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Toisen maailman-
sodan aikaiset 
taistelukoneet, 
esimerkiksi Messer-
schmitit, Brewsterit 
ja Junkersit valloit-
tivat heinäkuun 
ensimmäisenä 
viikonloppuna 
Ilomantsin ilmatilan. 
Niin omien kuin 
vieraidenkin 
koneiden 
”lentokenttänä” 
toimi Mekrijärven 
tutkimusasema. 
Kysymyksessä oli 
Virtuaalilentäjät 
- Virtual Pilots 
ry:n kesätapahtuma 
Mosquito Meeting 
2005.

ARMAS HÄRKÖNEN
– Kesätapahtuma viedään 
aina sellaiseen paikkaan, 
jonne on muualta mahdolli-
simman pitkä matka. Sen si-
jaan talvitapahtuma ”Urban 
Blitz” järjestetään aina Tam-
pereella, kertoi yhdistyk-
sen tiedottaja Jukka Kaup-
pinen.

Vuonna 1994 toimintan-
sa aloittanut ja vuonna 2001 
rekisteröity yhdistys lienee 
lajissaan ainoa maailmas-
sa. Eri puolilta Suomea ole-
via jäseniä yhdistyksessä on 
noin 150.

– Virtuaalilentäjiä on kui-
tenkin tuhansia ja harrastus 
maailmanlaajuista. Verkko-
sivuillamme rekisteröidään 
noin 30 000 käyntiä kuukau-
dessa, toteaa yhdistyksen 
puheenjohtaja Timo Niira-
nen.

Jäsenistön ikähaitari liik-
kuu 14 - 60 vuoden välillä ja 
porukasta löytyy suomalai-
sen yhteiskunnan eri am-

matti- ja yrittäjäryhmien 
koko kirjo.

– Kiinnostus ilmailuun 
ei kysy ikää eikä ammattia. 
Toiminnassa on mukana ak-
tiivilentäjiä, jotkut taas löy-
tävät kipinän lentoharras-
tukseensa virtuaalilentämi-
sestä, sanoo Niiranen. 

Virtuaalilentäjä on ilmai-
luharrastaja, joka lentää len-
tosimulaattorilla todellisten 
koneiden sijaan. Virtuaali-
lentäminen tapahtuu inter-
netissä ”online” elikkä tois-
ten pilottien kanssa. Yhdis-
tyksen puitteissa toimitaan 
toisen maailmansodan il-
mataistelusimulaattoreilla. 
Simulaattori-ilmailu mer-
kitsee puolestaan yksin len-
tämistä simulaattorilla ”of-
fline” -ympäristössä.

– Virtuaalilennolla voi sa-
massa laivueessa lentää kak-
si tai kaksisataa henkilöä. 

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

Simulaattorit löytyvät 
verkosta
Virtuaalilentäjät keskitty-
vät pääasiassa ”massiivimo-
nipeleihin”, jotka ovat koko 
ajan käynnissä internetiin 
kytketyillä erityispalvelin-
koneilla. Esimerkkejä jäsen-
ten harrastamista simulaat-
toreista ovat Aces High, War-
Birds, World War II Online, 
Microsoft Combat Flight Si-
mulatorit, European Air 
War, Dawn of Aces ja Target: 
Rabaul.

– Verkossa lentämiseen, 
simulaattoriaktiviteetteihin 
ja laivueisiin liittyäkseen 
ei tarvita yhdistyksen jäse-
nyyttä. Nettilentäjät autta-
vat ja ovat uusien lentäjien 

tukena joka tapauksessa, lu-
paavat virtuaalipilotit.

Jos tietokoneessa riittää 
vääntöä, verkossa lentämi-
nen on mahdollista 100 - 200 
euron lisälaitteilla. Jos sit-
ten taitojen kasvaessa jou-
tuu varustelukierteeseen, on 
laitteistoon menevällä euro-
määrällä vain taivas rajana.

– Tietokoneen näytönoh-
jaimen pitää olla hyvä, ja kes-
kusmuistia on oltava vähin-
täänkin 512 kilotavua. Lisä-
varusteina tarvitaan kuu-
lokkeet, mikrofoni ja lento-
ohjain, luettelevat lentäjät.

Lentämisen tunteen lisäk-
si harrastuksessa kiehtoo so-
siaalisuus. Voisi sanoa, että 
tapaamisissa vitsit lentävät.

– Matkustipa minne päin 
maailmaa tahansa, aina löy-
tyy ystäviä. Heidän luonaan 
voi yöpyä, käydä vaikkapa 
kalassa, ja tietenkin kertoa 

hurjia lentojuttuja. Vieraan-
varaisuus pelaa luonnolli-
sesti myös toisin päin, ker-
too Niiranen.

Ilomantsin kunnan tek-
ninen johtaja Olli Summa-
la hankki aikoinaan lento-
lupakirjan, mutta lentää ny-
kyisin simulaattorilla. Neli-
sen vuotta sitten Jani-poika 
siirtyi rallipelin ratista len-
tokoneen ohjaamoon. Nyt 
14-vuotias Jani on jo täysi te-
kijä muiden hävittäjä-ässien 
porukassa.

– Parasta tässä on se lentä-
misen tunne. On myös kiva 
olla mukana tällaisessa ta-
pahtumassa, Jani sanoo.

Monet virtuaalilentäjät 
harrastavat myös lennokki-
en rakentamista sekä purje-
lentämistä. Yhdistys myös 
tutkii ja tallentaa suoma-
laista ilmailuhistoriaa sekä 
pitää aktiivisesti yhteyttä 
sotaveteraaneihin. Virtuaa-
lipilotit lennähtivät viikon-
lopun jälkeen maailmalle 
monia tietoja viisaampina, 
sillä Ilomantsin sotahistori-
asta lentäjille kävi kertomas-
sa Viljo Vestman. Ville kart-
toineen löytyi jo maanan-
taiaamuna yhdistyksen net-
tisivuiltakin.Ilomantsilainen Jani Summala on harrastanut verkossa lentämistä nelisen vuotta ja on täysi tekijä muiden ässien rinnalla. Janin 

takana lentävät virtuaalilentäjien yhdistyksen sihteeri Matti Yrjölä sekä tiedottaja Jukka Kauppinen.

Ilomantsissa virtuaalipilottien 
vauhdikas kokoontumislento

Virtuaalipilottien laitteisto on monipuolinen. Esimerkiksi 
näkymäänsä ”koneen” ohjaamossa voi siirtää lakin lipassa 
olevan lisälaitteen ja näytön yläosassa olevan kameran 
avulla.


