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On uskallettava muuttua

Uusi vuosi on tuonut tullessaan uusia tuulia. Kolme vuot-
ta kestänyt puolustusvoimauudistus saatiin päätökseen 
vuoden 2014 lopulla. Nyt puolustusvoimamme ovat 

uudessa asennossa. Vuoden alusta puolustusvoimien rauhan ajan 
organisaatio koostuu Pääesikunnasta ja sen alaisesta viidestä lai-
toksesta, maa-, meri- ja ilmavoimista sekä Maanpuolustuskorke-
akoulusta. Niin sanotusti yhdessä yössä katosi puolustusvoimista 
kokonainen yksi johtamistaso eli sotilasläänit ja 29 aluetoimistos-
ta jäi jäljelle 12. Joukko-osastojen määrä puolittui maavoimissa ja 
väheni merkittävästi myös meri- ja ilmavoimissa. 

Tykistöprikaatin kiltalaisille suurin muutos on itsenäisen Tykis-
töprikaatin siirtyminen Porin prikaatin johtoon. Tykistöprikaatin 
päätöstilaisuudessa 31. joulukuuta elettiinkin haikeita hetkiä. Po-
rin prikaatin komentaja, eversti Arto-Pekka Nurminen kuitenkin 
lupasi Tykistöprikaatin kunniakkaiden perinteiden, sen nykypäi-
vän ja tulevaisuuden olevan jatkossa kiinteä osa Porin prikaatia. 
Nähtäväksi siis jää, miten tulevaisuudessa voidaan järjestää muun 
muassa jo perinteeksi muodostuneita killan kiltapäiviä. 

Vuoden 2014 aikana saatiin tottua siihen, että sotilassoitosta 
ei enää voi nauttia jokaisessa maanpuolustustilaisuudessa. Jäljel-
lä on vain kuusi uusimuotoista sotilassoittokuntaa, ja niiden toi-
mintakenttä on näin entistä laajempi. Tähän ongelmaan aktiivi-
nen, vapaaehtoinen maanpuolustusväki on kuitenkin löytänyt jo 
korvaavia ja toimivia ratkaisuja.

Muutos puolustusvoimiemme organisaatiossa on iso mutta se 
oli välttämätön. Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg toteaakin, että on uskallettava muuttua. Komentajan 
mukaan uusi logistiikan toimintamalli on merkittävin toimin-

nallinen muutos. Maa-, meri- ja ilmavoimien materiaalilaitokset 
yhdistettiin, ja toimintansa aloitti Puolustusvoimien logistiikka-
laitos. Myös monet, aiemmin joukko-osastojen esikunnissa hoi-
detut tehtävät on nyt keskitetty Joensuussa toimivalle Puolustus-
voimien palvelukeskukselle. Keskuksessa hoidetaan keskitetysti 
muun muassa puolustusvoimien talous- ja matkahallintoa sekä 
rekrytointia. 

Avointa, nopeaa ja luotettavaa viestintää 
Puolustusvoimat jatkaa jo aktiiviseksi muodostuneella tiedotus-
formaatillaan, ja nyt jalkaudutaan entistä useammin myös maa-
kuntiin. Meille pirkanmaalaisille Panssariprikaatin uusi apulais-
komentaja, eversti Jukka Orava kävi esittäytymässä ja kertomas-
sa muutoksista ja myös siitä, miten jatkossa tukipyynnöt tulee 
hoitaa. Suomen joukko-osastoissa palvelee kuusi apulaiskomen-
tajaa, joiden vastuualueena on muun muassa viranomaisyhteis-
työn koordinointi sekä vapaaehtoinen maanpuolustuskenttä. 
Apulaiskomentajan ansiosta prikaatin komentaja voi keskittyä 
jatkossa paremmin varusmieskoulutukseen ja varuskunnan ko-
konaistoimintaan – prikaatien toiminta-alue kun ei ole enää pel-
kästään varusmieskoulutuksessa, vaan vastuulla on asevelvollisen 
koko elinkaari. Uudistuksen myötä myös aluetoimistojen rooli 
on kasvanut merkittävästi. 

Reserviläisten koulutukseen panostetaan
Tänä vuonna monen reserviläisen harras toive toteutuu, kun 
puolustusvoimat kutsuu vuoden aikana 18 000 reserviläistä ker-
taamaan sotilaallisia taitojaan. Koulutukseen on varattu 90 000 
kertausharjoituspäivää. Kenraali Lindbergin mukaan puolustus-
voimissa odotetaankin nyt jännityksellä, miten reserviläiset näi-
hin harjoituksiin hakeutuvat. Toivotaan, että myös työnantajat 
suhtautuvat asiaan positiivisesti.

Eversti Orava korosti, että Suomessa vallitsevan vahvan maan-
puolustushengen ja tahdon säilyttäminen on entistä tärkeämpää. 
Puolustusvoimat lupaa siis jatkossakin tukeaan maanpuolustus-
henkeä ylläpitävään toimintaamme.

Lämpimät kiitokset kaikille Tulikomentoja-lehden 25-vuotisjuh-
laan osallistuneille ja teille, jotka muistitte lehteä sen merkkipäi-
vänä. 

Mukavaa kevään odotusta!

Sirkka Ojala, päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
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Koska neljäs joulukuuta vietetään myös 
tykistön oman suojelupyhimyksen Py-
hän Barbaran päivää, oli lehden juh-
laan varsin luontevasti yhdistetty Py-
hän Barbaran ilta. Juhla järjestelyistä 
vastasivatkin yhteistyössä lehden kus-
tantaja Tykkimiehet ry ja Hämeenlin-
nassa toimiva Jääkäritykistön Kilta ry.

Lehden juhlaan osallistui kolme 
lehden entistä päätoimittajaa: Pek-
ka Lenkkeri, Jukka Sippola ja Lauri 
Haavisto. Kaikkiaan juhlavieraita Tyk-
kihalliin saapui lähemmäs viisikym-
mentä. Lehden virallisen juhlaosuuden 
ja Tykkipojan laulun jälkeen siirryt-
tiin viettämään Barbara-iltaa maittavan 
juhlaillallisen myötä.

Juhlan tervehdyspuheessa Tykki-
miehet ry:n puheenjohtaja, vakuutus-
neuvos Harri Kainulainen toi esiin 
kolme asiaa: Museo Militarian, Tyk-
kimiehet ry:n tekemät dokumentti-
elokuvat sekä Tulikomentoja-lehden. 
Kainulaisen mukaan oli tärkeää, että 
Tykistömuseosta saatiin muodostet-
tua näyttävä kolmen aselajin yhteinen, 
Museo Militaria. Kainulaisen mukaan 
tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä Pans-
sarimuseon ja Ilmatorjuntamuseon 
kanssa. Kainulainen toi esiin, miten 
merkittävä asia on ollut myös Tykki-
miehet ry:n viime sodistamme kerto-
vien dokumenttielokuvien julkaisu-
toiminta. Dokumenttielokuvien avul-
la on kerätty ja tuotu esiin maamme 
historiaa ja perinnetietoa myös tulevi-
en sukupolvien katsottavaksi. Kainu-
lainen kertoi, että valmistuneiden seit-
semän elokuvan lisäksi Tykkimiehet 
ry:llä on suunnitteilla vielä yhden do-
kumentin tekeminen, kunhan eloku-
van rahoitus saadaan järjestettyä. Pu-
heensa lopuksi Kainulainen esitti par-

Tulikomentoja-lehden 25-vuotisjuhla sekä 
Pyhän Barbaran ilta Hämeenlinnassa

TEKSTI: RAIMO JA SIRKKA OJALA
KUVAT: RAIMO OJALA

Tulikomentoja-leh   vie    25-vuo  sjuhlaansa 4. joulukuuta Hämeenlinnassa. 
Juhlapaikaksi vali  u Linnan kasarmilla sijaitsevan Museo Militarian Tykkihalli 
antoi juhlalle hienot, juhlan tykistölliseen luonteeseen sopivat historialli-
set pui  eet. Tykkihallissa ovat esillä museon arvokkaimmat tykit, joilla on 
aikoinaan puoluste  u sekä talvi- e  ä jatkosodassa isänmaamme rajoja ja 
itsenäisyy  ä.

haimmat kiitokset kaikille yhteistyö-
kumppaneille. Tämän jälkeen nostet-
tiin yhteinen malja 25. vuotiaalle Tuli-
komentoja-lehdelle. 

Lehden nykyinen päätoimittaja 
Sirkka Ojala kertoi puheessaan lehden 
syntyvaiheista. Ojala kertoi, että oman 
aselajilehden perustamisen oli asetta-
nut tavoitteeksi jo tykistönkenraali V. 
P. Nenonen vuonna 1923. Kuitenkin 
vasta vuonna 1989 Kenttätykistön Pää-
kaupunkiseudun Kilta alkoi julkaista 
Tulikomentoja-nimistä kiltatiedotetta, 
josta ei lehden ensimmäisen päätoimit-
tajan Pekka Lenkkerin mukaan alku-
jaan pitänyt lainkaan tulla valtakunnal-
lista julkaisua. Toisin kuitenkin kävi, 
kun tilaajakuntaan liittyivät lähes kaik-
ki tykistökillat ympäri maata. 

Ojalan mukaan hänelle tuottaa pää-
toimittajana iloa kentältä tullut posi-
tiivinen palaute – etenkin silloin, kun 
hän ei itse ole kokenut täysin lehden 
työstämisessä onnistuneensa. Ojala to-
tesi, että palaute lämmittää mieltä, sillä 
varusmiespalvelusta suorittamattoman 
naisena ei aina ole helppo pidellä ty-
kistöllisen aselajilehden ohjaksia käsis-
sään. Onneksi tukena ovat lehden toi-
mituskunta, hyvät avustajat ja hyvä yh-
teistyö lehden taittajan ja toimitussih-
teerin kanssa.

Ojala sanoi tiedottamisen muuttu-
neen aika harppauksen niiden 25 vuo-
den aikana, joina lehti on ilmestynyt. 
Lehden alkuvuosina tiedottaminen oli 
paljon yksinkertaisempaa, riitti paperi-
nen jäsenkirje ja paperilehti. Maailma 
muuttui kuitenkin pysyvästi, kun tu-
livat internet, www-sivustot ja erilaiset 
sovellukset. Ojalan mukaan muutaman 
viime vuoden aikana tiedottaminen on 
muuttunut todella nopeaan tahtiin, ja 

nyt päivän sana on monikanavajulkai-
seminen. 

Ojala kertoi, että ajan trendin mu-
kaan Tulikomentoja-lehtikin löytyy 
nykyään myös verkkoversiona ISSUU-
palvelimelta. Kentältä tulleen palaut-
teen huomioiden hän toivoo kuiten-
kin, että paperilehti on ja pysyy verkko-
version rinnalla ainakin seuraavat kym-
menen vuotta. Ojala perusteli näkö-
kulmaansa sillä, että monen tykistökil-
lan jäsenistön ikärakenne on korkea ja 
paras tapa viestiä ja palvella tätä vähän 
vanhempaakin jäsenkuntaa on edelleen 
paperinen julkaisu.  Haasteita tähän 
kuitenkin tuo talouden taantuma. Var-
sinkaan maanpuolustusjulkaisuihin ei 
ole enää helppoa saada yrityksiltä mak-
sullisia ilmoituksia, joilla lehden melko 
suuria julkaisukuluja katettaisiin. Pos-
tin taksoja ei voi kilpailuttaa, ja pai-
nokulutkin nousevat tasaiseen tahtiin. 
Ojala totesikin tämän ajaneen jo monet 
vapaaehtoisen maanpuolustuskentän 
lehtiä julkaisevat tahot julkaisemaan 
vain ja ainoastaan verkkolehteä. Tämä 
on Ojalan mukaan harmillista, sillä ai-
ka ei ole vielä kypsä pelkälle verkkovies-
tinnälle ajan trendistä huolimatta. 

Puheensa lopuksi päätoimittaja to-
tesi, että lehden toimituskuntaan- ja 
avustajakaartiin tarvitaan jatkossa myös 
nuoria tykkimiehiä ja naisia. Näin Tuli-
komentoja-lehden tarina voi jatkua tu-
levaisuudessakin. 

Lehden ensimmäinen päätoimittaja 
everstiluutnantti Pekka Lenkkeri ker-
toi puheenvuorossaan lehden syntyvai-
heista.  Hän myös muisteli puheessaan 
ensimmäisiä lehden toteutuneita luki-
jamatkoja ja oli iloinen siitä, että ne jat-
kuvat edelleen.  

Sivulle 6 >>
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Lehden onnitteluja vastaanottivat Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja, vakuutusneuvos Harri Kainulainen, lehden päätoimittaja Sirkka Ojala sekä 
Tykkimiehet ry:n varapuheenjohtaja Kari Vilamo. Kenttätykistön tarkastaja, eversti Pertti Lahtinen luovutti lehden onnitteluosuudessa lehdelle 
tarkastajan kilven numero 53. 

Riihimäen Seudun Tykistökillan komeat edustajat odottavat onnitteluvuoroaan 
museon aulatilassa.

 Onnittelemassa Museo Militarian edustajat: Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja 
Viestimuseoyhdistyksen puheenjohtaja, eversti Esko Hasila ja museonjohtaja 
Jaakko Martikainen.

Malja kahdenkymmenen viiden vuoden ajan 
tykkimiesten yhdyssiteenä ja tiedotuskana-
vana toimineelle Tulikomentoja-lehdelle.

Everstiluutnantti Pekka Lenkkeri kertoo 
lehden tekemisestä omalla päätoimittaja-
kaudellaan. Levykkeet toimivat tiedonsiirto-
välineinä Pekan kaudella.

Lehden kolmantena päätoimittajana toiminut Jukka 
Sippola tutustumassa lehtinäyttelyyn.
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>> Sivulta 4

Vuoden 2014 
Barbara-neito 

Jääkäritykistörykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Jukka Nurmi esitteli 
vuoden 2014 Barbara-neidon, upseeri-
kokelas Linda Vuorisen. 

Puheenvuorossaan kokelas Vuori-
nen kertoi omakohtaisia kokemuk-
sista tuolloin 332 vuorokautta kes-
täneestä varusmiespalveluksestaan. 
Hän sanoi olleensa aina sitä meiltä, 
että Suomen puolustaminen ei ole ai-
noastaan miehille tarkoitettu tehtävä. 
Linda kertoi miten hänen jo pienenä 
tyttönä vaalimansa suuri haave toteu-
tui vuonna 2014, kun varusmiespal-

on pitänyt palvelusajastaan päiväkir-
jaa. Puheensa lopuksi hän luki otteita 
maastoleirien tapahtumista ja tunnel-
mista. Harjoituksiin liittyi toiminnan 
johtamista, telttamajoitusta sekä yh-
dessä tekemistä ja kokemista. 

Juhlan musiikista vastasivat Pans-
sarisoittajat, joita johti yliluutnantti 
Kimmo Kopra. Ilta sujui juohevasti 
ja aikataulussa Tykkimiehet ry:n halli-
tuksen jäsenen Kaarlo Purhonen vä-
lijuontojen siivittämänä. Tykkimiehet 
ry sekä Jääkäritykistön kilta palkitsivat 
juhlassa ansioituneita jäseniään. Lisäksi 
Jääkäritykistön Killan kunniapuheen-
johtajaksi kutsutulle Antero Rätölle 
luovutettiin puheenjohtajan kunnia-
kirja ja numeroitu nuija.    

velus Jääkäritykistörykmentissä alkoi. 
Vuorinen sanoi, että alusta alkaen hä-
nen tavoitteenaan oli päästä johtaja-
koulutukseen, joka sitten toteutuikin 
reservialiupseerikoulun kautta kurs-
sin priimuksena aina reserviupseeri-
kouluun asti.  Panssariviestikomp-
paniassa on vallinnut hyvä yhteishen-
ki, ja joukkoon sopeutuminen on su-
junut hyvin. Puhalletaan yhteen hii-
leen, ja edelleen voi todeta sanonnan 
”veljeä ei jätetä” pitävän paikkaan-
sa. Vuorinen uskoo, että puolustus-
voimien antama johtajakoulutus on 
monipuolista ja varmasti hyödyllis-
tä myös tulevissa työtehtävissä. Hän 
myös kertoi, että hyviä ystäviä on 
tullut loppuiäksi. Linda Vuorinen 

Vuoden 2014 Barbara-neito upseerikokelas Linda Vuorinen sanoi 
koulutusvuotensa Jääkäritykistörykmentissä olleen mahtava ja 
ikimuistoinen.

Kunniakirjan ja stipendin vuoden Barbara-neidoksi nimetylle Linda 
Vuoriselle luovutti Jääkäritykistön Killan 1. varapuheenjohtaja, Jääkäri-
tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jukka Nurmi.

Panssarisoittajat vastasivat juhlan musiikista. Soittajia johti yliluutnantti Kimmo Kopra. Juhlan juonsi leppoisaan tapaan hämeenlinnalainen 
Jääkäritykistön Killan jäsen Kaarlo Purhonen.
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Museo Militarian Tykkihalli huokuu tykistöllistä histo-
riaa. 

 Jääkäritykistön Killan kunniapuheenjohtajaksi 
kutsutulle Antero Rätölle luovutettiin numeroitu 
puheenjohtajan nuija ja kunniakirja. Huomioimista 
luovuttamassa olivat killan 1. varapuheenjohtaja 
everstiluutnantti Jukka Nurmi sekä 2. varapuheen-
johtaja Pekka Ahonen.

 Ennen juhlaa museon Pohjolasalissa oli mahdolli-
suus tutustua lehtinäyttelyyn, jossa olivat esillä lähes 
kaikki 25 vuoden aikana ilmestyneet Tulikomentoja-
lehdet. Näyttelyyn tutustumassa: (etualalla) eversti 
Jouko Huhtala, Jyri Vilamo sekä lehden viidentenä 
päätoimittajana toiminut Lauri Haavisto.

  Tykkimiehet ry muisti yhdistyksen hallituksen 
jättäviä Kaarlo Purhosta sekä Rauno Saloa PRO 
ARTILLERIA -mitalilla. Mitalit luovuttivat yhdistyksen 
puheenjohtaja Harri Kainulainen sekä toiminnanjohta-
ja Kari Halonen.
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Vuoden 2014 viimeisenä päivän viete   in Niinisalon Varuskuntakerholla itsenäi-
sen Tykistöprikaa  n päätös  laisuu  a. Oli aika saa  aa loppuun puolustusvoi-
mauudistuksen toimeenpanovaihe Tykistöprikaa  n ja Porin prikaa  n osalta.

