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M aanpuolustuskilto-
jen liitto ry (MPKL 

ry) järjesti liittokokouksen-
sa Lahdessa 23. huhtikuu-
ta. Kokouksessa palkittiin 
muun muassa vuoden kil-
talehti ja annettiin kun-
niamainintoja kiltalehtien 
parhaista artikkeleista. Tu-
likomentoja-lehti sai kun-
niamaininnan lehdessä 3-
4/2015 julkaisemastaan va-
rusmiesartikkelista: ”Naise-
na tuliasemalinjalla”. Artik-
kelin on kirjoittanut vän-
rikki Iiris Kaappola. Hän 
aloitti naisten vapaaehtoisen 
asepalveluksen heinäkuus-
sa 2014 Tykistöprikaatissa 

MPKL palkitsi 
Lahdessa

Niinisalossa. Perusteluna ar-
tikkelin palkitsemiselle oli: 
”hyvä kuvaus varusmieskou-
lutuksesta naisen näkökul-
masta”.  

Maanpuolustuskiltojen 
liittoon kuuluu lähes 100 
kiltaa tai yhdistystä. Tykis-
tön aselajikiltoja liittoon 
kuuluu kaikkiaan 13. Lah-
den liittokokouksessa oli 
edustettuna 38 liiton jäsen-
yhdistystä.  

22



Tulikomentoja 2/2016 3

 Paperilehti säilyy 
ainakin toistaiseksi

TOIMITUSKUNTA: Sirkka Ojala, päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja, toimitus.tulikomentoja@gmail.com, 

Samuel Fabrin, toimitussihteeri, samuel.fabrin@museomilitaria.fi , Lauri Haavisto, laurihaavisto78@gmail.com, Mikko Hörkkö, mikko@horkko.fi , 

Aki Kinnunen, akiek@icloud.com, Pekka Kinnunen, sotilasasiantuntija, pekka.kinnunen@mil.fi , Pekka Koskinen, pakoskinen1957@gmail.com, 

Tero Mäenpää, sotilasasiantuntija, tero.maenpaa@mil.fi , Jukka Sippola, jukka.sippola@metsanhoitajat.fi , 

Juhani Suni, lehden kiltasivut: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com, Kalevi Virtanen, virtaka@gmail.com, Erkki Wuolijoki, erkki.wuolijoki@gmail.com, 

Hannu Vettenranta, hannu.vettenranta@hotmail.fi 

Lehden postitusrekisteri: Pekka Ahonen, pv.ahonen@outlook.com

ISSN 1457-9715 (Verkkojulkaisu ISSN 2242-6833) Ilmestyminen vuonna 2016, ks. sivu 12.

Kirjoitan tätä pääkirjoitusta-
ni valoisan kesäyön tuntei-
na, Pirkanmaan kauniin maa-
kuntalaulun Kesäpäivä Kan-
gasalla säkeistöjen soidessa 
vielä mielessäni.  Takana on 
taas hieno Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä, jota tänä 
vuonna olin uutisoimassa ko-
tikaupungissani Tampereella. 

Pirkanmaalainen maan-
puolustusväki on perinteises-
ti kokoontunut aina Suomen 
marsalkka Carl Gustaf Emil 
Mannerheimin syntymäpäi-
vänä 4. kesäkuuta pienimuo-
toiseen iltatilaisuuteen Lei-
nolaan ja laskenut seppeleen 
Mannerheimin patsaalle. Ku-
vanveistäjä Evert Porilan te-
kemä patsas pystytettiin kal-
liolle 4. kesäkuuta vuonna 
1956. Patsaan mallina käytet-
tiin taidemaalari Eero Järne-
feltin vuonna 1933 tekemää 
maalausta Kenraali Manner-
heim vuonna 1918 Vehmaisten 
sotanäyttämöllä.  Marsalkka 
kiikaroikin juuri tuolta samai-
selta kalliolta valkoisten en-
simmäistä hyökkäystä Tampe-
reelle maaliskuussa 1918. Pat-
sas valmistui jo vuonna 1939, 
mutta talvisota siirsi sen pys-
tyttämistä. Alun perin patsas 
piti sijoittaa Koskipuistoon. 
Mannerheim ei kuitenkaan 
halunnut, että hänestä paljas-
tetaan näköispatsas hänen elä-

essään, ja näin patsas jäi varas-
toon useiksi vuosiksi. Monien 
vaiheiden ja poliittisista eri-
mielisyyksistä johtuen patsaan 
pystytys siirtyi useampaankin 
kertaan, ja lopulta patsas pää-
tyi Vehmaisten metsään Lei-
nolaan.

