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Tämä Tulikomentoja-
lehden kesänumero 
kolahtaa postilaatik-

koihin juuri kesälomakauden 
kynnyksellä. Paperilehteä onkin 
mukava lueskella vaikka mökki-
laiturilla ahvenia narratessa tai 
riippukeinussa makoillen. 

6. kesäkuuta osallistuin pir-
kanmaalaisten reserviupseerien 
mukana RUK95-juhlallisuuk-
siin Haminassa. Matka oli erit-
täin mieliinpainuva, ja tuo kuu-
luisa RUK-henki oli aistittavis-
sa kaikkialla, niin juhlapaikalla 
kuin omien matkaseuralaisteni 
joukossa. Linja-automatkalla 
kukin upseeri vuorollaan ker-
toi omia muistojaan kurssiajoil-
ta, ja kurssitoverien tapaamista 
Haminassa odotettiin. Hami-
na Bastionissa järjestetyn upean 
päiväjuhlan jälkeen marssittiin 
pitkin Kadettikoulunkatua yhtä 
jalkaa omien kurssitoverien rin-
nalla. Loppupäivä kului tutus-
tuen kalustonäyttelyyn, Reser-
viupseerikoulun nykytoimin-
taan ja RUK-museoon. Kou-
lu tarjosi kaikille myös vatsan-
täytettä, maittavaa hernerokkaa 
ja kahvit sokerisen sotilaskoti-
munkin kera. 

Odotettua postia 
puolustusvoimilta
Toukokuussa lähes 900 000 re-
serviläistä sai kauan kaivatun, 
tornilogolla varustetun kirjeen. 
Paljon odotusta ja mielenkiin-
toa jopa maamme rajojen ulko-
puolella herättänyt reserviläis-
kirje toi monille vastauksen ki-
perään kysymykseen: mikä on 
roolini reservissä? Kirjeen saavut-
tua monille oma sijoitus sodan-
ajan joukoissa selkiytyi, mutta 

osalle kirje toi karvaan petty-
myksen. Aluetoimistojen puhe-
limet ja sähköpostit kävivätkin 
kuumina useamman viikon kir-
jeen saavuttua, kun reserviläiset 
päivittivät osaamistaan ja tieto-
jaan aluetoimistoille. 

Puolustusvoimilta kerro-
taan, että yleisesti ottaen alue-
toimistoihin tulleet kyselyt 
ovat olleet positiivisia, jopa in-
nokkaita, kun myös mahdol-
lisuuksia oman sotilaallisen 
osaamisen ylläpitämiseen ja pa-
rantamiseen kysellään. Monis-
ta oli myös hienoa, kun puo-
lustusvoimat kirjeen lähettäes-
sään näytti arvostuksensa omaa 
reserviä kohtaan.

Vaikka monella yli neli-
kymppisellä ei enää olekaan 
sodanajan sijoitusta, antaa va-
paaehtoinen maanpuolustus-
kenttä monia mahdollisuuksia 
osallistua maanpuolustustyö-
hön.  Mikäli puolustusvoimien 
toiminta kiinnostaa, voivat al-
le nelikymppiset, hyväkuntoi-
set reserviläiset hakeutua myös 
maakuntajoukkoihin. Lisäksi 
Maanpuolustuskoulutusyhdis-
tys tarjoaa runsaan kirjon niin 
miehille kuin naisillekin suun-
nattua koulutusta. Maanpuo-
lustuksellinen perinnetyö sekä 
kilta- ja reserviläistoiminta va-
paaehtoisessa maanpuolustus-
kentässä ovat erittäin tärkei-
tä korkean maanpuolustustah-
tomme ylläpitämiseksi. Meitä 
jokaista siis tarvitaan maatam-
me puolustamaan. 

Kirjaa kuntosuorituksesi 
kuntokorttiin
Omasta kunnostaan kannat-
taa pitää huolta oman kent-

täkelpoisuuden ylläpitämisek-
si, mutta myös oman henki-
lökohtaisen jaksamisen ja pi-
dentyvän elinajan ennusteen 
vuoksi. Pitkät valoisat kesäillat 
antavatkin oivan lähtölauka-
uksen kuntoiluharrastuksel-
le. Mikäli oma tykistökiltasi 
kuuluu Maanpuolustuskilto-
jen liittoon, on sinulla oikeus 
käyttää Reserviläisurheilulii-
ton (RESUL) sähköistä kun-
tokorttia. Kortti toimii ne-
tissä ja myös mobiiliversiona. 
Kortin avulla on helppo seura-
ta oman kunnon kohenemista 
ja kerätä kuntopisteitä. Omat 
kuntoilusuoritukset voi siis 
merkitä kuntokorttiin vaikka 
jo lenkkipolulla! 

Kuntokorttiin pääset kir-
jautumaan osoitteessa: www.
resul.fi /kuntokortti. Sovelluk-
seen kirjaudutaan ensimmäi-
sellä kerralla antamalla tun-
nukseksi oma kiltajäsennu-
mero. Jäsennumeron saat kil-
lastasi tai liiton toimistolta 
sähköpostitse toimisto@mpkl.
fi . Kirjautumiseen käytettä-
vä salasana on ensimmäisellä 
kerralla oma sukunimesi kir-
joitettuna isolla. MPKL:n uu-
situlta verkkosivustolta www.
mpkl.fi  löydät myös selke-
ät ohjeet ja suoran kirjautu-
mislinkin kuntokorttiin. Käy 
muutenkin tutustumassa lii-
ton uudistuneeseen verkkosi-
vustoon!

Mukavaa ja toiminnallista 
kesää kaikille!

 
Sirkka Ojala 
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Kuva: Raimo Ojala



Harjoituksen johtovastuu oli 
nyt ensimmäistä kertaa Maa-
sotakoululla. Harjoitus muo-
dostui tykistön taisteluosasto- 
ja järjestelmäharjoituksista, 
maavoimien panssarintorjun-
taharjoituksesta sekä rajajouk-
kojen tiedusteluharjoituksesta. 
Maavoimien vaikuttamishar-
joitus on laaja ja vaativa use-
an aselajin sekä järjestelmän 
yhteistoimintaharjoitus. Ro-
vajärven ampuma-alueen mer-
kitys maavoimien harjoitusjär-
jestelmässä on keskeinen.

MVH1/2015-harjoituksen 
johti Maasotakoulun apulais-
johtaja eversti Petteri Rokka. 
Järjestelmäharjoitusvaiheen 
johti Tykistökoulun johtaja 
everstiluutnantti Pertti Hol-
ma. Maavoimien panssarin-
torjuntaharjoituksen johti Jal-
kaväkikoulun johtaja eversti-
luutnantti Riku Mattila. 

Maavoimien vaikuttamis-
harjoitukseen osallistuu varus-
miehiä ja palkattuun henki-
lökuntaan kuuluvia yli 15:stä 
Puolustusvoimien joukko-
osastosta, laitoksesta ja esikun-
nasta. Harjoitusjoukkoihin 

kuuluu enimmillään yli 4000 
varusmiestä, reserviläistä ja 
henkilökuntaan kuuluvaa sekä 
noin 1000 ajoneuvoa. Lisäksi 
harjoitukseen osallistuu Raja-
vartiolaitoksen joukkoja. Pää-
osat harjoitusjoukoista muo-
dostuivat Jääkäriprikaatin, 
Kainuun prikaatin, Karjalan 
prikaatin, Panssariprikaatin, 
Porin prikaatin ja Uudenmaan 
prikaatin joukoista.

Maavoimien vaikuttamis-
harjoituksen päätavoitteena 
oli hyödyntää uudistettua tais-
telutapaa maavoimien eri ase-
lajien yhteistoiminnassa. Har-
joituksen yhteydessä tehtiin 
myös maavoimien toimintaan 
liittyvää tutkimusta. Maavoi-
mien vaikuttamisharjoitus on 
puolustusvoimien suurin tu-
lenkäytön ja johtamisen har-
joitus sekä yksi maavoimien 
isoimmista sotaharjoituksista 
vuonna 2015.

Vedettävän tykistön osal-
ta ammunnat toteutettiin ny-
kyisellä koulutuskalustolla, 
130K54-kenttäkanuunalla se-
kä 122PSH74-panssarihau-
pitsilla. Kranaatinheittimistöl-

lä oli harjoituksessa normaa-
lin kalustojen ohella mukana 
myös AMOS.

Maavoimien vaikuttamis-
harjoitus 1/2015 näkyi myös 
perinteisesti internetissä puo-
lustusvoimien sivustolla. Si-
vustoilta löytyy tietoa harjoi-
tuksesta, päivittäisiä uutisia, 
valokuvia, kalustotietoa. Si-
vusto on edelleen luettavissa 
osoitteessa
http://www.puolustusvoimat.
fi /wcm/Erikoissivustot/
mvhkevat2015/Suomeksi/

Harjoituksen johtajan 
terveiset
Harjoituksen johtaja evers-
ti Petteri Rokka totesi ennen 
harjoitusta:

Maasotakoulu johtaa nyt en-
simmäistä kertaa Maavoimien 
vaikuttamisharjoituksen. Teh-
tävä on luonteva osa Maasota-
koulun toimintaa, sillä Maa-
sotakoulussa saa oppinsa niin 
maavoimien ammattisotilaat 
kuin valtaosa reserviupseereista.

Maavoimien vaikuttamis-
harjoitus on alusta maavoimien 
suorituskyvyn kehittämiseen. 

Harjoituksessa yleinen asevel-
vollisuus näyttää vahvuuten-
sa. Varusmiehet, reserviläiset 
ja puolustusvoimien palkattu 
henkilökunta kehittävät osaa-
mistaan kukin omassa tehtä-
vässään. Kaikilla harjoitukseen 
osallistuvilla on tärkeä tehtä-
vä maavoimien eri taistelujär-
jestelmien ylläpidossa ja kehit-
tämisessä. Harjoituksessa nämä 
järjestelmät sovitetaan yhteen ja 
näin yhdessä luodaan sekä osoi-
tetaan uskottavaa puolustusky-
kyä.

Rovajärven luonto ja olosuh-
teet osaltaan luovat haasteita 
joukkojen toiminnalle. Kunni-
oitetaan alueen luontoa ja sovi-
tetaan toimintamme huomioi-
den paikalliset asukkaat ja alu-
eella laiduntavat porot.

Harjoituksen johtaja eversti 
Petteri Rokka totesi harjoituk-
sen päätyttyä:

Joukot ovat saavuttaneet hy-
vin Maavoimien vaikuttamis-
harjoitukselle asetetut tavoitteet. 
Harjoituksen teemoiksi harjoi-
tustavoitteiden rinnalle asetet-
tiin osaaminen, johtaminen ja 
yhteistoiminta. Väitän, että jo-

Maavoimien vaikuttamisharjoitus

TEKSTI: MAJURI TERO MÄENPÄÄ, TYKISTÖKOULU
KUVAT: PUOLUSTUSVOIMAT

Maavoimien vaiku  amisharjoitus (MVH 1/2015) 
järjeste   in Rovajärven harjoitusalueella 19.–29.5.2015.

130K54 tulitoiminnassa
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Sunnuntaina 24.5.2015 järjestettiin 
perinteinen koulutustason mittaus 
(Nenosen tulenavauskilpailu), jossa 
taisteluosastojen välistä paremmuutta 
yhä mitataan. 

Mittauksen kohteena on taistelu-
osasto ja sen kyky toteuttaa annettua 
hyökkäystehtävää. Tehtävässä arvioi-
daan tuliyksiköiden ampumavalmiu-
den saavuttamista, taisteluosaston ko-
mentopaikan johtamisvalmiuden saa-
vuttamista sekä hyökkäävien komppa-
nioiden etenemistä tavoitteeseen.

Koulutustason mittauksen tavoit-
teena on lisätä koulutuksen tavoitteel-
lisuutta. Mittaukseen osallistuvat jou-
kot saavat arvokasta palautetta joukon 
koulutustasosta mittaushetkellä ja ko-
ko koulutuksen onnistumisesta. Li-
säksi koulutustason mittauksessa saa-
daan palautetta koulutuksen ja suori-
tuksen oikeellisuudesta.

Tänä vuonna perinteikkään tykis-
tön mittauksen kiertopalkinnon, tykis-
tökenraali Nenosen tykin, sai haltuun-
sa Karjalan tykistörykmentti Vekaran-
järveltä. 

Kranaatinheitinkomppanioista 
voiton vei tänäkin vuonna Uuden-
maan prikaatin perustama komppa-
nia. 

Taisteluosastojen välisen kilpailun 
voitti Karjalan prikaatin perustama 
TSTOS461.

Tulokset:

Patteristot: 
PSTO/TSTOS461 (KARPR) ... 924 pistettä
PSTO/TSTOS40 (PORPR) ..... 863 pistettä
PSTO/11MEKTSTOS (PSPR) 832 pistettä
PSTO/TSTOS460 (KAIPR) .... 737 pistettä. 

Kranaatinheitinkomppaniat:
TSTOS40 (UUDPR) ..............1186 pistettä
TSTOS461 (KARPR) .............1180 pistettä
11MEKTSTOS (PSPR) ........... 996 pistettä
TSTOS460 (KAIPR) ............... 938 pistettä
TSTOS41 (JPR) .................... 725 pistettä.

Taisteluosastot:
TSTOS461 (KARPR) ............ 2144 pistettä
TSTOS40 (PORPR) ............. 2091 pistettä
11MEKTSTOS (PSPR) ......... 1865 pistettä
TSTOS460 (KAIPR) ............. 1720 pistettä

Koulutustason mittaus

kainen harjoituksessa toiminut varusmies, 
reserviläinen ja palkattuun henkilökun-
taan kuuluva on harjoituksessa oppinut pal-
jon. Osaaminen omassa tehtävässä on kehit-
tynyt, ja joukot ovat harjaantuneet sodan 
ajan tehtävää varten. Koulutustasomittauk-
sissa joukot ovat näyttäneet osaamistaan ja 
niiden myötä on tunnistettu osaamisen vah-
vuudet ja kehittämistarpeet.

Joukot ovat hitsaantuneet hyvähenkisiksi 
ja toimiviksi kokonaisuuksiksi. Johtajien ote 
on näkynyt joukkojen reippaassa ja innok-
kaassa toiminnassa. Toimeenpanokyky on 
kehittynyt ja jokaisen tehtävän tärkeys jou-
kossa on kirkastunut. Johtajat ovat huolehti-
neet joukkonsa toimintakyvystä, joka on nä-
kynyt palvelusturvallisuudessa. Ammunnat 
ja muut toiminta on toteutunut varomää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti.

Yhteistoiminta on menestyksen edellytys. 
Aselajien, toimialojen, taistelujärjestelmien, 
joukkojen ja yksittäisten sotilaiden välinen 
yhteistoiminta on sujunut hyvin. Harjoi-
tus, ja sitä myöden maavoimien taistelu, ei 
onnistu ilman yhteistoimintaa. Joukot ovat 
harjoituksessa näyttäneet, että maavoimien 
eri aselajien yhteensovittaminen onnistuu.

Maasotakoulu – Maavoimien 
puolustushaarakoulu
Maasotakoulussa koulutetaan puolustus-
voimien ja erityisesti maavoimien pal-
kattua henkilöstöä, tehdään maavoimien 
tutkimus- ja kehitystyötä sekä koulute-
taan asevelvollisia. Muita Maasotakou-
lun tehtäviä ovat poikkeusoloihin liittyvä 
suunnittelu ja valmistelu sekä maanpuo-
lustustyö.

Maasotakoulussa suorittaa erilaisia pe-
rus- ja täydennyskoulutusopintoja vuosit-
tain noin 700 puolustusvoimien henkilö-

kuntaan kuuluvaa. Varusmiehiä koulute-
taan vuosittain noin 800 ja reserviupsee-
rikurssin suorittaa Reserviupseerikoulussa 
noin 1400 varusmiestä. Maasotakoulussa 
työskentelee noin 600 sotilasta ja siviiliä.

Maasotakoulu laajeni puolustusvoima-
uudistuksessa Lappeenrannassa toimivas-
ta joukko-osastosta joukko-osastoksi, jon-
ka toimintoja sijaitsee viidellä eri paikka-
kunnalla. Reserviupseerikoulun osat Ha-
minassa liitettiin joukkoyksikkönä osaksi 
Maasotakoulua. Aselajikouluista Pionee-
rikoulu siirrettiin Keuruulta Lappeenran-
taan, Tykistökoulu Niinisalossa, Panssa-
rikoulu Hattulassa ja Viestikoulu Riihi-
mäellä liitettiin hallinnollisesti Maasota-
kouluun. Lisäksi aselaji- ja toimialakoulu-
jen tutkimus- ja kehittämisosat siirrettiin 
Maasotakoululle Haminaan perustettuun 
Maavoimien tutkimuskeskukseen.

Rovajärven ampuma-alue
Rovajärven ampuma-alue on Puolustus-
voimien pääampuma-alue ja se on valta-
kunnallisesti kehitettävä ampuma- ja har-
joitusalue. Alueen pinta-ala on noin 1 
100 km2, josta maalialuetta on noin kol-
mannes. Lisäksi alueen pohjoispuolella 
on Köngäsvuoman kokeiluampuma-alue, 
jonka pinta-ala on 5 400 ha. Kooltaan Ro-
vajärven ampuma-alue on Läntisen Eu-
roopan suurin yhtenäinen ampuma-alue. 
Ampuma-alue sijaitsee Rovaniemen, Ke-
mijärven, Sodankylän ja Pelkosenniemen 
alueilla. 

Puolustusvoimat käyttää aluetta noin 
200 vrk/vuosi. Ammuntapäiviä on keski-
määrin vuodessa 135, jolloin alueen muu 
käyttö on kokonaan tai osittain rajoitet-
tu. Suurimmat leirit ovat vahvuudeltaan 
noin 4 000 miestä.   

www.puolustusvoimat.fi/wcm/Erikoissivustot/mvhkevat2015/Suomeksi/

Osuma tornissa kevyellä kertasingolla
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T ykkimiehet ry:n pit-
käaikainen puheen-
johtaja ja kunniapu-

heenjohtaja Jorma Keino kuo-
li Kauniaisissa 90-vuoden iässä 
19.4.2015. 

Vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö erityisesti hänen so-
danajan aselajinsa kenttätykis-
tön parissa oli Keinolle hyvin 
läheinen harrastus. Hänen uu-
rastuksensa dokumenttifi lmi-
en ja videoiden tuottamisessa 
oli aivan ratkaiseva. 

Keino oli mesenaatti myös 
tykistömuseon perustamises-
sa Niinisaloon. Tämän työn 
tulokset toimivat myöhem-
min oivallisena kenttätykis-
tön panoksena kolmen asela-
jin yhteisessä Museo Militaria 
-hankkeessa hänen syntymä-
kaupungissaan Hämeenlin-
nassa. 

Tykkimiesansioistaan hä-
nelle luovutettiin tänä keväänä 
Suomen kenttätykistön sääti-
ön korkein huomionosoitus, 
kultainen plaketti. 

Jorma Keino syntyi soti-
lasmestarin poikana Hämeen-
linnassa vuonna 1924 ja val-
mistui diplomi-insinööriksi 
Teknillisestä korkeakoulusta 
vuonna 1949.

Kansainvälisyys leimasi Jor-
ma Keinon uraa. Kokemus al-
koi karttua heti opintojen pää-
tyttyä. Hän toimi 1950-lu-

in memoriam

Jorma Keino
1924–2015

Kunniapuheenjohtajamme 
on poistunut joukostamme

vun ensi puoliskolla Lontoon 
suurlähetystön kaupallisena 
attaseana ja Osuuskunta Me-
texin myynti-insinöörinä Bra-
siliassa. 

Vuodesta 1955 lähtien Jor-
ma Keino työskenteli johtoteh-
tävissä Myyntiyhdistys Finncel-
lissä, muun muassa sen agen-
tuurissa New Yorkissa. Vuonna 
1973 hän siirtyi Finncellin toi-
mitusjohtajan tehtävästä vas-
taavaan asemaan Myyntiyh-
distys Finnpapissa. Keino toi-
mi toimitusjohtajana vuoteen 
1983 ja johtokunnan puheen-
johtajana eläkkeelle vuonna 
1987 siirtymiseensä asti. 

Jorma Keino oli hyvä kuun-
telija. Diplomaattinen ja selkeä 
tyyli, usein huumorilla höystet-
tynä, teki hänestä arvostetun 
ja pidetyn johtajan ja työtove-
rin. Metsäteollisuudessa veis-
teltiinkin Keinon alalla varsin 
poikkeuksellisesta kyvystä olla 
hyvissä, toimivissa väleissä sa-
manaikaisesti kaikkien 18 vuo-
rineuvoksen kanssa. 

Hyväntuulisuus ja optimis-
tinen mielenlaatu toivat hänel-
le laajan ystäväpiirin. Kuvaa-
vaa oli Finncellin brittiagen-
tuurin johtajan kommentti 
hänen kuultuaan hyvän ystä-
vänsä poismenosta: ”Jorma oli 
kaveri, jonka kanssa kaikkein 
mieluiten sodassa taistelisin 
etulinjassa.”

Vuosina 1979–89 Kei-
no toimi Suomalais-englan-
tilaisen kauppayhdistyksen 
ja vuosina 1984–88 Suoma-
lais-japanilaisen kauppakama-
rin puheenjohtajana. Keinol-
le myönnettiin Suomen Lei-
jonan ritarikunnan 1. luokan 
komentajamerkki sekä lukui-
sia ulkomaisia kunnianosoi-
tuksia muun muassa Englan-
nissa ja Ruotsissa. Eläkeaikana 
hän viihtyi erityisesti perheen 
kesäpaikassa Sysmässä. Soinie-
meen oli koko perheen uuras-
tuksella vuosikymmenten ku-
luessa rakennettu Keinojen 
”Neljän Savun kylä” – oma 
savu vanhemmille ja kullekin 
kolmelle pojalle perheineen. 