 Puheessa Tykistöprikaatin ko-
mentaja, eversti Mikael Feldt 
totesi, että Tykistöprikaatin pe-
rustamisen aikoihin vuonna 
1992 elettiin hämmästyttävän 
samankaltaisia aikoja kuin nyt. 
Neuvostoliitto oli romahtanut 
ja Suomi oli osittain sen seu-
rauksena sukeltamassa itsenäi-
syytemme ajan pahimpaan la-
maan. Vaikka talouden alamä-
ki tällä kertaa onkin ollut loi-
vempi, on samankaltainen ke-
hitys Feldtin mukaan selkeästi 
nähtävissä.

Feldt toi esiin, että kun hel-
mikuussa 2012 kuultiin puo-
lustusvoimauudistuksen perus-
teista, laskettiin nopeasti, että 
pahimmillaan olisi jouduttu 
irtisanomaan yli sata henkilöä 
Säkylän ja Niinisalon varus-
kunnista. Näin ei kuitenkaan 
ole tapahtunut. Tämän ovat 
mahdollistaneet erilaiset luovat 
ratkaisut kuluneiden kolmen 
vuoden aikana. Irtisanottuja 
on lopulta vain kaksi, ja heis-
täkin molemmat jatkavat edel-
leen varuskunnassa sijaistehtä-
vissä. Tykistöprikaatista poistui 
uudistuksen myötä 93 tehtä-
vää, mutta näidenkin tehtävien 
hoitajat ovat löytäneet uuden 
työn joko puolustusvoimista 
tai muualta.

Feldt sanoi uudistuksen 
johtaneen asetettuun tavoit-
teeseen niin henkilöstön kuin 
organisaation kannalta. Tähän 
on hänen mukaansa vaikutta-
nut henkilöstön vastuullinen 
ja rakentava suhtautuminen 
koko valmistelun ajan. Pu-
heensa lopuksi komentaja kiit-
ti edeltäjiään siitä määrätietoi-
suudesta, jolla Tykistöprikaa-
tia on vuosien saatossa kehitet-
ty. Hän esitti myös lämpimät 
kiitokset prikaatin lukuisille 
tukijoille ja yhteistyökumppa-
neille. 

Puheessaan Porin prikaatin 
komentaja, eversti Arto-Pekka 
Nurminen totesi kahden pe-
rinteikkään ja kehittyvän jouk-
ko-osaston yhdistämisen eden-
neen avoimessa ja rehdissä hen-
gessä.

Hänen mukaansa henkeä 
ja sitä ymmärrystä, jolla työtä 
on tehty, kuvaa eversti Feldtin 
lausahdus: ”Tykistöprikaatilai-
sista ei tule vihreälaattaisia ei-

kä Porin prikaatilaisista puna-
laattaisia.” Nurmisen mukaan 
tämä lausahdus pitää sisällään 
kummankin joukon ammatil-
lisen osaamisen ja identiteetin 
arvostuksen. Komentajan mu-
kaan yhteenkuuluvuutta ku-
vaa myös se, että uudessa orga-
nisaatiossa on vain yksi varus-
kunta — Säkylän-Niinisalon 
varuskunta. Varuskunta vastaa 
kaikista varuskunnallisista toi-

Eversti Mikael Feldt luovutti Niinisalon varuskunnan joukot, Porin 
prikaatin komentajalle, eversti Arto-Pekka Nurmiselle. Tykistöprikaa-
tin lippu luovutettiin juhlallisesti 19. tammikuuta 2015 Sotamuseon 
kokoelmiin.

Tykistöprikaati siirtyi 
Porin prikaatin johtoon

SIRKKA OJALA

minnoista, eikä erillisiä alava-
ruskuntia perusteta.  Prikaa-
ti toimiikin komentajan mu-
kaan kaikissa toimipisteissään 
samoilla sävelillä.

Eversti Nurminen kertoi, 
että varusmieskoulutusta tul-
laan antamaan jatkossa Nii-
nisalossa ja Säkylässä. Lisäk-
si varuskuntaan kuuluu kaksi 
asevelvollisuusasioista vastaa-
vaa aluetoimistoa, jotka sijait-
sevat Vaasassa ja Turussa. Nur-
minen sanoikin uuden vas-
tuualueen olevan laaja, pituu-
deltaan lähes 430 kilometriä 
ja leveydeltään lähes 200 ki-
lometriä. Lisäksi alue käsittää 
viisi maakuntaa ja yli yhdek-
sänkymmentä kuntaa. Näin 
prikaatista tuleekin lähes ko-
ko Läntisen Suomen prikaati, 
jonka esikunta sijoittuu Säky-
lään Huovinrinteellä.

Uusi Porin prikaati on jat-
kossa varusmiesvahvuudeltaan 
Suomen suurin joukko-osas-
to, sillä prikaatin hetkellinen 
varusmiesvahvuus voi jonakin 
vuoden päivänä nousta lähes 
4700 varusmieheen. Palkattua 
henkilöstöä on yhteensä noin 
650, joista Säkylässä 450 ja 
Niinisalossa 200. 

Eversti Nurmisen mukaan 
muutos on kiistatta suuri mut-
ta samalla mahdollisuus, johon 
on tartuttava rohkeasti. Uuden 
varuskunnan tulevaisuus on va-
loisa: se on suuri ja monimuo-
toinen ja voimakkaasti kehitty-
vä joukko, jossa on hyvä palvel-
la. Komentaja sanoi ottavansa 
ylpeänä vastaan Tykistöprikaa-
tin ja lupasi tehdä parhaansa 
tämän joukko-osaston yhdis-
tymisen onnistumiseksi. Hän 
myös lupasi Tykistöprikaatin 
kunniakkaiden perinteiden, 
sen nykypäivän ja tulevaisuu-
den olevan jatkossa kiinteä osa 
Porin prikaatia.   
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Yhdistyksen syyskokoukses-
sa marraskuussa 2014 tehtiin 
sääntöjen mukaisia syysko-
koukselle kuuluvia päätöksiä. 
Näistä tärkeimpiä olivat hen-
kilövalinnat. Yhdistyksen pu-
heenjohtajana vuosina 2012– 
2014 toiminut vakuutusneu-
vos Harri Kainulainen jätti 
puheenjohtajan tehtävät. Harri 
Kainulainen valittiin aiemmin 
vuoden 2014 syksyllä Sotava-
hinkosäätiö ry:n puheenjohta-
jaksi, ja Harri katsoi, että ajan-
käytöllisistä syistä hän luopuu 
Tykkimiehet ry:n puheenjoh-
tajuudesta. Omasta puolestani, 
ja jos sallitaan, niin myös Tuli-
komentoja-lehden ja yhdistyk-
sen jäsenkunnan puolesta kii-
tän Harria kuluneista vuosista 
ja toivotan menestystä uusis-
sa tehtävissä. Uskoakseni Tyk-
kimiehet ry:n ja Sotavahinko-
säätiön välinen hyvä yhteistyö 
jatkuu likeisesti, onhan Sota-
vahinkosäätiön puheenjohtaja-
na nyt entistäkin tutumpi mies. 
Erovuoroisista hallituksen jäse-
nistä ”reserviin” siirtyivät myös 
Rauno Salo ja Pertti Kivinie-
mi. Kaarlo Purhonen jätti 
niin ikään hallituksen omasta 
pyynnöstään. Näille hallitus-
työskentelyn jättäneille herroil-
le esitän myös kiitokset men-
neistä vuosista.

Vuoden 2015 alusta lukien 
yhdistyksen puheenjohtajana 
toimii syyskokouksen päätös-
ten mukaisesti fi losofi an mais-
teri Kari Vilamo. Yhdistyksen 
varapuheenjohtajaksi syysko-
kouksessa valittiin entinen ty-
kistön tarkastaja, eversti evp. 

Esko Hasila. Uusia hallituk-
sen jäseniä ovat Pekka Aho-
nen, Kari Vainio, Orvo Haa-
visto ja Mikko Hörkkö. Ter-
vetuloa mukaan!

Tul ikomentoja- l ehden 
päätoimittajana jatkaa Sirk-
ka Ojala. Lehden uusi ilmoi-
tushankkija on Markkinoin-
ti Tuuli Tmi Raija Kivinen. 
Hallitus on päättänyt, että 
vuonna 2015 Tulikomentoja-
lehti ilmestyy kolme kertaa ja 
vuoden viimeinen numero on 
ns. kaksoisnumero. Lehden 
ilmestymispäivät ovat 19.2, 
18.6 ja 17.9. Erityisesti jäsen-
kiltojen kannattaa huomioi-
da, että lehden kiltasivustolle 
loppuvuonna aiotut kokousil-
moitukset, loppuvuoden 2015 
ja alkuvuoden 2016 merkki-
päiväilmoitukset yms. on olta-
va 17.9.2015 ilmestyvässä leh-
dessä, jonka aineistopäivä on 
jo 15.8.2015.

Tulevia tapahtumia
Suomen Tykistön päivää vie-
tetään perjantaina 6.3.2015 
perinteeksi muodostuneel-
la tavalla. Päivän juhlallisuu-
det alkavat seppeleenlaskulla 
Helsingin Hietaniemessä  ty-
kistönkenraali V. P. Nenosen 
haudalla kello 12.00 ja päätty-
vät tykkimiesillalliseen Ravin-
tola Tekniskan saleissa, osoit-
teessa Eerikinkatu 2, Helsin-
ki.  Päivän tapahtumiin toi-
votaan runsasta osallistumis-
ta. Juhlapäivän ohjelmasta ja 
ilmoittautumismenettelys-
tä on oma erillinen ilmoituk-
sensa tässä lehdessä sivulla 11. 

Huomautettakoon, että perin-
teiseen tapaan ilmoittautumis-
aikaa on kohtuullisen vähän, 
koska tilausravintola tarvit-
see vahvuusilmoituksen reilua 
viikkoa aiemmin. Pyydänkin, 
että tykkimiesyhteisöissä in-
formoitte ja muistutatte veljiä 
asiasta.

Tykkimiehet ry täyttää tänä 
vuonna 50 vuotta. Virallinen 
yhdistyksen perustamispäivä 
on 25.5.1965, jolloin Helsin-
gin Santahaminassa Tykistö-
koulussa perustettiin silloinen 
Tykistökoulun perinneyhdis-
tys ry.  Yhdistyksen hallitus on 
päättänyt juhlistaa puolivuosi-
sataista taivaltaan loppuvuon-
na joko yhdistyksen syyskoko-
uksen tai Pyhän Barbaran päi-
vän yhteydessä. Asiaan pala-
taan myöhemmin.

Museotoiminnasta
Tykistöaselajin museotoimin-
ta on ollut nyt kahden vuo-
den ajan osana Museo Milita-
rian toimintaa. Museo Milita-
ria on saanut varsin runsaasti 
arvostusta ja kiitosta lukuisil-
ta tahoilta. Museon pysyvät ja 
vaihtuvat näyttelyt ovat tasok-
kaita, ja museolla järjestetyt 
tapahtumat ovat herättäneet 
yleisön mielenkiintoa. Talou-
dellinen taantuma ei ole juu-
ri näkynyt museon kävijämää-
rissä, mutta tästä huolimatta 
museo joutuu tekemään ko-
ko ajan entistä enemmän töi-
tä saadakseen kävijämääränsä 
kasvamaan. Museoliitto ja sen 
jäsenmuseot ovat yhteistyössä 
pohtineet keinoja museoiden 

kävijämäärien kasvattamiseksi.  
Olette varmaan kuulleet niin 
sanotusta museokortista, joka 
tulee käyttöön vuoden 2015 
aikana. Lunastamalla 54 eu-
ron arvoisen museokortin pää-
sette sillä koko vuoden ajan 
kaikkiin niihin Suomen muse-
oihin, jotka ovat järjestelmässä 
mukana. Museo Militaria on 
tässä järjestelyssä mukana 173 
muun museon kanssa, ja uusia 
museoita liittyy mukaan kai-
ken aikaa. Kortti tulee myyn-
tiin toukokuussa 2015 ja sen 
voi hankkia kaikista järjestel-
mässä mukana olevista muse-
oista sekä Museoliiton verkko-
kaupasta. Kannattaa ehdotto-
masti harkita kortin hankki-
mista. Säästöä kortilla syntyy 
jo muutaman museokäynnin 
jälkeen – tai jos ei nyt puh-
dasta säästöä synny, niin ai-
nakin muutaman museokäyn-
nin jälkeen vierailut museoissa 
muuttuvat ilmaiseksi.

Jos ette ehdi käydä museos-
sa, niin seuratkaa internetissä 
seuraavia sivustoja:
http://www.tykkimiehet.fi / ja 
http://www.museomilitaria.
fi /. Lisäksi Tykkimiehet ry:llä 
ja Museo Militarialla on Fa-
cebook-sivustot, joita kannat-
taa käydä katsomassa säännöl-
lisesti.

Kari Halonen
Tykkimiehet ry:n 
toiminnanjohtaja

TULIKOMENTOJA-LEHDEN MATERIAALIEN 
TOIMITUSOSOITTEET OVAT MUUTTUNEET!
Materiaalit kiltasivustolle: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com
Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: hannu.vettenranta@hotmail.fi 

Ajankohtaista

TULIKOMENTOJA ILMESTYY VUONNA 2015
N:o  Aineistopv Ilmestyy 
2  20.5. 18.6.2015 (viikko 25)
3-4  15.8. 17.9.2015 (viikko 38)
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Itsenäisyyspäivän valtakunnal-
linen paraati järjestettiin Hä-
meenlinnassa räntäsateisessa 
säässä. Paraatiin osallistui noin 
550 henkilöä ja noin 60 ajoneu-
voa kaikista puolustushaaroista. 

Ohimarssissa nähtiin jalan 
marssivien ja moottoroitujen 
osien lisäksi sotahistoriallise-

Puolustusvoimien valtakunnallinen 

paraati Hämeenlinnassa
SIRKKA OJALA

na osana Panssarikillan osas-
tossa panssarijääkäriryhmä ja 
kaksi museopanssarivaunua. 
Lisäksi ohimarssiin osallistui 
10–20 ratsukkoa Ratsumies-
killasta. 

Paraatin otti vastaan Puo-
lustusvoimain komentaja ken-
raali Jarmo Lindberg. Hänen 

seurassaan paraatin vastaan-
ottokorokkeella olivat Hä-
meenlinnan kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Iisak-
ki Kiemunki ja sotaveteraani-
en edustaja vääpeli (res) Reino 
Lehväslaiho. Paraatijoukkoja 
komensi Länsi-Suomen soti-
lasläänin komentaja prikaati-

Ratsumieskillan perinneosasto oli koottu kolmen 
Eskadroonan ratsastajista: Lahden Eskadroona, 
Hämeen Eskadroona sekä Uudenmaan Eskadroona.

Paraatikatselmus suoritettiin Linnankasarmin kentällä. Paraatin vastaanottajat

kenraali Pekka Toveri. 
Päivään liittyi runsaasti 

muutakin ohjelmaa. Kalus-
toesittelyjä sekä toimintanäy-
töksiä järjestettiin Hämeen 
linnan ympäristössä. Paraatin 
teemana oli Puolustusvoimat: 
suorituskykyä maalla, merellä 
ja ilmassa.   
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Museoesineet kertovat, osa 20Museoesineet kertovat, osa 20

Museo Militarian jääkärilii-
kettä esittelevässä näyttelyosi-
ossa on esillä erilaisten jääkä-
reiden varustukseen kuulunei-
den esineiden ja arkistoaineis-
ton lisäksi pienoismalli Simon 
Maaninkajärven niittysaunas-
ta, jossa tapahtui ensimmäi-
nen aseellinen yhteenotto jää-
käreiden ja venäläisten sotilai-
den välillä Suomessa.

Etappitoimintaa
Ensimmäiset jääkärit saapui-
vat Saksaan Lockstedtiin sata 
vuotta sitten 25.2.1915. Syk-
syyn 1915 asti jääkäreiksi ai-
kovien poistuminen Suomesta 
onnistui vielä suhteellisen hel-
posti. Ruotsiin pääsi matkus-
tamaan esimerkiksi opiskelui-
hin vedoten. Kun venäläisvi-
ranomaiset saivat selville nuor-
ten ulkomaille matkustavien 
suomalaismiesten päämäärän, 
toiminta vaikeutui. Vuoden 
1916 keväällä venäläisten vas-
tatoimet voimistuivat, ja suo-

Simon Maaninkajärven niittysauna   – 
Ensimmäinen aseellinen yhteenotto 
jääkäreiden ja venäläisten välillä Suomessa

TEKSTI: SAMUEL FABRIN, KUVA: SIRKKA OJALA

malaisaktivistien täytyi pois-
tua maasta salaisen etappiver-
koston avulla.  

Salainen etappitoiminta pi-
ti huolen siitä, että niin sano-
tun suuren värväyksen myötä 
Saksaan matkusti noin 1900 
suomalaista. Erilaisia reittejä 
ulkomaille oli monia. Pääosin 
Ruotsiin siirryttiin jäitä myö-
den Pohjanlahden yli tai maitse 
Pohjois-Suomessa. Simon, Ke-
min ja Tornion alueet olivat siis 
varsin vilkkaita etappialueita.

Tapahtumat 
Maaninkajärven 
niittysaunalla
Jääkäreiden pääjoukko palasi 
Suomeen 25.2.1918, mutta jo 
sitä ennen jääkäreitä toimi Suo-
messa erilaisissa salaisissa, esi-
merkiksi värväykseen ja etap-
pitoimintaan liittyvissä tehtä-
vissä. Joulukuun alkupuolella 
1916 seitsemän jääkäriä (Paul 
Henrichsson, Jussi Mäntylä, 
Jussi Närvänen, Heikki Re-

po, Väinö Vainio, 
Sven Weckström ja Ei-
nar Wichmann) ja jääkärik-
si aikova Armas Lyytikäinen 
majoittuivat Maaninkajärven 
rannalla olevaan niittysaunaan 
odottamaan parempaa suksike-
liä. Matkaa oli tarkoitus jatkaa 
Hyrynsalmelle. 

Jääkäreiden epäonneksi pai-
kalla kävi myös metsätyömie-
hiä, joista eräs vei tiedon epäi-
lyttävistä kämppään majoittu-
jista viranomaisille. Ilmianto 
johti ensimmäiseen Suomen 
maaperällä käytyyn laukaus-
tenvaihtoon jääkäreiden ja ve-
näläisten sotilaiden välillä. 