Mars, mars liikkumaan
Liian monen reserviläisen 
kunto on päässyt rapistumaan, 
ja ruokailutottumuksissakin 
olisi parantamisen varaa. Sen 
sijaan suurin osa omaa hyvät 
psyykkiset voimavarat. Pääesi-
kunnan koulutusosaston jul-
kaisema tutkimus Reserviläis-
ten toimintakyky vuonna 2015 
kertoo karua kieltään. Tut-
kimukseen osallistui vuoden 
2015 kertausharjoitusten aika-
na kaikkiaan 792 vapaaehtois-
ta reserviläistä. Tutkimuksella 
selvitettiin muun muassa, on-
ko reserviläisten toimintakyky 
riittävä operatiivisiin tehtäviin 
ja onko se muuttunut aiempi-
en vuosien tuloksiin verraten. 
Tutkimuksen johtopäätöksenä 
on, että fyysisen toimintaky-
vyn osalta vajaa puolet reservi-
läisistä on sijoituskelpoisia so-
danajan tehtäviin. 

Puolustusvoimat tulee 
määrittämään jatkossa mini-
mivaatimukset fyysiselle toi-
mintakyvylle eri sodanajan 
tehtäviin. Vaatimukset otetaan 

käyttöön vuodesta 2017 alka-
en asteittain. Reserviläiset tul-
laan sijoittaman tehtäväkoh-
taisten vaatimusten mukaan 
sodanajan operatiivisiin jouk-
koihin huomioiden riittävä 
yksilön toimintakyky ja osaa-
minen. Puolustusvoimat tukee 
reserviläisten ja kansalaisten 
fyysisen toimintakyvyn yllä-
pitämistä muun muassa tarjo-
amalla marsmars.fi -kuntotestit 
ja -harjoitusohjelmat kaikkien 
käyttöön. Omasta kunnostaan 
huolehtiminen on tärkeää 
ikään katsomatta. Itsekin har-
kitsen syksyllä kuntosalikortin 
hankkimista, vaikka tähän asti 
olen harrastanut vain hyötylii-
kuntaa. 

Toukokuun alussa laitoin 
Facebook-sivuilleni kommen-
tin Tulikomentoja-lehtem-
me muuttumisesta jo vuon-
na 2017 pelkästään verkko-

versioksi. Tämä poiki minul-
le useita yhteydenottoja, ja 
oman aselajilehden kohtalos-
ta oltiin huolissaan. Huoli on 
kuitenkin toistaiseksi aihee-
ton. Jos lehti muuttuu joskus 
vain verkkoversioksi, on leh-
den kustantajalla Tykkimiehet 
ry:llä toki siihen painavia ta-
loudellisia syitä. Näiden vuok-
si asiaa nyt alustavasti pohdi-
taan ja kaikkia tyydyttäviä rat-
kaisuja mietitään. Voin luvata, 
että ainakin ensi vuonna pos-
tiluukuistanne kolahtaa edel-
leen tuttu paperinen lehti ai-
nakin 2–3 kertaa vuoden ai-
kana. 

Aurinkoista ja toiminnallis-
ta kesää!

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala @gmail.com

Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimukseen voit 
tutustua tarkemmin www.puolustusvoimat.fi  -sivustolla.

Kuva: Seppo Simola



Jääkäriliike on Suomessa le-
gendaksi korotettu itsenäisyy-
temme alun sankaritarina. Lä-
hes 2000 miestä lähti vuosina 
1915−1917 salaa etappireittejä 
pitkin Saksaan sotilaskoulutuk-
seen. Koska Suomi oli osa tsaa-
rin Venäjää, olivat jääkärit val-
tiovallan silmissä maanpettu-
reita ja sellaisiksi heidät histo-
riankirjoitus olisi myös leiman-
nut, mikäli Suomen itsenäisty-
minen ei olisi onnistunut.