Viimeinen elinvuosi oli 
Keinolle hyvin raskas. Hän 
menetti syksyn aikana sekä 
pitkäaikaisen sairauden mur-
taman Eliina-vaimonsa että 
äkillisesti kuolleen nuorim-
man poikansa. 

Monumenttina tykkimies-
ten tykkimiehestä jää todis-
tamaan myös ”Neljän Savun 
kylään” aikanaan hankittu 75 
K02 -kanuuna. Jatkosodas-
sa patteriupseeri Keino antoi 
suuntimat patterinsa saman-
tyyppisille kanuunoille. Nyt 
tykki on suunnattu länsi-lou-
naaseen kohti Päijänteen ko-
meimpia auringonlaskuja. 

Kari Vainio

Kolme sukupolvea juhlistamassa Kenttätykistön Sääti-
ön kultaisen plaketin luovutusta. Jorma Keinon takana 
oikealla poikansa Erkki ja vasemmalla tämän poika 
Jukka, joka parhaillaan jatkaa isoisän tykkimiesperin-
nettä RUK:n oppilaana.

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
MATERIAALIEN TOIMITUSOSOITTEET:
Materiaalit kiltasivustolle: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com
Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: hannu.vettenranta@hotmail.fi 
Tulikomentoja lehden tiedot ja lehden verkkoversiot löytyvät osoitteesta: www.tykkimiehet.fi 

SEURAAVA TULIKOMENTOJA-
LEHTI ILMESTYY:
N:o  Aineistopv Ilmestyy 
3-4  15.8. 17.9.2015 (viikko 38)

6



TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

Tykistön tulivoimalla on ko-
ko itsenäisyytemme ajan ollut 
keskeinen merkitys joukko-
jemme suorituskyvylle. Jouk-
kojen määrän vähetessä pitkäl-
le ulottuvan tulenkäytön sekä 
kattavan valvontakyvyn tarve 
korostuu, joten tykistön mer-
kityksen voidaan arvioida jopa 
kasvavan tulevaisuudessa. 

Tykistön tulivoiman mer-
kitys maavoimien onnistu-
neen taistelun perustana on 
tunnistettu niin maavoimatut-
kimuksessa kuin lukuisissa so-
tapeleissä. Puolustusvoimain 
komentaja nosti tämän vah-
vasti esiin tervehdyssanoissaan 
Maanpuolustuskurssin 213 
avajaisissa viime maaliskuussa. 
”Tulivoiman parantaminen on 
välttämätöntä. Tarvitaan pa-
remman läpäisykyvyn omaavia 
panssarintorjunta-aseita, pi-
demmälle kantavia ampuma-
tarvikkeita, raskaita raketin-
heittimiä ja kuorma-ammuksia 
tykistölle.”

Komentajan sanoihin on 
helppo yhtyä. Tykistön kan-
nalta on kuitenkin keskeis-
tä, että tämä näkyy seuraavan 
kymmenen vuoden aikana ty-
kistön kehittämiseen kohden-
nettavissa resursseissa. Maa-
voimien taistelutapa edellyttää 
toimivien kokonaisuuksien 
rakentamista, jolloin tarkas-
tellaan muiden muassa pans-
sarintorjunta- ja suluttamis-
kykyä, yksittäisen taistelijan 
varustamista, ilmatorjunnan 
antamaa suojaa, johtamisjär-
jestelmiä, huollon järjestelyjä, 
liikkuvuutta, sekä tykistön ja 
heittimistön tulivoimaa. Ty-
kistön tärkeitä hankkeita on 
tässä alati muuttuvassa rahoi-
tuskehyksessä jouduttu siir-

Uhkana tykistön 
suorituskyvyn romahtaminen

tämään, jolloin suorituskyky-
puutteiden korjaaminen on 
viivästynyt.

Nykyisellään tykistön tuli-
voiman rungon muodostavat 
kotimaisen 155 mm tykkika-
luston ohella 122 mm venäläi-
set tykistöaseet (122 H63, 122 
KVRAKH 89, 122 PSH74). 
Itä-Saksan romahduksen yhte-
ydessä hankitut 122 mm aseet 
ovat edelleen käyttökelpoi-
sia, mutta 2020-luvulla jou-
dutaan ampumatarvikkeiden 
vanhenemisen sekä suoritus-
kykypuutteiden vuoksi luo-
pumaan merkittävästä määräs-
tä 122 mm kalustoa. Tykistön 
kyky tukea maavoimien taiste-
lua romahtaa ensi vuosikym-
menellä massamaisen vanhe-
nemisen seurauksena, jollei 
tarvittavaa määrää korvaavia 
asejärjestelmiä kyetä hankki-
maan.

Tykistön kehittämisen lähi-
vuosien painopistealueita ovat 
raskas raketinheitinjärjestel-
män iskukyvyn käyttöönoton 
jatkaminen, operatiivisten 
joukkojen tykistön kehittämi-
nen sekä alueellisten joukkojen 
suorituskyvyn varmistaminen. 
Tykistöjärjestelmän osalta toi-
mivan kokonaisuuden raken-
taminen tarkoittaa aselavettien 
ohella nykyaikaista ammun-
nanhallintaa, taistelunkestävää 
johtamisjärjestelmää, nopeaa 
paikantamiskykyä, kauaskan-
toisia erikoisampumatarvikkei-
ta sekä tehokkaan maalitiedus-
telun järjestelyjä niin taistelu-
osaston alueella kuin vastusta-
jan syvyydessäkin.

Raketinheitinjärjestelmäl-
le on lähivuosina suunnitel-
tu hankittavan monipuolisel-
la hyötykuormalla varustettuja 

taistelukärkiä nykyisten rake-
tilla ammuttavien panssarimii-
nojen rinnalle. Uudet ampu-
matarvikkeet mahdollistavat 
asevaikutuksen ulottamisen 
vastustajan operatiiviseen sy-
vyyteen, kuten Valtioneuvos-
ton puolustus- ja turvallisuus-
poliittisessa selonteossa (VNS 
2004) todettiin. 

Maavoimat on aloittanut 
uuden 155 mm tykkikaluston 
saatavuuden sekä hintatietojen 
selvittämisen kansainvälisiltä 
markkinoilta. Tietopyynnöllä 
luodaan perusteita mahdolli-
sen tarjouspyynnön laatimisel-
le ja julkaisulle myöhemmäs-
sä vaiheessa. Tuliyksiköiden 
paljastumisen ja paikantami-
sen nopeus on kehittynyt, jo-
ten suojautuminen vastusta-
jan toimenpiteiltä edellyttää 
fyysisen suojan lisäksi nope-
aa tulenavaus- ja väistökykyä. 
Tällöin luontevina vaihtoeh-
toina olisivat erilaiset ajoneu-
vo- tai panssarialustaiset aseet. 
Tällöin tulen tehoa kasvate-

taan erikoisampumatarvikkei-
den hankinnoilla sekä aseen 
pidemmällä kantamalla (>30 
km) ja hyvällä liikkuvuudella.

Tulevaisuuden tykistön 
avainsanoja ovat reagointino-
peus, tarkkuus, ulottuvuus, 
liikkuvuus, vaikutus, yhteis-
toimintakyky ja kustannuste-
hokkuus. Lähivuosien aikana 
tykistölle on suunniteltu ke-
hitettävän terävä ja hyvin tuli-
voimainen kärki hankkimalla 
raskaan raketinheittimen kau-
askantoisia ampumatarvikkei-
ta sekä uusi 155 mm tykistö-
asejärjestelmä ja erikoisam-
pumatarvikkeita. Uskottava 
ja koko laajan maamme puo-
lustamiseen tarvittava tykistö 
edellyttää kuitenkin lisäresurs-
seja lähivuosien aikana.

Toivotan Tulikomentoja-
lehden lukijoille valoisaa 
mieltä ja aurinkoista kesää.

Pertti Lahtinen
eversti

Kuva: Ansa Räätäri, Puolustusvoimat
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Kesän 1944 suurtaisteluissa 
tykistön toimivat viestiyhtey-
det olivat erittäin tärkeitä te-
hokkaan tulenkäytön onnis-
tumiseksi. Torjuntataisteluis-
ta kertovassa Museo Milita-
ria näyttelyosiossa onkin esillä 
eräs tykistön käyttämä viesti-
väline, tulenjohto- eli D-radio 
P-12-15, VRGK. 

Liikkuvan tulenjohdon 
ensimmäiset radiot
Suomen peitteiseen maastoon 
eivät sopineet Keski-Euroo-
passa ja Venäjän aroilla käy-
tetyt tulenjohtomenetelmät. 
Tuleva tykistönkenraali Vil-
ho Nenonen alkoikin he-
ti 1920-luvun alussa kehittää 
liikkuvaa tulenjohtoa. Tämä 
edellytti toimivia viestiyhte-
yksiä jalkaväen mukana toi-
mivalle tulenjohtajalle. Hyvin 
koulutetulla puhelinmiehis-
töllä ja kaapeliyhteyksillä yhte-
ys kyllä toimi, mutta Nenonen 
aloitti pian toimet myös radio-
yhteyden saamiseksi tulenjoh-

Kenttäradio P-12-15 eli VRGK – 
jatkosodan tulenjohtoradio 
TEKSTI: SAMUEL FABRIN, KUVA: SIRKKA OJALA

tajan käyttöön – kannettavaa 
radioasemaa ei ollut vielä käy-
tössä missään. 

Parin kokeiluversion jälkeen 
Nenosen esittämän kytkentä-
kaavion mukaisia uusia liikku-
van tulenjohdon L.T.J.-radioi-
ta kokeiltiin Perkjärven leirillä 
kesällä 1925. Radio todettiin 
toimivaksi. Tykistön radiohan-
kinnat olivat kuitenkin pieniä. 
Vuoden 1934 määrävahvuuk-
sien mukainen kenttätykistön 
radiomäärä oli 250 radioita, 
mutta varauksessa oli tuolloin 
vain 34 radioita, joista osa oli 
teknisesti vanhentuneita. 

Muutamaa vuotta myö-
hemmin talvisodassa tykistön 
viestiyhteydet olivatkin pää-
osin puhelinyhteyksien varas-
sa. Tulenjohtoradioita oli vain 
15 % määrävahvuudesta, vaik-
ka ennen sotaa oli korostet-
tu toimivien viestiyhteyksien 
tärkeyttä tykistön toiminnas-
sa. Materiaalipula koski kaik-
kea viestikalustoa. Sodan aika-
na kenttäkaapelikin loppui, ja 
yhteyksissä turvauduttiin jopa 

rautalankaan.

Uusi tulenjohtoradio 
P-12-15
Talvisodan jälkeen tulenjoh-
toradioiden puutetta kor-
jaamaan tilattiin Asa Radio 
Oy:ltä seitsemänsataa radiota 
nimikkeellä P-12-15. Ensim-
mäiset radiota saatiin joukko-
jen käyttöön tosin vasta syys-
kuussa 1941, kun uusi sota 
oli ollut jo käynnissä useam-
man kuukauden. Sen jälkeen 
toimitus oli kuitenkin nope-
aa, ja vuoden loppuun men-
nessä oli radiota saatu jo lähes 
500 kappaletta. Kaikkiaan 
radiota valmistettiin lopulta 
650 kappaletta. Vuonna 1942 
otettiin käyttöön mallinimike 
VRGK. 

VRGK oli kannettava D-
kenttäradioasema, jota käy-
tettiin lähinnä tykistön ja 
kranaatinheittimistön tulen-
johtoon. Asema koostui kah-
desta osasta: kantohihnoil-
la varustetuista koneistolaati-
kosta ja paristo- ja tarvikelaa-
tikosta. Näyttelyssä on esillä 
koneistolaatikko. Kotelot oli 
puristettu takapäätyä lukuun 
ottamatta vanerista yhdeksi 
kappaleeksi. Rakenne oli näin 
sekä luja että kevyt ja jousti-
kin hieman. Rakenteessa oli 
huomioitu muutenkin keve-
ys ja yksinkertaisuus. Kielteis-
tä palautetta annettiin lähin-
nä taajuusalueella olevien ul-

komaisten radioasemien aihe-
uttamista häiriöistä ja koneis-
ton arkuudesta kosteudelle. 
Myöskään radion taajuusva-
kavuutta ei pidetty parhaana 
mahdollisena.

Radiomalli oli kuitenkin 
niin onnistunut, että myös 
rajavartio- ja jääkärijoukoille 
valmistettiin radioita hieman 
muunnettuna mallina P-12-
15a eli VRGKA. Sen lähetys-
teho oli hieman alkuperäis-
tä mallia suurempi. Vuodesta 
1943 alkaen valmistettiin vie-
lä hieman muunneltua mallia 
VRGKB, jossa muun muas-
sa lähetystehoa oli jälleen ai-
empaa enemmän. VRGKB on 
nähtävissä Museo Militarian 
vaihtuvassa näyttelyssä Torni-
osta Kilpisjärvelle – Lapin sota 
1944–1945. 

VRGK-radiot täyttivät jat-
kosodassa varsin hyvin niil-
le asetetut vaatimukset. So-
dan jälkeen ne olivat käytössä 
1960-luvulle asti. 

Kirjallisuutta:
Matti Alajoki: Tykistönkenraali 
Vilho Petter Nenonen. Otava. 
Helsinki 1975. 
Jussi Harola: Yhteys! Tiedon-
anto- ja viestivälineitä Suomen 
puolustusvoimissa. Koala-Kus-
tannus. Helsinki 2013.
Jyri Paulaharju: Suomen kent-
tätykistön historia. I osa. Suo-
men kenttätykistön säätiö. Hel-
sinki 1989. 

Teknisiä tietoja (VRGK)
Käyttötavat: sähkötys ja puhe
Taajuusalue: 4600–6600 kHz
Lähetysteho: 0,4 W (VRGKA 0,7–1 W, VRGKB 1,5–2 W)
Kantama: sähkötyksellä noin 20 km, puheella noin 12 km
Paino: koneistolaatikko 14 kg, paristo- ja tarvikelaatikko 8 kg

Viestivälineiden nimikkeistä
Viestikaluston nimikejärjestelmäksi otettiin käyttöön 1920-luvun 
alussa P-merkit, jossa P oli nimikkeen tunnus, ensimmäinen 
numero laitetyyppi (esimerkiksi 1=puhelimet, 12=radiot) ja toinen 
numero juokseva järjestysnumero. Lisäksi lopussa saattoi olla 
tarkentava lisäkirjain. 

Jatkosodan aikana vuonna 1942 otettiin käyttöön V-nimikejär-
jestelmä, joka oli joustavampi ja sisälsi enemmän informaatiota. 
Esimerkiksi radiossa VRGK kirjain V oli nimikkeen tunnus, R 
tarkoitti radiota, G kertoi lähettimen tehon olevan alle 1 W ja K 
kertoi valmistajan (Asa-radio). 
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Tykkimiehet ry:n toiminta on 
alkuvuoden aikana kulkenut 
normaalia rataansa. Suomen 
Tykistön päivää vietettiin Hel-
singissä perinteisin menoin 
6.3.2015 Tykkimiehet ry:n ja 
Suomen Kenttätykistön Sää-
tiön yhteistoimin järjestetty-
nä. Päivällä laskettiin kunniaa 
tehden seppele tykistönken-
raali Vilho Petter Nenosen 
haudalle. Iltapäivällä pidettiin 
yhdistyksen hallituksen ko-
kous ja sen perään yhdistyksen 
sääntömääräinen kevätkokous 
Ravintola Tekniskan saleissa. 

Tykkimiesillan ohjelmassa 
oli Reserviupseerikoulun joh-
tajan, eversti Markku Hutkan 
esitelmä, jonka aiheena oli Re-
serviupseerikoulu tänään. Ha-
minassa toimiva Reserviupsee-
rikoulu on ollut vuoden 2015 
alusta lukien osa Lappeenran-
nassa toimivaa Maasotakou-
lua. Markku Hutkan esitel-
mässä tuli esille muun muassa, 
että upseerioppilaalle ja arki-
päivän koulutuksessa ei myös-
kään kouluttajille koulun uusi 
asema puolustusvoimien orga-
nisaatiossa ei näy juuri miten-
kään. Neljäntoista viikon mit-
taisen kurssin koulutusohjel-
ma on tiivis ja sisältää yksiköi-
den omien perusharjoitusten 
lisäksi yhteistoimintaharjoi-
tuksia ja ampumaharjoituksia. 
Kirkkojärven marssi marssi-
taan ja kurssijuhlaviikonloppu 
sisältyy niin ikään ohjelmaan. 

Reserviupseerikoulu kouluttaa 
nykyään kuten aiemminkin, 
toki uusin menetelmin ja uu-
distetun taistelutavan ja taktii-
kan mukaisesti.

Oli mukavaa kuulla tykki-
miestaustaisen everstin suus-
ta, että koulutus on tehokas-
ta, koulutettavien palaute on 
erittäin positiivista ja nykyis-
ten asevelvollisten asennoitu-
minen ja motivaatio koulu-
tukseen on korkealla tasolla. 
Kiitokset eversti Markku Hut-
kalle vielä kerran mielenkiin-
toisesta ja ajankohtaisesta esi-
tyksestä Haminan suunnalta 
ja parhainta menestystä työs-
sä suomalaisen reserviupseeri-
koulutuksen haastavissa tehtä-
vissä. 

Päivän ohjelmaan kuului-
vat perinteiseen tapaan myös 
palkitsemiset. Tykkimiehet 
ry:n ja sen alaisten jäsenkilto-
jen esityksestä palkittiin tänä 
vuonna Tykkimiesmitaleilla 
kaiken kaikkiaan 17 henkilöä. 
Tykkimiesmitali kultaisen sol-
jen kera myönnettiin kahdel-
le erittäin ansioituneelle tykki-
miehelle. Niistä toisen sai Tyk-
kimiehet ry:n kunniajäsen, ra-
kennusmestari, Arvo Ala-
Lahti ja toisen pitkään perin-
nevaljakkotoimintaa johtanut 
ja myös Tykistömuseon johta-
jana toiminut everstiluutnant-
ti evp Pekka Termala.

Iltajuhlaan osallistui lähes 
viisikymmentä henkeä, joten 

varsin lukuisalla joukolla nau-
tittiin juhlapöytien antimista 
ja toistemme seurasta. Tunnel-
ma oli lämmin ja tykkimies-
hengen mukainen.

Koulutusasiaa
Mikko Hörkön johdolla toi-
minut koulutustoimikunta 
on laatinut aselajin vapaaeh-
toisen maanpuolustuskoulu-
tuksen suunnitelmat kiinte-
ässä yhteistyössä aselajin joh-
don ja Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen kanssa. Kou-
lutussuunnitelmat esiteltiin ja 
luovutettiin Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen toimin-
nanjohtajalle Pertti Laatikai-
selle kesäkuun alussa. Suunni-
telmat ovat hyvät ja toimivat, 
seuraavaksi ryhdytään niiden 
toimeenpanoon. Toimeenpa-
nossa tarvitaankin sitten kil-
tojen ja niiden jäsenten aktii-
visuutta, jotta suunnitelmien 
perusteella saadaan koulutet-
tua kouluttajia ja sen perään 
aselajimme vapaaehtoista re-
serviä.

Jäsenasiaa
Jäsenasioihin liittyen on surul-
la ilmoitettava, että yhdistyk-
semme kunniajäsen, diplomi-
insinööri Jorma Keino siirtyi 
ajasta iäisyyteen 19.4.2015. 
Keino oli pitkään aktiivisesti 
mukana yhdistyksen toimin-
nassa, viimeiseksi yhdistyk-
sen tuottamien ja suunnitteilla 

olevien sotiemme historiaa kä-
sittelevien dokumenttifi lmien 
käsikirjoitus- ja tuotantotehtä-
vissä aina kuolemaansa saakka. 
Jorma Keino siunattiin Kauni-
aisissa 22.5.2015.

Rauman Seudun Tykistö-
kilta, joka on aiemmin ollut 
Tykistöprikaatin killan pai-
kallisosasto, on organisoi-
nut toimintaansa uudelleen. 
Tässä yhteydessä Rauman 
Seudun Tykistökillasta on 
tullut rekisteröity yhdistys 
nimeltään Rauman Seudun 
Tykistökilta ry. Kilta on 
hakenut Tykkimiehet ry:n 
jäsenyyttä ja tämä jäsenyys on 
sille myönnetty Tykkimiehet 
ry:n hallituksen 21.5.2015 pi-
detyssä kokouksessa. Tervetu-
loa raumalaiset tykkimiehet 
mukaan Tykkimiehet ry:n yh-
distysjäseneksi.

Jäsenistölle on tulossa kesän 
aikana jäsenkirje, jonka yhtey-
dessä myös perinteiseen tapaan 
jäsenmaksulomake.

Toivotan jäsenille ja lehden 
lukijoille hyvää kesää.