Joulukuun 11. päivän aa-
muna joukko venäläisiä soti-
laita muutamia oululaisia po-
liis eja mukanaan yllätti niit-
tysaunassa majailleet miehet. 
Jääkärit olivat kyllä asetta-
neet vartion, mutta sumuisen 
sään vuoksi vaaraa ei huomat-
tu ennen kuin oli liian myö-
häistä. Seuranneessa tulitais-
telussa haavoittuivat Weck-
ström, Lyytikäinen, Närvänen 
ja Henrichsson. Lyytikäinen 
haavoittui kahakan loppuvai-
heessa vielä uudestaan, tällä 
kertaa kuolettavasti. Osa jää-
käreistä onnistui haavoittu-
neenakin murtautumaan ulos 
piiritysrenkaasta ja pakene-
maan, mutta kämppään jää-
nyt Repo ja pihamaalla pa-
hasti haavoittunut Weckström 
jäivät lopulta vangeiksi. Repo 
pakotettiin ulos sytyttämällä 
rakennus palamaan. Piiritys ja 
tulitaistelu olivat kestäneet ne-
lisen tuntia.

Tapahtumapaikan 
pienoismalli
Simon Maaninkajärven niit-
tysaunan pienoismallin on ra-
kentanut Altti Mannila vuon-
na 1997 mittakaavaan 1:25. 
Maalattiainen rakennus oli 3,5 
metriä pitkä, 3 metriä leveä ja 
noin 2 metriä korkea. Yhdessä 
nurkassa oli maakivistä raken-
nettu tulisija, peräseinällä ja 
ovesta vasemmalle olivat ma-
kuulavitsat. Seinissä oli räppä-
nät, ikkunaa ei ollut lainkaan. 
Rakennus oli siis enemmän 
metsäkämppä tai savupirtti 
kuin sauna nykyisessä merki-
tyksessä. 

Alkuperäinen niittysauna 
on palanut, mutta paikalle on 
rakennettu jääkäriperinnettä 
kunnioittamaan Maaninka-
järven jääkärikämppä. Uudis-
rakennus on tosin tehty alku-
peräistä huomattavasti järeäm-
mästä hirrestä, siinä on ikkuna 
ja rakennuksen kokoakin on 
kasvatettu. 

Kirjallisuutta:
Matti Lauerma: Jääkärien tie. 
WSOY 1994. 
Katsaus värväystoimintaan 
Suomessa tsaarinvallan loppu-
aikoina. Teoksessa Suomen jää-
kärit. Elämä ja toiminta sa-
noin ja kuvin. II osa. Kuopio 
1933. 933–940. 
K. A. Wegelius: Aseveljet I. 
Läntinen etappi ja Simon ka-
hakka. WSOY 1924. 

TYKKIMIEHET RY
YHDISTYKSEN 

KEVÄTKOKOUS 6.3.2015

Tykkimiehet ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään

6.3.2015 ravintola Tekniskassa
osoi  eessa Eerikinkatu 2, 00100 HELSINKI

klo 17.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään 

yhdistyksen sääntöjen määräämät
kevätkokoukselle kuuluvat asiat.

Tervetuloa
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Vammalan seudun Tykistökilta 
tykkimieshengen vaalijana jo 50 vuotta
 SIRKKA OJALA

Vammalan Seudun Tykistökil-
lan toiminta alkoi, kun kutsu 
killan perustavaan kokoukseen 
julkaistiin Tyrvään Sanomissa 
22. tammikuuta vuonna 1964. 
Kokouspaikkana oli Sastama-
lan Baari Vammalassa. Perusta-
vaan kokoukseen tykkimiehet 
kokosi piiri-insinööri, majuri 
Kalervo Kari. Hän oli toimi-
nut jatkosodassa Tyrvään pat-
teriston patteristoupseerina ja 
patterinpäällikkönä. Kokouk-
sessa killan ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin pan-
kinjohtaja Yrjö Lehtinen, joka 
oli osallistunut jo vapaussotaan 
vartio- ja lähettitehtävissä. 

Killan perustajina oli-
vat sodan käyneet miehet, ja 
1960-luvulta 1980-luvulle as-
ti valtaosa tykistökillan jäse-

nistöstä koostuikin tykistön 
sotaveteraaneista. Killan toi-
mita oli tuolloin pääosin osal-
listumista pääkillan eli Sata-
kunnan Kenttätykistökillan 
toimintaan. Myöhemmin kil-
taan liittyi myös juuri varus-
miespalveluksensa suoritta-
nutta nuorisoa. Vuonna 1995 
killan puheenjohtajaksi valittu 
teollisuusneuvos Matti Nie-
mi on killan ensimmäinen pu-
heenjohtaja, jolla ei ole sotave-
teraanitaustaa, mutta yhteydet 
tykistölliseen maailmaan ja so-
taveteraanitoimintaan ovat hä-
nelläkin vahvat. 

2000-luvulla Vammalan 
kiltatoiminta on aktivoitunut 
entisestään ja jäsenmäärä on 
kasvanut tasaisesti. Kilta on-
kin nykyään yksi Tykistöpri-

kaatin Killan suurimmista jä-
senkilloista. Kiltalaiset ovat 
myös aina osallistuneet ak-
tiivisesti pääkiltansa toimin-
taan. Viime vuosien aikana 
Vammalan kiltaan on liitty-
nyt myös runsaasti kiltasisaria, 
jotka ovat rikastuttaneet killan 
toimintaa entisestään. Nyky-
ään naiset muodostavat jopa 
kolmanneksen killan jäsenis-
töstä. Tykistöprikaatin Killan 
omaisten- ja kiltapäivinä tyr-
vääläiset kiltasisaret ja veljet 
ovat olleet hernerokan myyn-
tipisteen vahva voimavara, ja 
viime vuosina prikaatin kesä-
valapäivinä on naisilta lätyn-
paistokin sujunut sukkelaan. 
Vuonna 2011 Vammalan kil-
tasisaret osallistuivat Sotilas-
kotiliiton 90-vuotisjuhlavuo-

den sukkahaasteeseen ja kutoi-
vat kaikkiaan 63 sukkaparia, 
jotka jaettiin Niinisalon Soti-
laskodissa Tykistöprikaatin va-
rusmiehille.

Vammalan kiltaveljien voi-
manponnistus oli vuonna 
2009, jolloin kiltalaiset kun-
nostivat Tyrvään patteris-
ton perinnetykit. Tykit oli-
vat tuolloin todella huonossa 
kunnossa. Vammalan kiltavä-
ki viihtyy yhdessä ja perintei-
siin killan kevät- ja syyskoko-
uksiinkin kokoonnutaan suu-
rella joukolla Sirkka ja Matti 
Niemen kodikkaan Rautajo-
en kartanon tiloihin. Kilta jär-
jestää vuosittain myös matko-
ja sotahistoriallisiin kohteisiin, 
ja vuosittainen retki Hamina 
Tattooseen on jo perinne.

Juhlassa palkittiin tykkimiesmitalilla Arvo Riutta ja Erkki Nieminen. Maanpuolustuskiltojen Liiton myöntämällä hopeisella kiltaristillä 
palkittiin Sirkka Ojala ja Esko Mäkipää sekä pronssisella kiltaristillä Aino Ala-Tala. Mitaleita jakamassa olivat killan puheenjohtaja Matti 
Niemi ja sihteeri Jorma Ruuskanen. Kuva: Raimo Ojala.

12



Perinteikäs ja 
tunnelmallinen juhla

Killan 50-vuotisjuhlaa kilta-
laiset viettivät Ravintola Pat-
ruunan tiloissa Vammalassa 8. 
marraskuuta 2014. Juhlapäivä 
alkoi aamulla kukkavihkojen 
laskulla Tyrvään kirkkomaan 
sankarihaudalle sekä killan 
edesmenneitten puheenjoh-
tajien Kalervo Karin ja Heik-
ki Ylisen haudoille. Juhlan 
tervehdyssanoissaan puheen-
johtaja Matti Niemi toi esiin 
Vammalan seudun vahvat ty-
kistölliset perinteet, lähtihän 
jatkosotaan Tyrväältä oma 
patteristo II/KTR 12. Lisäk-
si Tyrvääläisiä miehiä kuului 
myös Kevyt patteristo 14:ään 
ja moniin muihinkin tykis-

töyksikköihin. Vaikka Vam-
malan killan ovat alun perin 
perustaneet tykistöveteraanit, 
oli juhlassa paikalla vain yksi 
sotaveteraani, tykistön kaptee-
ni Lauri Koski, joka on toi-
minut jatkosodassa tykistön 
tulenjohtajana ja osallistunut 
myös Tali-Ihantalan taistelui-
hin. 

Juhlapuhujaksi oli saatu 
Pääesikunnan valmiuspäällik-
könä palveleva prikaatiken-
raali Markku Myllykangas. 
Kenraali Myllykangas tuli tu-
tuksi monille Vammalankin 
kiltalaisille toimiessaan Tykis-
töprikaatin komentajana vuo-
sina 2009–2012. Juhlapu-
heessaan Myllykangas palasi 
myös samoissa tiloissa järjes-
tetyn killan 45-vuotisjuhlan 

tunnelmiin. Puheensa aluksi 
hän siteerasi vanhaa viisautta: 
”Joka ei tunne historiaa jou-
tuu elämään sen uudelleen.” 
Myllykankaan mukaan tämä 
sanonta sopii tähän hetkeen 
monestakin syystä. Prikaati-
kenraali toi esiin, että onneksi 
Suomi ei ehtinyt tehdä men-
neinä vuosikymmeninä puo-
lustuskysymyksissään mitään 
peruuttamatonta, kuten mo-
net Länsi-Euroopan maat te-
kivät. Maailma ei ainakaan 
vielä ole osoittautunutkaan 
ihanneyhteiskunnaksi, jos-
sa mikään maa ei voisi enää 
käyttää voimaa toista koh-
taan. Rajoja siirrellään yhä, 
ei neuvottelujen vaan voi-
mankäytön tuloksena. Po-
sitiivisena valmiuspäällikkö 

pitää sitä, että tutkimusten 
mukaan tällä hetkellä valta-
osa suomalaisista kannattaa 
puolustusmäärärahojen li-
säämistä. Myllykankaan mu-
kaan on tärkeää, että kiristy-
neessä suurvaltapoliittisessa 
tilanteessa Suomi antaa selke-
än viestin puolustuksensa us-
kottavuudesta, sillä sotilaallis-
ta toimintakykyämme arvioi-
daan rajojemme ulkopuolella 
joka tapauksessa ja joka päivä.

Hieno ja kattava 
historiikki 
Juhlassa julkaistiin myös 
64-sivuinen kattava killan 
historiikki. Kirjasen on koon-
nut killan jäsen, FM Tuomas 
Rantala. Killan 50-vuotinen 

Sivulle 14 >>

Tykistöprikaatin komentaja, eversti Mikael Feldt luovutti 
killalle Tykistöprikaatin pienoislipun.

Prikaatikenraali Markku Myllykangas oli kutsuttu juhlapuhujaksi.

Juhlan juontajana toimi everstiluutnantti Matti Soini. Vammalan seudun Tykistökillan puheenjohtaja, teollisuusneuvos 
Matti Niemi lausui juhlan tervetulosanat.
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taival on kuitenkin vain osa 
kirjan sisältöä, sillä kirjoittaja 
on ottanut historiikkiin mu-
kaan killan toiminnan lisäk-
si Sastamalan seudun tykis-
tölliset perinteet. Lisäksi kir-
jasessa valotetaan niiden ty-
kistöjoukkojen vaiheita, jois-
sa Sastamalan seudun mie-
het sodassa taistelivat. Myös-
kään sitä, miten Vammalassa 
on rauhan aikana kytkeydytty 
tykistöön, ei unohdet a. Ran-
tala kertoi kirjasen syntyneen 
väitöskirjatyön ohessa. Vaik-
ka Rantalan mukaan histo-

riikin kirjoittaminen on ollut 
miellyttävä ja mielenkiintoi-
nen tehtävä, on muun muas-
sa killan alkuvuosien arkisto-
materiaalin puuttuminen ai-
heuttanut jonkin verran han-
kaluuksia. Kaiken kaikkiaan 
historiikki on todella mielen-
kiintoista luettavaa.

Hienojen juhlapuheiden ja 
musiikkiesitysten jälkeen pääs-
tiin nauttimaan maittava juh-
lapäivällinen. Kotiin viemisinä 
kaikilla juhlaan osallistuneilla 
oli myös killan uunituore his-
toriikki.   

>> Sivulta 13

Juhlan virallisen ohjelman jälkeen päästiin nauttimaan Ravintola Patruunan maittavasta juhlapäivällisestä.

Juhlan musiikista vastasi Kiikan torvisoittokunta. Juhlassa kuultiin kappaleet: Maasalon juhlamarssi, Vartiossa, Nuijamiesten marssi ja On hetki.

Sotaveteraani, tykistön kapteeni Lauri Koski ja Tuula Myllykangas.

Yksinlaulua esitti Seija Levonoja.
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Killan historiikin kirjoittaja FM Tuomas Rantala ker-
too, että hänen molemmat isoisänsä ovat taistelleet 
tämän maan vapauden puolesta kenttätykistössä 
ja tämä velvoittaa myös häntä vaalimaan omalta 
osaltaan tykistöllisiä perinteitä.   

Puheenjohtaja Matti Niemi ja Pääesikunnan valmi-
uspäällikön, prikaatikenraali Markku Myllykankaan 
killalle luovuttama Pääesikunnan valmiuspäällikön 
kilpi.

Ajoneuvotykit

Kroatia on tilannut 12 kpl saksalai-
sia PzH2000-panssarihaupitseja 
Saksan ylijäämävarastosta.  So-
pimus allekirjoitettiin 5. joulukuuta 
2014. Toimitus tapahtuu kahdessa 
erässä, joista ensimmäinen tapah-
tuu vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja 
toinen vuonna 2016. Ennen toimi-
tuksia aseiden viestijärjestelmät 
ja ammunnanhallintajärjestelmät 
päivitetään. Kroatian varapuolus-
tusministerin mukaan itse aseiden 
hinta on 12 M€, mutta koko hank-
keen kustannukset ovat 41 M€. 
Kustannuksia kasvattavat muutos-
työt, varaosat ja koulutus.  (janes.
com 10.12.204)

Argentiina aikoo modernisoida 
100 kpl 155 mm tykkejään. Pe-
rustavoitteena on tulinopeuden 
kasvattaminen. (http://dmilt.com 
14.11.2014) Kommentti: Argentii-
nalla on käytössään runsaat sata 
kappaletta vedettäviä 155 mm 
CITER L33 -kenttätykkejä. Tykin 
kantama on noin 20 km ja paino 
8200 kg.

Tykkien ampumatarvikkeet

Samel-90-yhtiön tykistön häi-
rintälähettimet on tarkoitettu 
laajakaistaisen häirinnän toteut-
tamiseen tykistön maalialueella. 
Häirintäjärjestelmillä voidaan 
kattaa taajuusalue 1,5–120 MHz. 
Koko taajuusalue saavutetaan 
kahdeksalla lähettimellä, joilla 
kullakin on oma taajuuskaistansa. 
Häirintälähettimet voidaan ampua 
120 mm, 130 mm, 152 mm ja 155 
mm kuorma-ammuksilla. Kuorma-
ammukset saadaan toimimaan 
oikealla alueella aikasytyttimiä 
käyttämällä. Kussakin kuorma-
ammuksessa on yksi häirintälä-
hetin, joka laskeutuu laskuvarjolla 
maahan. Maahan pysähtyminen 
aiheuttaa antennin ulostulon ja 
lähettimen käynnistymisen. Toi-
minta-aika on 60 min. (Military 
Technology 12/2014). Kommentti: 
Samel-90 on bulgarialainen yhtiö. 
Yhden lähettimen kantamaksi väi-
tetään 700 m.

 
 
Häirintälähetin toimintakun-
nossa. Lähde: http://samel90.
com/fi les/products_military/
fi le_16_en.pdf

SUOMEN TYKISTÖN PÄIVÄN
tilaisuudet Helsingissä 6.3.2015

Seppeleenlasku
Klo 12.00 Seppeleenlasku tykistönkenraali V.P.Nenosen haudalle.

Kokoontuminen Hietaniemen kappelin por  lla klo 11.50

Tilaisuudet Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki
Klo 15.00  Tykkimiehet ry:n hallituksen kokous
Klo 15.30  Suomen Ken  ätykistön Sää  ön valtuuskunnan kokous
Klo 17.15  Suomen Ken  ätykistön Sää  ön hallituksen kokous
Klo 17.00  Tykkimiehet ry:n kevätkokous
Klo 18.30  Tykkimiesilta, johon kaikki tykkimiehet ja tykistön 
 ystävät ovat tervetulleita
 - alkumalja
 - juhlaesitelmä
 - palkitsemiset
 - buff et ruokailu

Ilmoi  autuminen tykkimiesiltaan Ilmoi  autuminen tykkimiesiltaan 
torstaihin 26.2. mennessätorstaihin 26.2. mennessä
maksamalla illalliskor  n hinta 43 € maksamalla illalliskor  n hinta 43 € 
Tykkimiehet ry:n  lille NordeaTykkimiehet ry:n  lille Nordea
FI98 2124 1800 0110 53, FI98 2124 1800 0110 53, 
vies  ken  ään maininta: vies  ken  ään maininta: 
”6.3. Nenonen”.”6.3. Nenonen”.

Tiedustelut: Kari HalonenTiedustelut: Kari Halonen, , 
kari.halonen(at)kolumbus.fi, 040 575 9966kari.halonen(at)kolumbus.fi, 040 575 9966
Päivän  laisuuksissa on asuna paraa  puku Päivän  laisuuksissa on asuna paraa  puku 
tai tumma puku ja kunniamerkittai tumma puku ja kunniamerkit
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös vuoden 2015 merkkipäiviin tulleet muutokset (ellei niitä ei ole jo 
toimitettu) ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen seuraavan numeron ai-
neistopäivää Juhani Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mpk 
0440 478 602 tai mpt 040 451 5229.
Numeron 2/2015 aineistopäivä on 20.5 ja ilmestymisviikko 25.