Mutta se onnistui ja jääkä-
reistä tuli itsenäisen Suomen 
sankareita, joilla oli suuri mer-
kitys puolustusvoimiemme ke-
hittämisessä ja maamme käy-
missä sodissa.

Ensin syntyi 
jääkäriliike…
Saksaan lähteneet jääkä-
rit sijoitettiin koulutusleiril-
le Lockstedtiin. Alkuvaiheessa 
Ausbildnungstruppe Lockstedtin 
suomalaiset saivat vain jalka-
väkikoulutusta, jossa raskain 
ase oli Maxim-konekivääri. 
9.5.1916 siirryttiin pataljoo-
nakokoonpanoon ja suoma-

laisjoukko sai nimen Das Kö-
nigliche Preussische Jägerbatail-
lon 27 (Kuninkaallinen Preus-
sin Jääkäripataljoona 27). Sa-
malla myös koulutusalat li-
sääntyivät merkittävästi.

Kuitenkin jo syksyllä 1915 
suomalaisjääkärien saksalais-
komentaja, majuri Maximili-
an Bayer esitti Saksan sotami-
nisteriölle raskaan tukiyksikön 
perustamista suomalaisjoukol-
le. Bayer ymmärsi johtavansa 
tulevan itsenäisen Suomen ar-
meijan ydinjoukkoa, jonka oli 
saatava mahdollisimman mo-
nipuolinen koulutus, ja siksi 
suomalispataljoonasta oli kehi-
tettävä pienoisyhtymä eri asela-
jeineen.

Ajatuksen eteenpäinvie-
minen Saksan armeijassa kui-
tenkaan ollut helppoa. Kent-
tätykistön liittäminen orgaa-
nisesti jääkäripataljoonaan oli 
Saksassa ennenkuulumaton-
ta. Muut saksalaisupseerit vas-
tustivat ehdottomasti moista 
ajatusta eikä myöskään Sak-
san sotaministeriö ymmärtä-
nyt, miksi tälle toisarvoiseksi 

katsotulle koulutusyksikölle 
tulisi luovuttaa kaikkea sitä, 
mistä oli huutava puute: tykis-
tökalustoa ja -kouluttajia sekä 
hevosia. Yleisestikin sotaminis-
teriön suhtautuminen suoma-
laispataljoonaan oli varsin vara-
uksellinen.

Onneksi Saksan poliittiset 
päättäjät näkivät, että Suomen 
itsenäistymisen tukeminen oli 
myös Saksan etu. Majuri Bayer 
sai helmikuun 1916 lopulla tie-
don, että sotaministeriö oli lo-
pulta hyväksynyt tykistöosas-
ton perustamisen suomalaispa-
taljoonaan. Saksan sotaminis-
teri allekirjoitti uutta yksikköä 
koskevan perustamiskäskyn 
1.3.1916. Uuden yksikön ni-
meksi tuli Leichter Feldhaubitz-
zug der Ausbildungstruppe Lock-
stedt.

…sitten syntyi 
jääkäritykistö
Tykistöjaoksen henkilöstö 
määrättiin kuitenkin pidettä-
väksi vähäisenä, ja koulutetta-
vat kerättiin vapaaehtoisista. 
Kaikkiaan viitisenkymmentä 

jääkäriä ilmoitti kiinnostuk-
sensa, ja lopulta jaokseen va-
littiin muun muassa  teknisen 
koulutuksen tai hevostaito-
jen perusteella aluksi vain yk-
si jääkäri päällystöön, kolme 
alipäällystöön sekä 22 miehis-
töön kuuluvaa. Jaoksen tykit, 
kaksi haupitsia mallia 105 H 
98-09, saatiin 15.3.1916 lä-
heiseltä saksalaiselta Tykistö-
rykmentti 9:ltä.

Maaliskuun 17. päivänä 
1916 tykkijaos ryhmittyi har-
joituskentälle, jossa majuri Ba-
yer julisti pataljoonan tykistön 
virallisesti muodostetuksi. Sa-
mana päivänä uudet tykkimie-
het saivat muuttaa omaan ka-
sarmiin.