Kari Halonen
Tykkimiehet ry:n 
toiminnanjohtaja

Ajankohtaista Tykkimiehet ry:n toiminnasta

Raketinheittimet ja raketit

Venäjällä on saatu pää-
tökseen Tornado-raketin-
heittimen valtiolliset testit. 
Heittimellä voidaan ampua 
ohjautuvia 220 mm Tornado-

U-raketteja mutta myös 122 mm 
ja 300 mm raketteja rakettikase-
teista. Testit ovat olleet käynnis-
sä vuodesta 2012. Ohjautuvaa 
220 mm rakettia voidaan ampua 
myös vanhemmasta Uragan-
raketinheittimestä. Ohjausjärjes-
telmällä muutetaan sivu- ja pys-
tysuuntaa sekä pyörimisakselia 
suihkuvirtauksia käyttämällä. 
Jos raketteja tilataan, tilausten 

odotetaan kohdistuvan Moto-
vilikhinskin tehtaille Permissä. 
Tehtaan kerrotaan valmistavan 
jo ohjautuvia 122 mm raketteja. 
(International Defence Review 
January 2015)

Serbialaista LRSVM-raketin-
heitintä on testattu menestyk-
sellisesti Vojvodinan alueella. 
Heittimen odotetaan päätyvän 

sarjatuotantoon ja Serbian ar-
meijan operatiiviseen käyttöön 
tämän vuoden aikana. Alustak-
si on suunniteltu neliakselinen 
maastokuorma-auto, jossa 
olisi kaksi erillistä rakettikaset-
tia. Koeammunnat tehtiin 122 
mm Grad ja 128 mm Oganj-
rakettikaseteilla. (International 
Defence Review March 2015)
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Juhlapäivä jatkui Ravintola 
Tekniskan saleissa Suomen 
Kenttätykistön Säätiön val-
tuuskunnan ja hallituksen se-
kä Tykkimiehet ry:n kokous-
ten merkeissä. 

Terveisiä Haminasta
Tykkimiesillan aluksi, ennen 
palkitsemisia ja illallista kuul-
tiin Reserviupseerikoulun joh-

tajan, eversti Markku Hut-
kan mielenkiintoinen esitelmä 
Reserviupseerikoulu tänään. 
Ensimmäinen reserviupseeri-
kurssi aloitettiin Haminassa 
1.4.1920. Sotavuosina koulu 
toimi Niinisalossa ja oli vuo-
desta 1945 vuoden 1948 ke-
vääseen lakkautettuna val-
vontakomission määräykses-
tä. Koulutus alkoi uudelleen 

Haminassa 31.5.1948. Eversti 
Hutka totesi, että Reserviup-
seerikoulu on ollut vuoden 
2015 alusta alkaen osa Lap-
peenrannassa toimivaa Maaso-
takoulua. Muutoksessa koulun 
tehtävät ja kaikki perinteisiin 
liittyvät kokonaisuudet kuten 
kauluslaatat ja joukko-osasto-
tunnus kuitenkin säilyivät en-
nallaan. Hutkan mukaan isoin 

muutos on se, että tulenjohto-
koulutus toteutetaan nyt jal-
kaväkiyksiköiden matkassa 
kärkikomppaniassa ja tiedus-
telukomppaniassa, joissa mo-
lemmissa on omat tulenjohto-
linjansa. Koulun suurin yksik-
kö on edelleen 220 henkilön 
suuruinen Esikunta- ja viesti-
komppania. Viestillisten osien 
lisäksi komppaniassa annetaan 
myös huollon- ja sotilaspolii-
sien koululutus. 

Hutka toi esiin, että Hami-
nassa on hyvät olosuhteet to-
teuttaa koulutusta, ja uudistus 
onkin vain tehostanut toimin-
taa. Myös varuskunnan infraa 
on viime vuosina peruskorjat-
tu, ja korjauksia on parhail-
laankin käynnissä.

Tykistön koulutuskäytössä 
on uusin tykistön välineistö, 
mutta myöskään perinteisem-
piä menetelmiä, kuten taso-
menetelmää ei ole koulutuk-
sessa hylätty. 

Reserviupseerikoulun teh-
tävä on paitsi kouluttaa myös 
kasvattaa. Koulutuksessa on-
kin vahvasti mukana kasva-
tuksellinen puoli, joka edes-

Suomen Tykistön päivää 
vietettiin Helsingissä
SIRKKA OJALA

Tykistön päivän juhlallisuudet 6.maaliskuuta 2015 sujuivat Helsingissä pe-
rinteiseen tapaan. Hietaniemen hautausmaalla sijaitsevalle tykistönkenraali 
Vilho Pe  er Nenosen haudalle laske   in seppele tasan kello 12.00. 

   Eversti Markku Hutkan 
sydän sykkii tykistölle.

  Vuoden 2014 Tykki-
miesteko – palkinto: komea 
kiertopalkintotykki sekä 
1000 euron stipendi luovu-
tettiin tänä vuonna erittäin 
ansioituneelle tykkimiehelle, 
kapteeni Kari Manniselle.

Tykistönkenraali V.P. Nenosen haudalle laskettiin 
seppele tasan klo 12.00. Seppelettä olivat laske-
massa Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Lahtinen ja 
Kenttätykistön Säätiön sihteeri, majuri Antti Pirinen.
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auttaa myös RUK-hengen 
luomisessa.

Hutkan sanoi valintajärjes-
telmän toimivan hyvin. Hei-
kon opintomenestyksen takia 
koulutusta ei nykyään enää 
keskeytetä. Keskeyttäneitä 
kurssia kohti onkin vain noin 
2-3 prosenttia. Yleensä kes-
keyttämisen aiheuttaakin jo-
kin pieni tapaturma tai sairas-
tuminen. 

Koulutuksen iso päämäärä 
on pysynyt samana jo 95 vuot-
ta. Eversti Hutka painotti, et-
tä Reserviupseerikoulussa ha-
lutaan kouluttaa niitä sotilaita, 
jotka omalla osaamisellaan ja 
esimerkillään saavat joukkon-
sa toimimaan niin, että toimi-
ta lähtee joukon sisältä. 

Kuluneiden 95 vuoden ai-
kana Reserviupseerikoulu on-
kin kouluttanut yli 174 000 
johtajaa Suomen sodan- ja 
rauhanajan tarpeisiin.

Tykkimiesmitalit 
kultaisella soljella
Illan ohjelmaan kuuluivat pe-
rinteiseen tapaan myös palkit-
semiset. Iltajuhlassa luovutet-
tiin muun muassa kaksi Tyk-
kimiesmitalia kultaisella soljel-
la. Nämä mitalit luovutettiin 
Tykkimiehet ry:n kunniajäsen, 
rakennusmestari Arvo Ala-
Lahdelle sekä Tykistömuseon 
ensimmäisenä johtajana toi-
mineelle ja pitkään Kankaan-
päässä perinnevaljakkotoimin-
taa johtaneelle everstiluut-
nantti evp Pekka Termalalle. 
Tykistön päivänä Tykkimies-
mitali myönnettiin kaikkiaan 
51 ansioituneelle henkilölle. 

Suomen Kenttätykistön sää-
tiö palkitsi Vuoden 2014 Tyk-
kimiesteko -palkinnolla erittäin 
ansioituneen tykkimiehen, Ty-
kistökoululla palvelevan kap-
teeni Kari Mannisen. Tykistön 
tarkastaja, eversti Pertti Lahti-
nen totesi, että kapteeni Man-
ninen on edistänyt tykistön 
toimintaa yli kaksikymmentä 
vuotta, ja niistä viimeiset viisi-
toista Manninen on ollut erit-
täin vaativissa johtamisjärjes-
telmäalan kehittämistehtävissä. 
Lahtisen mukaan Mannista pi-
detäänkin erittäin arvostettuna 
johtamisjärjestelmän kehittäjä-
nä koko maavoimissa.   

Kohta kello 12 lyö. Seremoniamestarina toiminut Tykkimiehet ry:n toiminnanjohtaja, everstiluutnantti evp 
Kari Halonen tarkkailee kellon viisareita.

Jääkäritykistön Kilta laski perinteisesti seppeleen edesmenneen kunniajäsenensä, jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin haudalle. Seppelettä laskemassa olivat (oikealta) killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, 2. vara-
puheenjohtaja Pekka Ahonen ja killan kunniapuheenjohtaja Antero Rättö. 

Kunniavartio tykistönkenraali V.P. Nenosen haudalla. Jatkuu sivulle 13 >>
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Karjalan tykistökillan kevät-
kokous ja 50-vuotisjuhla pi-
dettiin Vekaranjärvellä 17. 
huhtikuuta. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Matti 

puheenjohtaja Keijo Kaiho-
niemi, varapuheenjohtaja Mi-
ka Tauru sekä killan puheen-
johtaja Jaakko Janhunen. 
Seppeleenlaskun aikana tykis-
töllistä tunnelmaa kohotettiin 
kunnialaukauksin. Laukaukset 
jysähtelivät komeasti koko va-
ruskunnan alueella.

Ohjelma jatkui toiminta-
näytöksellä, jossa nähtiin 120 
mm:n AMOS-kranaatinhei-
tinjärjestelmällä varustetun 
Patria AMV:n asemaanajo se-
kä tutustuttiin lähemmin ajo-
neuvoon ja sen järjestelmiin. 
Rykmentin henkilökunnan jä-
seniä oli opastamassa ja vastaa-
massa vieraiden kysymyksiin.

50-vuotispäivän juhlintaa 
jatkettiin yhdessä kutsuvie-
raiden kanssa Wiipuri-salissa. 
Juhlan juonsi Maija Leski-
nen, ja tervehdyssanat lausui 
killan puheenjohtaja Jaakko 
Janhunen. Tervetuliaissanois-
saan hän muistutti, että kilta 
perustettiin 11.4.1965 Lap-
peenrannan keskussotilasko-
dissa. Killan nimenä vuoteen 
1993 saakka oli Karjalan Ty-
kistörykmentin kilta ry. Kar-

Karjalan tykistökilta 50-vuotta
JAAKKO JANHUNEN

Tiihonen ja sihteeriksi Sini 
Timonen.

Kevätkokouksessa käsi-
teltiin sääntömääräiset ke-
vätkokousasiat, vuoden 

2014 toimintakertomuksen 
hyväksyminen, tilinpäätök-
sen vahvistaminen ja vastuu-
vapauden myöntäminen tili-
velvollisille. Killan taloustilan-
ne on pysynyt edelleen vakaa-
na. Vuoden 2014 lopussa kil-
lan jäsenmäärä oli 435. Eniten 
uusia jäseniä liittyi killan koti-
sivujen kautta.

Vuonna 2014 varusmiehiä 
palkittiin seuraavasti:
Killan stipendi 50 €...... 8 kpl
Killan pienoistykki ....... 4 kpl
Killan pienoistykki-
kouluttajille ................... 1kpl
Karjalan Tykistöä -kirja .. 6 kpl
TYKAUK:n priimuksen 
stipendi 75 € ................ 2 kpl

Kantahenkilökunnan osal-
ta ansioituneet kouluttajat 
kilta palkitsi Karjalan Tykis-
törykmentin vuosipäivänä 
kolmella 100 euron arvoisel-
la stipendillä: kapteeni Antti 
Huuskosen, luutnantti Jar-
no Mäkisen ja kersantti Sami 
Rautiaisen.

Kokouksen jälkeen ohjel-
massa oli seppeleenlasku KTR 
2:n muistomerkille. Seppeleen 
laskivat killan valtuuskunnan 

KTR2:n muistomerkille laskivat seppeleen killan valtuuskunnan puheenjohtaja Keijo Kaihoniemi, valtuus-
kunnan varapuheenjohtaja Mika Tauru sekä killan puheenjohtaja

AMOS kiinnosti juhlayleisöä.

Juhlan musiikista vastasi Ratsuväen perinnesoittokunta.
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jalan tykistökilta ry on aktiivinen kilta ja 
isolla jäsenmäärällään merkittävä toimija 
tykistöaselajin hyväksi.

Juhlan musiikista vastasi erinomainen 
Ratsuväen perinnesoittokunta Lappeen-
rannasta johtajanaan kapellimestari Ant-
ti Hirvikallio. Tilaisuudessa kuultiin ty-
kistöaiheista marssimusiikkia. Juhlan pol-
kaisi käyntiin näyttävästi reipashenkinen 
Kahdeksan tuuman kanuuna.  Soittokun-
ta esitti myös tykistökillan oman marssin, 
jonka on säveltänyt edesmennyt, Karjalan 
tykistörykmentissä palvellut, everstiluut-
nantti Alf Konno. Killan oman marssin 
kuuleminen soittokunnan soittamana on 
aina yhtä harvinainen ja elähdyttävä ko-
kemus

Juhlapuheen piti Reserviupseerikou-
lun johtaja eversti Markku Hutka. Juh-
lassa palkittiin ansioituneita kiltalaisia. 
Killan standaarin saivat Markku Hutka 
ja Erkki Rika. Seinälevykkeen saivat Olli 
Kröger, Maija Leskinen ja Pasi Tiainen, 
joista kaikki ovat antaneet oman merkit-
tävän panoksensa killan toimintaan. Tyk-
kimiesmitali myönnettiin yleissihteeri Si-
ni Timoselle ja Tykkimiesmitalin soljen 
kera sai killan pitkäaikainen puheenjoh-
taja Jaakko Janhunen. Killan juhlaa kun-
nioittivat läsnäolollaan Karjalan prikaa-
tin komentaja prikaatikenraali Jari Kal-
lio ja everstit Pasi Pasivirta ja Risto Ko-
sonen. Myös naapurikillat olivat muista-
neet merkkipäiviään viettävää kiltaamme. 
Kilta kiittää kaikkia juhlaan osallistuneita 
hienosta päivästä. Pidetään yhdessä Tykis-
tön henkeä yllä!  

Seppele laskettiin KTR2:n muistomerkille.

Suomen Tykistön päivää vietettiin Helsingissä
>> Jatkoa sivulta 11

Tykkimiesmitalit kultaisella soljella luovutettiin Tykkimiehet ry:n kunniajäsen Arvo Ala-
Lahdelle ja everstiluutnantti evp Pekka Termalalle.

Tykkimiehet ry:n kevätkokous sujui hyvässä tykkimieshengessä. Kokouksen puheenjohta-
jana toimi Jääkäritykistön Killan puheenjohtaja, kapteeni evp Ilkka Vahtokari.

Tykkimiesmitali hopeisella soljella luovutettiin Jääkäritykistörykmentin komentaja, everstiluut-
nantti Jukka Nurmelle ja Museo Militarian museomestari, kapteeni evp Ilkka Vahtokarille.
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Toukokuun alussa lähti pa-
rikymmentä pirkanmaalaista 
maanpuolustajaa kapteeni evp 
Matti Lappalaisen johdolla 
tutustumaan Niinisaloon Poh-
jankankaalle Tykistökoulun 
ampumaharjoitukseen 1/15. 
Kuljetuksen oli sponsoroinut 
Onnibus.com ja linja-autoa 
kuljetti Kimmo Wiren niin 
kuin monesti aiemminkin rau-
hanturvaajien ja reserviläisten 
tekemillä retkillä. Siitä läm-
pimät kiitokset. Matti Lappa-
lainen on näitä reserviläisille 
tarkoitettuja tutustumisretkiä 
järjestänyt jo pitkään. Osallis-
tujista valtaosa ei ole tykkimie-
hiä, joten monille tykistön toi-
minta on täysin uutta, eivätkä 
kaikki ole koskaan nähneet ty-
killä ampumista.

Pohjankankaalla vierailijat 
otti vastaan ja toivotti terve-
tulleeksi Tykistökoulun joh-
taja everstiluutnantti Pert-
ti Holma. Pirkanmaalaisten 
kanssa samaan aikaan vierai-
lulla oli pikkubussillinen poh-
janmaalaisia, Ylistarosta. Ma-
juri Jussi Nurminen selvitti 
seikkaperäisesti harjoituksen 
järjestelyjä ja tavoitteita. Vii-
den päivän harjoitukseen osal-
listui noin 1400 varusmies-

Retki Pohjankankaalle 
Tykistökoulun harjoitukseen
RAIMO OJALA

tä sekä noin 200 kantahenki-
lökuntaan kuuluvaa. Erilai-
sia ajoneuvoja on mukana yli 
400. Tässä harjoituksessa ei ol-
lut mukana reserviläisiä. 

Harjoituksen päätarkoitus 
on toimia osana Tykistökou-
lun opetusta. Erityisenä paino-
pisteenä harjoituksessa oli tais-
teluosaston tulenkäyttö. Kade-
tit suorittavat opintoihinsa si-
sältyviä näyttöjä muun muassa 
tulenjohto- ja tuliasematehtä-
vissä sekä tulenjohtoryhmän, 
tulipatterin ja jaoksen johtajan 
tehtävissä.

Alkuinfon jälkeen noustiin 
ajoneuvoihin. Linja-autolla 
pääsimme melko lähelle tuli-
asemia, kävelymatka ei ollut 
montaa sataa metriä. 

Tarkemmin tutustuttiin 
yliluutnantti Kujalan havain-
nollisesti kertomana kenttä-
kanuunan 130 K 54 ominai-
suuksiin, suuntaukseen ja tu-
livalmisteluihin. Osallistu-
jat kuulivat, miten monista 
eri asioista tykin tulenkäytön 
tarkkuus muodostuu. 

Varomääräyksistä johtuen 
varsinaista ammuntaa pääs-
tiin seuraamaan etäämmältä. 
Kovapanosammuntojen alka-
essa jaettiin korvatulpat kai-

kille osallistujille ja siirryttiin 
samalla katselupaikkaan. Har-
joituksen järjestelyissä muu-
toinkin oli huomioitu turvalli-
suusnäkökohdat huolella.

Vaikka vettä satoi runsaas-
ti, oli ruuti kuivaa ja saatiin 
nähdä ja kuulla muutama ty-
kinlaukauskin. Samalla tietys-
ti näkyi, että tarvittaessa sotaa 
voidaan käydä kaikissa sääolo-
suhteissa. Suurin osa osallistu-
jista oli pukeutumisessaan va-
rautunut sadekeliin. 

Kaikkiaan koko harjoituk-
sessa ammuttiin yli 2000 lau-
kausta tykeillä sekä kevyillä ja 
raskailla kranaatinheittimillä. 
Pohjankankaan maaston har-
joitusalueella oli kaikkiaan 36 
epäsuoran tulen asetta. Keskei-
siä harjoittelun kohteita oli liik-
kuvuus eli päivittäin tiedustel-
tiin seuraavia asemia, siirryttiin 
niihin, valmisteltiin tuliyksiköt 
ampumavalmiiksi sekä suoritet-
tiin varsinainen ammunta.

Harjoitus vaatii varsinai-
sen ammunnan onnistumi-
seksi tukitoimintoja. Huolto 
on tässä merkittävässä roolissa 
niin rauhan- kuin sodanajan 
toiminnassakin. Esittelystä 
vastannut kapteeni Lehtonen 
toi esiin huollon toimialajaon 

sekä toiminnan sijoittumisen 
maastoon. Huoltokomppani-
an komentopaikalla selvitet-
tiin huollon toimialojen teh-
täviä ja käytännön toimin-
taa. Osallistujilla heräsi lukui-
sia kysymyksiä – esimerkiksi 
kylmäkuljetusketjun haasteet 
poikkeusoloissa, josta seuraa 
maidon puuttuminen ruoka-
valiosta. 

Kenttälääkinnän merkitys 
luonnollisesti korostuu kriisi-
tilanteissa. Tutustuimme ilma-
kaaritelttoihin rakennettuun 
ensihoitoasemaan. Terveyden-
huollon ammattilaiset ker-
toivat sen käyttöperiaatteista 
ja toiminnasta. Ensihoidossa 
haavoittuneelle tehdään vält-
tämättömiä toimenpiteitä esi-
merkiksi hengen, raajan ja nä-
kökyvyn pelastamiseksi. Lää-
kintähuollon toiminta on tär-
keää myös taistelumoraalin ja 
-tahdon ylläpitämiseksi. 

Vierailun päätteeksi käy-
tiin Niinisalon sotilaskodis-
sa. Munkkikahvit maistuivat-
kin maastokierroksen jälkeen.  
Hyödynnettiin toki myös so-
tilaskodin muuta tarjontaa, ja 
kotiin viemisiksi moni osti eri-
laisia muistoesineitä ja inttiva-
rusteita.   

Tykin suuntaus on tarkkuutta ja 
huolellisuutta vaativa tehtävä.  
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Ensihoitoaseman tiloissa henkilökunta esittelee paarisänkyjä. 

Tuliasemassa retkeläiset pääsivät käytännössä tutustumaan tykkiin ja 
toiminnan eri vaiheisiin.

Päivän päätteeksi kerrattiin nähtyjä kokemuksia ja nautittiin sotilasko-
din antimista.

Tykkien suuntaus perustuu tarkkaan paikkatietoon.

Ruotsalainen sotahistorioit-
sija ja everstiluutnantti Jonas 
Hedberg lahjoitti Helsingin 
reserviupseerien kenttätykis-
tökerholle vuonna 1967 ho-
peapokaalin kiertopalkinnok-
si kerhon tykistötaidollisiin 
herrasmieskilpailuihin. Hed-
berg-kilpailun nimellä kulke-
via koulutus- ja kilpailuvii-
konloppuja on järjestetty siitä 
lähtien. Vuodesta 2002 alka-
en ovat virolaiset tykkimiehet 
osallistuneet Hedberg-kilpai-
luun vuosittain. Yhteistyö sy-
ventyi vuonna 2005, jolloin 
he järjestivät ensimmäisen vas-
taavan kaltaisen kilvoittelun 
Tapassa.

Maasotakoulun Tykistö-
koulu toteutti 99. kadetti-
kurssin kenttätykistöopinto-
suunnan kadettien johdol-
la Hedberg-viikonlopun 10.–
12.4.2015 Niinisalon varus-
kunnassa. Harjoituksen ta-
voitteena kadeteilla on tuntea 
reserviläisten vapaaehtoisen 
harjoituksen suunniteluun ja 
järjestämiseen liittyvät asiat se-
kä saavuttaa kyky toimia reser-
viläiskouluttajana harjoituk-
sessa. Lisäksi harjoitus lujit-
taa reserviläisten ja aktiivipal-
veluksessa olevien välistä vuo-
rovaikutusta ja antaa molem-
minpuolisen mahdollisuuden 
verkostoitumiselle.

