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Kovan kohtalon pommikone – JK-254 
 
Tietokustantamo Docendo kutsuu teidät Rauno Suhosen Kovan kohtalon pommikone – JK-254 
kirjanjulkistustilaisuuteen 4.9.2014 klo 17. Tilaisuus järjestetään Pohjois-Karjalan museon auditoriossa, 
Carelicumissa, osoitteessa Koskikatu 5,80100 Joensuu. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Tilaisuudessa kirjailija Rauno Suhonen kertoo kirjaprojektista ja Juha Janhonen esittää kustantajan 
puheenvuoron. Paikalla ovat myös mm. viimeinen Junkers-veteraani, sähkottäjä/konekivääriampuja 
Kusti Lehmusvuori, sekä JK-254 -hylkyoperaation vastuuhenkilöistä raivaamisen johtaja, kapteeni evp 
Jeri Kerkkonen ja sukellusryhmän johtaja, kapteeni Juha Kauppinen. 
 
Aikansa edistyksellisintä tekniikkaa edustanut Junkers Ju 88 A-4 -pommikone, JK-254, hankittiin 
Saksasta Suomen Ilmavoimille keväällä 1943. Heinäkuussa 1944 kone nousi kohtalokkaalle 
sotalennolle Onttolan lentokentältä tavoitteenaan Talin-Ihantalan-suunnan kovien taistelujen tukeminen. 
 
Kohta nousun jalkeen Junkers syöksyi järveen Liperissa vieden mukanaan neljä nuorta sotalentäjää. 
Syksyllä 2008 koneyksilö sai laajaa julkisuutta, kun hylyn palaset nostettiin järven pohjasavesta, 
pommilasti räjäytettiin ja merkittävimmät osat museoitiin. 
 
Kiehtova teos johdattaa lukijan osaksi monivaiheista ja koskettavaa tarinaa, jollaista ei ole millään 
muulla koneyksilöllä. Kirja on kiinnostavaa luettavaa myos sellaiselle, joka ei ole aikaisemmin 
perehtynyt ilmasotahistoriaan. 
 
Rauno Suhonen on osallistunut JK-254:n hylkyoperaatioon, osien museointiin ja Junkers-
merkkikampanjaan sekä perehtynyt tarkasti koneen historiaan. Ilmavoimaperinteitä hän on vaalinut 
osallistumalla erilaisten historiateosten kirjoittamiseen, järjestämällä näyttelyitä ja näytöksiä, 
luennoimalla ja toimimalla oppaana. Suhonen on Joensuun Ilmasillan puheenjohtaja, valtakunnallisesti 
tunnettu ja arvostettu alan harrastaja. 
 
Lisätiedot: Kirjailija Rauno Suhonen, puhelin 040 0245 478, rauno.suhonen@gmail.com 
 
Ohjelma 4.9.2014, klo 17:00 
 
Julkistuspaikan osoite: Pohjois-Karjalan museon auditorio, Carelicum, Koskikatu 5, 80100 Joensuu 
 
Kirjahanke: Rauno Suhonen, kirjailija, puheenjohtaja, Joensuun Ilmasilta 
 
Kustantajan puheenvuoro: Juha Janhonen, Kustantaja, Docendo Oy 
 
Kirjamyynti: Kirjailijan signeeraamaa kirjaa myynnissä erikoishintaan 29 euroa / kpl. 

 
JK-254 nousi lopullisesti Suomen tunnetuimmaksi pommikoneeksi vuonna 2011, kun hylkyromusta 
valmistettujen Junkers-merkkien myyntikampanjalla kerättiin puoli miljoonaa euroa sotiemme 
veteraanien avustustyohon. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus tutustua opastetusti JK-254:n 
moottoriin ja takarungon kappaleeseen Pohjois-Karjalan museolla. 
 
Rauno Suhonen: Kovan kohtalon pommikone - JK-254. ISBN 978-952-291-066-0, sivuja 237, 
suositushinta 36,90 €, Docendo 2014. 

TILAISUUTEEN OSALLISTUVIEN KESKEN ARVOTAAN DOCENDO OY:N LAHJOITTAMA 
SOTAHISTORIALLINEN KIRJALAJITELMA. LAJITELMAN ARVO ON NOIN 200 € 

 