Tätä päivää, 17. maaliskuu-
ta, vietetään edelleen Jääkärity-
kistörykmentin virallisena juh-
lapäivänä.

Näin Saksassa luotiin tu-
levan itsenäisen Suomen ty-
kistöjoukon runko ja uusi al-
ku. Suomalaisen tykistön kun-
niakkaat perinteet, jotka juon-
tuvat kaukaa Ruotsin vallan 
ajalta, olivat lähes unohduk-

Jääkärien juhlavuosi alkoi

Jääkäritykistö juhli ensimmäisenä
TEKSTI: JUKKA SIPPOLA, KUVAT: SIRKKA OJALA JA RAIMO OJALA

Jääkärien ko  inpaluun satavuo  sjuhlaa vietetään 
helmikuun 2017 lopussa Vaasassa. Jääkäriliikkeen 
juhlavuoden aloi    kuitenkin Jääkäritykistö 
komealla satavuo  sjuhlallaan 18. maaliskuuta 
Hämeenlinnassa. 

JTR on vanhin jääkäritaustainen joukkomme.
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sissa koko Venäjän vallan ajan. 
Autonomian ajan Suomessa ei 
ollut tykistöä sen jälkeen, kun 
Kuninkaallinen Suomen Ty-
kistörykmentti lakkautettiin 
Ruotsissa Suomen sodan jäl-
keen vuonna 1810.

Tykkijaos laajeni rintamal-
la nelitykkiseksi ja osallistui 
taisteluihin Riian edustalla, 
Kuurinmaan rannikolla, Aa-
joella sekä hauskan nimen 
omaavan Eckau-Keckaun tor-
juntataistelussa. Kaikkiaan 
tykistössä Saksan itärintamal-
la ehti palvella 125 suomalais-
jääkäriä.

Heistä kenraalikuntaan 
nousivat suojelukuntajärjestön 
päällikkö Lauri Malmberg, 
jatkosodassa kaatunut Aarne 
Snellman, ilmavoimien ja ko-
ko Puolustusvoimien komenta-
jana toiminut Jarl Lundqvist, 
Hannu Hannula sekä viimei-
nen jääkäri Väinö Valve.

Pääosa tykistöjääkäreistä, 
kaikkiaan 81, palasi jääkärien 
pääjoukon mukana Vaasaan 
25.2.1917. Paluun satavuotis-
juhlaan ensi vuonna huipen-

tuu jääkäriliikkeen juhlavuosi, 
joka alkoi maaliskuussa Jääkä-
ritykistörykmentin satavuotis-
juhlasta.

Sataa vuotta 
juhlittiin näyttävästi
Jääkäritykistörykmentti järjes-
ti näyttävän satavuotisjuhlan 
perjantaina 18. maaliskuuta, 
yhden päivän virallista juhla-
päivää myöhemmin. Juhla oli 
samalla kuluvan vuoden suu-
rin jääkäritapahtuma.

Juhlapäivään oli kutsuttu 
runsaasti sekä nykyisiä että en-
tisiä tykistön ja maanpuolus-
tuksen vaikuttajia. Kunniavie-
raina juhlaan osallistui myös 
saksalaisvieraita, prikaatiken-
raali res. Heribert Hupka Sak-
san tykistön perinneliitosta ja 
Hohenlockstedtin kaupungin 
kulttuuri- ja museoyhdistyk-
sen puheenjohtaja Achim Ja-
busch.

Päivän tapahtumat alkoi-
vat kutsuvieraille jo klo 9 Jää-
käritykistö 100 vuotta -valo-
kuvanäyttelyn avajaisissa Mu-
seo Militariassa Linnan kasar-

milla. Yleisöllä oli vapaa pääsy 
näyttelyyn puolenpäivän jäl-
keen.

Kello 10 oli paraatikatsel-
mus ja toimintanäytös Linnan 
kasarmin sisäpihalla. Mukavas-
ti yleisöä vetäneeseen toiminta-
näytökseen osallistui sekä van-
hoja että uusia panssarivaunu-
ja, telatykkejä sekä hevosvetoi-
nen perinnevaljakko Niinisa-
losta. Tapahtuman selostajana 
toimi tunnettu radiojuontaja 
ja rock-mies Jone Nikula. Tyy-
likkäänä pussihousullisessa ty-
kistön kapteenin asepuvussa 
ja ponihännässä esiintynyt Ni-
kula hoiti homman kunnialla, 
vaikka selvästi paleli ohuessa 
manttelissaan.