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:

HALLITUKSEN TULEVIA 
KOKOUKSIA
Hallituksen kokous 2/2015 pidetään 
16.2.2015 klo 12.30 alkaen. Kokous-
paikkana on Helsinki. Tarkempi paikka 
ilmoitetaan myöhemmin.

Hallituksen kokous 3/2015 pidetään 
6.3.2015 klo 15.00 alkaen. Kokous-
paikkana on Ravintola Tekniskan salit, 
Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki.

TYKKIMIEHET RY SÄÄNTÖMÄÄ-
RÄINEN KEVÄTKOKOUS
Tykkimiehet ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään Suomen Tykistön 
päivänä 6.3.2015 klo 17.00–18.00. Ko-
kouspaikkana on Ravintola Tekniskan 
salit, Eerikinkatu 2. 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen määräämät kevätkokoukselle 
kuuluvat asiat.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppelin-
katu 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  
Pankkiyhteys: Nordea 212418-11053

Kenttätykistökerho 
ry ja Uudenmaan 
tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Janne Hänni-

nen, Hopeatie 20 B 43, 00440 Helsinki, 
mp 050 312 0934, puheenjohtaja(at)kt-
kerho.fi . Varapuheenjohtaja Oskari Mati-
lainen, Sihteeri Aki Mäkiranta Valakuja 
6 A, 02770 Espoo, 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
Killan kevätkokous pidetään torstaina 
9. huhtikuuta 2015 klo 18.00 Kerho-
ravintola Seiskassa, osoitteessa: Vuori-
katu 27, 13130 Hämeenlinna.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen ke-
vätkokoukselle määräämät asiat sekä 
sääntömuutosasia. Tervetuloa!
Hallitus

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cynae-
uksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlinna, 
mp 040 5021 929, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com., sihteeri ja jäsensihteeri Juhani 
Suni Käpypolku 1 D11 13500 Hämeen-
linna, mp 0440 478 602, posti(at)jaakari
tykistonkilta.fi . Tiedottaja Sirkka Ojala, 
Kiveliönkatu 12, 33500 Tampere, mp 
0503688460 sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Kilta löytyy 
myös facebookista. Käy tykkäämässä.

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

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445, pj(at)karjalantykistokilta.fi . Yleis-

sihteeri Sini Timonen, mp 040 755 
0575, yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.
fi , Jäsensihteeri Maija Leskinen, Naava-
tie 9 G, 45200 Kouvola, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi .
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteen-
muutokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuilta 
tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepostia 
käyttäen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hämeen-
katu 7 A 11, 15110 Lahti, mp 040 5577 
269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Varapu-
heenjohtaja Juha Tarnanen, Vesijärven-
katu 52 A 6, 15140 Lahti, kultatyo(at)
tarnanen.inet.fi . Sihteeri: Olli Eerola, 
Maitotie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäkatu 
27, 15900 Lahti, mp 040 5750 772, pentti.
korpimies(at)phnet.fi  Koulutusjaos Rihlan 
puheenjohtajana toimii johtokunnan jä-

Jääkäritykistön Killan syyskokouksessa killan 
puheenjohtaja Antero Rättö luovutti vuoden 
2014 kiltalaiseksi valitulle Sirkka Ojalalle 
killan kiertopalkinnon: ”Kranaattimaljan”. 
Kuva: Pekka Ahonen.
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sen Ari Sausta, Kuningattarenkatu 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

Tulevaa toimintaa:

KOKOUSKUTSU
Pohjois-Karjalan Tykistökilta ry:n 
VUOSIKOKOUS pidetään torstai-
na 19.3.2015 klo 18.00 Ylämyllyn 
Shell huoltoaseman kokoustiloissa Ylä-
myllyntie 77. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen mukaiset asiat. Kahvitarjoilu.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrinpolku 
1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 8297, 

veijo.walkky(at)gmail.com. Jäsenasiat: 
Johannes 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.gillesartilleris-
terna.com och www.mulliradio.net

Tykistöprikaatin 
Kilta ry

Pääkillan to imihenkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpel-
lontie 26, 20300 Turku, pk (02) 239 
1687, mp 050 376 0371, haaviorv(at)
suomi24,fi , Sihteeri Ilkka Huhtala Ahte-
rikatu 8 A 21, 20810 Turku, mp 044 527 
5980, sirunhudi@gmail.com Taloudenhoi-
taja Hannu Vettenranta, Jäkäläkatu 5, 
38700 Kankaanpää, mp 044 530 5943, 
hannu.vettenranta(at)dnainternet.net
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.tykistoprikaatinkilta.fi  

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

OHI ON! Puolustusvoimista 
ja Rajavartiolaitoksesta siir-
tyi reserviin 18. joulukuuta 
2014 lähes 9 000 varus-
miestä ja vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittanutta 
naista. Kuvassa Tykistöpri-
kaatista kotiutuneita. Kuva: 
Hannu Vettenranta.
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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.tykistoprikaatin-
kilta.fi  /pori.htm. 

Turun Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpellon-
tie 26, 20300 Turku, mp 050 376 0371, 
haaviorv(at)suomi24.fi . Sihteeri Päivi 
Pansio, Petäjätie 1 E, 24260 Salo, mp 
040 779 3059, paivi.pansio(at)suomi24.fi . 
Kiltamestari Rauno Salo, Koukkukanka-
reentie 44 as 1, 20320 Turku, mp 040 540 
2710, rauno.salo.ra(at)gmail.com
Killan verkkosivut: www.turunseudunty-
kistokilta.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 . Sihteeri 
Jorma Ruuskanen, Koisportaantie 46, 
38210 Sastamala, pk (03) 5141144, mp 
0500 308876, jorma.ruuskanen(at)kopteri.
net. Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vau-
nunperäntie 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 rahas-

tonhoitaja Samuli Niinistö, Ilkantie 16, 
60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 931, 
mp 040 7720437, samuli.niinisto(at)ne-
tikka.fi 
Killan kotisivu on Aatos Kankaan ylläpi-
tämillä sivuilla: http://kotisivu.dnainter-
net.net/safar/epkilta.htm

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Tulevaa toimintaa:

KOKOUSKUTSU
Killan kevätkokous pidetään tiistai-
na maaliskuun 17. pnä 2015 klo 18.00 
Niinisalon Varuskuntakerholla. Koko-
uksessa käsitellään sääntöjen kevätko-
koukselle määrätyt asiat. Kokouksen 
alussa Porin prikaatin apulaiskomen-
taja eversti Petri Kosonen kertoo puo-
lustusvoimien ajankohtaisista asioista. 
Kahvitarjoilu, Tervetuloa
Hallitus

TALVISODAN PÄÄTTYMISESTÄ 75 
VUOTTA
Kahvikonsertti Sodista rauhaan Nii-
nisalon varuskuntakerholla perjantaina 
13.3. klo 18.00. Liput 15,-€ sisältävät 
konsertin päättymisen jälkeen kahvin.
Konsertissa esiintyvät Suodenniemen 
Souvarit Ismo Korkeen johdolla. Juonto 
kotiseutuneuvos Sakari Jankkari. Terve-
tuloa sodan ajan musiikkitunnelmiin.

Kankaanpään Seudun Tykistökilta järjes-
tää perinteiset MP-PILKIT Niinisalon 
varuskuntakerhon rannassa lauantaina 
14.3.2015 klo 10:00 - 14:00. Oltava pai-
kalla klo 9:30.
Sarjat: nuoret, naiset, yleinen ja veteraa-
nit. Kaiken kalan kisa. Osallistumismaksu 
10,- €

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

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pentti Pohjola, Sepänky-
läntie 303 A, 02400 Kirkkonummi, mp 
044 884 7112, pentti.pohjola(at)mobisan.fi  
Varapuheenjohtaja Kalle Salonen Kierto-
katu 10 as 13, 28130 Pori, mp 044 701 
1860, kalle.salonen(at)pori.fi . Sihteeri Toi-
vo Vanhanen, Niittykulmantie 5 as 12, 
00440 Helsinki, mp 040-5488605, toivo
_vanhanen(at)welho.com, Rahastonhoi-
taja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 A 1, 
21100 Naantali, mp 040 5108499, mika.
aarnio(at)utu.fi  

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:
Helsinki: Toivo Vanhanen, Niittykul-
mantie 5 as 12, 00440 Helsinki, mp 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 
6, 38700 Kankaanpää, mp 040 5239282, 
pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Eija Koskenniemi-Saarivirta, Län-
sipuisto18 A 1, 28100 Pori, mp.050 525 
6953, eija(at)satakuulo.fi  
Tampere: Veikko Rantaniemi, Sammon-
katu 18 A 4, 33540 Tampere, mp 040 580 
2400, veikko_r(at)hotmail.com 
Turku: Ilpo Peltomäki, Savikankaantie 
16, 24800 Halikko, mp 040 528 6364, 
peltomak(at)netti.fi  
Joukkoyksikkö: Ti edustelupatteristo, PL5, 
38841 Niinisalo, p. 0299 800 (vaihde)
Killan kotisivut ovat osoitteessa: http://
www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassaoleva sähköpos-
tiosoitteesi alaosastollekin.

Tampereen Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Yrjö Inkinen, Kirkkomä-
enkatu 2 C, 33580 Tampere, mp 0400 
211997, yrjo.inkinen(at)tpnet.fi . Varapu-
heenjohtaja ja rahastonhoitaja Mikko 
Hörkkö, mp 040 557 6952, mikko(at)
horkko.fi . Sihteeri Jukka Piirto, Amu-
rinkuja 20 B 42, 3320 Tampere, mp 040 
7191 377, jukka.piirto(at)tampere.fi 

Tulikomentoja-lehtien verkkoversiot ja 
lehden tiedot löytyvät jatkossa sivustolta: 

www.tykkimiehet.fi .  
Lehden oma verkkosivusto poistuu

 käytöstä keväällä 2015.

Tulikomentoja
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Venäjällä on nyt mahdollisuus 
edullisiin ostoksiin ja kiinnosta-
vaa katsottavaa riittää. Ensi ke-
sän lukijamatkan oppaana toimii 
sotahistorioitsija Juhani Vak-
kuri, ja vastuullisena järjestäjä-
nä on VL-Matkat. Matka toteute-
taan yhteistyössä Uudenmaan 
reservipiirien Oltermanni-lehden 
kanssa.

Viisipäiväisen retken alustava 
ohjelma on seuraava:

PERJANTAI 31.7.2015
Lähtö Helsingistä klo 7.30 Vih-
din Liikenne Oy:n turistibussilla. 
Ajamme Utin ja Lappeenrannan 
kautta Värtsilään ja tutustumme 
matkalla Pikkuvihan ja Kustaa 
III:n sotiin. Ajo Kouvolan kautta 
Kiteelle, missä Pajarinhovissa 
mahdollisuus omakustanteiseen 
lounaaseen.

Rajanylitys Värtsilässä n. klo 
17 Venäjän aikaa. Matkalla Sor-
tavalaan tutustutaan Pälkjärven 
ja Ruskealan maisemiin. Sorta-
valassa tutustumista kaupunkiin 
ja sota-ajan tapahtumiin. Majoit-
tuminen ja illallinen hotelli Sorta-
valassa.

LAUANTAI 1.8.2015
Lähtö hotellista aamiaisen jäl-
keen. Ajo Kirjavalahden ja Läs-
kelän kautta Lemetin Murheen 
ristille, josta edelleen Loimolan, 
Kollaan, Suojärven ja Hyrsylän 
mutkan kautta vanhan rajan yli 

Aunuksen puolelle. Matka jatkuu 
Säämäjärven, Kutsiman ja Villa-
vaaran taistelupaikkojen kaut-
ta Petroskoihin. Matkalla kevyt 
kenttälounas.

Saapuminen Petroskoihin, 
jossa kiertoajelua kaupungissa 
ajan sallimissa rajoissa. Majoit-
tuminen ja illallinen uudessa ho-
telli Park Inn Petrozavodskissa.

SUNNUNTAI 2.8.2015
Aamiaisen jälkeen matkalaisilla 
on kolme retkivaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Koko päivän 
venematka Äänisen itärannal-
le tutustumaan kuuluisien kivi-
kautisten kalliopiirrosten (ei siis 
kalliomaalausten) alueeseen. 
Retken hinta-arvio selviää myö-
hemmin.

Vaihtoehto 2: Matka kantosii-
pialuksella Kižin saarelle Unes-
con maailmanperintökohteeseen 
(retken hinta n. 75 €/hlö). Tutus-
tuminen arkkitehtoniseen muse-
oon ja ainutlaatuisiin puukirkkoihin 
paikallisen oppaan johdolla. Paluu 
Petroskoihin n.14.15.

Vaihtoehto 3: Petroskoihin 
jääville omatoimista tutustumista 
kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin.

Vaihtoehtoon 2 tai 3 osallistu-
ville on mahdollista lähteä iltapäi-
väretkelle Kivatsun putoukselle 
(pääsymaksu n. 6 €). Retken ai-
kana tutustutaan myös Kontupoh-
jan kaupunkiin. 

Illallinen ja yöpyminen Park 
Inn Petrozavodsk -hotellissa. 

MAANANTAI 3.8.2015
Ajo Petroskoista Äänisen ran-
tatietä Voznesenjaan (Syvärin-
niska) läpi kauniiden hirsitalojen 
reunustamien vepsäläiskylien. 
Matkalla tutustumme Äänisen 
rannikkopuolustukseen, Punai-
seen petäjikköön eli Stalinin uh-
rien teloituspaikkaan Derevjan-
nojessa sekä Soutjärven vepsä-
läismuseoon.

Ylitämme Syvärin, ajamme 
Ostan, Baranin ja Homorovit-
sin kautta Shemenskiin, Syvä-
rin kaupunkiin ja voimalaitoksel-
le, josta taisteltiin jatkosodassa. 
Käymme myös Syvärin ortodok-
siluostarissa.

Aunuksessa majoittuminen 
hotelli Olongaan.

TIISTAI 4.8.2015
Ajo Lotinapelto ohittaen kohti 
Karjalan Kannasta. Pysähtymi-
nen Venäjän vanhimmassa pää-
kaupungissa Staraja Ladogas-
sa (Vanha Laatokka), jossa ly-
hyt tutustuminen keskiaikaiseen 
linnaan. Näemme myös viikinki-
hautoja Olhava-joen varrella.

Matka jatkuu Pietari ohittaen 
ja edelleen siirrytään Valkeasaa-
ren ja Mainilan kautta Viipuriin. 
Rajanylitys Vaalimaalla ja kahvi-
tauko Rajahovissa. Saapuminen 
Helsinkiin myöhään illalla.

Ajan salliessa tutustumme myös 
muihin kuin ohjelmassa mainit-
tuihin kohteisiin.

Matkan arviohinta on korkein-
taan 619 €/hlö kahden hengen 
huoneessa, mikäli osallistujia 
on vähintään 30. Mikäli osallis-
tujia on vähintään 25, arviohin-
ta on 659 €/hlö kahden hengen 
huoneessa. Yhden hengen huo-
neen lisämaksu on arviolta 70 €.

Hinta sisältää puolihoidon 
(aamiainen ja illallinen) ja eväs-
kahvit, Venäjän viisumin hankin-
nan + rekisteröintimaksut hotel-
leissa. Hinta ei sisällä laskutus-
lisää 5 €/lasku, henkilökohtaista 
matkavakuutusta eikä alkoholi-
juomia.

Matkan hinta on laskettu 
marraskuun 2014 hinnastojen ja 
valuuttakurssien mukaan. Mikäli 
ruplan kurssi pysyy alhaalla, hin-
nat voivat laskea ja ne tarkiste-
taan, kun Venäjän hotellit julkai-
sevat vuoden 2015 hinnastonsa. 

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAU-
TUMINEN LUKIJAMATKALLE 
OSOITTEELLA: Vihdin Liiken-
ne Oy, Albertinkatu 22-24 A 2, 
00120 Helsinki, 
puh. (09) 444 774 tai 
sähköpostilla: 
krista.pihlaja@vihdinliikenne.fi .

                                        Suomalaisjoukot valtasivat 
Petroskoin syys-lokakuun taitteessa 1941 ja nimesivät 

sen heti Äänislinnaksi. Valtausparaati pidettiin 12.10.1941.

Tulikomentojen sotahistoriallinen matka 31.7.–4.8.2015

ÄÄNISLINNAN VALTAUS

Suositeltavaa lukemista matkalaisille: Jukka Kulomaa: Äänislin-
na. Petroskoin suomalaismiehityksen vuodet 1941–1944. Äänisen 
kalliopiirroksista ja Kižin puukirkoista löytyy tietoa mm. Wikipediasta.

Ensi kesän lukijamatkan teemana on JR8:n eli 
Tuntema  oman so  laan rykmen  n jalanjäljissä Petroskoin/
Äänislinnan valtaus 1941 ja menetys 1944. Lukijamatka 
tarjoaa myös mahdollisuuden kolmeen erilaiseen retkeen 
Petroskoista. Tutustumme lisäksi suomensukuisten vepsä-
läisten kul  uuriin.

”Jossakin tuolla edessäpäin oli Petroskoi. 
Se oli heidän päämaalinsa. Tuntui kuin 
kaikki kysymykset ratkeaisivat heti 
sinne päästyä.”

Tuntematon sotilas (1954)

Tulikomentoja 1/2015 19



PuolimatkassaPuolimatkassa
OSA 3
VERNE HARTIKAINEN JA JESSE AHONEN

Varusmiespalveluksemme on ohi  anut jo puolimat-
kan rajapyykin. Sen myötä oli aika hyvästellä vanhat 
to  umukset ja oppia uusia. 

Aikamme Vekaranjärven va-
ruskunnassa lähenee loppu-
aan, sillä muutaman viikon 
kuluttua yksikkömme muut-
taa ajoneuvoineen Porin pri-
kaatin Niinisalon yksikköön. 
Joulukuun puolivälissä tuli 
loppu vanhoille komentosuh-
teille meidän saattaessamme 
entiset varusmiesjohtajamme 
reservin tuiskuun ja pakka-
seen. ”Vanhojen” kasarmira-
kennuksen valtasimme me, 64 
uutta alikersanttia.