Hedberg-kilpailijoiden ta-
voitteena on oppia uutta sekä 
ylläpitää reservin kenttätykis-
töupseerin monipuolista am-
mattitaitoa. Kilpailun järjeste-
lyt ja rastitehtävät ovat viime 
vuosina olleet mukana kadet-
tien koulutusohjelmassa, sillä 
tämä on ollut oivallinen tapa 
kouluttajataitojen vahventa-
misessa. 

Lauantaiaamuna päivä 
alkoi klo 06:30 aamiaisel-
la, jonka jälkeen varsinainen 
toiminta alkoi esittelyjen ja 
yleisjärjestelyiden jälkeen am-
pumaradalla. Ampumaradal-
la ammuttiin kohdistusam-

munnat, perinteinen ampu-
mataitotesti ja lopuksi sovel-
lettu ammunta uuden am-
pumaohjelmiston mukaises-
ti. Ampumataitotestin tulos-
ten perusteella valittiin har-
joitusjoukon paras ampuja. 
Partion yhteistulos määritti 
lähtöjärjestyksen varsinaiseen 
kilpailuun 

Lounastauon jälkeen alkoi 
tehtäväkohtaisten rastien har-
joittelu, jotka olivat varsinai-
sessa kilpailussa samanlaiset. 
Kilpailu on viimeisten kah-
den vuoden aikana muuttunut 
henkilökohtaisesta kilpailusta 
partio/parikilpailuksi. Tämän 
vuoden kilpailutehtävät olivat 
ampumatoiminnan johtami-
nen tulipatterin tasolla, tulen-
johtotehtävä, SK-mittauksen 
mittaustehtävä, aurinko/tähti-
mittauslasku, viestitehtävä se-
kä ammunta.

Perinteisesti lauantaipäivän 
koulutus on ollut erittäin an-
toisa sekä kilpailijoille että ka-
deteille. Päivä on tiivis, eikä 
”hukka-aikaa” ole yleensä yh-
tään. Lauantai-ilta on huipen-
tunut yhteiseen illanviettoon, 
jossa nautitaan vahvennettu 
iltapala sekä muutama asiaan-
kuuluva saunajuoma. Muuta-
mana vuonna suurin osa kil-
pailijoista on lähtenyt kadet-
tien kanssa Kankaanpään yö-
elämään jatkamaan yhteistä 
illanviettoa, josta on palattu 
varuskuntaan aamun pikku-
tunteina.

Sunnuntaina herätys on ol-
lut klo 08:00. Kilpailu alkoi 
heti aamiaisen jälkeen. Itse 
kilpailurata oli 5–7 kilomet-
riä pitkä riippuen suunnistaji-
en reittivalinnasta. Radalla oli 
seitsemän miehitettyä rastia, 
joissa testattiin lauantaina ker-
ratut asiat. Kilpailu pisteytet-
tiin samalla tavalla kuin hen-
kilökunnan kunto-ottelu ai-
koinaan toteutettiin. Palkinto-
jen jako ja kotiin lähtö tapah-
tui noin klo 16.   

KAPTEENI MATTI RANTANEN

Perinteitä ja reservin osaamista 
vaalien – Hedberg-kilpailu 
Tykistökoululla vuonna 2015
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös vuoden 2015 merkkipäiviin tulleet muutokset sekä 
kaksoisnumerosta johtuen vuoden 2016 merkkipäivät (ellei niitä ei ole jo toimitettu) ja ilmoitukset merkkipäivän 
julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, 
osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mpk 0440 478 602 tai 
mpt 040 451 5229

Numeron 3-4/2015 aineistopäivä on 15.8 ja ilmestymisviikko 38

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:

HALLITUKSEN TULEVIA 
KOKOUKSIA

Hallituksen kokous 5/2015 pidetään 
3.8.2015 klo 12.30 alkaen Helsingissä.
Hallituksen kokous 6/2015 pidetään 
12.10.2015 klo 12.30 alkaen Helsin-
gissä.
Kokouspaikka molempiin edellä mai-
nittuihin kokouksiin ilmoitetaan myö-
hemmin tarkemmin, mutta todennä-
köisesti kokoukset pidetään Maanpuo-
lustusjärjestöjen talossa (Töölöntorin-
katu / Döbelninkatu).

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp 
050 325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Kari Halonen, Kasavuorentie 
16 A 3, 02700 Kauniainen, mp 040 575 
9966, kari.halonen(at)kolumbus.fi  
Yhdistyksen internetsivut: 
www.tykkimiehet.fi 
Sivustolta löydät myös Tulikomentoja-
lehden tiedot ja ilmestyneet lehdet verk-
komuodossa. 
Pankkiyhteys: Nordea, FI98 2124 1800 
0110 53

Kenttätykistökerho ry 
ja Uudenmaan 
tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Janne Hänninen, Hopea-
tie 20 B 43, 00440 Helsinki, mp 050 312 
0934, puheenjohtaja(at)ktkerho.fi . Varapu-
heenjohtaja Oskari Matilainen, Sihteeri 
Aki Mäkiranta Valakuja 6 A, 02770 Es-
poo, mp 040 5225787, sihteeri(at)ktkerho.
fi . Rahastonhoitaja Patrick Hjelt. Lohjan 
patterin päällikkö Tero Merjomaa, mp 
050 0841 585 tero.merjomaa(at)nordea.
com.

Killan verkkosivut: www.tykistokilta.net. 
KT-kerhon verkkosivut: www.tykistö.fi  

Jääkäritykistön 
Kilta ry

KOKOUSKUTSU

Jääkäritykistön Kilta ry:n ylimääräinen 
kokous pidetään torstaina10.9.2015 
klo 18.00 Museo Militariassa. Kokouk-
sessa käsitellään Killan uudistetut sään-
nöt. Ennen kokousta klo 17.00 - 18.00 
killan jäsenillä on mahdollisuus tutus-
tua maksutta Museo Militarian perus-
näyttelyyn.  
Jääkäritykistön Killan Hallitus. 

MATKA KURIKKAAN  
ASEMAANAJONÄYTÖKSEEN

Jääkäritykistön Kilta ry järjestää tutus-
tumismatkan Kurikkaan katsomaan 
jatkosodassa perustetun Raskaspatteris-
to 1:n perinneyhdistyksen järjestämää 
asemaanajonäytöstä 50 H 17 kalustol-
la. Matkalle ovat tervetulleita kaikkien 
tykistökiltojen jäsenet.

Lähtö 22.8. Museo Militarian Lin-
nankasarmin kentältä klo 8.30 ja pa-
luu Hämeenlinnaan klo 19.00 mennes-
sä. Matkalle pääsee mukaan myös rei-
tin varrelta.
Matkan hinta on jäseniltä 15 euroa 
ja muilta 25 euroa sisältäen matkan ja 
kahvin. Matka maksetaan linja-autossa. 
Paikkoja rajoitetusti, joten ilmoittau-
du heti mukaan, tai viimeistään 31.7. 
mennessä.
Ilmoittautuminen: killan tiedottaja 
Sirkka Ojalalle, sirkka.ojala@gmail.com 
tai puheenjohtaja Ilkka Vahtokarille 
puh. 044 010 5016. Ilmoita nimesi ja 
yhteystietosi sekä se mistä tulet kyytiin.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)

gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpy-
polku 1 D11 13500 Hämeenlinna, mp 
0440 478 602, posti(at)jaakaritykistonkil-
ta.fi . Tiedotussihteeri Sirkka Ojala, Ki-
veliönkatu 12, 33500 Tampere, mp 050 
3688460 sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: posti(at)jaakaritykiston-
kilta.fi . Killan uusi verkkosivusto osoit-
teessa: www.jaakaritykistonkilta.fi  

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Timo Härkönen, mp 
0445572457, sihteeri Antti Laakkonen, 
mp 0452097505,
Killan sähköposti: kilta(at)kaithkilta.fi , 
jäsensihteeri Ville Tuovinen, jasensihteeri
(at)kaithkilta.fi . Hallitus: hallitus(at)
kaithkilta.fi 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
4.3. tutustuttiin 1. Logistiikkaryk-
menttiin 
Tutustuimme 1. Logistikkarykmenttiin 
Kouvolan Kasarminmäellä. Vierailun 
isäntänä oli Logistiikkarykmentin komen-
taja eversti Jyrki Nurminen. Hän esitteli 
uudistunutta puolustusvoimien logistiik-
ka-alaa sekä rykmentin organisaatiota ja 
toimintaa. Nurminen vastasi asiantunte-
vasti myös kiperiinkin kysymyksiin, jotka 
mielenkiintoinen esitys kirvoitti runsaalta 
kuulijakunnalta. Lämpimät kiitokset Jyr-
kille mielenkiintoisesta vierailusta.

7.3 retki Museo Militariaan Hämeen-
linnaan
Museo Militarian retki tehtiin kiltave-
li Olli Krögerin ammattitaitoisella joh-
dolla lauantaina 7.3. Bussi poimi kyytiin 
kolmisenkymmentä matkalaista Lappeen-
ranta – Kouvola väliltä. Porukkaan liittyi 
mukaan myös Mikkelin kiltalaisia. Peril-
lä museoon ja sen uusimpiin näyttelyihin 
tutustuttiin museomestari Ilkka Vahto-
karin opastuksella. 
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Arvoisa lukija!

Jos et vielä saa Tulikomentoja-lehteä 
kotiisi Sinulla on mahdollisuus pääs-
tä lehden vakinaiseen lukijakuntaan, 
liittymällä johonkin kiltasivuilla mai-
nittuun tykistökiltaan tai -yhdistyk-
seen. Ota yhteys oman joukko-osas-
tosi tai kotipaikkakuntasi lähimmän 
tykistökillan sihteeriin ja lähetä hä-
nelle oheinen ilmoittautumisloma-
ke. Näin varmistat mukanaolosi ase-
lajimme uuden lehden lukijakunnas-
sa. Saat kiltasi sihteeriltä tietoja myös 
muista jäsenyyteen kuuluvista eduis-
ta ja tapahtumista.

Tulikomentoja on tykistö-
kiltojen jäsenlehti eikä sitä voi

tilata erikseen.

Jäseneksi ilmoittautuminen

Haluan liittyä jäseneksi  ……………………...……………………… (kiltaan)

...............................................................................              ................................................
Nimi      Syntymäaika

...............................................................................
Arvo tai ammatti   

............................................................................................................................................
Olen palvellut yllä mainitussa joukko-osastossa

……………………………..................................... 
Katuosoite      

…………………  ………………………………
Postinumero  Postitoimipaikka

…………………  ……………......................….................................
Maa    Sähköpostiosoite
(jos on jokin muu kuin Suomi) 

.......................................................................
Allekirjoitus

Killan kevätkokous ja 50-vuotisjuhla 
17.4.
Karjalan tykistökillan kevätkokous ja 
50-vuotisjuhla pidettiin Vekaranjärvel-
lä 17.4. Kevätkokouksesta ja juhlasta tar-
kemmin tässä lehdessä s. 12.

Kilta Facebookissa 
Karjalan Tykistökilta löytyy myös Face-
bookista.
Käy katsomassa ja tykkäämässä 
http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts
Lisää tulevista tapahtumista
Tulevista tapahtumista lisää tietoa myös 
Karjalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomento-
ja –lehdissä sekä killan kotisivuilla osoit-
teessa www.karjalantykistokilta.fi 
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteiden myynti Lappeenrannas-
sa: ERÄSAIMAA osoite Kievarinkatu 5, 
53100 Lappeenranta. Kiltatuotteita voi 
tiedustella myös hallituksen jäseniltä ja 
killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445,
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Yleissih-
teeri Sini Timonen, mp 040 755 
0575, yleissihteeri(at)karjalantykisto
kilta.fi , Jäsensihteeri Maija Leskinen, 
jasensihteeri(at)karjalantykistokilta.fi .
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hä-
meenkatu 7 A 11, 15110 Lahti, mp 
040 5577 269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . 
Varapuheenjohtaja Juha Tarnanen, 
Vesijärvenkatu 52 A 6, 15140 Lahti, 
kultatyo(at)tarnanen.inet.fi . Sihteeri: Ol-
li Eerola , Maitotie 2 B 9, 15510 Nas-
tola, mp 0400 494572, olli.eerola(at)
meubeltra.fi . Rahastonhoitaja Pentti Kor-
pimies, Petäjäkatu 27, 15900 Lahti, 
mp 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Ku-
ningattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, 
ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Manka-
lintie 10, 50200 Mikkeli, 050 500 177 
617, r.pontinen(at)surffi .fi . Varapuheen-
johtaja Alpo Leinonen, Mäntypöllinkuja 
6 N, 50170 Mikkeli, 044 055 5195, al-
poe.leinonen(at)gmail.com. Sihteeri Seppo 
Pirinen, Karkialammentie 1, 50150 Mik-
keli, mp 040 7444 131, seppo.pirinen(at)
surffi .fi . Rahastonhoitaja Antti Haveri-
nen, Vehmaskyläntie 109, 50100 Mikke-
li, mp 0400 291 342, haverinenantti(at)
gmail.com. Killan kotisivut ovat osoittees-
sa www.mikkelintykistokilta.fi  

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Vuosikokouksen valitsemana killan pu-
heenjohtajan jatkaa Veijo Wälkky, hal-
lituksen jäseninä Erkki Pesonen, Pertti 
Saarelainen, Kari Martikainen, Jorma 
Volotinen ja Pekka T. Hyttinen.

Tulevaa toimintaa:
Killan ehkä merkittävin tapahtuma ku-
luvan vuoden aikana, Ylämyllyn Palo-
aukeapäivä järjestetään 25.09.2015. Sa-
malla se on osa Liperin kunnan 140-juh-
lavuoden tapahtumia. Aikanaan, kun va-
ruskunta lakkautettiin, sovittiin, että Pa-
loaukeapäivää vietetään 5 – 10 vuoden vä-
lein. Paloaukeapäivän kohderyhmät ovat 
tänä vuonna erityisesti alueen asukkaat, 
kutsuvieraat, koulut ja päiväkoti. Näin 
pyritään välittämään tietoa alueen histo-
riasta, erityisesti vanhasta varuskunnasta 
alueelle muuttaneille uusille ikäryhmille, 
unohtamatta siellä työnsä tehneitä suku-
polvia.
Paloaukeapäivä alkaa perinteisellä lipun-
nostolla ja seppeleen laskulla Sirpalepat-
saalla jo aamulla, sen jälkeen on mahdolli-
suus tutustua entisen varuskunnan muut-
tuneisiin tiloihin. Päivän kutsuvierastilai-
suudesta vastaa tällä kertaa Liperin kunta. 
Mukaan päivän tapahtumiin on tulossa 
Kainuun prikaati / Kainuun tykistöryk-
mentti kalusto- ja toimintanäytöksineen.
Paloaukeapäivän 2015 järjestelyt ovat vie-
lä kesken, mutta lisätietoja on mahdollista 
saada killan puheenjohtajalta ja hallituk-
sen jäseniltä tulevan kesän aikana.
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Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrinpol-
ku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 8297, 
veijo.walkky(at)gmail.com. Jäsenasiat: Jo-
hannes Ryymin, Tanhukaari 2 A 17, 
40520 Jyväskylä, mp 0400 762 407, jo-
hannes.ryymin(at)luukku.com.

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-Laa-
nilantie 5 B 9, 90500 Oulu, pk (08) 5566 
551. raimo.nurmela(at)mail.suomi.net

Riihimäen seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Juha Vatsia, Riuttantie 
184 1190 Riihimäki, mp 0400 516 990, 
juha.vatsia(at)apricon.fi . Sihteeri Sami 
Saarinen, Pälsintie 161, 12630 Sajanie-
mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Lauri Gisselberg, 
Karakatu 12 B 10 11120 Riihimäki, kp 
(019) 734 117, mp 0505246316, lasse.
gisselberg(at)elisanet.fi . Killan verkkosivut 
löytyvät osoitteesta www.riihitykki.fi  

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille

Funktionärer:
Ordförande Björn Holmberg, Nål-
dammsvägen 8 a 4, 00920 Helsingfors, tel 
050 5637 729, bhh(at)elisanet.fi . Viceordf 
Risto Lindgren, Brunnsgatan 10, 10600 
Ekenäs, gsm 040 5634 322
Besök våra hemsidor: 
www.gillesartilleristerna.com  
och www.mulliradio.net

Tykistöprikaatin 
Kilta ry

Pääkillan toimih enkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpellon-
tie 26, 20300 Turku, pk (02) 239 1687, 
mp 050 376 0371, haaviorv(at)gmail.com, 
Sihteeri Ilkka Huhtala Ahterikatu 8 A 
21, 2810 Turku, mp 044 527 5980, pai-
vi.pansio(at)suomi24.fi . Taloudenhoitaja 
Hannu Vettenranta, Jäkäläkatu 5, 38700 
Kankaanpää, mp 044 530 5943, hannu.
vettenranta(at)dnainternet.net
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.tykistoprikaatinkilta.fi  

Tykistöprikaatin Killan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, puh. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Sihteeri/rahastonhoitaja Pertti Onni-
selkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, pk 
(02)6355 448, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Jäsensihteeri 
Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistikko 43 
B, 28130 Pori, puh. 040 5823 026, vesa.
niemenmaa(at)fudoshin.fi .
Killan verkkosivut: 
www.tykistoprikaatinkilta.fi /pori.htm. 

Turun Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpellon-
tie 26, 20300 Turku, mp 050 376 0371, 
haaviorv(at)gmail.com. Sihteeri Päivi 
Pansio, Petäjätie 1 E, 24260 Salo, mp 
040 779 3059, paivi.pansio(at)suomi24.
fi . Kiltamestari Rauno Salo, Koukku-
kankareentie 44 as 1, 20320 Turku, mp 
040 540 2710, rauno.salo.ra(at)gmail.com 
Killan verkkosivut: 
www.turunseuduntykistokilta.com 

Vammalan Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rautajoentie 
65, 38210 Sastamala, pk (03) 5115077, 
pt (03) 5124600, mp 0500-631431, 
matti.niemi(at)niementehtaat.fi . Sihtee-
ri Jorma Ruuskanen, Koisportaantie 46, 
38210 Sastamala, pk (03) 5141144, mp 
0500 308876, jorma.ruuskanen(at)kopte-
ri.net
Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vaunun-
peräntie 249, 38210 Sastamala, pk (03) 
5152202

Tykistöprikaatin Killan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, Un-
tamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp 044 
021 0549, mpt 0405244373, sepporh(at)
gmail.com. Varapuheenjohtaja Arvo Ha-
kamaa ,Ruukintie, 60120 Seinäjoki, 
Kunniapuheenjohtaja Antti Vainio, Siipi-
pyöränkatu 29 B Seinäjoki, Sihteeri Aki 
Kinnunen Pultrantie 55, 60120 Seinä-
joki, mp 0400 666343, aki.kinnunen(at)
marttilankortteeri.fi  Jäsensihteeri ja ra-
hastonhoitaja Samuli Niinistö, Ilkantie 
16, 60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 

931, mp 040 7720437, samuli.niinisto(at)
netikka.fi 
Killan kotisivu on Aatos Kankaan ylläpi-
tämillä sivuilla: 
http://kotisivu.dnainternet.net/safar/
epkilta.htm

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Tulevaa toimintaa:
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja ja jäsenasiat Hannu Vetten-
ranta, Jäkäläkatu 5, 38700 Kankaanpää, 
mp 044 530 5943, hannu.vettenranta(at)
dnainternet.net, Varapuheenjohtaja Pauli 
Huhtamaa, Silmäkkeentie 9, 38720 Vih-
teljärvi, mpt 040 199 4220, mpk 044 578 
7045, pauli.huhtamaa(at)sataedu.fi , Sih-
teeri Esko Isohannu, Ratakiskonkatu 29 
A 2, 33300 Tampere, mp 050 550 9420, 
esko.isohannu(at)kuntke.fi , Rahastonhoita-
ja Jari Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kan-
kaanpää, pk  0400 954 536, jariant(at)
gmail.com
Kiltasivut netissä: kankaanpaanseudunty-
kistokilta.yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Perinnetutka YRJÖ vaihtoi paikkaa Mu-
seo Militarian ulkonäyttelyalueella 23.5. 
Kitojen talkoopäivänä. Ennen sitä tutkan 
pyöriin piti saada ilmaa. Rengasta pump-
paamassa Veikko Rantaniemi. Kuva: 
Sirkka Ojala.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pentti Pohjola, Sepänky-
läntie 303 A, 02400 Kirkkonummi, mp 
044 884 7112, pentti.pohjola(at)mobisan.fi   
Varapuheenjohtaja Kalle Salonen Kier-
tokatu 10 as 13, 28130 Pori, mp 044 
701 1860, kalle.salonen(at)pori.fi . Sihtee-
ri Toivo Vanhanen, Niittykulmantie 5 as 
12, 00440 Helsinki, mp 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)welho.com, Rahaston-
hoitaja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 
A 1, 21100 Naantali, mp 040 5108499, 
mika.aarnio(at)utu.fi 

18



Mittamies- ja Topografi -
killan alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanha-
nen, Niittykulmantie 5 as 
12, 00440 Helsinki, mp 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)
welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Pii-
parinkatu 6, 38700 Kankaan-
pää, mp 040 5239282, pertti.
poso(at)luukku.com
Pori: Eija Koskenniemi-
Saarivirta, Länsipuisto18 A 
1, 28100 Pori, mp.050 525 
6953, eija(at)satakuulo.fi  
Tampere: Veikko Rantanie-
mi, Sammonkatu 18 A 4, 
33540 Tampere, mp 040 580 
2400, veikko_r(at)hotmail.com 
Turku: Juha Kangasniemi, 
Kylliäisenranta 2, 21620 
Kuusisto, mp 041 538 0444, 
juha.kangasniemi(at)
runosmäenlampo.fi  
Joukkoyksikkö: Kilta  vaalii 
Mittauspatteriston, Tieduste-

lupatteriston ja Topografi kun-
nan perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoittees-
sa: http://www.mtkilta.fi / 
Muista ilmoittaa voimassaole-
va sähköpostiosoitteesi jäsen-
rekisteriin.