Tapahtuma Linnan kasar-
milla päättyi perinteiseen jouk-
kojen moottoroituun ohimars-
siin viereisellä Tampereentiellä. 
Samassa paikassa pidettiin val-
takunnallinen itsenäisyyspäi-
vän paraati 2014.

Ohimarssiin osallistui noin 
400 henkilöä ja 30 ajoneuvoa. 
Ohimarssin vastaanotti Jääkä-
ritykistörykmentin komentaja, 

everstiluutnantti Jukka Nur-
mi seurassaan sodanaikaisen 
Kevyt patteristo 11:n veteraa-
ni Leo Paavilainen sekä ai-
koinaan Hämeenlinnassa pal-
velleiden jääkärikenraali K. A. 
Heiskasen, jääkärieversti Uu-
no Tiirikkalan ja jääkärievers-
tiluutnantti Armas Perksalon 
jälkeläisiä.

Juhlapäivä huipentui ilta-
päivällä kutsuvieraille järjes-
tettyyn pääjuhlaan Hämeen-
linnan Verkatehtaalla. Juhla-
lounaan jälkeen julkistettiin 
Jääkäritykistön juhlavideo, 
jonka tarkoitus on tulla kaik-
kien nähtäville sosiaalisessa 
mediassa, sekä 100-vuotishis-
toriakirja, jonka esittely on 
tässä lehdessä.

Verkatehtaan tilaisuus päät-
tyi Jääkäritykistö 100 vuotta 
-juhlamitalin jakamiseen ansi-
oituneille sekä rykmentin hen-
kilökunnan palkitsemisiin. Ai-
van lopuksi kajautettiin Je-
an Sibeliuksen komea jääkä-
rimarssi, joka on satavuotiaan 
Jääkäritykistörykmentin kun-
niamarssi.  

Jääkäritykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jukka Nurmi 
esitteli juhlassa Jääkäritykistö 100 vuotta -historiikin sekä juhlavideon.

  Pääjuhlan juonsi kapteeni res. Jone Nikula.

  Rykmentin onnitteluvastaanotto oli Verkatehtaalla ennen pääjuh-
laa. Onnittelemassa tykistön tarkastaja Pasi Pasivirta sekä evl Mika 
Tauru Maavoimien esikunnasta. Tuliaisinaan arvokas huomioiminen 
tykistön tarkastajan lippu.
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Niinisalon Ratsastajien suomenhevoset ja Kankaanpään Seudun Tykistökillan tykkimiehet esiintyivät toimintanäytöksessä. Perinnejaos ampui näy-
töksessä kolme komeaa juhlalaukausta Hämeen linnan kupeessa.

Tykistökoulutusta antavien joukko-osastojen liput poistuvat juhlallisesti linnan kasarmilta ja valmistau-
tuvat ohimarssiin.

Jääkärilippu oli mukana lippulinnassa. 
Taustalla selostajana toiminut Jone Nikula 
tyylikkäässä Museo Militariasta lainatussa 
tykistön kapteenin vaateparressaan.

Toimintanäytöksessä kranaatinheitinryhmä valmistelee ampumakuntoon 
kevyttä 81 KRH 71 Y -kranaatinheitintä.
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Jääkäritykistörykmentti 
nykyään

Jääkäritykistörykmentti on Paro-
lannummella Hattulassa toimivan 
Panssariprikaatin suurin joukkoyk-
sikkö. JTR on moderni ja kehittyvä 
joukkoyksikkö, jossa koulutetaan 
nykyisin kolmea eri aselajia.

JTR tuottaa panssaroituja tykistö-, 
kranaatinheitin- ja viestijoukkoja 
mekanisoituihin ja moottoroituihin 
taisteluosastoihin. Rykmentti on 
Puolustusvoimien ainoa panssari-
tykistöyksikkö.

Jääkäritykistörykmentin koulutus-
kalustona on 60 panssari ajoneuvoa 
ja 10 viestikonttia. Palkattua henki-
lökuntaa on 70 henkeä. Rykmentin 
varusmiesvahvuus on noin 600 ja 
saapumiserän vahvuus on 430.