Tie puolitiehen
Vielä joitakin kuukausia sitten 
alokkaina tunnetut palvelus-
toverimme ovat nyt jokainen 
saaneet rintaansa arvomerkin, 
jollaisen kantaja herätti meissä 
kunnioitusta ja pelkoa ensim-
mäisinä viikkoinamme Karja-
lan prikaatissa. Silloin emme 
tienneet, minkälainen taipale 
alikersantiksi oikein on, eikä 
kukaan ymmärtänyt, kuinka 
pitkältä ja vaivalloiselta mat-
ka alokkaasta alikersantiksi jäl-
keenpäin tuntuisi. Ylennykset 
tuntuivat konkreettisesti an-

saituilta, sillä useimmat meis-
tä olivat saaneet viettää edeltä-
vät viikot kranaatinheittimien 
kanssa lumisessa metsässä eri-
näisissä tulitoiminta- ja yhteis-
toimintaharjoituksissa. Koko 
kansainvälinen komppania-
mme ei yleensä lähde koko-
naisuudessaan harjoitukseen, 
vaan meistä valitaan tarvittava 
määrä heitinryhmiä. He, joi-
hin valinta ei kohdistu, huo-
kaisevat helpotuksesta ja viet-
tävät useimmiten päivänsä ka-
sarmialueella liikuntakoulu-
tuksessa, siivoamassa paikkoja 
tai punkassa makoillen.

Ylennysten jälkeen oli vuo-
rossa harvinaista herkkua: jou-
lulomat, jotka kestivät yli vuo-
denvaihteen loppiaiseen saak-
ka. Palattuamme kasarmille 
maltoimme tuskin nukkua ko-
ko porukan kertoillessa tapah-
tumia lomilta. Heti seuraavana 
aamuna saimme todella nähdä 
puolen vuoden sotilaskoulu-
tuksen meihin jättämät opit, 
kun pääsimme vertaamaan it-
seämme uusiin, 5.1. palveluk-
seen astuneen saapumiserän 

1/15 alokkaisiin. Vaikka em-
me itse ole alokkaiden koulu-
tuksessa mukana, on mukava 
nähdä vanhat tutut kasvot ali-
upseerikurssin muilta linjoilta 
täyttämässä omien johtajiem-
me tyhjiksi jättämiä saappaita 
ryhmänjohtajina.

Viikot vaunuhallilla
Yksikkömme 18 vaunukurssi-
laista ovat puuhastelleet mar-
raskuusta lähtien joka päivä 
panssarihallilla komppaniam-
me vaunujen parissa. Aluksi 
kurssilaiset suorittivat AMOS-
kranaatinheitinpanssariajo-
neuvoon tarvittavat ajajan se-
kä johtajan pätevyydet. Ajo-
koulutukseen kuului pimeä-
ajoa valonvahvistimen avus-
tuksella, maantieajoa, maas-
toajoa sekä taajama-ajoa. Yli-
voimaisesti kuumottavinta oli 
möyriä tehokkaalla ja maasto-
ominaisuuksiltaan ylivertai-
sella vaunulla vaikeissa maas-
to-oloissa. Tukalissa paikoissa 
useimmiten ajajalta meni sisu 
kaulaan ennen vaunun suori-
tuskyvyn loppumista. 

Ajaminen on tosin vain pie-
ni osa siitä kaikesta, mitä kurs-
silaiset vaunujen kanssa teke-
vät. Kalliit ja tekniset laitteet 
vaativat säännöllistä huoltoa: 
pesemistä, siivoamista, rasvaa-
mista, tarkastamista ja täyttöä. 
Huoltopäivät ovat kuitenkin 
varsin mukavia, sillä silloin 
Radio Rockin sävelet siivittä-
vät ”seppotaalasmaihin” pu-
keutuneet vaunumiehet huol-
tokohteelta toiselle. AMOS-
kurssin loppusuoralla oli aika 
valita ne henkilöt, jotka jatkai-
sivat AMOS-vaunun parissa ja 
harjoittelisivat tulitoimintaa 
sillä. Loput vaunumiehet läh-
tivät muuntokurssille, jossa he 
jo opittuja taitoja hyväksikäyt-
täen saivat nopeasti suoritet-
tua ajopätevyydet Panssari-Si-
sun eri versioille.

Komppania 
vihdoin koossa
Olemme kaikki päässeet kou-
lutuksissamme siihen vai-
heeseen, että voimme toteut-
taa harjoituksia kokonaisen 
AMOS-komppanian voimin. 
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Jokaisella on oma tehtävän-
sä tuliyksikössä, ja aiemmin 
hieman hämärän peitossa ol-
leet tehtävät ovat konkretisoi-
tuneet jokaiselle kolmipäiväi-
sen komppaniaharjoituksen 
tuoksinassa. Kranaatinheitin-
komppaniamme muodostuu 
tuli-, komento- ja huoltojouk-
kueesta. Pian Reserviupseeri-
koulusta kotiutuvat palvelus-
toverimme alkavat toimia näi-
den joukkueiden johtajina. 

Tulijoukkueeseen kuuluvat 
heitinryhmien eli AMOS-vau-
nujen lisäksi moottoripyörälä-
hetit, joiden tehtävä on muun 
muassa tiedustella vaunuil-
le sopivat asemat sekä opastaa 
vaunut niihin. Komentojouk-
kue koostuu tuliasema- sekä 
tulitoimintaryhmästä. Tuliase-
maryhmän panssarintorjunta-
miehet suojaavat tuliasemiin 
siirtymisen ja ovat vastuussa 
komentopaikan lähipuolus-
tuksesta. Tulitoimintaryhmä 
hoitaa komentopaikan perus-
tamisen sekä toteuttaa komp-
panian viestiyhteydet. Huol-
tojoukkueessa hoidetaan luon-
nollisesti komppanian huol-
to. Ensihoitoryhmän lääkintä-
miehet pitävät huolen taisteli-
joiden terveydestä pahimman 
sattuessa muonitusryhmän 
valmistaessa aamusta iltaan 
aterioita energiatasojen ylläpi-
tämiseksi. Huolto- ja kunnos-
sapitoryhmä kantaa vastuun 
kaluston toimimisesta aina ag-
gregaatista AMOS-vaunuun.

Sotilaskeittäjistä vaunun-
johtajiin jokaista tarvitaan. Tä-
mä kliseeltä kuulostanut lause 
huomattiin todeksi ensimmäi-
sessä komppaniaharjoitukses-
sa. Aiemmin itsestäänselvyy-
deltä tuntunutta pakkilounas-
ta arvosti enemmän, kun näki 
vanhojen tuttujen naamojen 
uurastavan sen eteen tuntitol-
kulla huoltojoukkueen ryhmi-
tyksessä. Yksikkömme pieni 
koko on mahdollistanut hui-
kean yhteishengen – kukaan 
ei voi piiloutua muiden taak-
se, vaan jokaisen panosta tarvi-
taan, jotta pakka pysyisi kasas-
sa. Uskomme, että sama meno 
jatkuu Niinisalon varuskun-
nassa!   

Jääkäritykistön Kilta 
sai uuden puheenjohtajan

Jääkäritykistön Kiltaa seitsemäntoista vuo  a luotsanneen 
kapteeni evp Antero Rätön luovu  ua puheenjohtajan tehtävästään 
oli aika valita killalle uusi johtohahmo. 

Kerhoravintola Seiskan tiloissa 27. mar-
raskuuta 2014 järjestetyssä syyskokouk-
sessa killan puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti kapteeni evp Ilkka Vahto-
kari. Samassa kokouksessa Antero Rättö 
kutsuttiin killan kunniapuheenjohtajaksi. 
Museo Militarian Tykkihallissa 4. joulu-
kuuta 2014 järjestetyn Barbara-juhlan yh-
teydessä Anterolle luovutettiin juhlallises-
ti kunniapuheenjohtajan nuija ja kunnia-
kirja.

Museo Militarian museomestari, reser-
vin kapteeni Ilkka Vahtokari syntyi vuon-
na 1956 Haapajärvellä. Samana vuon-
na Suomen tasavallan presidentiksi va-
littiin ensimmäisen kerran Urho Kaleva 
Kekkonen ja ensimmäinen Suomen YK-
komppania matkasi kohti Suezia, joten 
vuosi oli historiassa hyvin merkittävä.

Vahtokarin tykistöura alkoi varusmies-
palveluksella Satakunnan Tykistörykmen-
tissä vuosina 1977–1978. Niinisalosta Ilk-
ka siirtyi kersanttina Jääkäripatteristoon 
Linnankasarmille vuonna 1978. Patteris-
tossa hän palveli kouluttajana, yksikön 
vääpelinä, AUK:n kouluttajana ja linjan-
johtajana sekä rykmentin esikunnassa ko-
mentoupseerina. Komentoupseerin tehtä-
västä Ilkka siirtyi reserviin vuonna 2006. 

Tykistön historia ja perinteet ovat Il-
kalle sydämen asia, ja Museo Militariassa 
vierailevia ryhmiä opastaessaan hän ker-
too mielenkiintoisia tarinoita muun mu-
assa tykistönkenraali V. P. Nenosesta se-
kä tykistön alkuhistoriasta. Aprillipäivänä 
Ilkka esiintyy perinteisesti kapteeni Mörs-

särinä vuosittain järjestettävässä Hämeen-
linnan Linnanniemen museoiden Aprillia, 
aprillia -visailussa.

Puheenjohtajakokemusta Ilkalle on 
kertynyt Hämeenlinnan Varuskunnan 
Päällystöyhdistyksen puheenjohtajana 
vuosina 1998–1999. Lisäksi hän on ollut 
Hämeen EVP -yhdistyksen hallituksen jä-
sen vuodesta 2008 alkaen.

Ilkka asuu Hämeenlinnassa Kauri-
alan kaupunginosassa, idyllisessä vanhassa 
puutalossa. Perheeseen kuuluu aviopuoli-
so Tiina ja kaksi aikuista lasta. Vapaa-ai-
kaa uusi puheenjohtaja viettää muun mu-
assa mökkeillen ja kalastaen. Lomilla ja 
kesäviikonloppuisin auton nokka suun-
nataankin usein kohti Poria ja siellä ole-
vaa kesämökkiä. Myös urheilu on lähellä 
Ilkan sydäntä, mutta aktiivinen kuntoi-
lu on vaihtunut penkkiurheilun puolel-
le. Ilkka on mukana Suomen neljännek-
si suurimman salibandyseura Steelersin 
organisaatiossa. Hänet näkee usein myös 
Hämeenlinnan jäähallilla HPK:n kotipe-
lejä seuraamassa. 

Uusi puheenjohtaja pitää tärkeänä yh-
teistyön lisäämistä kenttätykistökiltojen 
välillä. Erityisesti pyritään löytämään uu-
sia yhteistyömuotoja Jääkäritykistön Kil-
taa lähimpänä olevien Riihimäen, Tam-
pereen, Lahden ja Kankaanpään kiltojen 
kesken.  Yhteiset retket, tutustumismat-
kat ja muut tykistölliset tapahtumat, ku-
ten Barbara-juhlan järjestäminen, voisi-
vat olla jatkossa kiltojen yhteisiä toimin-
tamuotoja.   

SIRKKA OJALA

Killan uudelle puheenjohtajalle, 
Ilkka Vahtokarille tykistön historia 
ja perinteet ovat tärkeitä.
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Kainuun Tykistö- ja Heitti-
mistökilta ry, Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry ja Pohjois-
Karjalan Tykistökilta ry pys-
tyttivät vuonna 2012 Rova-
järven Heinuvaaraan muisto-
merkin perinnejoukkojensa 
kunniaksi. Työ saatiin tuolloin 
siihen valmiusasteeseen, joka 
oli tavoitteenakin. Kuitenkin 
tuolloin sovittiin, että muisto-
merkki aidataan myöhemmin. 
Alkutalvella 2014 sen aika tu-
li, ja aitaaminen toteutettiin 
kiltalaisten talkootyönä.  La-
piohommien ohessa kiltalaiset 
ehtivät tutustumaan alueelli-

Heinuvaaran 
muistomerkki aidattiin

KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY

sen tykistöharjoituksen jouk-
koihin ja seuraamaan ammun-
taa tulipatterissa, jonka kalus-
tona oli 130K54 uusimmalla 
johtamiskalustolla maustettu-
na. Tutustuimme myös sää-
aseman, jossa ammattitaitoiset 
säämiehet esittelivät luotaus-
kaluston m200.

 Viikonloppuun mahtui 
myös saunomista ja vapaa-
ta illanviettoa, jossa vaihdet-
tiin tämän päivän kuulumi-
sia ja muisteltiin, minkälaisia 
harjoitukset olivat aiemmin 
Rovajärvellä. Tämän talkoo-
työn päätteeksi päätimme jat-

kaa muistomerkin ympäristön 
maisemointia lähitulevaisuu-
dessa.

Liikkuessanne pohjoisessa 
käykääpä katsomassa muisto-
merkkiä Heinuvaarassa!   

Hakuteoksen vuoden 1935 venäläisiä 
karttoja käytettiin rintamalla koko jat-
kosodan ajan. Kartat oli saatu sotasaalii-
na talvisodassa, ja niistä otettiin kopioi-
ta omiin käyttötarkoituksiin. Sotatoimet, 
peitepiirrokset, partio- ja taistelukerto-
mukset sekä paikanmääritykset tehtiin 
näiden karttojen avulla.  Karttakirja pitää 
sisällään karttalehdet 14. Divisioonan var-
sinaiselta toiminta-alueelta, hyökkäys- ja 
vetäytymisvaiheen Klyyssinvaara – Pora-
järvi – Paatene -suunnasta sekä partioin-

tialueesta Murmanskin radalle saakka, yh-
teensä 96 A4-karttasivua.

Kirjallisuudessa, sotapäiväkirjoissa ja 
niiden liitteissä käytettiin vaihtelevasti 
suomenkielisiä paikannimiä, jotka olivat 
vakiintuneita nimiä Itä-Karjalan 1930-lu-
vun kartoista, sota-aikana suomennettuja 
tai suomalaisten itse antamia nimiä. Sa-
masta paikasta oli useita nimen kirjoitus-
muotoja, joista tämän kirjan karttalehdille 
on valittu oletettu eniten käytetty nimi ja 
muut nimet löytyvät hakemiston huom-

sarakkeesta.  Karttakirjasta löytyy 765 
suomennettua paikannimeä, joista 200 
kylää, 400 järveä, 80 jokea ja 85 muuta 
paikkaa.

Hakemistosta löytyy jokaiselle paikan-
nimelle kartan numero, sijaintikoordi-
naatti, kirjan sivunumero, muut käytetyt 
nimet, muut huomiot ja alkuperäinen ve-
näjänkielinen nimi sekä latinalaisin että 
kyrillisin kirjaimin.

Karttakirja on verraton apuväline 14. 
Divisioonan alueen sotahistorian lukemi-
seen ja tutkimiseen. Kirjojen, sotapäivä-
kirjojen ja partiokertomuksien tekstit ja 
maastokohdat avautuvat uudella tavalla, 
kun voit seurata niitä karttakirjan avulla.

http://www.rukajarvensuunnan
historiayhdistys.fi /historiayhdistys/
rukajarven--suunnan-paikannimet-
suomeksi/   

Rukajärven suunnan paikannimet ”suomeksi”

Venäläinen Itä-Karjalan topografi nen kartasto 
1:100 000 vuodelta 1935 14. Divisioonan toiminta-
alueelta, ”suomenne  u versio”. 
Toimi  anut An    Haapalainen, julkaisija Ruka-
järven suunnan historiayhdistys ry 2014.
136 värisivua, koko 230x317 mm,
ISBN 978-952-67950-2-7

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

22



Kotiuttamisen 70-vuotismuistojuhlan sanoma:
Tahtotilan säilyttäminen 
turvaa itsenäisyytemme
MATTI LATVALA

Kesällä 1941 peruste   in Ilmajoella kaksi joukko-osastoa: 
Aallon pa  eristo ja Vies  pataljoona 5. Joukkojen ko-
 u  amisen 70-vuo  smuistojuhlaa viete   in Ilmajoella 

viime marraskuun lopussa. Tilaisuuden puheissa nousi 
perinne  edon lisäksi vahvas   esiin maamme nykyinen 
turvallisuus  la.

Eteläpohjalaisen perinteen 
mukaan juhlaa sävytti vank-
ka kristillisisänmaallinen oh-
jelma. Se alkoi jumalanpalve-
luksella kirkossa ja seppeleen-
laskulla sankarihaudoille. Ny-
kyhetken tapahtumat lähialu-
eellamme heijastuivat myös ti-
laisuuden puhujien sanomiin. 
Väkisinkin sotia edeltäneet ta-
pahtumat rinnastuivat myös 
tämän päivän tilanteeseen 
maamme rajoilla.

Uusi aika, uudenlaiset 
toimintatavat
Pohjois-Suomen sotilasläänin 
komentaja kenraalimajuri Jor-
ma Ala-Sankila valotti jatko-
sodan taustoja ja tapahtumia. 
Sekä Aallon patteristo että VP 
5 taistelivat kunniakkaasti etu-
linjoilla. ”Molemmat joukot oli 
koottu maaseudun reserviläisis-
tä, jotka olivat nuoresta iästään 

huolimatta tottuneet työnte-
koon ja joilla perinteiset arvot 
olivat kunniassa”, puhuja sanoi. 
Myös lotat saivat puheessa an-
saitsemansa tunnustuksen.

Kotiuttamisen muistojuh-
lan aikana tilanne Ukrainas-
sa herätti kansalaisten mielis-
sä runsaasti huolestuneisuutta. 
Onhan maillamme sama yh-
teinen naapuri, joka myös py-
syy siinä. ”Maailmalla on huo-
mattu ja yllätytty, että geopo-
litiikka ja aseellisen voiman 
käyttö on palannut valtioiden 
väliseen toimintaan”, Ala-San-
kila totesi. On yhtäläisyyksiä, 
mutta on toki erojakin. Suomi 
kuuluu Euroopan yhteisöön. 
Siteemme länteen ovat monin 
tavoin paljon vahvemmat kuin 
Ukrainalla. Suomi on myös si-
säisesti eheä ja vahva valtio.

Ala-Sankila perusteli laa-
jasti nykyistä puolustuksellis-

ta turvallisuustilannettamme. 
”Sotilaalliselta kannalta Suo-
men puolustusjärjestelmä on 
tällä hetkellä toimiva. Yleinen 
asevelvollisuus tarjoaa mah-
dollisuuden sijoittaa sodan 
ajan joukkoihin riittävästi laa-
dukkaita sotilaita”, puhuja va-
kuutti.  ”Yksinjääminen on 
kuitenkin suuri riski”, kenraali 
muistutti sotiemme antamien 
opetusten perusteella.

