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Museon taitolentoviikon kunniaksi julkaisemme 
Feeniks-lehdessä 3/2009 olleen Jukka Keräsen 
ja nykyisen museon intendentin Matias Laitisen 
kirjoituksen RAF:n taitolentoryhmän Suomen 
vierailusta vuonna 1957. Artikkelin kuvat ovat 
peräisin Paavo Saaren, Kaarlo Keräsen ja 
Yrjö Sarilahden kokoelmista. Saaren ottamat 
värifilmikuvat on lisätty jälkikäteen uusintataittoon.

Moni muistaa Red Arrowsin ja muiden kansallisten 
osastotaitolentoryhmien vierailut Suomessa, 
mutta julkisuudessa törmää harvemmin tietoon, 
että Suomessa vieraili suihkuhävittäjillä lentänyt 
taitolentoryhmä ensimmäisen kerran jo vuonna 

1957. Sen antamat kaksi näytöstä olivat aikoinaan 
kuitenkin suuri mediatapahtuma. Kyseessä on 
6.- 22.9.1957 Helsingissä järjestettyjen Britannian 
kauppamessujen yhteydessä tapahtunut 
vierailu. Hunter-näytökset nimenomaan avasivat 
näyttävästi messuviikot, sillä näytökset lennettiin 
Helsingin keskustan yläpuolella 6. ja 7. syyskuuta.

Muodostelmataitolento oli 1950-luvun puolivälissä 
RAF:ssä hyvin suosittua puuhaa. Vuosina 
1956-57 sen Saksassa toimivista taktillisten 
ilmavoimien Hunter-yksiköistä valittiin yksi 
virallinen taitolentoryhmä osallistumaan 
mannereurooppalaisiin näytöksiin, kuten valittiin 

Sivujen 1 ja 2 kuvat: Hawker Hunter F.6 XJ675 “T” ja muut laivueen 93 koneet Seutulan 
kentällä 4.9.1957. Kuvat Paavo Saari / Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto.
The photos of page 1 and 2: Hunter F.6 XJ675 “T” at Seutula on 4 September 1957.



Ilmailumuseon kuva-arkistossa on Paavo 
Saaren 4.9. Seutulan kentällä ottama kuva juuri 
saapuneista Huntereista. Saari toimi kentän 
lennonjohdossa ja kuvasi säännönmukaisesti 
kentälle saapuneita koneita. Kaarlo Keränen, 
tämän artikkelin toisen kirjoittajan isä, näyttäisi 
seuranneen perjantain 6.9. näytöstä, sillä hänen 
kuvissaan sää on kirkas. Tämän vuoden keväällä 
(toim.huom. 2009) museo sai lahjoituksena Yrjö 
Sarilahden kuva-albumin, jossa puolestaan on 
pilvisestä säästä päätellen otoksia lauantain 7.9. 
näytöksestä. Sarilahti kuvasi näytöksen Helsingin 
pääpaloaseman tornista Korkeavuorenkadulta.

Messut olivat kuitenkin nimenomaan kaupallinen 
tapahtuma, jossa oli edustettuna yli 500 brittiläistä 
toiminimeä. Brittien asevoimien näyttävä läsnäolo 
oli siis epäilemättä aseteollisuuden markkinointia. 
Huntereiden vierailun lisäksi Katajanokan 
laituriin kiinnittyivät Britannian kotilaivaston 
komentajan lippulaiva HMS Maidstone ja 

myös virallinen soolotaitolentäjä. Kumpanakin 
vuonna kunnian saivat Jeveriin sijoitetun laivueen 
93 neljän koneen ryhmä ja samasta tukikohdasta 
toimineen laivueen 118 soolovirtuoosi, kapteeni 
Ken Goodwin. Juuri nämä saapuivat Suomeen 1957.