   Kutsuvieraille tarjoiltiin hernerokkalounas 
aidosta soppatykistä. Jälkiruokana oli tietysti 
pannukakkua makoisan hillon kera. Hämeen-
linnan Seudun Lottaperinneyhdistys lainasi 
lottapukunsa rokan tarjoilijoille.

  Rykmentin entisille komentajille luovutettiin 
Jääkäritykistö 100 vuotta -juhlamitali. Juhlaan 
osallistuivat (vas.) Ilkka Ranta, Tauno Aaltonen, 
Heikki Pajunen, Jouko Huhtala, Jarmo Peltola, 
Raimo Koskela, Esko Hartikainen, Simo Hau-
tala, Pertti Lahtinen, Mikael Feldt, Ville-Veikko 
Vuorio ja Mika Holma.

  Jääkäritykistö 100 vuotta -juhlamitalin 
saajat Verkatehtaan näyttämöllä.
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TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

Maavoimien iskuvoima kehittyy

Tykistöllä menee hyvin. Ope-
ratiivisen tykistön hanke on 
edennyt suunnitelmien mu-
kaan, ja tämän lehden tulles-
sa ulos painosta neuvottelut 
uuden tykistöaseen toimitta-
jan kanssa lienevät jo hyväs-
sä vauhdissa. Ensimmäinen 
järjestelmä saadaan Suomeen 
kenttäkokeisiin syksyllä ja sitä 
päästään testaamaan Maavoi-
mien vaikuttamisharjoitukses-
sa marraskuussa Rovajärvellä. 
Varusmieskoulutus on suun-
niteltu aloitettavaksi vuonna 
2019.

Operatiivisen tykistön 
hankkeen tavoitteena on 
hankkia Suomeen operatiivi-
sessa käytössä oleva moderni 
155 millimetrin tykistöasejär-
jestelmä. Kyseessä on siis val-
miin järjestelmän hankinta, 
hankkeen aikataulu ei mah-
dollista prototyyppivaiheen 
läpikäyntiä. Hankkeessa on 
käyty läpi tietopyyntövaihe 
(RFI) vuonna 2015, valmis-
teltu tarjouspyynnön jättä-
mistä sekä tarkasteltu kahden-
välisen yhteistyön mahdolli-
suuksia ja tehty huolellinen 
selvitys käytetyn aseen sovel-
tuvuudesta uudeksi tykistön 
pääkalustoksi. Tiedonhankin-
nan ja selvitysten lisäksi Suo-
mella oli mahdollisuus seu-
rata Norjassa alkutalvella jär-
jestettyjä kenttäkokeita, joissa 
oli mukana Suomea kiinnos-
tavia vaihtoehtoja. Hankkeen 
ja teollisuuden henkilöstö on 
tehnyt hyvää ja perusteellista 
työtä – tästä parhaat kiitokset 
kaikille osallisille.

Uuden tykistöjärjestelmän 
valinnassa on keskitytty nel-
jään eri osa-alueeseen. Nämä 
ovat suorituskykyvaatimuk-
set, elinjaksokustannukset, 
huoltovarmuus sekä järjestel-
män soveltuvuus varusmies-

koulutukseen. Nyt valittu rat-
kaisu tuottaa hankkeen arvi-
on mukaan parhaan mahdol-
lisen ja tasapainoisen tulok-
sen eri osa-alueiden suhteen, 
eikä mistään keskeisestä vaati-
muksesta jouduta tinkimään. 