Tampereen 
Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Yrjö Inkinen, 
Karkonmäenkatu 2 C, 33580 
Tampere, mp 0400 211997, 
yrjo.inkinen(at)tpnet.fi . Vara-
puheenjohtaja ja rahastonhoi-
taja Mikko Hörkkö, mp 040 
557 6952, mikko(at)horkko.fi . 
Sihteeri Jukka Piirto, Amu-
rinkuja 20 B 42, 3320 Tampe-
re, mp 040 7191 377, jukka.
piirto(at)tampere.fi . 

Talvisodan päättymisestä 70 vuotta
13. maaliskuuta tuli kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun talvisota Suo-
messa päättyi raskaaseen Moskovan rauhaan. Päivän muista-
miseksi ja kunnioittamiseksi järjesti Kankaanpään Seudun Tykis-
tökilta ko. päivänä Niinisalossa kahvikonsertin, jossa sodanajan 
lauluihin ja muistoihin vei vauhdikkaasti Suodenniemen Souvarit 
Ismo Korkeen johdolla. Juontajan toimi kotiseutuneuvos Sakari 
Jankkari. Oli ilahduttavaa nähdä runsas sotaveteraanijoukko, 
Yleisön joukossa oli myös yksi talvisodan veteraani, joka kunni-
oitti läsnäolollaan tilaisuutta. Kuvat ja teksti: Hannu Vettenranta.

Riihimäen seudun Tykistökil-
ta pääsi everstiluutnantti Juk-
ka Nurmen kutsumana seu-
raamaan Jääkäritykistöryk-
mentin ampumaleiriä Häti-
lässä 22. huhtikuuta. Ohjelma 
alkoi KRHK:n hyökkäysam-
munnalla, joka lähti liikkeel-
le BMP 1 -tulenjohtovaunun 

Riihimäen kiltalaiset 
vierailivat Jääkäritykistö-
rykmentin harjoituksessa
SAMI SAARINEN

tulituksella. Päivän muuhun 
ohjelmaan kuului myös tulen-
johtoa, kevyiden- ja raskaiden 
heitinten tulitoimintaa. Ret-
ken kruunasi ampuma-alueen 
ruokalassa nautitun lounaan 
jälkeen pääsy seuraamaan 
panssarihaupitsien suora-am-
muntoja.   

Panssarihaupitsiin 
tutustumassa.

Everstiluutnantti Ville-
Veikko Vuorio on mää-

rätty Hämeen aluetoimiston 
päälliköksi Panssariprikaatiin 
1.7. lukien. Hän palvelee tällä 
hetkellä toimintakykysektorin 
johtajana Pääesikunnan kou-
lutusosastolla.

Majuri Petri Majuri on 
määrätty Tykistökoulun johta-
jaksi Maasotakouluun 1.7. lu-
kien. Hän palvelee tällä hetkellä 
sektorijohtajana tiedusteluosas-
tolla Maavoimien esikunnassa.

Uudeksi kanslian päälli-
köksi Pääesikunnan kansliaan 
on määrätty eversti Mikael 

Feldt 1. syyskuuta 2015 luki-
en. Hän palvelee tällä hetkel-
lä erityistehtävässä Pääesikun-
nan kansliassa. Aikaisemmin 
hän on palvellut muun muassa 
Tykistöprikaatin komentajana 
sekä Porin prikaatin esikun-
tapäällikkönä. Hänet ylennet-
tiin everstiksi vuonna 2012.

Everstiluutnantti Jukka 
Saarela on määrätty Karja-
lan tykistörykmentin komen-
tajaksi Karjalan prikaatiin 1. 
syyskuuta lukien. Hän palve-
lee tällä hetkellä osastopäällik-
könä Maasotakoulun koulu-
tuskeskuksessa.   

Uusiin tehtäviin
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Jääkäritykistörykmentin 99. 
perinnepäivää vietettiin Paro-
lannummella 20. maaliskuuta. 
Päivän ohjelma noudatteli vii-
me vuosien tapaa. Juhlapäivän 
aamu aloitettiin paraatikatsel-
muksella ja ohimarssilla.

Juhlalounas tarjoiltiin Va-
ruskuntaravintola Rubenissa, 
ja ennen lounasta jaettiin run-
sas joukko palkitsemisia. Pu-
heessaan JTR:n komentaja, 
everstiluutnantti Jukka Nur-
mi toi esiin, miten ammatti-
taitoinen ja motivoitunut hen-
kilöstö on rykmentin tärkein 
voimavara ajanmukaisen ka-
luston ohella. Nurmi kertoi, 
että tänä vuonna yli kymme-
nen vuoden tauon jälkeen voi-
daan taas rykmentissä aloit-
taa joukkojen kertausharjoi-
tukset. Syksyllä järjestettävä 
panssarihaupitsipatteriston ja 
kranaatinheitinkomppanian 
kertausharjoitus onkin Nur-
men mukaan rykmentille suu-
ri voimainponnistus ja samal-
la näytön paikka.  Nurmi to-
tesi, että tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnassa on kuluvana 
vuonna kaksi painopistettä. 
Mekanisoidun taisteluosaston 
tulenkäytön kehittämisprojek-
ti, jossa ollaan jo loppusuoral-
la. Pääosa uusista digiradiois-
ta, ammunnanhallintajärjes-
telmistä, paikantamislaitteista 
ja modernisoiduista komento-

paikkapanssarivaunuista saa-
daan kuluvana vuonna koulu-
tuskäyttöön. Johtamisjärjestel-
män osalta testataan yhtymän 
uutta viestijärjestelmää, niin 
kutsutta M18:aa ja sen sijoitta-
mista MTLB-alustalle. Evers-
tiluutnantti Nurmen mukaan 
testaus tähtää uuden viestijär-
jestelmän joukkotuotannon 
aloittamiseen ensi vuoden ai-
kana. M18-viestijärjestelmä li-
sää taistelunkestävyyttä ja häi-
rinnänsietokykyä merkittäväs-
ti verrattuna nykyiseen viesti-
järjestelmään.

Uudella perinnetykillä 
on vaiherikas historia
Poikkeuksen juhlapäivän pe-
rinteiseen ohjelmaan toi ar-
vokas Jääkäritykistörykmen-
tin uusimman perinnetykin, 
152 mm telakanuunan mallia 
1991 paljastaminen. Telaka-
nuunan paljastuspuheen piti 
Panssariprikaatin Elektroni-
sen sodankäynnin keskuksen 
johtaja, everstiluutnantti Juk-
ka Laakso. Hän oli käynnis-
tämässä telakanuunakoulu-
tusta rykmentissä 1990-luvun 
alussa. Everstiluutnantti Laak-
so toimi tuolloin telakanuuna-
kurssin johtajana sekä harjoi-
tuksissa telakanuunapatteris-
ton komentajana.

Kaksikymmentä vuotta sit-
ten everstiluutnantti Jarmo Pel-

tolan ollessa komentajana Jääkä-
ritykistörykmentissä päätettiin 
aloittaa telakanuunakoulutus. 
Telakanuunat olivat tulleet 
maahan vanhan idän kau-
pan viimeisinä toimituksina 
1990-luvun alussa. Kauppaso-
pimukseen kuului normaaliin 
tapaan käyttäjien peruskoulu-
tus myyjän toimesta. Eversti-
luutnantti Laakso kertoikin pu-
heessaan seikkaperäisesti vaihe-
rikkaasta koulutusmatkasta Pie-
tariin ja telakanuunakoulutuk-
sen käynnistämisestä. Laakson 
mukaan koulutusmatkaa jou-
duttiin lykkäämään useampaan 
otteeseen myyjän taholta. Mat-
ka toteutui kuitenkin viimein 
syyskuussa 1995, ja matkaan 
lähti 20 hengen delegaatio ma-
juri Matti Haaviston johdol-
la. Koulutus tapahtui kuului-
sassa Pietarin Tykistöakatemias-
sa ja se kesti 20 päivää. Kurssin 
johtajana toimi luutnantti Ken 
Laakkonen (JTR) ja asepuo-
lesta vastasi teknikkokapteeni 
Matti Peltola (PSPRE). Kurs-
sin lopuksi suoritettiin perintei-
set korttikokeet. Ajokortteihin 
tuli erikoismerkinnät: johtaja 
13 ja ajaja 38. 

Laakso kertoi, että ryhmän 
palattua takaisin Suomeen al-
koi erittäin tiivis kahden kuu-
kauden ajanjakso, jonka aikana 
luettiin läpi kalustokäsikirjat, 
verrattiin kurssilla tehtyjä muis-

tiinpanoja, korjattiin materiaa-
lin epäjohdonmukaisuuksia se-
kä tehtiin puuttuvaa materiaalia 
seuraavalla viikolla alkavaa va-
rusmiesten vaunukurssia varten.

”Ase osoittautui 
vakaaksi ja tarkaksi”
Laakso kertoi, että ensimmäiset 
koeammunnat telakanuunal-
la suoritettiin kuitenkin jo ke-
sällä 1994 Rovajärvellä mutta 
ainoastaan yhdellä tykillä. Ke-
sällä 1995 toteutettiin henkilö-
kunnan ammunnoissa kahden 
tykin koeammunnat ja saatiin 
runsaasti kokemuksia sen toi-
minnasta ja esimerkiksi latauk-
sen sähkönsyötön häiriöistä ko-
vapanosammunnoissa. Laakso 
kertoi, että muun muassa am-
pumataulukoista löydettiin sys-
temaattinen virhe, mikä edel-
lytti 1 piirun lisäämistä korolu-
kemaan. Sisältä ladattaessa am-
muttiin keskimäärin 14 sekun-
nin väliajoin, kun maasta ladat-
taessa laukausten väli oli noin 
50 sekuntia ja ymmärrettäväs-
ti vauhti hidastui seuraavilla la-
tauskerroilla, kun kranaatilla oli 
painoa 46 kg ja kartussilla sa-
moin. Kenttäkokeessa todettiin 
myös se, että taistelutilaan ei saa 
viedä mitään, mikä ei ole sin-
ne asianmukaisesti kiinnitetty. 
Laakson mukaan ase osoittau-
tui tarkaksi ja tuliasemassa erit-
täin vakaaksi. Koeammuntojen 

152TELAK91 vartioi 
Jääkäritykistörykmenttiä
SIRKKA OJALA
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seurauksena saatu kaluston käy-
tön ammattitaito ja osaaminen 
yllättikin Pietarissa venäläiset 
kouluttajat täysin.

Laakso sanoo olevansa yl-
peä siitä, että hänellä ja hänen 
ryhmällään on ollut etuoikeus 
olla mukana tekemässä osal-
taan suomalaisen panssarity-
kistön historiaa.

Tähän on syytäkin, sillä 
he ottivathan uutta kalustoa 
käyttöön, kouluttivat kahden 
eri panssarityypin henkilöstön 
toiselle kalustolle sekä järjesti-
vät kertausharjoituksen, jossa 
yhdistettiin varusmiehet ja re-
serviläiset kiinteiksi ryhmiksi.  
Laakson mukaan palaute oli 
erinomainen molempien kou-
lutusryhmien osalta. Laakso 
myös kertoi telakanuunakou-
lutuksen saaneiden varusmies-
ten olleen ylpeitä kalustostaan 
ja osaamisestaan; sillä yhdistyi-
väthän panssarikaluston ja ras-
kaan tykistön perinteet oivalli-
sella tavalla. 

152TELAK91 kanuunoita oli 
kaikkiaan kuusitoista, mutta 
niistä vain kaksi jätettiin 
jälkipolvien ihailtavaksi ja ih-
meteltäväksi ja loput neljätoista 
romutettiin. Toinen museoitava 
telakanuuna sijoitetaan kesä-
kuulla 2015 Museo Militarian 
ulkonäyttelyalueelle museovie-
raiden ihailtavaksi.

Komentaja Jukka Nurmi tarkasti joukot ennen ohimarssia kapteeni Juuso Welinin kanssa.

  Jääkäritykistörykmentin komentaja everstiluutnantti Jukka Nurmi leikkaamassa nauhaa.
Vuoroaan odottaa  everstiluutnantti Jukka Laakso.

Nauhanleikkaajat. Vasemmalta kapteeni Ari Suontausta, kapteeni Tuomo Ali-Vehmas, kapteeni 
Mika Vesikko, everstiluutnantti Jukka Nurmi ja everstiluutnantti Jukka Laakso.

Perinteinen komentajakuva perinnepäivään komentajan, everstiluutnantti Jukka Nurmen vieraiksi saapu-
neista rykmentin entisistä komentajista. Kuvassa vasemmalta everstiluutnantti evp Raimo Koskela, eversti 
evp Jouko Huhtala, kenraali Ilkka Ranta, everstiluutnantti Jukka Nurmi, kenraalimajuri Jarmo Peltola ja 
everstiluutnantti Mika Holma. Jatkuu sivulle 22 >>
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>> Jatkoa sivulta 21

Jääkäritykistön Kilta huomioi päiväjuhlassa kolme ansioitunutta 
JTR:n varusmiestä. Komentaja, everstiluutnantti Jukka Nurmi 
allekirjoittaa Jääkäritykistön Killan kunniakirjoja työhuoneessaan 
perinnepäivän aamuna.

Nauhan leikkaamiseen käytetyt jättimäiset Fiskarsin sakset kehystetään 
perinnehuoneen seinälle.

Rykmentin lippu paraatikatselmuksessa. Puheenjohtajat vaihtavat kuulumisia. Vasemmalta Lah-
den Seudun Tykistökillan puheenjohtaja Jorma Sovi-
nen, Jääkäritykistön killan 2. varapuheenjohtaja Pekka 
Ahonen ja Riihimäen Seudun Tykistökillan puheenjohtaja 
Juha Vatsia.

Puolustusvoimien Varusmiessoittokunta viihdytti 
hienoilla esityksillään. 22



Luotiaseiden piippujen valmis-
tuksella on Suomessa vahva pe-
rinne. Tikkakosken kivääriteh-
das ja Valmet ovat tunnettua 
historiaamme, kuten nykyisen 
menestyksekäs Sakokin Riihi-
mäellä, mutta pienemmillä ase-

 Tykkejä Kuortaneelta
ERKKI WUOLIJOKI

Ruotsilla oli Pohjanmaalla kesällä 1808 10 000 miehen 
armeija vastassaan 8000 venäläistä so  lasta. Joukkomme 
onnistuivat saavu  amaan Lapualla ja Kuortaneella maineik-
kaan voiton vihollisesta. Tämä oli Suomen sodan maineik-
kaimpia taisteluita. Mustaruu  tykeillä oli merki  ävä osuus 
voitossa.

Pohjanmaan tykkimaine on nyt saanut uuden vahvistuksen. 
Asialla on nuori yri  äjä Arto Peurala, joka on asepajassaan 
valmistanut Suomen sodan aikakauden perinteisen ken  ä-
kanuunan.

pajoillakin on sanansa sanotta-
vana varsinkin rata-aseittemme 
valmistuksessa. Kysyntää yk-
silöllisille kivääreille on maas-
samme aina ollut.

Etelä-Pohjanmaalla Kuor-
taneella aloittanut Peuralan 

asepaja on erikoistunut it-
se valmistettuihin kivääreihin 
ja varsinkin niiden piippujen 
työstöön. Piippujen vaihdot 
omistamiensa hellimiin ja tut-
tuihin luottoaseisiin on yleis-
tynyt. Kun vanhasta hyvästä ei 
tahdota luopua, vaikka piipun 
tarkkuus ei enää vastaisikaan 
ajan vaatimuksia, on piipun-
vaihto oiva ratkaisu. 

Arto Peurala valmistui ase-
seppä-artesaaniksi Ikaalisista. 
Elinkeinoluvan saamisen jäl-
keen oli ammatinvalinta sel-
vä. Muun ammattiin liittyvän 
tarpeiston mukana Peuralal-
le kulkeutui myös kanuuna-
pora. Peurala valmistaa mit-
tatilauspiippuja ja putkia las-
tuamismenetelmällä, joka so-
veltuu juuri pienten sarjojen 
työstöön.

Peurala voi valmistaa lait-
teistollaan käytännöllisesti 
kaiken kaliiperin metsästys-
piippuja – aina 50 millin mus-
taruutikanuunoihin asti. 

Vaikka kuvan tykki näyt-
tää pienikokoiselta ja kevyeh-
költä, kertyy sille painoa alun 
toista sataa kiloa, joten liikut-
telu ei aivan takaluukussa suju. 
Koska ase on, kuten sen kuu-

luukin olla, rihlaton, ei am-
pumatarkkuus ole kiväärien 
luokkaa. Silti pistoolitauluun 
50 metrin matkalta parhailla 
mustaruutitykeillä kyllä mus-
talle osuu. Perinneammun-
noissa ja juhlatilaisuuksissa voi 
tykillä kuitenkin juhlistaa tun-
nelmaa. 

Koska mustaruutiammun-
ta on Suomessakin jo voimis-
saan, saamme varmaan näh-
dä, kuulla ja haistaa musta-
ruutitykkien toimintaa tule-
vaisuudessa monissa yleisö-
tapahtumissa ja kilpailuissa. 
Yksi mahdollisuus tutustua 
mustaruutitykkeihin on kesä-
kuun lopulla Sipoossa järjes-
tettävä mustan ruudin SM-
kisa, jonne historiasta kiin-
nostuneiden kannattaakin 
suunnistaa. 

Lisätietoja: 
Danielson-Kalmari, J.R. Suomen 
Sota ja Suomen sotilaat. Weilin 
& Göös Helsinki 1896 Björlin G. 
Finska kriget. Norstedt Tukholma 
1883. Peurala A. Henk.koht tie-
donanto ja hyväksyntä 26.4.2015. 
Suominen M. Piipunvalmistusta 
uudessa sukupolvessa. SML:n 
julkaisu Jahti 2/2015. 

Arto Peurala ja 
ken  äkanuuna.

Jääkärikoulutuksen 
100-vuotismuistoa 
juhlittiin Saksassa

Jääkäritykistörykmentin edustajat 
Hohenlockstedtissa Saksassa Jääkärit 
100 vuotta -tapahtumassa vasemmalta: 
everstiluutnantti Jukka Nurmi, yliker-
santti Sami Nuottakari ja kapteeni Aki 
Aarikka. Kuva: Puolustusvoimat.

Jääkärikoulutuksen alkamisen 
100-vuotismuistoa juhlittiin 26 -28. 
helmikuuta Hampurissa ja Hohen-
lockstedtissa. Juhlien päätapahtuma 
oli 28. helmikuuta järjestetty perin-
teinen kunnianosoitus jääkärimuis-
tomerkillä Hohenlockstedtin muis-
tolehdossa. Tilaisuuteen osallistuivat 
kunniayksikkö Saksan, Viron ja Suo-
men puolustusvoimista. Suomalai-
nen kunniayksikkö koostui maa- ja 
merivoimien jääkäriperinteitä vaali-
vien joukkoyksiköiden lipuista kun-
niavartioineen ja komentajineen sekä 
varusmiehistä kootusta kunniajouk-
kueesta.   
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LoppukiriLoppukiri
OSA 4
TEKSTI:VERNE HARTIKAINEN JA JESSE AHONEN 
KUVAT: ASSER POURU

Tulikomentoja-lehden edelli-
sen numeron ilmestyessä va-
rusmiespalvelustamme oli vielä 
noin puolet jäljellä, mutta nyt 
aamuja on enää 39. Muutettu-
amme Vekaranjärveltä Niini-
saloon kranaatinheitinkomp-
panian tiloihin aloitimme kau-
an odotetun kansainvälisen 
koulutuskauden. KV-kausi on 
ollut tahdiltaan välillä erittäin 
tiukka, mutta yksikkömme 
on pysynyt hyvin mukana, ja 
olemme saavuttaneet koulutus-
tavoitteemme hienosti.

Kansainvälisyyttä 
Kankaanpäässä
Kansainvälisen koulutuksen 
ensimmäisiä huippuhetkiä oli 
uusien ja painavien varustei-
den kuittaaminen. Ensimmäi-
set viikot Niinisalossa koostui-
vat oppitunneista, rynnäkkö-
kivääriammunnoista ja liikun-
nasta. Ensimmäisessä komp-
paniaharjoituksessa pääsimme 
tutustumaan uusiin majapaik-
koihimme: Camp Presidenttiin 
ja Wolf ’s Deniin, cämppeihin, 
joiden avulla simuloidaan toi-

mimista ulkomailla. Cämp-
pien uudet majoittumistilat 
runkopatjoineen ja suihkui-
neen toivat mukavaa vaihtelua 
Vekaralla vietettyihin hytisyttä-
viin telttaöihin.

