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Lauantaina 8.3. vietettävän kansainvälisen 
naistenpäivän kunniaksi Suomen Ilmailumuseo 
haluaa esitellä huhtikuun kokoelmakappalee-
na Suomen ensimmäisen naislentäjän Vuokko 
Knuutilan (1906-1972) ohjaajatodistuksen vuo-
delta 1931. Ensimmäisenä naisena yksinlentolupa-
kirjan O.Y. Sääsken lentokoulussa suorittanut 
Knuutila toimi merkittävänä esimerkkinä myöhem-
mille ilmailun pariin halunneille nuorille naisille.

Ohjaajatodistus on osa Knuutilan museolle tal-
lennettua henkilöarkistoa, johon kuuluu runsaas-
ti muutakin naisilmailupioneerille kuulunutta 
materiaalia.

Uranuurtaja kotimaisessa ilmailussa

Maailmalla naiset olivat ilmailleet moottori-
ilmailun alkuajoista lähtien, mutta Suomessa 
lisääntyivät kauniimman sukupuolen mahdolli-



suudet uuteen harrastukseen vasta myöhemmin.

Sotilaslentäjiä omiin tarpeisiinsa kou-
luttaneen Ilmailuvoimien lisäksi O.Y. 
Sääsken lentokoulu alkoi kouluttaa si-
viililentäjiä vuonna 1929 ja syksyllä sama-
na vuonna suoritti ensimmäinen oppilas,
tehtailija Harry Kasten ensimmäisenä si-
viilinä kansainvälisen ohjaajantodistuksen.

Ennen toista maailmansotaa Suomen Ilmailuklubi 
vahvisti FAI:n (Fédération Aéronau-
tique Internationale)  edustajana koti-
maiset lentokoneohjaajatodistukset. Ohjaa-
jatodistuksen sai 1930-luvun vaihteessa noin 
kolmanneksella tämän päivän lupakirjavaatimuksista.

Syksyllä 1930 ilmoittautui O.Y. Sääsken lentokou-
luun pitkä ja komea nainen, 24-vuotias Vuokko 
Knuutila Helsingistä.  Knuutila toimi ajalla konekir-
joittajana Suojeluskuntain esikunnassa ja oli saa-
nut ensimmäisen lentokokemuksensa hieman 
aiemmin myöhemmän opettajansa, lentomes-
tari Georg Jäderholmin ohjaamassa koneessa.

Yllä:
Tunti lentokoulutusta O.Y. Sääsken lentokoulussa 
maksoi 720 markkaa vuonna 1931

Alla:
VL Sääski II K-SASB,  neiti Vuokko Knuutila ja len-
nonopettaja lentomestari Georg Jäderholm Kel-
losaaren edustalla maaliskuussa 1931.



Hänen lentokoulutuksensa alkoi sään takia 
viiveellä, ja ensimmäisen yksinlennon neiti 
Knuutila suoritti maaliskuun 20. päivä vuonna 
1931 suksi-Sääskellä, kymmenen lentotunnin 
jälkeen. Yhdeksän päivää myöhemmin Knuutila 
suoritti lentokokeensa Ilmailuklubin edustajille, 
kapteeni K.W. Chansonille ja majuri R. 
Ahoniukselle, ansaiten ohjaajatodistuksen nro 265.

Aero-lehti yltyi ylistämään Knuutilaa:

”Nainen lentäjänä meilläkin, siinä on jo suur-
maailman tapaa ja muotoa. Se on varmasti 
paljon merkitsevä ilmailuharrastuksen 
leviämiselle meillä. Uskomme sen antavan aimo 
sysäyksen lentomielen viriämiselle, ja ilmailun 
tosi harrastamisesta voidaan vähitellen 
jo meilläkin silloin puhua. Ensimmäisen 
lentäjättäremme ilmaantuminen on lupaus 
paljosta ja sillä on suuri merkitys vastaisuudelle. 
Ilmailu tulee meilläkin kansanomaiseksi.”

Naisilmailu viriää

Knuutila ei jäänyt pitkään ainoaksi 
naismoottorilentäjäksi. Jo 11. lokakuuta 1931 
Helvi Marttila (myöh. Karhumäki) suoritti 
lentäjäntutkinnon Karhumäen veljesten Lokilla. 

Vuosikymmenen edettyä naislentäjät lopulta 
järjestäytyivät ensimmäistä kertaa, tosin 
tässä vaiheessa vain alaosastoksi. Helsingin 
Ilmapuolustusyhdistyksen Naiskerho perustettiin 
marraskuussa 1934, tarkoituksenaan edistää 
kotimaista ilmailua ja ilmapuolustusta etenkin 
naisten keskuudessa.  Oli tehty ensimmäiset 
vaatimattomat askeleet kohti molempien 
sukupuolten saavutettavissa olevaa lentoharrastusta 
ja lopulta  naisten ammatti-ilmailua kohti!

Vuokko Knuutila lensi vuosikymmenen mittaan  
tyy-pit mm. Ilmailuklubin Suomeen hankkimal-
la Bücker Bü 131 “Jungmannilla”  ja suoritti 
myöhemmin 1930-luvulla myös purjelentolupakirjan 
ensimmäisenä naisena Suomessa. Naimisiin hän meni 
Yleisradiossa vaikuttaneen Paavo Arnin kanssa, minkä 
jälkeen hän muutti sukunimensä Knuutila-Arniksi.
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The English Abstract:

Miss Vuokko Knuutila became the first female 
pilot in Finland in 1931, learning to fly the Finnish-
made Sääski trainer with flight instructor Georg 
Jäderholm. Here in this article we show the audience 
his Finnish flying licence number 265.

Apart from the glider pilots,  there was only a couple 
more female pilots along with Knuutila flying with 
powered aircraft between the world wars. Later, 
after the war, women followed Knuutila’s footsteps 
in larger scale.