Seutulaan lensi 4.9. yhteensä kuusi Hunteria, jotka 
jo saapuessaan esittivät pienen taitolento-ohjelman 
kentän yllä. Ne edustivat uusinta alatyyppiä F.6, 
ja kaikki koneet kuuluivat laivueelle 93. Myös 
Goodwinin kone, vaikka hän palveli toisessa 
laivueessa, sillä laivue 118 ei milloinkaan saanut 
alatyyppiä F.6. Kuudes kone oli varakone. Laivueen 
93 ryhmää johti majuri H. Paddy Minnis, kakkosena 
lensi luutnantti G.W. Timms, kolmosena kapteeni 
C.J. Taylor ja nelosena luutnantti R. Clayton-Jones. 
Toisin kuin noiden päivien sanomalehdissä väitettiin, 
varalentäjänä oli luutnantti Roger E. Hymans, 
myöhemmin RAF:n kuuluisassa Black Arrows 
-ryhmässä lentänyt ohjaaja. Kuudennen koneen 
Suomeen lensi kuitenkin kapteeni Tony Carver, 
sillä Hymans saapui Seutulaan kuljetuskoneella.

Syyskuun kuudennen päivän jopa 15-minuuttiseksi 
mainittua näytöstä Eteläsataman ja Helsingin 
keskustan yllä seurasi lehtien mukaan 
kymmenientuhansien yleisö. Sateen vuoksi näytös 
oli siirtynyt usealla tunnilla, mikä ei ollut huono 
asia, sillä oli perjantai ja tuhannet juuri työstä 
päässeet saattoivat viivästyksen ansiosta jäädä ulos 
seuraamaan spektaakkelia, jota kommentoidessaan 
Suomen lehdistö ei säästellyt ylisanoja. Näytös 
lennettiin lopulta hienossa säässä. Seuraavana 
päivänä näytös lennettiin toistamiseen, nyt 
paljon pilvisemmissä olosuhteissa. Lehtikuvista ja 
osin myös tämän artikkelin ohessa julkaistavista 
kuvista voi päätellä, että Hunter-nelikko lensi 
tiiviinä muodostelmana lähes keskustan kattojen 
ja Tuomiokirkon kupolin tasalla. Soololentäjä Ken 
Goodwin ei tietenkään jäänyt yhtään huonommaksi.

Goodwinin ohjelma oli muualla useasti alkanut 
äänen nopeuden ylityksellä loivassa syöksyssä. 
Helsingissä tämä kuitenkin päätettiin jättää väliin, 
sillä sen pelättiin särkevän ikkunoita. Lehtitietojen 
mukaan Goodwin kuitenkin lensi yliääninopeudella 
8000 metrissä Seutulan yllä harjoituslennolla 5.9.

Kahta näytöstä Helsingin yllä valokuvasi 
varmaankin useampikin yksityishenkilö kaduilta 
ja taloista. Tämän artikkelin kuvat ovat kolmen eri 
henkilön ottamia ja kolmelta eri päivältä. Suomen  

Goodwinin soolokone Helsingin Tuomiokirkon yllä kuvattuna
Helsingin pääpaloaseman tornista. Kuva Yrjö Sarilahti / Suomen 
Ilmailumuseon kuva-arkisto.

F/Lt Goodwin during his solo performance over the Helsinki Lutheran 
Cathedral.



koulutukialuksen tehtävään siirretty Korean sodan 
veteraani HMS Ocean, jolle oli joulukuussa 1945 
suoritettu historian ensimmäinen suihkukoneen 
tukialuslaskeutuminen. Mainittakoon, että Oceanin 
mukana oli kaksi laivaston ilmavoimien Westland 
Dragonfly -helikopteria, jotka antoivat satamassa 
meripelastusnäytöksiä ja joista toinen myös 
laskeutui Hufvudstadsbladetin (9.9.1957) mukaan 
Eläintarhaan siellä pidetyn brittiautokisan kunniaksi.