Harjoitukset tekevät 
mestareita
Koulutuskautemme koos-
tuu erityyppisistä harjoituk-
sista. Harjoitusten tehtävänä 
on harjaannuttaa meitä toi-
mimaan ulkomailla kriisin-
hallintatehtävissä sekä osana 
Suomen puolustusta. Komp-
paniaharjoituksissa olemme 
harjoitelleet kriisinhallinta-
tehtävissä eteen tulevia tilan-
teita kuten ajoneuvojen/hen-
kilöiden tarkastuksia, toimin-
taa kohdatessa improvisoitu 
räjähde ja mitä on otettava 
huomioon jalka- ja ajoneu-
vopartioissa. Rastikoulutus-
muodossa tapahtunut koulu-
tus on laajentanut tietämys-
tämme lääkinnästä, jonka pe-
rusteet opimme jo peruskou-
lutuskaudella Vekaranjärvellä. 
Yksi komppaniaharjoituksista 

oli barettimerk-
kikoe, jonka lä-
päisseet ovat oikeutettu-
ja kantamaan kultaista baret-
timerkkiä. ”Barettimarssi” oli 
henkisesti ja fyysisesti rankin 
harjoitus koko vuotena, sillä 
kahden päivän yhtäjaksoinen 
valvominen ja marssiminen 
aiheutti vahvimmissakin uu-
pumista. Palkinnoksi verisistä 
nirhaumista ja rakoista saim-
me painaa seuraavana päivä-
nä barettiimme kruunullisen 
leijonan. 

Ampumaharjoitusten pää-
painona on ollut sodanajan 
joukkojen kouluttaminen. 
Harjoituksissa olemme syven-
täneet oppejamme toimimi-
sesta tehokkaana AMOS-kra-
naatinheitinpanssariajoneuvo-
kompaniana. Olemme myös 
saaneet laajan koulutuksen eri 
käsiasetyypeistä. Pistooli- ja 
haulikkoammunnat piristivät 

muuten 
niin kaava-
maista ja laimeaa 
ampumaratatoimintaa, e i -
vätkä amoksen kovapanosam-
munnatkaan ole mielekkyy-
dessä toiseksi jääneet. Ampu-
maharjoitukset ovat olleet oi-
via tilaisuuksia nähdä komp-
panian yhteen hitsaantunut-
ta toimintaa ja ryhmähenkeä, 
sillä harjoituksissa olemme 
olleet ”omillamme” huollon 
hoitaessa kaiken ruuasta polt-
toöljyyn.

 Peruasioiden, kalus-
ton, ja toimintamallien tul-
tua tutuksi oli aika siirtyä aina 
vain sovelletumpaan harjoit-
teluun. Kriisinhallintaharjoi-
tuksissa tunnelma on lähen-
nellyt konfl iktialueen hekti-

  Heko
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Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry:n vuoden In-

ternetsivut -kilpailussa myön-
nettiin Jääkäritykistön Kilta 
ry:n verkkosivustolle tunnus-
tus vuoden Internetsivut.  Pal-
kittu sivusto löytyy osoitteesta 
www.jaakaritykistonkilta.fi 

Sivusto avattiin maaliskuun 
lopulla 2015 ja sivujen ulkoi-
nen ilme ja toteutus ovat killan 
tiedottajana toimivan Sirkka 
Ojalan käsialaa. Sivusto pyörii 
helposti päivitettävällä Yhdis-
tysavaimen kotisivupohjalla. 

Tulikomentoja-lehti sai 
myös kunniamaininnan Vuo-
den kiltalehti -kilpailussa 
2014. Kunniamaininta an-

MPKL palkitsi 

nettiin juhlalehdessä 4/2015 
julkaistulle ”Jääkärien jäljil-
lä” artikkelille. Artikkelin on 
kirjoittanut vakuutusneuvos 
Harri Kainulainen.   

syyttä, ainoastaan sää on estä-
nyt täysimittaisen ”larppauk-
sen”, sillä luminen ja mutai-
nen maa on ollut kaukana ete-
län hiekka-aavikoista. Harjoi-
tuksissa jokin joukkue tai ryh-
mä saattaa olla liikkeellä koko 
yön, vaikkapa partioimassa lä-
hialueilla. Seuraavan päivän he 
vuorostaan nukkuvat ja huol-
tavat, kun joku toinen jouk-
kue hoitaa partiointia. Samat 
syklit koskevat kaikkia muita-
kin leirin tehtäviä, kuten port-
tivartiota ja tilannekeskusta. 
Tällä tavoin jokainen soturi 
jaksaa kantaa kortensa kekoon 
vaikka läpi yön, kun tietää 
pääsevänsä määrättynä kellon-
aikana lepäämään. Rutiinin-
omaiseksi ei tilanne ole kos-
kaan muuttunut, sillä keskel-
lä yötä tapahtuvat tuliylläköt 
kohti porttivartiota tai par-
tiolla sattunut tienvarsipom-
min räjähdys on pitänyt mie-
het valppaina. Hienona lisä-
nä olemme saaneet harjoituk-
siimme useasti NH-90-kulje-
tushelikopterin käyttöömme. 
Sillä tapahtuneet potilasevaku-

oinnit ja joukkojensiirrot ovat 
nostaneet harjoituksen mie-
lekkyyttä. Kriha-harjoitusten 
loppukokeena voidaan pitää 
11.5.–15.5.2015 järjestettyä 
NEL 1 -harjoitusta, jonka tar-
koituksena oli testata komp-
paniamme NATO-yhteen-
sopivuutta. Monikansallisen 
evaluointijoukon tarkkaillessa 
suoriuduimme perusvarmasti 
kriha-harjoituksissa opituista 
tilanteista ja saimme yhteenso-
pivuusmerkinnän.

Loppukiri
Vaikka aamuja on enää 39, ei 
se tarkoita sitä, että olisi ai-
kaa heittäytyä punkan pohjille 
laiskottelemaan. Edessämme 
on vielä yksi ampumaharjoi-
tus ja koko vuoden loppukoe: 
Saber Strike 2015 Latviassa. 
Kolmeviikkoisessa harjoituk-
sessa toimimme yhteistyössä 
Yhdysvaltojen ja Itä-Euroopan 
mai den sotajoukkojen kanssa. 
Harjoituksesta tulee varmas-
ti mielenkiintoinen kokemus, 
mutta siitä lisää seuraavassa 
numerossa.   

MUSEOMESTARIN KYMPPI
Kysymykset laati Museo Militarian 
museomestari Ilkka Vahtokari.

YMPPI

1. Minä vuonna perustettiin Ruotsin vallan ajan (n. 1150- 1809) 
suomalaisista koottu tykistöjoukko Kuninkaallinen Suomen 
Tykistörykmentti?    a) 1721 b) 1794 c) 1802 

2. Mikä seuraavista aseista ei kuulunut tykkimiehen aseistuk-
seen 1808–1809 käydyssä Suomen sodassa?
a) Piilukkokivääri b) Hukari c) Karapiini

3. Mikä tykistöjoukko sijaitsi Riihimäellä 1950-luvulla?
a) Karjalan Prikaatin kenttätykistöpatteristo b) Mittaus-
patteristo c) Porin Prikaatin kenttätykistöpatteristo

4. Tykistökoulu oli toiminnassa vapaussodan aikana kahdella 
paikkakunnalla, ensin Pietarsaaressa 18.2 alkaen. Minne 
koulu siirtyi huhtikuun 6. päivänä?
a) Hämeenlinnaan b) Tuusulaan c) Tampereelle 

5. Tykistönkenraali Vilho Petter Nenonen on syntynyt 6.3.1883 
Kuopiossa. Mikä oli hänen isänsä ammatti? 
a) Tiedemies b) Sotilas c) Eläinlääkäri

6. Milloin kilpailtiin ensimmäisen kerran tykistönkenraali V.P. 
Nenosen kiertopalkinnosta? 
a) Talvileirillä 1954 Niinisalossa b) Kesäleirillä 1954 Rovajärvellä 
c) Kesäleirillä 1956 Rovajärvellä

7. Mikä yhteinen tekijä yhdistää seuraavia tykkimiehiä: Osmo 
Laakso, Paavo Paajanen ja Leevi Moisander? 
a) Palvelleet samassa yksikössä (KTR 23:ssa) jatkosodassa b) 
Ovat Mannerheim-ristin ritareita c) Olivat tulenjohtajia Tali-Ihanta-
lan taisteluissa kesällä 1944.

8. Jatkosodan ns. hyökkäysvaiheessa kesästä 1941 jouluun 
1941 Suomi sai sotasaalistykkejä huomattavan määrän. 
Kuinka paljon?     a) n. 350 b) n. 500 c) n. 800 kpl

9. Vuonna 2010 YK:n aseidenvientitilaston mukaan merkittä-
vin tykistöasetoimitus on ollut 223 M109-panssarihaupitsin 
toimitus Saksasta. Mikä oli ostajavaltio?
a) Kreikka b) Tšekki c) Ukraina

10. Tykistökoulun johtaja vaihtuu 1.7.2015. Kuka ottaa vastaan 
johtajan tehtävät?
a) MAJ Harry Herranen b) MAJ Jukka Saarela c) MAJ Petri Majuri

Vastaukset 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8c, 9a, 10 c

Pyrstö
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Kurssi Niinisalossa 

Ensimmäinen harjoitus jär-
jestettiin Niinisalon varus-
kunnassa helmi- maaliskuun 
vaihteessa Satakunnan MPK:n 
kurssina. Kaksipäiväisen kurs-
sin aiheena oli tulenjohto-, ta-
so- ja viestitoiminta. Koulut-
tajina toimivat Tuomo Aho, 
Aki Kinnunen, Matti Lappa-
lainen, Kalle Niemi, Aki Pie-
sala ja Jari Pitkämäki. 

Kalle palautti mieliin piirun 
ja asteen merkityksen tykistön 
toiminnassa sekä tulenjohto- 
ja tasotyöskentelyyn tarvitta-
vat perusteet. Muun muassa 
sääsanoma ja sen vaikutukset 
lentoradan korjauslaskelmaan 
eri panoksille käytiin läpi. 
Kurssin aikana harjoiteltiin 
patterin tason ja tulenjohto-
tason tekemistä ja siihen 
liittyviä tarpeellisia asioita. 
Kurssilla perehdyttiin myös 
tykistön käytön perusteisiin.

Jari Pitkämäen opastuk-
sella käytiin läpi stereoetäi-
syysmittarin toimintaa. Mat-

ti Lappalainen esitteli sota-
aikaisiin 155 mm ammuksiin 
liittyviä asioita. Aki Piesala 
piti esitelmän sota-aikaisis-
ta puhelimista ja johtotyös-
sä käytetyistä materiaaleista 
ja esitteli puhelinryhmän ko-
konpanon sekä miesten tär-
keimmät tehtävät.

Tuomo Aho puolestaan pi-
ti luennon sota-aikaisen ty-
kistön tulenjohtoryhmän ko-
koonpanosta ja siihen kuulu-
vien miesten tehtävistä ja kävi 
läpi, miten tulenjohtoryhmän 
radioryhmä sota-aikana toimi. 
Tuomolla oli mukanaan myös 
Asa-radion valmistama sota-
aikainen kunnostettu tykistön 
tulenhohtoradio eli P-12-15, 
joka tunnetaan myös tyyppi-
merkinnällä VRGK. Kurssilla 
tutustuttiin radion toimintaan 
ja ominaisuuksiin.

Kurssi Kurikassa
Toinen kaksipäiväinen kurs-
si järjestettiin Kurikassa huh-
tikuun puolivälissä niin ikään 
MPK:n kurssina, tällä kertaa 

kuitenkin Etelä-Pohjanmaan 
Kotu-yksikön alaisuudessa. 
Kurssin aiheena oli valmistel-
la 22.8. pidettävän asemaan-
ajonäytöksen tuliasema-alue ja 
harjoitella näytöstä. Niinisa-
lon varuskunnasta saatiin tu-
kipyyntönä näytöksen harjoi-
tuksiin tarpeellista materiaa-
lia. Harjoituksen vetäjänä toi-
mi Tuomo Aho. Hän oli orga-
nisoinut paikalle sota-aikaista 
kalustoa muun muassa Tampe-
reelta Citroen tykinvetokuor-
mavaunun vm. 1941, Ilmajo-
elta Chevrolet Master vm. 39 
-häkäpönttökuormavaunun se-
kä Somerolta McCormick-te-
latraktorin vm. 1938, jota käy-
tetään näytöksessä tykkien ase-
miin vetämiseen.

Harjoitusta oli valmistel-
lut koko joukko ihmisiä ym-
päri Suomea, muun muassa 
paikallisien reserviläisjärjes-
töjen puheenjohtajat Mikko 
Säntti ja Sami Kuntola. 

Lauantaina rakennettiin 
kenttälinnoitettu ja liikun-
tasota-mallinen tykkiasema 

Matti Lappalaisen johdol-
la. Tuomo oli tulostanut SA-
kuvista sota-aikaisia tykki-
asemien kuvia. Käytössä oli 
myös sota-aikaiset tykkiase-
man piirustukset, jotka saa-
tiin Museo Militariasta. Tyk-
kiasema tehtiin piirustuksia 
ja valokuvia soveltaen. Hi-
kihän siinä tuli, kun ruvet-
tiin hommiin, mutta ei se hai-
tannut. Tykkiasemat valmis-
tuivat ripeästi. Tosin apuna 
olivat muun muassa kaivin-
kone ja moottorisaha, koska 
haluttiin välttää näytösporu-
kan mahdolliset miestappiot. 
Tulenjohto-, patteri- ja pat-
teristotasot tehtiin lauantaina 
ja viimeisteltiin sunnuntai-
na.  Tulenjohtotason mallina 
toimi Museo Militariasta saa-
tu kuva aidosta sota-aikaises-
ta tulenjohtotasosta. 

Lauantaina iltapäivällä 
päästiin jo harjoittelemaan it-
se tapahtumaa. Paikalle ha-
ettiin jo osittain kunnostettu 
155 H 17 -haupitsi. Se kyt-
kettiin Citroen-kuorma-au-

Raskas patteristo 1:n 
näytöksen valmistelua
TUOMO AHO

Kurikassa elokuun 22. päivänä järjeste  ävän Raskas pa  eristo 1:n asemaanajo-
näytöksen valmistelut ovat jatkuneen kahdella harjoituksella keväällä 2015. 

Asemien tekoa. 
Kuva Sofi a Björklund.
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ton perään ja tykkiryhmät pää-
sivät harjoittelemaan käytän-
nön toimia. Jussi Kuortti ve-
ti tykkiä koemielessä Citroe-
nilla, ja kaikki toimi hienosti. 
Tykki ajettiin McCormick-te-
latraktorilla sekä kenttälinnoi-
tettuun että liikuntasota-aikai-
seen asemaan harjoitusmieles-
sä useampia kertoja. Myös te-
latraktori toimi hienosti. Sitä 
oli koneenkäyttäjä Matti Leh-
to huoltanut ja kunnostanut en-
nen harjoitusta.

Paikalle pystytettiin pari 
puolijoukkuetelttaa, ja osa po-
rukasta yöpyi niissä. Saunassa 
ja uimassa käytiin Kurikan Jää-
histen saunalla, joka oli kävely-
matkan päässä näytösalueelta.

Sunnuntaihin herättiin sa-
teisissa tunnelmissa, mutta sii-
tä huolimatta harjoituksia jat-
kettiin. Paikalla kävivät myös 
Jyri ja Viljo Koivuluoma so-
ta-aikaisella Chevrolet Master 
vm. 39 -häkäpönttökuorma-
autollaan, joka tulee esiinty-
mään itse tapahtumassa. Toi-

saalta oli hyväkin, että satoi. 
Näin saatiin kokemusta toimi-
misesta sadeolosuhteissa.

Tervetuloa Kurikkaan! 
Viikonloppu oli varsin antoisa. 
Kesällä harjoitellaan vielä ker-
ran, että saamme kaiken hiottua 
valmiiksi 22.8. pidettävään näy-
tökseen. Muonitukset hoituivat 
molempina päivinä korpisotu-
rin kenttälounas -periaatteella. 

Näytökseen ovat tervetullei-
ta kaikki, jotka ovat kiinnostu-
neita jatkosota-aikaisesta tyk-
kitoiminnasta. Erityisen terve-
tulleita ovat henkilöt, jotka ta-
valla tai toisella ovat olleet te-
kemisissä sota-aikana Raskas 
patteristo 1:n kanssa.  Heidät 
toivotetaan tervetulleeksi kut-
suvieraiksi ja heitä pyydetään 
ilmoittamaan tulostaan Tuomo 
Aholle 14.8. mennessä. Puh: 
050-392 6118.

Tapahtumasta on lisätietoa 
Facebookissa: 
https://www.facebook.com/sto1   

Näytösporukkaa McCormick-telatraktorin ja 155 H 17 -tykin edustalla. 
Henkilöt vasemmalta oikealle: Matti Lehto, Petri Peltola, Krister Son-
tag, Antti Komulainen, Tuomo Aho, Panu Korhonen, Petri Soini, Joni 
Karhu, Aki Piesala, Tuntematon sotilas, Markus Helenius ja Joonas 
Mantila. Kuva Petri Soini. 

Kenttälinnoitettu asema valmis. Tykkiä 155 H 17 sovitetaan asemaan 
ensimmäistä kertaa. Kuva Sofi a Björklund.
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TEKSTI: SIRKKA OJALA JA SAMUEL FABRIN
KUVAT: SIRKKA OJALA

Kesän 2015 vaihtuvat 
näyttelyt 

Museo Militarian kesään kuu-
luu näyttelyiden osalta myös 
kaksi uutta vaihtuvaa näyt-
telyä. Ensimmäisten suoma-
laisten saapumisesta Saksaan 
saamaan sotilaskoulutusta tu-
li 25.2.2015 kuluneeksi 100 
vuotta. Vuosi 2015 on myös 
Jean Sibeliuksen syntymän 
150-vuotisjuhlavuosi. Museo 
Militariassa juhlavuosi huomi-
oidaan helmikuussa avatulla 
näyttelyllä Jääkärit ja Sibelius. 

Toinen perusnäyttelyä täy-
dentävä vaihtuva näyttely liit-
tyy Lapin sotaan. Usein vä-
hälle huomiolle jäävän Lapin 
sodan päättymisestä on 27.4. 
kulunut 70 vuotta. Museon 
Tykkihallissa avautui Kansal-
lisena Veteraanipäivänä vaih-
tuva näyttely Torniosta Kilpis-
järvelle – Lapin sodan vaiheita 
1944–1945, jossa käsitellään 
erityisesti suomalaisten Torni-
oon 1.10.1944 tekemää mai-
hinnousua sekä etenemiseen 
liittyvää laajaa raivaus- ja yli-
menotoimintaa. 

Museon perusnäyttelyn 
osalta ajankohtaisia ovat vielä 
kolmannen kerroksen nykyai-
kaa esittelevän osion täydentä-
minen lopulliseen kuntoon se-
kä esinetekstien uusiminen ja 
täydentäminen. 

Museon perusnäyttelyn toi-
sen kerroksen Mannerheim-
osiossa on kesän ajan esillä Sota-
museolta lainattu sinkkiarkku, 
jota käytettiin Sveitsissä kuol-
leen marsalkka Mannerheimin 
Suomeen kuljettamiseen. 

Kiltojen talkoopäivässä 
sirkkeli soi ja sora lensi
Lauantaina 23. toukokuuta 
museo järjesti ensimmäisen ty-

Museon kesäkausi käynnistyi jo toukokuussa, kun kou-
lulaisten luokkaretkiryhmät ryntäsivät Linnanniemeen 
sankoin joukoin. Talven aikana museon näy  elyitä 
onkin rakenne  u ahkeras  , ja nyt esillä on runsaas   
uu  a katso  avaa myös kesälomansa aikana museossa 
vieraileville.

kistö-, pioneeri- ja viestikilta-
laisten yhteisen talkoopäivän.  
Päivä onnistui yli odotusten,  
ja museomestari Ilkka Vah-
tokari kertoi olevansa todella 
tyytyväinen kiltalaisten työpa-
nokseen. Onnistuneen talkoo-
päivän ansiosta häneltä ja mu-
seon vahtimestari Kai Venhol-
ta säästyy nyt useita työpäiviä 
muihin tehtäviin. 

Talkoopäivään osallistui 
kaikkiaan 34 kiltalaista eri 
puolilta Suomea.    Kaukaisim-
mat osallistujat olivat Pohjan 
Pioneerikillan jäsenet ja yksi 
Pohjois-Suomen Tykkimies-
killan jäsen. Päivään osallis tui-
vat  myös Kankaanpään Seu-
dun Tykistökilta, Riihimäen 
Seudun Tykistökilta, Jääkäri-
tykistön Kilta, Mittamies- ja 
Topografi kilta sekä Perinne-
radio-osaston/Suomen radio-
amatööriliiton jäsenet. Mu-
seo kiittää lämpimästi kaikkia 
kiltalaisia, jotka antoivat oman 

työpanoksensa talkoopäivänä. 
Yhteistyössä on voimaa.

Museoharjoittelija 
museon kulisseissa
Hämeenlinnalainen 19-vuo-
tias Heidi Kuisma suoritti 
Koulutuskuntayhtymä Tavas-
tian opintoihin liittyvän vies-
tintäharjoittelujakson Museo 
Militariassa 22.4.–27.5.2015.

Harjoittelujaksonsa aika-
na Heidi pääsi tutustumaan 
museomaailmaan monelta eri 
kantilta. Heidi muun muas-
sa laati museolle markkinoin-
ti- ja viestintäsuunnitelmaa, 
avasi museolle Instagram -ti-
lin, teki tapahtumatiedotteita, 
suunnitteli ja ohjasi koululais-
ten museosuunnistuskierrok-
sia ja osallistui myös asiakas-
palvelutehtäviin sekä Militaria 
Shopin tuotteiden myyntityö-
hön. Kokoustilojen järjestely-
tehtävätkin tulivat kuukauden 
aikana tutuiksi. Myös maala-

ushommat  onnistuivat - Hei-
din maalausjälki olikin muse-
on vahtimestari Kain mukaan 
parempaa kun monen ammat-
tilaisen. Heidin ohjaajana toi-
minut museomestari Ilkka 
Vahtokari on erittäin tyyty-
väinen Heidin museolle anta-
maan työpanokseen.

