteen lisäksi harrastuksessa
kiehtoo sosiaalisuus. Tapaamisissa huumo-

ri nousee siivilleen. 
– Matkustipa minne päin maailmaa

tahansa, aina löytyy ystäviä. Heidän luo-
naan voi yöpyä, käydä vaikkapa kalassa, ja
tietenkin kertoa hurjia lentojuttuja. Vie-
raanvaraisuus pelaa luonnollisesti myös
silloin, kun joku maailmalta tulee Suo-
meen, kertoo Niiranen. 

– Eräs lappeenrantalainen kaveri louk-
kaantui motocrossissa ihan petipotilaaksi.
Hän innostui virtuaalilentämisestä niin,
että hankki välineet. Myöhemmin hän
kertoi, että harrastus pelasti hänen mielen-
terveytensä, muistelee Kauppinen.

Ilomantsilainen Olli Summala hankki
aikoinaan lentolupakirjan, mutta virka-
miehen työ on vienyt miehen mukanaan
niin, että oikeus ohjata konetta on vanhen-
tunut. Summala löysi virtuaalilentämisen
kahdeksan vuotta sitten, ja nyt harrastuk-
sen pariin on liittynyt 14-vuotias Jani-
poika. 

– Parasta tässä on se lentämisen tunne.
On myös kiva olla tällaisessa porukassa,
sanoo Jani Summala. 

Monet virtuaalilentäjät ovat laajentaneet
simulaattoriharrastustaan myös lennok-
kien rakentamisen, purjelentämisen ja
muiden ilmailumuotojen pariin. Yhdistys

myös tutkii ja tallentaa suomalaista ilmai-
luhistoriaa sekä pitää aktiivisesti yhteyttä
sotaveteraaneihin.

– Esimerkiksi kesäkuussa esittelimme
Suomen Ilmailumuseossa järjestetyssä
seminaarissa toteuttamamme videoanimaa-
tion, jossa kuvattiin 14.6.1940 Neuvostolii-
ton Itämeren laivaston koneiden alasampu-
man Aeron Ju-52-matkustajakone Kalevan
tuhoa sekä siihen liittynyttä poliittista
tilannetta, kertoi Jukka Kauppinen.

Virtuaalipilotit lentävät internetissä enimmäkseen "online" eli toisten lentäjien kanssa laivueina. Yhdistyksen puitteissa tämä tapahtuu toisen maailmansodan ilmataistelusimulaattoreilla ja karttojen mukaisilla aidoilla tapahtuma-
paikoilla. KUVA: ARMAS HÄRKÖNEN

Virtuaalilentäjät rakentavat myös lentäviä
pienoismalleja mielikoneistaan. Petri "Kou-
hia" Immonen esitteli jykevää A-10 Thun-
derbolt "Tank Busteria".
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