Oceanin kannella oli kiinteäsiipisiäkin koneita: 
Boulton-Paul Sea Balliol, de Havilland Sea Vampire, 
de Havilland Sea Venom, Fairey Gannet, Hawker 
Sea Hawk ja Westland Wyvern, yksi kutakin. 
Kiinteäsiipiset eivät tosin enää tässä vaiheessa 
lentäneet Oceanilta. Maidstonella Helsinkiin saapui 
Britannian kotilaivaston ylipäällikkö, amiraali Sir John 
Eccles, joka muisteli käyneensä Suomessa aivan 
toisenlaisissa merkeissä nuorena luutnanttina 1919.

Seutulaan puolestaan tuli Huntereiden lisäksi 
massiivinen ja lehdistön parissa kummastusta 
herättänyt nelimoottorinen kuljetuskone 
Blackburn Beverley. Tämä laivueen 53 kone, 
sarjanumeroltaan XB286, toi mukanaan 
niinkin eksoottisen laitteen kuin Lontoon 
ylipormestarin hevosvetoiset paraativaunut. Toki 
itse pormestarikin tuli muttei Beverleyllä vaan 
Seutulassa samaan aikaan näyttäytyneellä BEA:n 
Vickers Viscountilla. Ylipormestari Sir Cullum 
Welch ajoi nelivaljakon vetämillä vaunuillaan 
messujen avajaiskulkueessa Kauppatorilta 
Messuhallille 6.9., ja tämä oli lehtien mukaan 
ylipormestarin ensimmäinen show ulkomailla.

Hunter-näytös oli yhden aikakauden loppu, 
sillä rankkojen puolustusleikkausten ja uusien 
linjausten takia suurta osaa RAF:n Saksaan 
sijoitetuista laivueista oltiin jo ajamassa alas. 
Samalla loppui niiden taitolentotoiminta, joten 
esitykset Helsingin yllä päättivät muutakin kuin 
Jeverin Huntereiden virallisen näytöskauden 1957. 
Paluumatkalla ne lensivät Ruotsin ilmavoimien 
pyynnöstä epävirallisen esityksen Barkabyssa.

Jos taitolentotoiminta hiipuikin RAF:n Saksan 
yksiköissä, alkoi vuonna 1957 toisaalta uusi ja paljon 
tunnetumpi vaihe Huntereiden käytössä RAF:n 
taitolentoryhmissä, kun sen vuoden näytöskautta 
varten laivueen 111 Black Arrows-ryhmän koneet 
saivat ensimmäisinä taitolento-Huntereina 
erityismaalauksen. Täysin mustilla koneilla 
lentänyt Black Arrows nimettiin myös RAF:n 

Laivueen 53 kone Blackburn Beverley XB286 Seutulassa. Kuva Paavo 
Saari / Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto.

The Hunters were accompanied by a Blackburn Beverley transport 
from the UK-based 53 squadron.

Hunter -nelikko hitaassa ohilennossa laskutelineet ja laipat alhaalla 
lauantain näytöksen alussa. Valtaosa ohjelmasta lennettiin laskusi-
ivekkeet hieman ulkona. Johdossa oli majuri Minnis XJ645/E (päivää 
aiemmin hänen koneensa oli XG294/A), ja muut koneet ovat XJ675/T, 
XJ632/C sekä XJ683/D. Viimeksi mainittu lienee kapteeni Taylorin 
ohjaama muodostelman kolmoskone. Kahta muuta lensivät luutnantit 
Timms ja Clayton-Jones. Kuva Yrjö Sarilahti / SIM.

The 93 Squadron four-ship in a slow fly-by with the undercarriage 
extended and flaps lowered at the beginning of their routine on 7 
September. In fact much of the display was flown with flaps partly 
lowered. Sq/Ldr Paddy Minnis led this second display in XJ645 ‘E’ 
(instead of XG294 ‘A’ as on the day before), while the other aircraft 
are XJ675 ‘T’, XJ632 ‘C’ and XJ683 ‘D’. The last-mentioned is likely 
to be F/Lt Taylor’s aircraft, while the other two were flown by F/O 
Timms and F/O Clayton-Jones.