Museokortti – Kaikkien 
aikojen kortti
5. toukokuuta markkinoille 
tuli  Suomen Museoliiton ide-
oima Museokortti. Kortti on 
henkilökohtainen pääsylippu 
vuoden ajan lähes 200 museo-
kohteeseen ympäri Suomea. 
54 euroa maksavan kortin voit 
ostaa myös Museo Militarias-
ta. Museokortin tavoitteena 
on kannustaa ihmisiä vierai-
lemaan museoissa entistä use-
ammin, lisätä museoiden pää-
symaksu- ja muita tuloja sekä 
lisätä museoalan näkyvyyttä. 
Museokortti on myös mainio 
lahjaidea. 

Listauksen Museokort-
ti-järjestelmässä tällä hetkel-
lä mukana olevista museoista 
löydät Suomen Museoliiton 
verkkosivustolta: http://www.
museoliitto.fi /museokorttitietoa. 
Lista kasvaa kaiken aikaa.   

Ravintola Seiskan tarjoaman 
maittavan talkoolounaan jälkeen 
kokoonnuttiin vielä ennen 
kotimatkaa Nenosen tykin eteen 
ryhmäkuvaan.
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Puh. (03) 682 4600, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 
www.museomilitaria.fi

Avoinna kesäkaudella: ma-su klo 10.00-17.00.

Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, lapset (7-17v) 4,00 €, 
ryhmät (väh. 10 hlö) 6,00 €/hlö. 

Opastusmaksu 40 € ryhmä (varattava etukäteen, 
ryhmän koko max. 50 hlö).

Viestintäharjoittelija Heidi Kuisma pääsi kurkista-
maan museon kulissien taakse.

Varokaa, perinnetutka YRJÖ liikkeellä! Museomestarin laatimassa 
päivän työlistassa oli muun muassa Mittamies- ja Topografi killan hoi-
tovastuulla olevan perinnetutka YRJÖN siirtäminen uudelle paikalle 
ulkonäyttelyalueella.

Kankaanpään Seudun Tykistökillan kiltaveljet pakkasivat Sotamuseon 
hylsyjä varastoon kuljettamista varten.

Tykki siirtyi miesvoimin uudelle paikalleen. Vastapainona ollut 
Lasse Leppiniemi antaa suuntaamisohjeita.

Militariassa ollaan päästy jo testaamaan Museokortin  lukulai-
tetta. Tykistötonttu Vilho esittelee hienoa lukulaitetta pioneeri-
tonttu Jaakolle ja viestitonttu Sepolle. 
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Raimo Pesonen
NATO HAMPAANKOLOSSA
Like 3/2015

Hyvä vai paha 
Nato, kas siinäpä 
ikuinen kysymys? 
Lähestyvät edus-
kuntavaalit, Uk-
rainan kriisi sekä 
Venäjän ja län-
nen uusi vastak-
kainasettelu ovat 
lisänneet Nato-
keskustelun kier-
roksia. Suoma-

laisten suhtautuminen Natoon ei ole kui-
tenkaan suuremmin muuttunut sitten 
1990-luvun lopun, jolloin jäsenyyttä kan-
natti kyselyissä hieman yli 30 prosenttia 
suomalaisista. Nykyään kannattajia on 
noin neljännes ja vastustajia 60 prosenttia. 
Jäsenyyden kannattajien vaikutusvaltai-
suus ja aktiivisuus pitävät keskustelun lai-
neet korkealla asetelmien sitkeästä muut-
tumattomuudesta huolimatta. Raaputta-
malla keskustelun ja Natosta luotujen ku-
vien pintaa päädytään tutkimaan Suomea 
ja suomalaisuutta.

Timo Vihavainen
VANHAN VENÄJÄN PALUU 
Otava 2014

Onko Suomella 
varaa olla ym-
märtämättä Ve-
näjää? Ukrainan 
kriisi on paljasta-
nut, miten mus-
tasukkaisesti Pu-
tinin Venäjä var-
jelee vaikutuspii-
riään. Elämme 
käännekohtaa, 
jonka jälkeen Ve-

näjä ei ole enää entisensä. Mutta onko uu-
si Venäjä vanha tuttu: laajentuva, arvaa-
maton ja vaarallinen? Mitkä ovat Venäläi-
set arvot, millainen vanha Venäjä, joka te-
kee nyt paluutaan? Suorasanainen Venäjä-
tutkija ravistelee suomalaisia huomaa-
maan, että nyt jos koskaan meidän on tar-
kasteltava Venäjää realistisesti. 
Timo Vihavainen (s. 1947) on Helsingin 
yliopiston Venäjän tutkimuksen professo-
ri. Hän on julkaissut muun muassa teok-
set Kansakunta rähmällään (1991), Opas 
venäläisyyteen (2006), Länsimaiden tuho 
(2009).

Lomalukemista aurinkoon ja puolivarjoon

Seppo Jokinen
KUOLEVAKSI JULISTETTU
CrimeTime 4/2015

Mies juoksee hen-
kensä hädässä läpi 
Tampereen kes-
kustan. Silti hän ei 
suostu paljasta-
maan poliisille vai-
noajansa nimeä. 
Kohta mies joutuu 
tahallisen päälle 
ajon uhriksi, mut-
ta pakenee paikalta 

pahasti loukkaantuneena. Se saa komisario 
Koskisen ymmälleen. Miksi mies vaikenee, 
vaikka tietää olevansa kuolemanvaarassa?

Samaan aikaan Tampereen poliisia 
työllistää ravintolassa naisia vaaniva mies, 
jonka saaliiksi joutuneet uhrit heräävät 
seuraavana aamuna oudoista paikoista eri 
puolilta kaupunkia. He eivät ole kuiten-
kaan joutuneet ruumiillisen väkivallan 
kohteeksi, ja se herättää poliisissa pelon, 
onko muutaman vuoden piilossa pysynyt 
pihkahiippari palannut kuvioihin.

Sakari Koskisen työtaakkaa ei myös-
kään helpota läheisen työtoverin kadon-
neen tyttären yhä epätoivoisemmiksi käy-
neet etsinnät.

Juha-Pekka Koskinen 
KUINKA SYDÄN PYSÄYTETÄÄN
Romaani sodasta ja rakkaudesta
WSOY 3/2014

Tsaarin kukistu-
minen tempaisee 
eversti Stendah-
lin Venäjän sisäl-
lissodan pyörtei-
siin. Suomen 
puolella isättö-
mäksi jäänyt Ju-
ho joutuu pitä-
mään huolta sis-
koistaan ja veljes-
tään - ja kanta-

maan vastuun katkeroituvasta äidistään.
Juho ja hänen Suomenlinnan vanki-

leirillä orvoksi jäänyt lapsuudentoverin-
sa Laura ponnistelevat kohti unelmiaan. 
Asekaupan varjoissa raha ja rakkaus pyr-
kivät eri suuntiin. Mannerheimin luotto-
miehenä Juho näkee sodan nousevat pil-
vet niin Berliinissä kuin Moskovassakin. 
Maailman alkaessa kyteä Juhon usko yk-
silön voimaan ja rakkauden kestävyyteen 
joutuu koetukselle.

Juha-Pekka Koskinen on julkaissut 
kahdeksan romaania, kaksi novellikoko-
elmaa ja kolme lasten- ja nuortenkirjaa. 
Koskisen esikoisteos, historiallinen ro-
maani Ristin ja raudan tie, ilmestyi 2004. 
Ystäväni Rasputin oli vuoden 2013 Fin-
landia-palkintoehdokkaana.

Simo Pajunen
KAARTI
Docendo 12/2011 

Romaani sodan 
juuriltaan riistä-
mästä miehestä ja 
hänen naisistaan 
Juna etenee hä-
märissä kohti so-
tarintamaa. Yksi 
kahakka on jo ta-
kana, toinen vielä 
kesken. Lomalta 
palaava Aaro 
Leppänen hyp-
pää junasta ja on 

siitä eteenpäin omillaan. Hän ei kuulu 
mihinkään eikä tohdi olla kukaan.

Poikkeusoloissa tapahtuu poikkeuksel-
lisia asioita. Niin kuin esimerkiksi se, et-
tä sisarukset ottavat huonokuntoisen, näl-
kiintyneen Aaron suojiinsa. Ullakolle ma-
joitettu karkuri muuttaa syrjäisen talon 
asukkaiden arjen pysyvästi. Kolmas pyö-
rä on liikaa, mutta kuka se näistä kolmes-
ta on?

1940-luvulle sijoittuvassa romaanis-
sa tiensä valinnut, eriskummallinen mies 
löytää paikkansa sieltä, mistä vähiten sen 
uskoisi löytyvän. Simo Pajusen tarinan 
takana on ajaton, laaja teema. Kaikkina 
aikoina kaarteja on monenlaisia. Kaikki 
sotaan joutuneet miehet eivät olleet kau-
kopartiomiehiä, tarkka-ampujia, molo-
tovin coktailin heittäjiä. Kenen puolel-
la lukija on, sen hän punnitsee sydämes-
sään. Ja juuri tämän tarinan lukija haluaa 
lukea.  

SIRKKA OJALA
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä!

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 15.8.2015 
oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluetteloon 
tulevat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, se voi 
johtua siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi jäsen-
rekisteristä.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kiltaveljet 
ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäiviään heinä- 
syyskuussa 2015.

Kokoukset ja koulutuspäivät sujuvasti:
    - useita kokouskabinetteja
    - peruskokoustekniikka
    - tilava saunaosasto ja ruokailutila

    soveltuu myös kokouskäyttöön

Perhejuhlat helposti, kysy tarjous.

Tarjoamme kaikille aselajikilloille
mahdollisuuden retkiensä yhteydessä

edulliseen ruokailuun. 

A-oikeudet. Ota yhteyttä.

RAVINTOLA SEISKA
Suomen kasarmi rak 7
13130 Hämeenlinna

Puh: (03) 67 43 433 tai 040 451 5229
www.kerhoravintolaseiska.fi 

S-posti: ravintola@kerhoravintolaseiska.fi 

RAVINTOLA SEISKA
Avoinna ark. 8-15, muulloin tilauksesta

Lounas noutopöydästä arkisin klo 10.30-13.30

1.7. Pukka Matti Tampere 60 v
4.7. Metsä-Simola Timo Mommila 70 v
15.7. Westerlund Jan-Erik Mikkeli 60 v
16.7. Friimäki Aarne Lapinneva 60 v
16.7. Kiviranta Esko Sastamala 50 v
25.7. Martinsen Leif Espoo 80 v
26.7. Kamppi Paavo Kankaanpää 70 v
30.7. Sorvali Pentti Hämeenlinna 85 v
2.8. Juuti Jukka Kangasniemi 60 v
2.8. Karsi Kari Oulu 80 v
4.8. Ala-Tala Aino Sastamala 70 v
5.8. Pennanen Miikka Pori 50 v
7.8. Riihimäki Pekka Pomarkku 60 v
8.8. Piippo Marjut Otamäki 65 v
8.8. Vuorilehto Simo Helsinki 85 v
8.8. Yli-Rämi Hannu Jämijärvi 60 v
10.8. Laamanen Raimo Punkaharju 70 v
10.8. Vainio Antti Seinäjoki 80 v
13.8. Merjola Tuomo Kouvola 80 v
13.8. Vilkko Lauri Tuusula 90 v
17.8. Jokipii Seppo Helsinki 85 v
18.8. Purhonen Kaarlo Hämeenlinna  65 v
18.8. Laitinen Urho Kangasniemi 70 v
26.8. Saranpää Aatto Ilmajoki 90 v
29.8. Mykkänen Erkki Kouvola 80 v
4.9. Kauppinen Seppo Laihia 60 v
7.9. Heinonen Juhani Helsinki 90 v
7.9. Hänninen Eino Mikkeli 85 v
10.9. Yrjölä Mikko Turenki 70 v
11.9. Ojala Sirkka Tampere 50 v
12.9. Ruuth Risto Silvola 70 v
13.9. Lindgren Risto Tammisaari 75 v
15.9. Järvenpää-Soini Sirkka Sastamala 65 v
15.9. Kukkonen Heikki Helsinki 70 v
15.9. Pitkänen Olli Tuusmäki 60 v
15.9. Teelmäki Raija Niinisalo 70 v
16.9. Niemi Heikki Riihimäki 80 v
17.9. Salminen Kari Espoo 70 v
19.9. Palo Tauno Hämeenlinna 90 v
20.9. Helle Heikki Littoinen 70 v
20.9. Tupi Kullervo Harjavalta 65 v
24.9. Tenhunen Juhani Parola 70 v
27.9. Maaranen Vesa Mikkeli 60 v
27.9. Yrjölä Vesa Kerava 75 v
29.9. Huhtala Jouko Helsinki 70 v
29.9. Niemi Risto Lappajärvi 65 v
29.9. Sainio Pentti Paltamo 65 v

SOTAHISTORIALLISIA MATKOJA 2015
31.7-4.8 ÄÄNISLINNAN VALTAUS (ITÄ-KARJALA) 619€
Tulikomentoja-lehden lukijamatka. Itä-Karjalan taistelupaikat 
FM Juhani Vakkurin opastamana. Mahdollisuus käydä Kizhin saarella.
12.-15.8 JÄÄKÄRIEN KOULUTUS JA TULIKASTE -MATKA LATVIAAN 445€
Jääkäreiden historia ja taistelut kenrl Pentti Lehtimäen opastamana.
23.-30.8 PIETARI-MOSKOVA –RISTEILY alk. 1790€
Laatokan ja Äänisen kautta Volgaa pitkin Moskovaan. Täysihoito laivalla. 
Paluu yöjunalla suoraan Helsinkiin. Matkanjohtajina Seppo Kanerva ja 
Pentti Lehtimäki
12.-14.9 TORJUNTAVOITTO KANNAKSELLA 391€
1944 torjuntataisteluiden vaiheet sotahistorioitsija Göran Lindgrenin 
opastamana.
Varaukset ja tiedustelut: Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat 
09 444774, myynti@vihdinliikenne.fi  www.vihdinliikenne.fi  
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Tämä artikkeli perustuu kir-
joittajan Sotatieteiden mais-
terikurssilla 4 tekemään pro 
gradu tutkimukseen. Tutki-
muksessa selvitetään, miten 
raskaan patteriston hajautta-
minen aseittain laajalle tuliase-
ma-alueelle vaikuttaa sen tulen 
tehoon. Tutkimuksessa hajau-
tetun tuliasemaryhmityksen 
tulen vaikutusta maalimallei-
hin verrataan koottuun ryh-
mitykseen sekä kahden hajau-
tetun tulipatterin tulen vaiku-
tukseen. Ampumatarvikkeena 
on käytetty iskusytyttimellä 
varustettua sirpalekranaattia. 
Kootulla tuliasemaryhmityk-
sellä tarkoitetaan suppeasti 
ryhmitettyä patteristoa, jos-
sa aseiden välit ovat noin 50 
metriä.

Tutkimuksen päätutki-
musmenetelmänä on käytet-
ty Monte Carlo -simuloin-
tia. Simulointi on toteutettu 
MATLAB-ohjelmalla ohjel-
moidulla ESSILAB-simulaat-
torilla. Simuloinnissa käytetyt 
parametrit on selvitetty kir-
jallisuusselvityksen avulla. Si-
mulointiohjelmassa kranaatin 
sirpaleiden vaikutus perustuu 

Hajautetun tuliasemaryhmityksen vaikutus
raskaan patteriston tulen tehoon
YLIL JUHA LUMPPIO

Maavoimien taistelu 2015 muu  aa raskaan pa  eriston organisaa  ota ja toimintape-
riaa  eita. Pa  eristo hajautetaan laajalle tuliasema-alueelle asei  ain. Aseet muodos-
tavat erilliset maalipisteet, jolloin pa  eristosta tai sen osasta ei muodostu kustan-
nustehokasta maalia vastustajan vastatykistötoiminnalle. Laajalle tuliasema-alueelle 
asei  ain hajautetun pa  eriston hajontakuvio muodostuu tällöin tähden muotoiseksi.

maalialkiokohtaiseen vaiku-
tusetäisyyteen. Sirpalekranaa-
tin vaikutus perustuu pääasi-
assa sirpaleiden iskuenergiaan 
ja läpäisyyn kohteessa. Sirpa-
lekranaatin vaikutukseen vai-
kuttaa näin ollen sirpaleiden 
koko ja määrä sekä sirpaleiden 
nopeus ja hidastuvuus. Sirpa-
leiden massajakauman avulla 
on selvitetty tehokkaiden sir-
paleiden lukumäärä ja massat. 
Sirpaleiden vaikutusetäisyys 
eri maalialkioihin on lasket-
tu sirpaleiden iskunopeuden 
ja riittävän sirpaletiheyden pe-
rusteella.

Simulointi toteutettiin ha-
jautetusta ja kootusta tuliase-
maryhmityksestä kolmeen eri-
tyyppiseen maalimalliin. Li-
säksi simulointi toteutettiin 
kahdella hajautetulla tulipat-
terilla. Jokaiseen maalimal-
liin oli eri ampumaetäisyys, 
jotta tutkimuksen tulos olisi 
mahdollisimman luotettava. 
Maalimallien maalialkiot oli-
vat geneerisiä, jolloin niissä ei 
huomioitu mahdollisen suo-
javarustuksen tai ajoneuvo-
jen lisäpanssarointien antamaa 
suojaa. Pystyssä oleva henkilö 

on simuloinnissa oletettu suo-
jautuvan maahan makaavak-
si kolmen sekunnin kuluttua 
tulivaikutuksen alettua. Simu-
loinnissa käytettiin tulitehtä-
vää viisi kertaa, joka toteutet-
tiin simulointiohjelmasta joh-
tuen viitenä patteriston yhteis-
laukauksena kertojen välin ol-
lessa kymmenen sekuntia.

Simuloinnissa patteriston 
oletettiin ampuvan tarkoilla 
perusteilla, jolloin tuli osuu 
paikannettuun maaliin. Laa-
jalle tuliasema-alueelle aseit-
tain ryhmitetyn patteriston 
ampumasuunnat ja -etäisyydet 
poikkeavat huomattavasti toi-
sistaan. Tulosten luotettavuu-
den ja oikeellisuuden varmis-
tamiseksi hajonnat määritet-
tiin asekohtaisesti.  Myös maa-
linpaikannus oletettiin tarkak-
si, jolloin patteriston tuli osuu 
maaliin ja vaikuttaa vastusta-
jaan.

Simuloinnin tuloksia
Tutkimuksen simuloinnin tu-
lokset osoittavat, että hajaute-
tusta ryhmityksestä ammutta-
essa patteriston tulen vaikut-
tavuus on suurempi kuin koo-

tusta ryhmityksestä. Hajau-
tetun ryhmityksen tuottamat 
suuremmat tappiot koottuun 
ryhmitykseen verrattuna ovat 
havaittavissa jokaiseen maali-
malliin. Suuremmat tappiot 
selittyvät hajautetun ryhmi-
tyksen suuremmalla tähden 
muotoisella hajontakuviolla, 
joka suuremman leveyshajon-
nan vuoksi kattaa maalialueen 
perinteistä kootun ryhmityk-
sen ellipsin muotoista hajon-
takuviota paremmin (kuva 1). 

Kahdella hajautetulla tuli-
patterilla saadaan yhtä suuret 
tappiot kuin koko patteristolla 
kootusta ryhmityksestä, vaik-
ka laukausmäärä on kolman-
neksen pienempi. Patteriston 
aseittain hajauttamisesta joh-
tuen patteristo ei aina kykene 
kaikilla osillaan tukemaan ha-
lutulle alueelle tai koko patte-
risto ei ole ampumavalmiina. 
Kahdella hajautetulla tulipat-
terilla saadaan tutkimuksen 
tulosten perusteella riittäväs-
ti vaikutusta vastustajaan, jol-
loin tilanteesta riippuen tuli-
tehtävän toteuttaminen vajaal-
la tuliyksiköllä on järkevää.

Hajautetun ryhmityksen 
hajontaa voidaan parhaiten 
hyödyntää maaleihin, jotka 
ovat ryhmittyneet tasaisesti se-
kä syvyys- että leveyssuunnas-
sa. Tällöin tulen hajonta kattaa 
ampumaetäisyydestä riippuen 
lähes koko maalin. Tuotettui-
hin tappioihin vaikuttaa näin 

Kuva 1. Hajontakuviot hajaute-
tusta ja kootusta ryhmityksestä
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olleen suuresti myös maalin 
muoto ja maalialkioiden sijoit-
tuminen maalin alueelle.  Laa-
joihin aluemaaleihin vaaditaan 
kuitenkin edelleen levitetty tu-
limuotoa tai maaliryhmiin am-
pumista, jolloin patteriston tuli 
saadaan tuliasemaryhmitykses-
tä riippumatta kattamaan koko 
maalialue.

Tutkimuksen perusteella 
hajautetun ryhmityksen muo-
dostama tähden muotoinen 
hajontakuvio asettaa haasteita 
tulen koossaolon määrittämi-
selle. Tulenjohtajan rooli tulen 
ja hajonnan havainnoinnis-
sa korostuu ja vaikeutuu, kun 
patteristo toimii hajautetus-
ta ryhmityksestä. Valitsemalla 
maalin keskipisteen oikein tu-
lenjohtaja voi lisätä tulen peit-
tävyyttä, koska tulen luonnol-
linen hajonta kattaa tällöin pa-
remmin maalialueen. Toisaalta 
tulen koossaolon määrittämi-
nen koko hajautetun patteris-
ton tulelle on haastavaa joh-
tuen huomattavasti toisistaan 
poikkeavista ampumasuunnis-
ta eri aseiden välillä. Tämän li-
säksi tulenjohtajan on huomi-
oitava tähden muotoinen ha-
jontakuvio varmuusetäisyyksiä  
äärittäessään.