Käytyihin sotiin verrat-
tuna ajat ovat myös taistelu-
tantereilla muuttuneet, mistä 
kenraali mainitsi esimerkke-
jä. ”Puolustusvoimat paranta-
vat ja kehittävät valmiuttaan 
toimia nk. kyperympäristössä 
ja informaatiosodankäynnin 
alalla”, puhuja valotti. Valmi-
udet ovat vuonna 2015 ajan ja 
ennen kaikkea resurssiensa ta-
salla. Tarve on selvästi toden-
nettu.

Kunpa saisimme 
elää rauhassa
Kotiuttamisen muistojuhlaan 
Ilmajoelle oli jaksanut tulla 
vielä myös puolentusinaa sota-
veteraania. Yksi heistä oli ma-
juri Olli Vuorio, joka toi tilai-
suuteen veteraanipolven ter-
vehdyksen. ”Selvisimme kun-
nialla Ihantalassa, Ilomantsis-
sa, Viipurinlahdella ja monilla 
muilla kunnian kentillä. Pelko 
oli suuri valvontakomission 
päivinä, mutta siitäkin ahdis-
tuksesta lopulta päästiin”, ve-
teraani totesi. 

Sekä Ala-Sankila että Vuo-
rio vakuuttivat, että tappi-
ot osoittautuivatkin historian 
kulussa lopulta koko Suomen 
voitoksi. Perinnetieto opetuk-
sineen antaa uskolle vankan 
pohjan. Vankkumaton maan-
puolustuksellinen tahtotila 
takaa maamme itsenäisyyden 
jatkossakin. ”Kunpa saisimme 
elää rauhassa”, sodan kokenut 
veteraani sanoi toivomukse-
naan.

Aallon patteriston perinne-
toimikunnan hallituksen jäsen 
Matti Hirvelä korosti päätös-
sanoissaan perinnetiedon siir-
tämistä nykynuorisolle tärkeä-
nä. ”Veteraaniperinne on vaa-
limisen arvoinen asia”, puhuja 
totesi. Sen takia tämäkin tilai-
suus järjestettiin yhdessä mui-
den sidosryhmien kanssa.   

Meitä ei kovin helposti nujerreta 
propagandalla eikä tietoverk-
kohyökkäyksillä, kenraalimajuri 
Jorma Ala-Sankila kuvasi nyky-
ajan sodankäyntiä. Pysymme 
ajan hermolla.

Kotiuttamisen muistojuhlan yleisöä ja puhujia. Edessä sotaveteraani, majuri Olli Vuorio ja ken-
raalimajuri Jorma Ala-Sankila.
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Museo Militariassa uusi mu-
seovuosi on lähtenyt vauhdilla 
liikkeelle. Parhaillaan museol-
la rakennetaan uutta vaihtuvaa 
näyttelyä Jääkärit ja Sibelius. 
Museon kevätkauden yleisö-
luentosarja käynnistyi jo tam-
mikuussa, ja tiedossa on taas 
kuukausittain mielenkiintoisia 
luentoja. 

Vaihtuva näyttely 
Jääkärit ja Sibelius
Helmikuun 25. päivä tulee ku-
luneeksi 100 vuotta siitä, kun 
ensimmäiset viisikymmentä-
viisi suomalaista saapuivat 
Saksan Holsteinissa sijaitse-
valle Lockstedtin leirialueel-
le saamaan sotilaskoulutusta. 
Ensimmäisen kurssin rivivah-
vuus oli suurimmillaan noin 
150 miestä. Miehistä suurin 
osa oli saanut Suomessa yliop-
pilaskoulutuksen. Koulutus-
ajaksi oli ensin arvioitu neljä 
viikkoa, mutta sitä jatkettiin 
useampaan otteeseen. Koulu-
tus oli tehokasta ja tarkoituk-
senmukaista ja vastasi suunnil-
leen silloista saksalaista reser-
viupseerikoulutusta. Keväällä 
1916 heistä ja myöhemmin 
Suomesta lähteneistä jääkä-
reistä muodostettiin Kunin-
kaallinen Preussin Jääkäripa-

taljoona 27. Sotilaskoulutuk-
sen saamisen lisäksi suomalai-
set jääkärit osallistuivat ensim-
mäisen maailmansodan taiste-
luihin Saksan itärintamalla.

Eräs jääkäreistä oli Heikki 
Nurmio (1887–1947), jon-
ka Saksassa laatimiin sanoi-
hin jääkäriliikkeen ystävä Je-

an Sibelius sävelsi Suomessa 
syksyllä 1917 meille kaikille 
tutun Jääkärimarssin. Marssi 
esitettiin ensimmäisen kerran 
Liepājassa 28. marraskuuta 
1917 pataljoonan miehistölle 
tarkoitetussa illanvietossa. 

Museo Militarian vaihtu-
vassa näyttelyssä esitellään ku-

VASEMMALLA: Museoyhdistyk-
sen hallituksen järjestäytymisko-
kous pidettiin Museo Militariassa 
20. tammikuuta. Museoyhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
eversti Esko Hasila ja sihteerinä 
everstiluutnantti Kari Halonen. 
Tykkimiehet ry:n edustajia ovat 
myös Pekka Ahonen ja Kari 
Vilamo. 

OIKEALLA:  Museon aselaji-
tontut Jaakko, Vilho ja Seppo 
tutkivat Kunniamerkkinäyttelyssä 
esillä olevaa Vapaudenristin 
suurristiä miekkojen kera.

Museo Militarian alkuvuoden kuulumisia
TEKSTI: SIRKKA OJALA JA SAMUEL FABRIN

KUVAT: SIRKKA OJALA

vin, tekstein ja esinein Heik-
ki Nurmion ja muiden suo-
malaisten jääkäreiden vaiheita 
Saksassa. Lisäksi esitellään Jää-
kärimarssin syntyvaiheita niin 
Saksassa kuin Suomessakin se-
kä marssin merkitystä jääkä-
riliikkeelle. Näyttely avautuu 
yleisölle 26. helmikuuta ja se 
on esillä vuoden 2015 lop-
puun asti.

Kunniamerkkinäyttely
Itsenäisyyspäivänä museolla 
avautui myös toinen kiinnos-
tava näyttely: Talvi-, jatko- ja 
Lapin sotien kunniamerkit. 
Näyttely on sijoitettu ulko-
näyttelyalueella sijaitsevaan 
vaihtuvien näyttelyjen raken-
nukseen. Näyttelyssä on esillä 
suomalaisten ritarikuntien 
(Vapaudenristin, Suomen Val-
koisen Ruusun ja Suomen Lei-
jonan ritarikunnat) kunnia-
merkkejä, viime sotien muis-
tomitaleja ja -ristejä sekä mui-
ta sota-aikaan liittyviä kunnia-
merkkejä. Näyttelyssä olevat 
noin 100 kunniamerkkiä on 
koottu museon omista koko-
elmista.

Talvisodan alkamisesta tu-
li kuluneeksi 30.11.2014 75 
vuotta. Näyttelyrakennuksessa 
on kunniamerkkinäyttelyn li-
säksi myös mahdollista katsoa 
SA-kuvista koostettu talvisota-
aiheinen kuvaesitys.   

Museomestari Ilkka Vahokari ja vahtimestari Kai Venho tukivat perus-
näyttelyn vitriinissä olevien pallogranaattien omistussuhteita Memo-
ron-luettelointiohjelmaa varten.
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Puh. (03) 682 4600, 
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 
www.museomilitaria.fi

Avoinna kevätkaudella: 
ti-su klo 11.00-17.00.

Pääsymaksut: 
aikuiset 8,00 €, 
lapset (7-17v) 4,00 €, 
ryhmät (väh. 15 hlö) 6,00 €/hlö. 

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

19.3.2015 klo 18.00
kapteeni Pasi Pirttikoski 
luennoi laskuvarjotoiminnasta 
sotien aikana.

16.4.2015 klo 18.00 
komentaja evp. Ove Enqvist 
luennoi rannikkotykistön ja puolus-
tuksen historiasta.
Luennot järjestetään museon 
Tykkihallissa ja niille on vapaa 
pääsy, Tervetuloa!

TALKOOPÄIVÄ

Tykistö-, pioneeri- ja viestikiltojen 
yhteinen talkoopäivä järjestetään 
museolla lauantaina 23. toukokuu-
ta 2015. Tervetuloa mukaan! 

KEVÄTKAUDEN 
YLEISÖLUENTOJA 

Lahden tykistösuojeluskunta harjoitte-
li ja järjesti 1930-luvulla ampumahar-
joituksia yhdestä kolmeen kertaa vuo-
dessa kaupungin alueella. Tuliasemat 
sijaitsivat Pikku-Vesijärven, Jalkaranan 
peltojen ja Kilpiäisten-Kukkilan alu-
eilla. Tulen tähystäminen ja johtami-
nen suoritettiin Rauta- ja Korpikanka-
reen alueilta. Maalialueena yleensä oli 
Vesijärvessä sijaitseva Lankiluoto.

Ammunnat olivat onnistuneita ja 
tykkimiehet harjaantuivat tehtäviinsä. 
Oli luonnollista, että kriisin sattuessa 
tultaisiin Lahden ja sen lähialueella pe-
rustamaan tykistöjoukko-osastoja.

Näin tapahtuikin, kun YH alkoi. 
Tällöin kapteeni (myöhemmin evers-
tiluutnantti) Eino Tirronen perusti 
Länsiharjun koululla patteristo III/
KTR 11 Lahden ja Nastolan alueen 
tykkimiehistä. Kalustona olivat 76 K 
02 -tykit. Talvisodan patteristo tais-
teli Karjalan kannaksella Punnusjär-
vi-Salmenkaita-Vuosalmi-suunnas-
sa. Sodan päätyttyä kotiuttaminen 
tapahtui perustamispaikassa Länsi-
harjun koululla. Jatkosodan alkaessa 
kapteeni Eino Tirronen oli jälleen pe-
rustamassa samalla koululla III/KTR 
9:ää. Nyt koko henkilöstö oli Lahden 
kaupungin alueelta. Kalustona patte-
ristolla oli aluksi 76 K 02 -tykit, jot-
ka sodan kestäessä vaihdettiin 122 H 
10-30 -tykkeihin. Kun niistä joudut-
tiin luopumaan, saatiin tilalle saksa-
laiset 105 H 33 -tykit. Nämä haupit-
sit olivat kotiuttamisparaatissa Lah-
den Aleksanterinkadulla. Kotiuttami-
nen tapahtui jo tutuksi tulleella kou-
lulla. 

Nastolassa jatkosodan alkaessa ma-
juri Antti Mäkiprosi perusti Rask. Ps-
to 25:n, jonka miehistö oli Nastolan 
alueelta, mutta suuri osa päällystöstä 
oli Lahdesta. Kalustona patteristolla oli 
122 H 10-40 -tykit, jotka sodan kestä-
essä vaihdettiin 155 H 17 -kalustoksi.

Kaikki Lahden seudulla perustetut 
patteristot suorittivat vaikean tehtävän-
sä kunniakkaasti ja arvon ansaitsevasti.

Edellä mainitun arvokkaan työn 
kunnioittamiseksi on Lahden Seudun 
Tykistökilta pystyttänyt ”Tykkimuis-
tomerkin”. Muistomerkki on 76 K 02 
-tykki eli 76 mm kanuuna vuodelta 
1902, ja se on tehty Putilovin tehtaal-
la Pietarissa vuosina 1916–1917: putki 
n:ro 6776 on valmistettu vuonna 1916 
ja lavetti n:ro 4896 vuonna 1917. Putki 
on uusittu valtion tykkitehtaalla vuon-
na 1939 sekä jatkosodan alkaessa vuon-
na 1941. 

Tykki painaa 1200 kg, josta putken 
osuus 24 puutaa eli 383,12 kg. Luk-
ko painaa 22,31 naulaa eli 19,13 kg. 
Lavetti on korjattu Asevarikko 1:ssä. 
Edellä esitetyt tiedot löytyvät tykistä. 
Tykin kantakirjassa on laukausmäärät 
sekä niiden patteristojen nimet, joissa 
tykki on ollut käytössä.

Perinnetykkimme on sijoitettuna 
Sotilaslääketieteen- ja Sotilasmusiik-
kimuseoiden piha-alueelle Lahdessa 
osoitteessa Helsingintie 199.

Aimo Koskentola 
kunniapuheenjohtaja, Lahden Seudun Tykis-
tökilta, sotakamreeri

Lähde: Lahden Seudun Tykistökillan arkistot.

Kenttätykistö 
Lahden seudulla
Lahdessa ja sen lähialueella tykistön perinteet ulo  uvat 1920-luvulle as  . 
Vuonna 1927 Lahden Suojeluskunta sai puolustusvoimilta käy  öönsä neljä 
76 K 02 -tykkiä, joista kaksi siirre   in Nastolan suojeluskunnan käy  öön.

Raketinheittimet ja raketit

Thaimaan armeija kehityttää thaimaa-
laisilla yrityksillä 122 mm raketinheitintä 
kohti tuotantovalmiutta. Heittimen tyyppi-
nimenä on DTi-2. Sopimus kehitystyöstä 
kirjoitettiin 9.12. ja se sisältää heittimen 
jatkokehityksen kolmivaiheisena. Tavoit-
teena on kasvattaa kantamaa 40 km:iin. 
Testiammunta toteutettiin onnistuneesti 

marraskuussa, ja ensimmäinen valmis 
kokonaisuus pitäisi toimittaa vuoden 2015 
lopussa. (janes.com 09 December 2014)

Yhdysvaltain armeija suunnittelee tar-
jouspyynnön lähettämistä uusista GMLRS-
rakettien moottoreista. Kyseiset moottorit 
täyttäisivät insensitive munition (IM) -vaati-
mukset. Tuotekehitys veisi aikaa noin kaksi 
vuotta. (International Defence Review De-
cember 2014). Kommentti: IM-vaatimukset 
täyttävät kohteet eivät räjähdä saadessaan 
esimerkiksi luodin osuman kesken lennon 
vaan enintään palavat.
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Lasse Laaksonen
ERIPURAA JA ARVOVALTAA
Docendo 2014

Mannerheimin ja 
kenraalien henki-
lösuhteet ja joh-
taminen. Mittava 
teos käsittelee tal-
vi- ja jatkosodan 
historian kannal-
ta keskeisiä aihei-
ta. Siinä eritel-
lään syvällisesti 
ristiriitoja, joita 

ilmeni sotilasylijohdon henkilösuhteissa ja 
otetaan perustellen kantaa aiempaan tut-
kimukseen. Kuinka ylipäällikkö Manner-
heimin vahva johtamistapa ja hänen suh-
teensa kenraaleihin vaikuttivat talvi- ja 
jatkosodan kulkuun? Mitkä olivat marsal-
kan perusteet kenraalien nimityksille, siir-
roille, ylentämisille ja erottamisille? Miten 
kenraalien keskinäiset ristiriidat vaikutti-
vat tapahtumiin rintamalla? Kirjaa voi 
lämpimästi suositella kaikille sotiemme 
historiasta kiinnostuneille.

Ari Uino
SOTIEMME VETERAANIT – 
RINTAMALTA RAKENTAMAAN 
SKS 2014

Sotiemme vete-
raanit kertovat, 
miten Suomi 
taisteli itsenäisyy-
destä ja elämäs-
tään juoksuhau-
doissa ja korsujen 
kätköissä, yhtenä 
rintamana ja yh-
dessä tuumin. Se 
kuvaa sodan vä-

syttämien ihmisten arkista kamppailua 
jälleenrakentamisen Suomessa, kun elin-
taso saatiin nousuun ja veteraanit järjes-
täytyivät omiksi liitoikseen turvaamaan 
etujaan.

Kirjallisuutta kevättalven iltoihin

Henrik Tala
TALVISODAN RANSKALAISET 
RATKAISIJAT 
Minerva Kustannus Oy 2014

Ranskan apu 
Suo melle 1939– 
1940. Suomi ei 
taistellut talviso-
dassa yksin, vaik-
ka niin toistuvas-
ti väitetään. Tosi-
asiassa Suomen 
selviytymisen rat-
kaisi ulkomailla, 
erityisesti Rans-

kasta ja Britanniasta saatu poliittinen tuki. 
Henrik Tala osoittaa vastaansanomatto-
masti käsityksen Suomen yksinäisestä tais-
telusta myytiksi. 

Polina Zerebtsova
SODAN SIRPALEET, 
TYTÖN PÄIVÄKIRJA TSETSENIASTA
Into Kustannus Oy 2014
Kun Polina Zereptsova oli 14-vuotias, toi-
nen Tsetsenian sota alkoi. Sota oli jo kol-
mas tytön elämässä. Hän haavoittui pom-
mituksessa ja joutui jäämään Grosnyiin 
äitinsä kanssa, kun muut lähtivät. Oli 
vuosi 1999.

Patrik  Berghäll 
PÄÄMAJAN KAUKOPARTIOMIES
Atena Kustannus Oy 2014

13 retkeä Osasto 
Kuismasen mat-
kassa. Päämajan 
kaukopartiot ovat 
olennainen osa 
Suomen sotahis-
toriaa. Useimmat 
kaukopartiomie-
het ovat jo kuol-
leet, mutta hei-
dän kokemuksen-

sa kiehtovat edelleen. Karl-Johan Norr-
gård (s. 1922) kuului legendaariseen Os-
Kuun, Osasto Kuismaseen. Kaukopartio-
retkiä vihollisen linjoen taakse kertyi kol-
metoista, mukaan lukien suuri tuhoamis-
retki neuvostoliittolaisten huoltokeskuk-
seen Petrovski Jamiin vuonna 1942. Norr-
gård oli mukana myös Matti-partiossa, jot-
ka jättäytyivät rintaman taakse Aunuksen 
ankarien taistelujen aikana vuonna 1944.

Esa Seppänen
VENÄJÄ TIENHAARASSA
Art House 2014 

Venäjä tienhaa-
rassa tuo näyttä-
mölle suurvalta-
politiikan sijaan 
tavalliset venäläi-
set ja heidän ar-
kensa. Se osoit-
taa, miten henki-
set arvot jäävät 
yhä useammin 

aineellisten jalkoihin, kuinka laajalle le-
vinnyt korruptio vaikuttaa elämään ja 
kuinka yhteiskuntaluokkien väliset syve-
nevät kuilut kasvattavat tyytymättömyyt-
tä, joka alkaa suurkaupungeissa purkautua 
mielenosoituksina. 