Suorituskykyvaatimuksis-
ta keskeisiä ovat muun muas-
sa nopea tulenantokyky, hyvä 
taktinen liikkuvuus, 40 kilo-
metrin kantama normaalein 
ampumatarvikkein sekä kyky 
käyttää nyt meillä varastossa 
olevia 155 millimetrin ampu-
matarvikkeita. Nyt hankitta-
va järjestelmä kykenee aloit-
tamaan tulitoiminnan noin 
30 sekuntia pysähdykses-
tä ja lähtemään liikkeelle he-
ti tulitehtävän toteuttamisen 
jälkeen. Tällä on keskeinen 
merkitys taistelunkestävyy-
den kannalta.  Järjestelmän 
taktinen liikkuvuus mahdol-
listaa sen käytön hyvin moni-
puolisiin tehtäviin ja erilais-
ten joukkotyyppien taistelun 
tukemiseen. Nammon kehit-
tämä pitkän kantaman lau-
kaus luo edellytykset vaiku-
tuksen ulottamiseen vaaditul-
le 40 kilometrin etäisyydelle, 
ja mikä parasta, niitä voidaan 
valmistaa Suomessa. Järjes-
telmä on testattu irtopanos-
laukauksilla, joten varastoissa 
olevat 155 millimetrin ampu-
matarvikkeet soveltuvat käy-
tettäväksi.

El injaksokustannukset 
ovat merkittävä tekijä har-
kittaessa uusien järjestelmien 
hankintaa. Elinjaksokustan-
nukset muodostuvat järjestel-
män ja tarvittavan lisämateri-
aalin hankintakustannuksista, 
tarvittavista kansallisista muu-
tostöistä, järjestelmän käytön, 
ylläpidon ja varastoinnin kus-
tannuksista sekä järjestelmäs-
tä luopumisesta aiheutuvista 

kustannuksista. Käytössä ja 
ylläpidossa valtaosa kustan-
nuksista muodostuu ampu-
matarvikkeista sekä varaosa- ja 
henkilöstökuluista. Hankkeen 
valmistelussa on tehty hyvää 
työtä, ja eri vaihtoehtoihin 
perustuvat elinjaksokustan-
nukset on kyetty arvioimaan 
riittävällä tarkkuudella ja en-
nen kaikkea yhtenevin pe-
rustein kaikkien ratkaisuiden 
osalta. Arvioiden todenperäi-
syyttä on varmennettu vertaa-
malla niitä Puolustusvoimien 
hallussa oleviin tietoihin nyt 
käytössä olevien järjestelmien 
osalta. Niissä tapauksissa, jois-
sa kerättyä dataa ei ole vielä 
paljoa, arviot perustuvat val-
mistajan ilmoittamiin arvoi-
hin. Tehdyt laskelmat tukevat 
nyt tehtyä ratkaisua.

Huoltovarmuuden osal-
ta arvioitiin muun muassa 
käytössä olevien järjestelmi-
en määrää, järjestelmien käy-
tettävyyttä ja käytöstä saatu-
ja kokemuksia, varaosien ja 
huollon tarvetta ja saatavuut-

ta sekä sitä, minkälainen kan-
sallinen huolto- ja ylläpito-
kyky kyseiselle järjestelmäl le 
kyetään luomaan Suomeen. 
Monet modernit järjestelmät 
ovat hyvin monimutkaisia 
ja niiden kouluttaminen va-
rusmiehille pitää aina arvioi-
da huolellisesti. Järjestelmän 
käyttö pitää kyetä koulutta-
maan varusmiehille erikois-
koulutuskauden aikana, jot-
ta joukkokoulutusvaiheessa 
voidaan keskittyä joukkojen 
kouluttamiseen. Tämä tar-
koittaa siis vaatimusta oppia 
käyttämään järjestelmää alle 
kahdessa kuukaudessa. Olen 
vakuuttunut, että nyt valitun 
järjestelmän osalta tämä on-
nistuu. Odotan innolla, et-
tä pääsemme testaamaan ja 
käyttämään uutta järjestel-
määmme. 

Toivotan kaikille oikein 
hyvää kesää!

Pasi Pasivirta
eversti 
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Juhlia, seminaareja, taloutta…