Maaliin ammuttavan lau-
kausmäärän valinta maalin 
tyypin mukaan on osa tulen-
käytön optimointia ja lisää 
kustannustehokkuutta. Tykis-
tön tulenkäytössä pyritään vai-
kutusammuntaan heti, kun 
siihen on perusteet. Tutkimus 
osoittaa, että tuotetuista tappi-
oista noin puolet saavutetaan 
patteriston ensimmäisen ker-
ran aikana. Tulenjohtajan on 
erittäin tärkeä arvioida maalin 
laatua ja siihen vaadittavaa vai-
kutusta, jolloin hän voi säästää 
käytössään olevia tuliannok-
sia ja ampua maalia sen tyy-
pin ja koon mukaan.  Häirit-
sevään vaikutukseen päästään 
jo yhdellä tuliyksikön kerralla, 
ja mahdollinen toisen kerran 
ampuminen ei lisää tulen vai-
kuttavuutta juuri yhtään.

Tulenjohtajan suorittaman 
maalin paikannuksen tark-
kuudella voidaan vaikuttaa 
tulen osuvuuteen ja vaikutta-
vuuteen, joka on havaittavis-

sa myös tutkimuksen herk-
kyysanalyysin perusteella. 
Herkkyysanalyysillä selvitet-
tiin tutkimuksessa maalin pai-
kannuksen virheen vaikutusta 
tuotettuihin tappioihin. Suu-
remmalla maalin paikannuk-
sen virheellä kranaattien iske-
mäkeskeispiste ei yhdy maa-
lin oletettuun keskipisteeseen. 
Tällöin osa tulesta ei vaikuta 
maalialkioihin ja tuotetut tap-
piot jäävät pienemmiksi.

Yhteenveto
Kokonaisuutena tämän tut-
kimuksen tulosten perusteel-
la patteriston hajauttaminen 
aseittain laajalle alueelle on 
järkevää. Aseittain hajautta-
minen parantaa tuliyksikön 
suojaa vastustajan tulivaiku-
tukselta, koska aseiden välit 
ovat pitkät ja ne ovat näin ol-
len yksittäisiä kohteita. Vas-
tustajan tuli vaikuttaa tällöin 
vain pieneen osaan joukkoa 
eikä vaikuttaminen ole kus-
tannustehokasta. Hajautta-
malla aseet laajalle tuliasema-
alueelle saavutetaan myös hie-
man parempi tulen vaikutus 
maalialueella. Hajauttamises-
ta johtuen jokaisella aseella 
on huomattavasti toisistaan 
poikkeava ampumasuunta, 
jonka seurauksena patteris-
ton hajontakuvio on tähden 
muotoinen. Tällöin kasvava 
leveyshajonta kattaa parem-
min maalialueen ja tuli tuot-
taa paremmin tappioita, kun 
vastustajan joukot ovat ryh-
mittyneenä maalialueelle se-
kä leveys- että syvyyssuunnas-
sa. Tutkimuksen perusteella 
patteriston tulenkäytössä tu-
lee kiinnittää huomiota kus-
tannustehokkuuteen, koska 
jo kahdella hajautetulla tuli-
patterilla voidaan päästä ha-
luttuun vaikutukseen lauka-
usmäärän jäädessä pienem-
mäksi. Kustannustehokkuut-
ta mietittäessä tulee arvioida 
myös tarvittavien kertojen 
määrää halutun vaikutuksen 
savuttamiseksi.

Artikkeli perustuu sotatieteiden 
maisterikurssilla 4 opiskelevan 
kirjoittajan pro gradu -tutki-
mukseen.

Tykkimiehet ry:n asettama 
koulutusryhmä on jatka-
nut aselajikoulutuskokonai-
suuden määrittelyä ja kulu-
neen kevään aikana tehnyt 
tiivistä yhteistyötä MPK:n 
kanssa. Tämän yhteisen työ-
ryhmän tehtävänä oli laatia 
MPK:lle nousujohteinen ty-
kistön koulutusohjelma, ja 
se oli näin luonnollinen jat-
kumo jo aloitetulle työlle. 
Työryhmän loppuraportti 
on tarkoitus esitellä MPK:n 
toiminnanjohtajalle Pert-
ti Laatikaiselle kesäkuussa.  
Valmisteltu koulutuspaket-
ti olisi tarkoitus sisällyttää 
MPK:n koulutustarjontaan 
tulevina suunnittelukausi-
na.  Tiedossa on siis epäsuo-
rantulen koulutustarjontaa 
valtakunnallisesti niin pai-

kallispataljoonille kuin re-
servissä oleville aselajitaito-
jen ylläpidosta kiinnostu-
neille reserviläisille. Samalla 
avautuu mahdollisuus akti-
viisille reserviläisille koulut-
tautua MPK:n aselajikou-
luttajiksi.

Suunnitelman toteutu-
mista odotellessa olen koon-
nut MPK:n koulutuskalen-
terista syksyllä 2015 pidet-
täviä tykistöllisiä kursseja. 
Näiden lisäksi MPK:n tar-
jonnasta löytyy esimerkik-
si esikunta-, komentopaik-
ka- ja tilannekeskuskursseja, 
joita voi suositella kaikille ty-
kistön reserviläisille. Viimei-
sin tilanne kannattaa aina 
tarkistaa MPK:n verkkosi-
vustolta www.mpk.fi    

Kainuu Tiedustelutulenjohtokurssi, 
Havu 2015 -harjoitus

14.-16.8.

HKI TJ perusteet asutuskeskuksessa 15.-16.8.

Etelä-Pohjamaa Raskaspatteristo 1:n 155 H 17 
haupitsin asemaanajo ja 
tulenjohtonäytös

21.-22.8.

Pirkanmaa Tulipatterin komentopaikkakurssi 4.-6.9.

Kymenlaakso Kymijoki 2015, Tulenjohtokurssi, 
Tjue/JK

12.-13.9.

Satakunta TYYNE-Tykistön YT-harjoitus, 
Tulenjohto kouluttajakurssi

26.-27.9.

Satakunta TYYNE-Tykistön YT-harjoitus, 
Tuliasema kouluttajakurssi

26.-27.9.

Satakunta TYYNE-Tykistön YT-harjoitus, 
Viesti kouluttajakurssi

26.-27.9.

Satakunta HONKA Ballistisen sääpalvelun 
uudet laitteet

23.-
25.10.

Satakunta HONKA Tuliasema- ja viestikurssi 24.-
25.10.

Koulutusryhmän 
kuulumisia
MIKKO HÖRKKÖ

Tykkien ampumatarvikkeet

Italialainen Oto Melara 
on aloittanut testit uudella 
4AP-sytyttimellä. Kyseessä 
on ohjelmoitava monitoimisy-
tytin. Sytytin sopii mm 155 
mm kranaatteihin. Sytyttimen 
toimintakorkeus mitataan 
mikroaaltomittauksella. NATO-

hyväksyntään pyritään vuoden 
2015 aikana. (International 
Defence Review March 2015)

Alankomaat on tilannut 
ohjautuvia 155 mm M982A1 
Excalibur -ammuksia PzH-
2000-patteria varten. (dm 
option=com_content&view=
article&id=12204:netherlan
ds-155mm-excalibur-ordered
&catid=1:europe&Itemid=57, 
06042015)
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Malmin retkikunta

Everstiluutnantti Malmin 
pääasiassa Kuopion seudun va-
paaehtoisista koottu retkikun-
ta matkasi Kajaanista Suomus-
salmen Raatteen kautta ra-
jalle, jonka sen ensimmäinen 
komppania ylitti 21.3.1918 
paraatimarssia ja leijonalip-
pu liehuen. Malm antoi rajal-
la myös päiväkäskyn, jossa hän 
nimesi retkikuntansa Vienan-
Karjalan joukoksi.

Retkikunnan eteneminen 
yritettiin saada näyttämään 
Karjalan vapautukselta, ei val-
loitukselta, jotta paikalliset 
asukkaat saataisiin tukemaan 
suomalaisia. Malm oli määrän-
nyt miehensä kunnioittamaan 
karjalaisia tapoja ja noudatta-
maan hyvää käytöstä. Retki-
kunnan mukana oli 2000 ki-
vääriä patruunoineen jaetta-
vaksi Vienan-Karjalan joukkoi-
hin liittyville karjalaisille.

Alku sujuikin jouheasti. 
Vuokkiniemessä vastaanotto 
oli suopea, ja retkikunta jatkoi 
ilman vastarintaa Uhtualle. 
Huhtikuun 10. päivänä Vie-
nan Kemin valtaamisyrityksen 
bolsevikit torjuivat. Kaatunei-
ta oli neljä, haavoittuneita ja 
kadonneita kaksi. Retkikunta 
palasi polkuja pitkin Uhtual-
le, jossa vietti kelirikkoa muu-
taman kuukauden. Karjalaiset 
eivät liittyneet toivotulla taval-
la suomalaisin. Kertoivat saa-
neensa taistella tarpeeksi maa-
ilmansodassa. Rivimiestenkin 
mieliala oli matalalla karja-
laisten epäilevän suhtautumi-
sen ja Vienan-Kemin edustalla 
kärsityn tappion jälkeen

Suomen aktivistit, päämi-
nisteri Paasikivi ja valtionhoi-
taja Svinhufvud yrittivät saa-
da Itä-Karjalan liitetyksi Suo-
meen. Sopimusta Neuvosto-
Venäjän kanssa ei saatu aikai-
seksi. Saksan tuki oli epävar-
maa, ja Englanti oli muodos-
tamassa voimaryhmää Muur-

Heimosodat, OSA 1

Vienan retket 1918
VELI KAURANEN

manskin-Kantalahden alueel-
le. Malmin retkikunta Uhtu-
alla eli epätietoisuudessa. Mo-
nimutkainen poliittinen tilan-
ne oli sekoittanut karjalaisten 
mielet.

Malmin retkikunta kulki 
kohti hajoamista. Miehiä las-
kettiin lomille koti-Suomeen. 
Heistä monikaan ei enää palan-
nut takaisin. Vaikeiden kulku-
yhteyksien takia huolto heik-
keni, mikä vauhditti moraalin 
murenemista. Lopulta evers-
tiluutnantti Malm jätti tehtä-
vänsä sairastuttuaan, ja sotavä-
enpäällikkö Wilkman nimit-
ti tilalle jääkärikapteeni Toivo 
Kuisman, todellisen heimoaat-
teen ja toimen miehen.

Kuisman joukko
Jääkärikapteeni Kuisma haki 
Suomesta päälliköksi kymme-
nen jääkäriä, joille hän katsoi 
heimoaatteen olevan sydämen 
asia. Samalla hän värväytti va-
paaehtoisia, hankki parhaansa 
mukaan uusia varusteita ja pa-
ransi muona-annoksia. Preus-
silaisessa kurissa 16–21-vuo-
tiaista muodostetun, tasaises-
ti eri puolilta Suomea kotoi-
sin olevan ja pääosin koulutta-
mattoman joukon taisteluarvo 
nousi kohisten.

Kuisma oli saanut tieduste-
lunsa kautta vihjeitä, että vihol-
linen oli aloittanut liikehdin-
tänsä. Kuisma kuitenkin päät-
ti pitää sillanpäänsä Vienassa 
mahdollisimman kauan, sillä 
hän uskoi saavansa Suomesta 
apuvoi mia tilanteen kehittyes-
sä todella epätoivoiseksi. Tämä 
selittää retkikunnan taktiikan, 
jonka isä oli Malm: pääjouk-
ko Uhtualla, mutta vihollisia   
tunnustelevia ja viivyttäviä pie-
niä kenttävartioita pitkien etäi-
syyksien takana toisistaan.

Elokuun lopulla 300-400-
miehiseksi kasvanut Karja-
lan rykmentti ryhtyi englan-
tilaisen esikuntansa johdolla 
järjestelmällisesti tuhoamaan 
suomalaisten vartiostoja. Uh-
tualta 65 kilometriä etelään si-
jainnut Jyskyjärven 28 miehen 

vartiostosta kaatui 18 miestä. 
Eräät muutkin vartiostot tuli-
vat verisesti yllätetyiksi. 

Syyskuun alussa Kuis-
ma päätti aloittaa peräänty-
misen. Hän odotti jatkuvasti 
apua Suomesta, josta saapui-
kin melkein päivittäin yksi-
tyisiä vapaaehtoisia. Syyskuun 
lopulla pääjoukko vetäytyi 
Suomen rajan lähelle Vuok-
kiniemeen. Tähän mennes-
sä oli menetetty 61 miestä, ja 
Kuismalle ilmoitettiin yleis-
esikunnasta, ettei armeija tu-
le auttamaan. Raskain mielin 
Kuisman oli valmistauduttava 
siirtämään retkikunta suomen 
puolelle. Suomen puolelta saa-
pui kuitenkin postia, muonaa, 
tupakkaa ja kaivattuja mantte-
leita. Myös pari konekivääriä 

-
-
-
o 

Kuisman retkikunnan jääkäreiden yhteiskuva marraskuulta 1918. 
Seisomassa vasemmalta Väinö Hellsten, Onni Vuorisalo, Pekka 
Heikkilä ja Akseli Isopuro. Istumassa vasemmalta Knut Allan 
Wegelius, Toivo Kuisma, Väinö Heikkinen ja Kosti Kauppinen. 
Edessä vasemmalta Väinö Sanaksenaho ja Kari Dahlman.Carl Wilhelm Malm

Oiva Johannes Willamo Kurt Martti Wallenius
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saatiin. Ne toivat kajaanilaiset 
nuoret miehet Eero Rihtnie-
mi ja Urho Kekkonen. Kek-
konen palasi Suomeen.

Vuokkiniemi sijaitsi kah-
den järven välisellä kankaalla 
ja sen keskellä kohosi korkea 
harju, johon oli hyvä sijoit-
taa asemat. Jos kylää oli hyvä 
puolustaa, oli se myös helppo 
saartaa. Kuisman retkikunnan 
pääosa järjestäytyi 1. lokakuu-
ta 1918 aamulla kello 4 kylä-
aukealle Suomeen siirtymistä 
varten. Kesken kaiken alkoi 
korvia huumaava pauke ja rä-
tinä. Oli tapahtunut se, mitä 
oli pelätty: oli jouduttu saar-
roksiin. Vesitse ei voitu peräy-
tyä, sillä vihollinen pystyi estä-
mään sen tulella. Ainoa ratkai-
su oli taistella viimeiseen mie-
heen.

Tollojoen suunnalla kilo-
metrin päässä näkyi ryhmit-
tyvän miehiä ruoturintamaan. 
Kuului suomenkielisiä ko-
mentoja ja kiroilua. Kysees-
sä oli jääkärivänrikki Akseli 
Isopuron varmistuksessa ol-
lut komppania. Suomalaisten 
konekiväärit alkoivat ampua. 
Hyökkääjiä kaatui kuin hei-
nää, ja loput juoksivat pakoon.

Kuisman käskystä retki-
kunnan varastot räjäytettiin 
Vuokkiniemellä ja osa arkistos-
ta poltettiin. Vain aseet ja haa-
voittuneet kannettiin. Raskaal-
la marssilla lensi kinttupolun 
viereen milloin mikäkin säkki. 
Pääjoukko oli perillä Suomen 
puolella 2. lokakuuta 1918. 

Retkikunta majoittui Hy-
ryyn ja aloitti rajavartioinnin. 
Lopuksi joukko hajotettiin 
Kuopiossa lokakuun lopul-
la. ”Pikku Napoleoniksi” kut-

suttu Kuisma kätteli jokaisen 
miehen hyvästiksi.

Walleniuksen sota
Vapaussodan yhteydessä sa-
doittain punaisia pakeni Neu-
vosto-Venäjälle muodostaen 
vakavan uhan valkoiselle Suo-
melle. Tämän vuoksi Pohjois-
Suomen sotilaallisena joh-
tajana toiminut jääkäriluut-
nantti K. M. Wallenius laa-
ti suunnitelman sotaretkestä 
Kuolaan ja Pohjois-Vienaan. 
Päämaja jakoi Pohjois-Vie-
naan etenevät joukot kahteen 
osaan: toista johti Wallenius 
ja toista jääkäriyliluutnantti 
Oiva Willamo.

Wallenius ei tukijoukkoi-
neen kyennyt lyhyessä ajassa 
kokoamaan riittävästi vapaa-
ehtoisia, joten Mannerheim 
määräsi hänelle 500 koilli-
sen Pohjanmaan asevelvollis-
ta. Miehet olivat koulutusta 
vailla ja huonosti motivoitu-
neita. Joukko jaettiin neljään 
komppaniaan, kuhunkin 135 
miestä. Wallenius lähti Kuu-
samosta pääjoukon kanssa 
28.3.1918 Paanajärvelle, jos-
ta rajan yli Oulangan ja Sou-
kelon suuntiin.. Ensimmäinen 
taistelu tapahtui 31.3..Paana-
järven itäpäässä. Osapuolet 
säikähtivät toisiaan ja pinkai-
sivat pakoon.

Willamon suojeluskunta-
laiset aloittivat taistelun 31.3. 
nykyisen Sallan suunnalla 
Karjalaisen Iivo Ahavan tie-
dusteluryhmän kanssa. 24.3. 
he yllättivät Nivalassa 200 pu-
naisen hyökkäysosaston, joka 
syöksyi karkuun.

Wallenius ylitti rajan 
3.4.1918. Menestystä ei ollut 

mainittavasti. Kouluttamatto-
mat ja kokemattomat miehet 
pelkäsivät. Tappioitakin tuli. 
Samoin kieltäytymisiä ja van-
kilatuomioita,

Wallenius matkusti Pääma-
jaan tekemään selkoa ja pyytä-
mään lisäresursseja. Vapausso-
ta oli sellaisessa vaiheessa, et-
tei Mannerheim voinut irrot-
taa lisäjoukkoja Itä-Karjalaan. 
Wallenius sai kuitenkin vah-
vistukseksi pyytämiään kone-
kiväärejä ja kaksi vuoritykkiä.

Ennen kuin Wallenius eh-
ti palata joukkojensa luo, oli 
Willamo ehtinyt 18.4. hyökä-
tä kohti Kilislampea, jossa hän 
ei kuitenkaan ollut kyennyt 
murtamaan punaisten puolus-
tusta. Tämän jälkeen ei hyök-
käyksiä tehty, vaan diplomaa-
teille annettiin ohjeiden mu-
kainen työrauha. Kuusamon 
ja Kuolan komennuskunnista 
muodostettiin Walleniuksen 
antamalla päiväkäskyllä 2.5. 
Sallan rykmentti, joka asettui 
rajalle puolustukseen mutta 
tiedusteli ahkerasti tilannetta. 
Kävi ilmi, että rajan takana oli 
vastassa tuhatkunta punaista ja 
että englantilaiset olivat tosis-
saan saapuneet sekoittamaan 
pakkaa. Pian punaiset johta-
jat vetivät joukkonsa pois ra-
jan tuntumasta ja käynnistivät 
neuvottelut siirtymisestä Eng-
lannin lipun alle.

Sallan rykmentin sota jatkui 
vapaussodan päätyttyäkin vä-
häisin resurssein erämaassa käy-
tyinä partiokahakoina. Englan-
nin Muurmannin legioona ope-
roi menestyksekkäästi Walleni-
uksen heinäkuussa Lapin raja-
vartiopataljoonaksi muutettuja 
joukkoja vastaan.   

Malmin retkikunta.

Vedettävät tykit

BAE Systems on tarjoutunut siir-
tämään M777-tykkien tuotannon 
Yhdysvalloista Intiaan tukeakseen 
Intian tavoitetta 145 kevyen 155 
mm tykin hankkimiseksi. (Jane´s 
Defence Weekly 21 January 2015)

Irak on vastaanottanut 18 kpl 152 
mm D-20-haupitseja Bulgariasta. 
Kyseessä on osa kansainvälistä 
apupakettia Irakille. (Jane´s De-
fence Weekly 21 January 2015)

Argentiina on ostanut 12 kpl 
OTO Melaran 105 mm L10A1-
kenttätykkejä, joista kuusi on jo 
vastaanotettu. Näillä varustetaan 
vuoristotoimintaan soveltuvaa 12. 
Vuoristotykistöryhmää. (Military 
Technology 4/2015)

Ajoneuvotykit

Tanska jatkaa ajoneuvotykki-
hankintansa osalta neuvotteluja 
kolmen vaihtoehdon osalta, jotka 
ovat ranskalainen CAESAR, isra-
elilainen ATMOS 2000 ja eteläko-
realainen K9. (dm option=com_co
ntent&view=article&id=12205:den
mark-three-contenders-in-155mm-
artillery-tender&catid=1:europe&It
emid=57)
Liettua on halukas ostamaan 12 
kpl PzH2000-panssarihaupitseja. 
Saksa on alustavasti lupautunut 
aseiden myyntiin. (Jane´s Defence 
Weekly 22 April 2015)
Venäläinen 2S35 Koalitio-SV 
(Koalitsija-SV) oli ensimmäistä 
kertaa julkisesti esillä Voiton 
Päivän paraatissa 9.5.2015 
Moskovassa. Aseesta on kaavailtu 
2S19-panssarihaupitsin seuraajaa. 
Aseen painoksi oletetaan noin 55 
tonnia. (Jane´s Defence Weekly 
29 April 2015)

 

2S35 Koalitsija-SV paraati-
harjoittelussa, lähde http://
vitalykuzmin.net/?q=node/603

Kolumbia on lykännyt 155 mm 
panssarihaupitsien hankkimista. 
Tarjoajien joukossa olivat ainakin 
BAE Systems M109A5-panssari-
haupitsilla ja Nexter CAESAR-ajo-
neuvotykillään. (Jane´s Defence 
Weekly 18 March 2015)
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