Hawker Hunter F6 XG208/W, joka oli kapteeni Goodwinin 
soolokone, vetää perässään tiivistysjuovaa perjantaina 6.9.1957. 
Laskusiivekkeet ovat ulkona. Kuva Kaarlo Keränen via Jukka Keränen.

F/Lt Goodwin in Hunter F.6 XG208 ’W’, trailing vapour over down-
town Helsinki on Friday, 6 September 1957. The flaps are partly 
lowered.



viralliseksi taitolentoryhmäksi vuosiksi 1957-1960. 
Se kuitenkin esiintyi enää pääasiassa Britanniassa 
järjestetyissä näytöksissä, kuten muidenkin 
kotimaan yksiköiden muodostamat Hunter-ryhmät.
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Abstract

In September 1957 the Royal Air Force’s 2nd Tactical 
Air Force in Germany sent their official aerobatics 
representatives to open a two-week British Trade 
Fair in Helsinki. The Hunter F.6 four-ship, led by Sq/
Ldr H. Paddy Minnis, from 93 Squadron at Jever, 
and solo displays flown by aerobatic master F/
Lt Ken Goodwin from another Jever-based unit, 
118 Squadron, thrilled crowds over the Helsinki 
waterfront on two consecutive days, 6 and 7 
September. At least tens of thousands turned up 
to watch the impeccable roof-top level display. 

With the back-up aircraft included, a total 
of six Hunters, all drawn from 93 Squadron, 
arrived at Seutula (now Helsinki-Vantaa). The 
other aerobatic pilots were F/Lt C.J. Taylor, 
F/O G.W. Timms, F/O R. Clayton-Jones and the 
reserve pilot F/O Roger Hymans, later of the 111 
Squadon Black Arrows team. The reserve Hunter 
was ferried in by F/Lt Tony Carver, however.

The Hunters were accompanied by a Blackburn 
Beverley transport from the UK-based 53 Squadron. 
The Beverley brought the horse-drawn ceremonial 
carriage of the Lord Mayor of London. The latter rode 
in it through the centre of Helsinki in the opening 
parade of the fair on 6 September. The contribution 
of the British military did not stop there. HMS 
Maidstone, flagship of the C-in-C Home Fleet, with 
Admiral Sir John Eccles on board, and the carrier 
HMS Ocean were moored in Helsinki harbour. The 
carrier’s pair of Westland Dragonfly helicopters 
performed several air-sea-rescue demonstations.

The photographs illustrating this article were 
taken by three different people. Paavo Saari was 
an air-traffic controller at Seutula and regularly 
photographed visiting aircraft, the Hunters included. 
Kaarlo Keränen watched and photographed 
the first display in fine weather in the centre of 
Helsinki, while Yrjö Sarilahti documented the 
second display with his camera from the roof of 
the Helsinki main fire station under an overcast sky.

Hunterit jonomuodostelmassa 
Helsingin yllä lauantaina 7.9.1957. 
Näissä varhaisissa Hunter F.6 
–koneissa oli vielä suora siiven 
johtoreuna. Kuva Yrjö Sarilahti / 
Suomen Ilmailumuseon kuva-
arkisto.

The 93 Squadron Hunters in 
tight line astern over Helsinki on 
Saturday, 7 September 1957. The 
early Hunter F.6 wing featured a 
straight leading edge.

Hawker Hunter F.6 XG208/W ja muut laivueen 93 koneet Seutulan 
kentällä 4.9.1957. Koneen nokassa olevan laivuetunnuksen värit ovat 
keltainen ja sininen (toim.huom. kts. kuva sivulla 1). Kuva Paavo Saari / 
Suomen Ilmailumuseon kuva-arkisto.

Hunter F.6 XG208 ‘W’ at Seutula soon after its arrival on 4 Septem-
ber 1957. Like the other Hunters parked behind it, XG208 belonged to 
93 Squadron, although it was displayed by F/Lt Ken Goodwin of 118 
Squadon. The 93 Squadron marking on the nose is yellow and blue 
(pleace notice the picture at page 1).