Anna-Leena Härkönen
KAIKKI OIKEIN
Otava 2014

A n n a - L e e n a 
Härkösen (s. 
1965) häikäise-
vän kirjailijan ura 
alkoi 30 vuotta 
sitten, kun Hä-
räntappoase sai 
J.H. Erkon pal-
kinnon vuoden 
1984 parhaana 

esikoisteoksena. Riemastuttava romaani 
pariskunnasta, joka voittaa loton jättipo-
tin ja joutuu rahapsykoosiin. Tuovatko 
miljoonat onnen? Kaikki oikein osuu suo-
malaisuuden ytimeen: kaikki haluavat 
voittaa lotossa, mutta kukaan ei halua olla 
lottovoittaja.     

Olli Jalonen
MIEHIÄ JA IHMISIÄ
Otava 2014

Valloittava ro-
maani kesästä, 
jona nuori mies 
hankkii ensim-
mäiset kokemuk-
sensa työelämäs-
tä, naisista ja al-
koholista. Ky-
seessä on poikuu-
den ylistys ja me-
netys. Uuden ke-

sän alkaminen tuo esiin työsuhteita, vie-
raita mutta varattuja ja kiihkeitä naisia, 
jotka vievät mennessään rehvakkaasti poi-
kuuden. Herää kysymys, kummatko ovat 
kirjan tärkeimpiä henkilöitä, miehet vai 
ihmiset?   

UNTO VASKUU
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 20.5.2015 
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 huhti- 
kesäkuussa 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

2.4. Rämä Ilpo Kouvola 60 v
4.4. Honko Erkki Honkajoki 95 v
4.4. Forss Eero Joensuu 50 v
5.4. Löytökorpi Pekka Kankaanpää 75 v
8.4. Aro Ilpo Seinäjoki 60 v
8.4. Palsi Paaso Helsinki 80 v
11.4. Kauppinen Markku Harjavalta 60 v
12.4. Kuusinen Taisto Vammala 75 v
12.4. Kärki Rauno Hyvinkää 85 v
13.4. Uotinen Raimo Mikkeli 60 v
15.4. Poppius Timo Helsinki 65 v
18.4. Karinen Jussi Orimattila 60 v
18.4. Kuikka Sami Vantaa 50 v
19.4. Siivola Eero Turenki 90 v
20.4. Vehkalahti Matti Vammala 75 v
26.4. Jarkko Pentti Vammala 60 v
26.4. Lehtinen Reijo Valkeakoski 75 v
27.4. Kivimäki Paavo Luumäki 60 v
29.4. Ylinen Kalle Vammala 65 v
30.4. Mantere Kauko Hämeenlinna 85 v
30.4. Salmela Veikko Mikkeli 85 v
1.5. Hiltunen Jorma Majavesi 60 v
2.5. Hamonen Matti Mikkeli 85 v
3.5. Lokka Heikki Otava 80 v
6.5. Mannila Vilho Jämijärvi 60 v
11.5. Hietikko Olavi Kankaanpää 91 v
11.5. Simola Jukka Lahti 95 v
14.5. Baibulat Esad Tampere 90 v
19.5. Laine Martti Mikkeli 60 v
19.5. Wathen Reijo Parola 50 v
20.5. Kalsta Vesa Savonlinna 70 v
21.5. Palo Kaarlo Kajaani 60 v
24.5. Tommila Juhani Sukeva 60 v
25.5. Seppälä Risto Lappeenranta 90 v
31.5. Löytämäki Matti Kilvakkala 70 v
7.6. Hörkkö Mikko Tampere 50 v
12.6. Vuorikoski Paavo Pellosniemi 70 v
15.6. Hellman Tapio Pori 50 v
17.6. Sinkkonen Risto Helsinki 75 v
18.6. Kainulainen Juhani Vantaa 75 v
19.6. Järvenpää Erkki Sastamala 85 v
24.6. Saarinen Juhani Riihimäki 75 v
25.6. Pääkkönen Asko Ylä-Vieksi 60 v
25.6. Rantala Olavi Pori 80 v
26.6. Kariniemi Jorma Lappeenranta 90 v
30.6. Pettinen Kari Lappeenranta 70 v

SOTAHISTORIALLISIA MATKOJA 2015
14.-18.4. Jääkärien Jäljillä 100 v. matka. Sampo Ahto ....................495 €
20.-25.4. Normandian maihinnousu. Sampo Ahto ........................1254 €
2.-3.5. Viipuri 1918. Eeva Tammi ....................................................337 €
8.-9.5. Viipuri ja Viipurinlahti kesällä 1944. Asko Kilpinen ...............330 €
19.-20.5. Naissaari ja Paldiski. Pentti Lehtimäki ..............................295 €
23.-25.5. Itä-Viro, Narva ja Sinimäet. Göran Lindgren ....................398 €
27.-31.5. Äänisen ja Laatokan ympäri. Juhani Vakkuri ...................621 €
13.-14.6. Viipurin katastrofi sta torjuntavoittoon. Lindgren ...............325 €
6.-11.8. Kulttuuria ja sotahistoriaa Vienan Karjalassa. Tammi ........782 €
18.-23.8. Pietarin alueen taistelupaikat. Sampo Ahto ......................767 €
Varaukset ja tiedustelut: Vihdin Liikenne Oy VL-Matkat 
09 444774, myynti@vihdinliikenne.fi  www.vihdinliikenne.fi  
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Tieto ruutiaseista oli tullut 
Suomeen samoihin aikoihin. 
Raaseporin linnanisännän Ot-
to Pogewischin tiedetään pyy-
täneen vuonna 1434 Tallinnas-
ta joksikin aikaa lainaan kaksi 
tai kolme kammiopyssyä, jotka 
hän lupasi palauttaa tai niiden 
tuhoutuessa korvata niiden ar-
von omistajalle. Samalla Poge-
wisch pyysi Tallinnan kaupun-
ginneuvostoa lähettämään tyk-
kien mukana myös tykkimes-
tarin – ”de mit bussen scheten 
kan” – luvaten maksaa miehelle 
hyvän palkan sekä antaa hänen 
palata takaisin, mikä ei noina 
levottomina aikoina ollut niin 
itsestään selvää.

Raaseporiin tulikin kam-
miotykki mestareineen. Ase 
ilmeisesti jäi linnaan, mut-
ta mestari palasi kotiinsa noin 
puolentoista kuukauden kulut-
tua. Tallinnalainen ehti opettaa 
ampuma- ja kenties muitakin 
aseisiin liittyviä taitoja linnan-
väelle. Raaseporissa ryhdyttiin 
nimittäen mestarin käynnin 
jälkeen valmistamaan rajoite-
tussa määrin ruutia. Linnan 
uusi päällikkö Kaarle Tordin-

Suomen ensimmäiset tykit
VELI KAURANEN

Täsmällistä vuosilukua ensimmäisen tuliaseen maahantulosta Suomeen 
ei ole olemassa. Tieto uusista aseista levisi maahamme kuitenkin jo 
1300-luvun lopulla, jolloin Tukholmaan Albrekt Mecklenburgilaisen 
jäljiltä vuonna 1395 jäi ”ene grote stenbusse” eli suuri kivipyssy. Aseen 
mukana oli  e  äväs   jäänyt sen käy  öön perehtyneitä amma   mie-
hiä. Tuliaseet yleistyivät Ruotsissa 1400-luvulla jopa siinä määrin, e  ä 
Tukholmassa valmiste   in omia tuliaseita jo 1430-luvulla.

poika Bonde tilasi vuonna 
1439 Tallinnasta muun muassa 
salpietaria. Mahdollisesti Raa-
seporissa kyettiin takomaan lai-
naksi saadun ja linnaan jääneen 
tykin mukaisia aseitakin. Suo-
meen tulleet ensimmäiset tykit 
sijoitettiin linnojen valliaseiksi, 
ja näin syntynyt linnoitustykis-
tö edustikin pitkän aikaa ras-
kasta tuliaseistusta.

Tykit linnojen ja 
linnoitusten aseina 
Viipurin linna oli tykistöltään 
alun alkaen merkittävin maam-
me sotilaallisista varustuksista. 
Tätä korostaa myös se, että itse 
Viipurin kaupunki oli tuolloin 
ainoa asutuskeskus, jota ym-
päröi yhtenäinen suojamuuri. 
Linna sai jo varhain tuliaseis-
tusta ja sen käyttöön koulutet-
tua henkilöstöä. Kustaa Vaa-
san kuoleman jälkeen tehdys-
sä inventaariossa linnasta löytyi 
kaikkiaan 303 tuliasetta, joista 
34 oli pronssivalanteita.

Varsinaisen linnan tykis-
tön lisäksi myös Viipurin kau-
pungilla oli hallussaan tykkejä. 
Vuonna 1572 laskettiin kau-
pungilla olleen vielä 85 asetta 

eli saman verran kuin vuonna 
1537. Kaupungilla oli myös ty-
kistömestarinsa, joka johti lin-
nan ulkopuolista tykistöä.

Hämeen linnassa oli vuonna 
1544 linnan miehistöluettelos-
sa Jören-ampuja (bysseskytt), 
joka palveli vielä neljä vuotta 
myöhemmin samassa tehtäväs-
sä. Tykistökaluston inventaario 
vuonna 1560 osoitti linnassa 
olleen peräti 72 tykkiä, joista 4 
oli valettu pronssista. Linnassa 
oli vuonna 1564 peräti 23 tyk-
kimiestä.

Olavinlinnassa oli vuoden 
1499 inventaarion mukaan 
asehuoneessa yksi serpentiini 
ja yhdeksän kivitykkiä, tynnyri 
ruutia, puoli tynnyriä pyöreitä 
valettuja lyijykuulia, ruutimyl-
ly sekä luotivalimia.

Raaseporin linnassa oli 
vuonna 1540 valurautainen 
kammiotykki, mahdollises-
ti edellisellä vuosisadalla Tal-
linnasta lainattu, puolivalmis 
taottu tykki, taottu rautafalko-
ni, neljä kaksoishakaa sekä ruu-
timylly. Viisi vuotta myöhem-
min Raaseporissa valmistettiin 
seitsemän puolislangaa sekä yk-
sitoista kammiota. Kirjoissa oli 

myös vanha ¼ kammioslanga 
sekä kolme falkonia.

Oulun linna Oulujoen 
suussa oli tyypillinen varikko-
linna ja tukikohta. Jo ennen 
vuotta 1590 Oulun linnassa 
olivat ensimmäiset tuliaseet. 
Ne olivat todennäköisesti jal-
kaväen aseistukseen laskettavia 
ruutiaseita. Myöhemmin lin-
naan saatiin 15 kenttä- ja 85 
pientä linnoitustykkiä.

Turun linnassa pidettiin 
myös varusluetteloa. Vuonna 
1525 kirjattiin muun muassa 
pronssisia slangoja ja serpen-
tiinejä, falkonetteja sekä nik- ja 
tallehakoja. Tuliaseistus vaihteli 
linnan kulloisenkin arvon mu-
kaan. ”Suomen avaimeksi” kut-
sutussa varustuksessa oli vuosi-
na 1541 ja 1543 jälleen inven-
tointi. Vuonna 1541 löytyi val-
leilta ja varastoista 49 tykkiä ja 
37 serpentiiniä sekä 21 kaksois-
hakaa. Vuonna 1543 kirjattiin 
linnaan puolislanga ja kolme 
kaksoishakaa, jotka kaikki oli-
vat pronssisia. Lisäksi oli varus-
väen tukena puolislannga, slan-
ga kolmine kammioineen, kak-
si falkonettia ja 21 falkonia, iso 
kivipyssy, joitakin serpentiinejä 
sekä runsaasti hakapyssyjä

pungilla olleen vielä 85 asetta
j

Vasemmalta: 
serpentiini kaksikerroslavetilla, 
serpentiini burgundilaislavetilla, pronssinen mörssäri, kivipyssy korotussarvineen, falkonetti raskaalla 
lavetilla, kartauni raskaalla lavetilla, vannehtimalla valmistettu bombardi ja kartauni penkkilavetilla.
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Kellariholveissa oli myös 
tarvittavia ampumatarvikkei-
ta, ruutia ja ammuksia. Oman 
puolustustarpeensa lisäksi lin-
na hoiti myös varikon tehtä-
viä. Tukholmaan vietiin vuon-
na 1554 38 tykkiä ja Kivenna-
valle 26 putkea. Tätä aseiden 
kuljetusta harrastettiin muul-
loinkin yleisen tilanteen vaih-
telujen mukaan. Viimeinen 
inventointi 1500-luvulla oli 
vuonna 1589, jolloin Turun 
linnassa oli 80 putkea ja 33 
hakapyssyä.

Kastelholman linnaan tuo-
tiin tykistöä vasta 1500-luvun 
puolivälissä.  Vuonna 1544 lin-
nassa oli eräiden tietojen mu-
kaan falkonetti pyörälavetilla, 
neljännestykki, serpentiinejä 
ja kivipyssy sekä joitakin haka-
pyssyjä. Neljä vuotta myöhem-
min aseiden määrä oli lisään-
tynyt huomattavasti. Kastel-
holmassa oli nyt kuusi kevyttä 
pronssitykkiä sekä 58 erilaista 
rautaista tuliasetta, joista kook-
kain oli puoluslanga. Vuodesta 
1568 aina vuoteen 1572 lin-
nan tykkien määrä näytti pysy-
neen 22:na. Tykistönsä puoles-
ta Kastelholma oli kevyesti va-
rustettu. 

Kivennavan skanssissa Kar-
jalan kannaksella oli myös ty-
kistöä. Skanssissa oli vuonna 
1540 vallitus, jonne tuotiin 
vuonna 1543 Kastelholmasta 
viisi kivipyssyä, kuusi serpen-
tiiniä sekä joukko käsituliaseita 
kuten hakapyssyjä. Vuosikym-
menen lopulla Kivennavalla oli 
jo falkonetti ja serpentiini sekä 
kaksois- ja tavallisia hakapys-
syjä ja kaksi kivipyssyä. Sodan 
syttyessä vonna 1554 Venäjän 
kanssa Kivennavalla oli kak-
si kaksoisfalkonettia, yksi fal-
konetti ja viisi serpentiiniä se-
kä kuusi nikhakaa ja 25 muuta 
hakapyssyä. Tästä aseistuksesta 
nähtävästi irrotettiin ne tykit, 
joita sitten menestyksellisesti 
käytettiin Joutselän taistelussa 
11.3.1555.

Lopuksi
Tiedot Suomen linnojen var-
haistykistöstä ovat verraten 
niukat ja hajanaiset. Tuliasei-
den varusteluettelot laadittiin 
kussakin linnassa hieman eri 

aikoina. Tästä johtuen linnojen 
tykistöllisen merkityksen arvi-
ointi on vaikeata. Ensimmäi-
nen yhtenäinen, kaikki maam-
me linnat ja linnoitukset käsit-
tävä luettelo kirjoitettiin muis-
tiin vuonna 1561, jolloin Kus-
taa Vaasan aika päättyi. Kunin-
gas Eerik XIV:n jälkeen laadit-
tiin seuraava koko valtakuntaa 
koskeva yhteenveto, jossa oli 
myös maamme silloiset tykis-
tölinnat.

Viipurin linna oli kiistatta 
tärkein maamme linnoista. Ty-
kistöaseistus oli määrällisesti ja 
laadullisesti parempi kuin mis-
sään muussa Suomen linnassa. 
Helsingin kuninkaankartano ja 
Kastelholma olivat heikosti va-
rustettuja ja Raasepori oli täy-
sin menettänyt merkityksensä; 
viimeinen tieto tästä linnasta 
oli vuodelta 1553. Tulipalo hä-
vitti sittemmin linnan perus-
teellisesti.

Suomen linnojen tykistö 
oli aseteknillisesti arvioiden 
monilajista ja pääosin aivan 
selvästi vanhentunutta keski-
eurooppalaisiin sekä emämaan 
aseisiin verrattuna. Tykkityy-
pit, jotka olivat jo 1500-luvun 
alussa muualla sulatettu uusik-
si aseiksi, olivat vielä 1600-lu-
vun alussa uskollisesti maam-
me linnojen ja linnoitusten 
valleilla. Emämaa Ruotsi lä-
hetti Suomeen mielellään van-
hoja tuliaseitaan uusien tykki-
en jäädessä valtakunnan län-
tisiin ja Baltian linnoituksiin. 
Suurvallaksi pyrkivä maa tar-
vitsi runsaasti tykkejä, joista 
oli ainainen puute. Vähem-
piarvoiseksi katsotut toimin-
tasuunnat saivat luvan tyytyä 
vanhempaan kalustoon.

Myös yksityisillä oli 
1500-luvulla omia tykkejään.  
Kustaa Vaasan tiedetään pyy-
täneen vuonna 1554 Eerik 
Flemingin leskeä Heblaa toi-
mittamaan kasvaneen venä-
läisuhan vuoksi kartanossaan 
olevan ja omistamansa tykin 
Kivennavan linnoitukseen. 
Eikä Hebla ollut ainoa ras-
kaan yksityinen tuliaseistuk-
sen omistaja.

Lähde: Jyri Paulaharju: Suomen 
kenttätykistön historia 1 osa

Tuore toisen 
polven kiltalainen
JAAKKO JANHUNEN

Karjalan tykistökiltaan liittyi 
vuoden vaihteessa uusia jäse-
niä. Yksi heistä on 18. joulu-
kuuta 2014 Karjalan prikaa-
tista reserviin siirtynyt vän-
rikki Lauri Janhunen. Lau-
ri palveli Karjalan tykistöryk-
mentin 2. kenttätykistöpat-
terissa varusmiehenä I/2014-
saapumiserässä saaden tuli-
asemakoulutuksen. Laurin isä 
Jaakko Janhunen kotiutui sa-
masta yksiköstä vuonna 1987. 
Kumpikin mies on saanut tyk-
kimiehen peruskoulutuksen 
122 H 63 -kalustolle.

Heti kotiuduttuaan Lauri 
liittyi Karjalan tykistökiltaan. 
Isä Jaakko on ollut killan jäsen 
vuodesta 1988 saakka ja pu-
heenjohtajana vuodesta 2004. 
Lauri on ollut mukana killan 
tapahtumissa pienestä pojasta 
lähtien muun muassa ammun-
toja seuraamassa. Isä Jaakko, 
majuri reservissä, on edelleen 
aktiivinen reserviläinen.

Karjalan tykistökillassa on 
useita toisen ja jopa kolman-
nen polven tykkimiehiä. Toi-
votamme uudet jäsenet terve-
tulleiksi killan toimintaan.

Sotilasrikosten kokonais-
määrä vuonna 2014 oli 

n. 3500 kappaletta eli lähes 
15 % edellistä vuotta vähem-
män. Eniten tilastoitiin varus-
miesten palvelus- ja poissaolo-
rikoksia, kuten aiempinakin 
vuosina.

Esimiesrikosten kokonais-
määrä oli 16 vuonna 2014, 
mikä on hiukan enemmän 
kuin vuonna 2013. Esimies-
rikoksista pääosa on varus-
miesesimiesten tekemiä. Pal-
katun henkilöstön esimiesri-

koksia oli ainoastaan yksi.
Tapausmäärien lasku joh-

tuu pääosin siitä, että perusyk-
siköihin on lisätty kouluttajia 
eivätkä varusmiehet ole enää 
niin paljon ilman koulutta-
jaa. Saapumiserien koko on 
hieman pienentynyt ja ennak-
koterveystarkastukset ovat en-
tistä osuvampia. Kotiutumiset 
tapahtuvat nykyään ennen ju-
hannusta ja joulua, mikä puo-
lestaan vähentää luvattomia 
poissaoloja ja alkoholiin liitty-
viä rikoksia.

Sotilasrikosten määrä laskenut
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Venäläinen sotahistorioitsija 
Mark Solonin on kirjoitta-
nut Neuvostoliiton ja Suomen 
sodista kirjan, joka ansaitsee 
huomiota Suomessa. Hän pe-
rustaa kantansa Venäjän arkis-
toista löytämiinsä lähteisiin, 
tutkimuksiin, kansainväli-
seen kirjallisuuteen sekä myös 
Carl-Fredrik Geustilta saa-
miinsa ilmasotatietoihin.

Suomen vastaisen sodan 
suunnittelu syveni huomat-
tavasti, kun puna-armeijan 
yleisesikunnan päällikön va-
ramies Smorodinov antoi 
30.12.1938 ohjeen sotapelis-
tä Viipurin ja Mikkelin suun-
taan. Korkeat esikunnat jat-
koivat suunnitelman työstä-
mistä. Jo 17.3.1939 mainitaan 
Mainilan selkkaus. 

Molotov-Ribbentrop-so-
pimus antoi mahdollisuuden 
tuntemaamme toimintaan laa-
jalla alueella Jäämerestä Tona-
valle. Viroakin varten järjes-
tettiin ”Mainilan laukaukset”, 
neuvostoliittolaisen rahtilai-
va Metallistin upotus, mikä 
unohdettiin Viro suostuttua 
sopimukseen. Neuvostoliitto 
oli oikeassa, koska se on aina 
oikeassa, sanottiin Neuvosto-
liitossa.

Suomella oli Moskovan 
neuvotteluissa vuonna 1939 
tosiasiassa kaksi vaihtoehtoa: 
sota välittömästi tai sota pie-
nehkön lykkäyksen jälkeen. 
Josif Stalin ei tosin halunnut 
sotaa Suomen kanssa; Stalin 

Марк Солонин: «Упреждающий удар» 
Сталина 25 июня – глупость или агрессия? 

Mark Solonin: Stalinin ”ennakoiva isku” 
25. kesäkuuta – tyhmyys vai hyökkäys? 

halusi liittää Suomen imperiu-
miinsa.

Neuvostoliiton tavoittee-
na oli talvisodassa parissa kol-
messa viikossa lyödä Suomen 
asevoimat, katkaista Kemin ja 
Oulun valtauksin maaliikenne 
Ruotsiin ja estää laivaston pa-
ko puolueettomille vesille. So-
ta ei kuitenkaan mennyt neu-
vostojohdon suunnitelmien 
mukaan. Stalinin maine oli 
pelissä. Siksi Neuvostoliitto oli 
maaliskuussa 1940 keskittänyt 
Suomea vastaan jo 58 divisi-
oonaa. Karjalankannaksella oli 
yli puoli miljoonaa neuvosto-
sotilasta. Panssarivaunuja oli 
3000. Voimasuhteet kannak-
sella olivat: henkilövahvuus 
6,5:1, tykistö 14:1, lentoko-
neet 20:1.

Neuvostoliiton Suomen 
vastainen lentokonearma-
da oli valtava: sodan lopus-
sa 3 885 lentokonetta, joista 
1 732 oli pommikoneita. Ver-
tailun vuoksi todettakoon, et-
tä Saksa keskitti toukokuussa 
1940 hyökkäykseen länteen 
3 641 taistelukonetta, taiste-
luun Britanniasta 3 067 lento-
konetta, joista 1 847 oli pom-
mikoneita, ja hyökkäykseen 
Neuvostoliittoon kesäkuussa 
1941 2 344 lentokonetta, jois-
ta 1 236 oli pommittajia.

Neuvostojohto otti Mos-
kovan rauhansopimuksessa 
vuonna 1940 huomioon Suo-
men valtaamisen. Kalastaja-
saarennon länsiosa oli 1400 
kilometrin päässä Leningra-
dista, mutta Neuvostoliitto 
saattoi sieltä valvoa Suomen 
Petsamon liikennettä. Suo-
men kaakkoisraja oli Kannak-
sen linnoitusalueiden länsi-
puolella. Elisenvaaran risteys-
aseman menetys katkaisi Kar-
jalan suunnan liikenneyhtey-
det. Hangossa Neuvostoliitto 

ei valmistautunut Suomenlah-
den sulkemiseen tykkitulella, 
mitä tehtävää Solonin pitää-
kin mahdottomana. Sen sijaan 
Hangosta suunniteltiin tehtä-
vän rautatietä pitkin hyökkäys 
Helsinkiin, mitä varten Han-
gossa olivat sopivat joukot ja 
aseistus. Viroon oli keskitetty 
seuraava hyökkäysporras. 

Rauhansopimuksen vastai-
sesti menetetyn Enson sellu-
loosakapasiteetti vastasi 50 % 
Neuvostoliiton tuotannosta. 
Neuvostoliiton Karjalais-suo-
malainen neuvostotasavalta ja 
vallattujen alueiden suomen-
kielisten nimien säilytys vuon-
na 1940 olisi helpottanut pie-
nentyneen Suomen liittämistä 
Neuvostoliittoon. Rauhan ja 
ystävyyden seuran odotettiin 
valmistelevan Suomea neuvos-
totasavallaksi

Suomen sovjetisointi ei ol-
lut kuitenkaan vuonna 1940 
puna-armeijan tärkein tehtä-
vä. Oli Bessarabia ja kolme 
Baltian maata. Oli Itä-Puo-
lan valtauksen varmistus. Lä-
hi-itäkin näytti mahdollisuu-
delta. Suunnitelmia Suomen 
valtaamiseksi tehtiin vain rin-
tamatasoa ylemmissä esikun-
nissa. Kirjassa on niistä kartal-
le piirrettyjä hyökkäysuraku-
via. Suomea pidettiin vuonna 
1941 vaarallisena vastustaja-
na, mikä rajoitti samanaikaista 
hyökkäysmahdollisuutta Sak-
san-Romanian suunnalla ja 
Suomessa. 

Neuvostojohto ei yrittänyt 
mitenkään rakentaa yhteisym-
märrystä Suomen kanssa ajan-
jaksolla talvisota-jatkosota. 
Saksa piti tärkeänä Petsamon 
nikkeliä, mikä auttoi Suomea.

Kesällä 1941 ensimmäi-
nen puna-armeijan yhtymä sai 
muistelmatiedon mukaan tais-
teluhälytyksen Suomen rajal-

le 17.6. Hangon joukot olivat 
sotavalmiudessa 21.6. Saksan 
hyökkäyksen alettua 22.6. ar-
vioitiin Suomen vastaisen so-
dan olevan vain ajan kysymys. 
Suomalaiset joukot alkoivat 
saapua Ahvenanmaalle 22.6. 
vastaisena yönä, ja neuvosto-
laivaston ilmavoimat pommit-
tivat suomalaisaluksia ja lin-
noituslaitteita Korppoossa aa-
mulla 22.6.1941. 

Solonin käsittelee laajasti 
Neuvostoliiton ilmahyökkäys-
tä Suomeen 25.6.1941, mihin 
kirjan nimikin viittaa. Stavkan 
ohjeessa 24.6. todetaan luotet-
tavista lähteistä saadun selville, 
että Lappiin keskitettävät Sak-
san jopa neljä jalkaväkidivisi-
oonaa aikovat vallata Muur-
manskin ja Kantalahden alu-
een. Saksan joukkoja on myös 
Kotkan ja Hankoniemen poh-
joispuolella. Saksalla on Suo-
messa 600 lentokonetta (tieto 
oli väärä), ja saksalaisten joh-
to suunnittelee ilmahyökkä-
ystä Leningradiin. Siksi puo-
lustusasiain kansankomissaari, 
marsalkka Timoshenko käski 
aloittaa 25.6. ilmavoimien so-
tatoimet ja murskata vastus-
tajan ilmavoimat sekä tuhota 
lentokentät. Solonin pitää il-
meisenä, että päätöksen teki 
Stalin apunaan Molotov, Be-
rija ja Voroshilov.

Neuvostoliiton ilmavoimat 
pommittivat paria kymmentä 
paikkakuntaa. Tämän rauhan 
vallitessa tapahtuneen yllättä-
vän ilmahyökkäyksen merkit-
tävä seuraus oli Suomen syök-
seminen sotaan Neuvostoliit-
toa vastaan. 

Puna-armeijan ylijohto siir-
si Suomen rintamalta heinä-
kuun alussa ainakin kaksi me-
kanisoitua armeijakuntaa ja 
neljä jalkaväkidivisioonaa Sak-
san yllättävän menestyksen ta-
kia. Solonin ihmettelee Suo-
men kykyä mobilisoida 17 di-
visioonaa. Divisioonien varus-
tus, erityisesti tykistön kalus-
to, oli heikko verrattuna Neu-
vostoliittoon. 

Suomen hyökkäys Karja-
lankannaksella elo-syyskuussa 
ei suuntautunut puna-armei-
jan odotusten mukaisesti Lap-
peenrannasta Viipuriin vaan 
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MUSEOMESTARIN KYMPPI
Kysymykset laati Museo Militarian 
museomestari Ilkka Vahtokari.

1. 1600-luvulla tykit oli luokiteltu naulajaotukseen. 
Ruotsalainen naula oli 0,415 kg. 24 naulaisen putken 
väljyys vastasi nykytykeistä
a) 122 mm b) 152 mm c) 155 mm tykkiä.

2. Mikä tykkimalli oli vapaussodan pääkalustona val-
koisten puolella?
a) 87 K 77 b) 76 K 02 c) 107 K 77

3. Itsenäisen Suomen kenttätykistöjoukot perustettiin 
vuosina 1918 ja 1919. Missä kaupungissa nuo kolme 
KTR:ä perustettiin?
a) Viipurissa b) Tuusulassa c) Lappeenrannassa

4. Mistä maasta hankittiin vuonna 1926 ensimmäinen 
keskusasemakone (merkitsemiskone) äänimittausta 
varten?
a) Saksasta b) Ranskasta c) Ruotsista 

5. Talvisodassa laskennallinen tarve ampumatarvik-
keita vuorokautta kohti oli n. 6000–8000 laukausta. 
Paljonko kotimainen ampumatarviketeollisuus pystyi 
tuottamaan a-tarvikkeita vuorokaudessa?
a) n. 1500 ls/vrk b) n. 2500 ls/vrk c) n. 4000 ls/vrk

6. Missä kaupungissa Tykistökoulu aloitti toimintansa 
talvisodan jälkeen 10.2.1941?
a) Lappeenrannassa b) Hyrylässä c) Helsingissä

7. Kuka toimi Tykistön tarkastajana kenraali Roschierin 
(1956–1963) jälkeen?
a) kenraali Hirva b) eversti Klöf c) eversti Aarnio. 

8. Mikä harjoituspatteristo voitti useimmin (neljä ker-
taa) Nenosen tulenavauskilpailun Rovajärven leireillä 
1970-luvulla?
a) HarjPsto 1 b) HarjPsto 2 c) HarjPsto 3 d) HarjPsto 4

9. Kuka toimi Tykistömuseon hoitokunnan ensimmäise-
nä puheenjohtajana?
a) vuorineuvos Erkki Partanen b) evl Kaarlo Vainio 
c) eversti Matti Alajoki

10. Tykkimiesmitalin ensimmäinen kappale luovutettiin 
kenraali Väinö Valveelle. Mitali otettiin käyttöön Py-
hän Barbaran päivänä 4.12. Minä vuonna?  
a) 1978 b) 1982 c) 1990

arian
ri.

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

sivustaan kohti Laatokkaa. 
Viipurinlahden ylitystä Solo-
nin pitää loistosuorituksena. 
Toisaalta se oli yksi Baltian lai-
vaston häpeällisimmistä epä-
onnistumisista. Kronstadtin 
laivastotukikohtaan oli vain 
50 merimailia. Neuvostoliitto 
tyhjensi Hangon alueen loka-
joulukuussa ampumatta tuki-
kohta-aikana Saksan aluksia.

Vuonna 1944 Suomi yritet-
tiin taas vallata. Stalinin kun-
nianhimo vaati, että Neuvos-
toliitto osoittaa lännelle strate-
gisten ilmavoimiensa iskuky-
vyn. Helsingin pommitukset 
helmikuussa 1944 olivat suu-
rimmat, mihin Neuvostolii-
ton kaukotoimintailmavoimat 
ryhtyivät koko toisen maail-
mansodan aikana. 

Kannaksen suurhyökkäys 
alkoi 9.6.1944. Se menestyi 
alussa hyvin. Kirja katsoo pu-
na-armeijan tehneen hyökkä-
yksen kestäessä kuitenkin kak-
si virhettä. Joukot eivät eden-
neet maksimivauhtia Vuoksen 
ainoalle sillalle ja estäneet suo-
malaisia käyttämästä sitä, vaan 
ryntäsivät Viipuriin. Karjalan 
rintaman joukkojen hyökkä-
ys alkoi vasta 21.6.1944 eikä 
yhdessä Leningradin rintaman 
kanssa. Tosin saattoi olla niin-
kin, että Stalin toivoi murs-
kaavansa Suomen joukot Kar-
jalankannaksella ja etenevänsä 
sitten syvälle Suomeen, jolloin 
Karjalan armeija putoaisi hä-
nen syliinsä. 

Neuvostoliiton hyökkäys 
Karjalankannaksella oli pysäy-
tettävä heinäkuun puolivälissä, 

eivätkä neuvostojoukot saavut-
taneet missään vuoden 1940 
rajaa tai uusia tavoitteitaan. 

Vuoden 1944 aseleposopi-
mukseen tuli mukaan myös 
Yhdistynyt kuningaskunta, 
kun Stalin oli vaatinut sen 
mukaan sotaan Suomea vas-
taan. Neuvotteluissa oli kun-
nioitettava kansainvälisen oi-
keuden perusvaatimuksia. Val-
vojaorgaaniksi tuli Liittoutu-
neiden valvontakomissio. To-
siasiallisesti kyseessä oli Neu-
vostoliiton komissio, mutta 
se joutui maailmansodan tässä 
vaiheessa ottamaan huomioon 
sanan ”liittoutuneiden”.  

Solonin pohtii epilogissa, 
mikä olisi ollut Neuvostolii-
ton kannalta todella tärkeää. 
Strategisesti tärkeä olisi ollut 
vain yksi asia: kuljetuskäytä-
vän varmistaminen Leningra-
diin: rautatieyhteys Leningra-
dista Käkisalmen ja Sortavalan 
kautta Petroskoihin. Tämä jär-
jestely olisi tehnyt Leningra-
din saarron mahdottomaksi. 
Viipuri, Koivisto, Enso ja Laa-
tokan pohjoispuoliset metsät 
ja järvet olivat vain arvoval-
takysymyksiä ja talousedun 
tavoittelua. Selluloosan osto 
olisi tullut halvemmaksi kuin 
sota. Kuljetuksista kaikissa ti-
lanteissa Laatokan pohjois- ja 
länsipuolitse olisi ollut mah-
dollista sopia pitävästi, jos tah-
toa sopimiseen olisi ollut.

Moskova 2014, 640 sivua. 
Kirjaa ei ole ainakaan toistai-
seksi käännetty suomeksi.

Markku Fagerlund

Ruotsiin sodan jaloista evakuoiduilla suomalaislapsilla ei 
aikuisiässä esiintynyt enempää sairaalahoitoa vaativia 

psyykkisiä sairauksia kuin kotimaassa pysyneillä sisaruksillaan, 
osoittaa Helsingin, Harvardin ja Tukholman yliopistoissa teh-
ty laaja tutkimus.

Suomesta evakuoitujen sotalasten myöhempää psyykkis-
tä sairastuvuutta on tutkittu ensimmäistä kertaa vertaamalla 
heitä omiin ei-evakuoituihin sisaruksiinsa. Vertailussa tarkas-
teltiin sairaalahoitoa vaatinutta psyykkistä sairastumista. Taus-
tatekijät, kuten siirtoväkeen kuuluminen tai isän kaatuminen 
rintamalla, on vakioitu.

Sotalapseksi joutuminen 
ei lisännyt psyykkisiä sairastumisia

”Keskeisin tulos on se, että evakuointi ei ole lisännyt riskiä 
sairastua sairaalahoitoa vaativiin mielenterveyden häiriöihin. 
Sukupuolten väliset erot olivat kuitenkin huomattavia. Evaku-
oidut pojat olivat selvinneet ei-evakuoituja veljiään paremmin, 
kun taas sotalapseksi lähetetyillä tytöillä oli tilastollisesti korke-
ampi riski sairastua masennukseen kuin kotiin jääneillä siskoil-
laan”, kertoo tutkija Nina Santavirta Helsingin yliopistosta.

”Saadut tulokset eivät tue yleisesti julkisuudessa esitettyjä 
väitteitä evakuoinnin kohtalokkaista ja kielteisistä vaikutuksis-
ta psyykkiseen sairastavuuteen, joskin sukupuolten väliset erot 
tuloksissa on otettava huomioon.”

Tutkijat muistuttavat, että tulokset eivät ole tärkeitä yksin-
omaan suomalaiskansallisesti merkittävän sotalasten evakuoin-
tiprojektin arvioinnin kannalta, vaan myös laajemmin nyky-
päivän lastensiirtojen kannalta.
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