Juhlituista juhlista on 
helppo aloittaa

Tykkimiehet (Tykkimiehet ry 
ja Suomen Kenttätykistön Sää-
tiö) viettivät tykistönkenraali 
Vilho Petter Nenosen synty-
mäpäivää 6.3.2016 Helsingis-
sä perinteisin menoin. Päivän 
tapahtumat alkoivat Hietanie-
messä seppeleenlaskulla tykis-
tönkenraali Nenosen haudalla. 
Iltapäivällä Tykkimiehet ry ja 
Suomen Kenttätykistön Säätiö 
pitivät hallintoelimiensä koko-
ukset. Illalla juhlittiin hyväs-
sä tykkimieshengessä Ravin-
tola Tekniskan saleissa tykki-
miesiltaa. Iltajuhlassa väkeä oli 
paikalla mukavasti – liki viisi-
kymmentä henkeä. Tykistön 
tarkastajat olivat edustettuina 
tilaisuudessa kiitettävästi. Pai-
kalla olivat virassa aiemmin 
toimineista everstit Esko Ha-
sila, Esko Hartikainen, Pert-
ti Lahtinen sekä nykyinen tar-
kastaja eversti Pasi Pasivirta. 
Ilahduttavaa oli nähdä joukos-
sa mukana myös kymmeniä ty-
kistökiltojen edustajia eri puo-
lilta laajaa Suomen maata. Jos 
ei nyt jokaisesta tykistökillasta 
edustajaa juhlissa mukana ol-
lutkaan, niin joka tapaukses-
sa niin Etelä-, Länsi-, Itä- kuin 
Pohjois-Suomikin olivat juh-
lassa edustettuina.

Eversti Pasi Pasivirta pi-
ti iltatilaisuuden aluksi mie-
lenkiintoisen tietoiskun tykis-
töaselajin ajankohtaisista asi-
oista. Tarkastajan puheenvuo-
rosta tiivistelmänä totean, että 
nyt erityisesti kannattaa seu-
rata aselajin ajankohtaisia asi-
oita. Valmistelussa olevat asi-
at ovat merkittäviä, ja jos asi-
at etenevät suotuisasti, kuten 
kaikki tietysti toivomme, ase-
lajimme suorituskykyyn on 

odotettavissa merkittäviä pa-
rannuksia.

Juhlatilaisuudessa paljastet-
tiin taitelija Timo Ingmanin 
maalaama muotokuva vuoden 
vaihteessa tykistön tarkastajan 
virasta uusiin tehtäviin siirty-
neestä eversti Pertti Lahtisesta. 
Täytyy todeta jälleen kerran, 
että taitelija oli loihtinut kan-
kaalle mallinsa näköisen tar-
kastajan. Pertti Lahtisen muo-
tokuvassa ilmentyvät hienosti 
samalla kertaa hänen kasvo-
jensa ja kehon piirteiden ohel-
la myös hänen henkinen ole-
muksensa ja luonteensa. Näi-
den asioiden yhdistäminen sa-
maan maalaukseen on varmas-
ti vaatinut taitelijalta ja mal-
lilta saumatonta yhteistyötä 
ja molemminpuolista luotta-
musta sekä taitelijalta myös jo-
takin ”kuudennen aistin” mu-
kaisten asioiden ilmentämistä 
siveltimen vetoihin.

Juhlaan kuuluivat tietysti 
palkitsemiset. Vuoden tykki-
miesteko -palkinto myönnet-
tiin raskaan raketinheitinjär-
jestelmän kehittämiseen osal-
listuneelle henkilöstölle Porin 
Prikaatin raketinheitinpatte-
rista, Puolustusvoimien Lo-
gistiikkalaitoksen järjestelmä-
keskuksesta ja Maasotakou-
lun alaisesta Tykistökoulusta. 
Tykkimiesmitaleilla palkittiin 
Puolustusvoimien, Tykkimie-
het ry:n ja Suomen Kenttä-
tykistön Säätiön esittäminä 
yhteensä 56 henkilöä. Tykki-
miesmitaleita kultaisen soljen 
kera myönnettiin 4 kpl, ho-
peisen soljen kera 9 kappalet-
ta, soljen kera 28 kappaletta ja 
mitaleita 15 kappaletta.

Tulevia museoasioita
Museo Militarian tulevista 
asioista todettakoon, että ny-

kyinen museonjohtaja Jaak-
ko Martikainen on jättämäs-
sä johtajan tehtävät kuluvan 
vuoden lopussa. Uuden mu-
seon johtajan rekrytointi on 
käynnissä, ja tavoitteena on, 
että vuoden 2017 alussa Mu-
seo Militarian johtajana aloit-
tava uusi museonjohtaja oli-
si valittuna kesäkuun aikana. 
Tästä asiasta tiedotetaan var-
masti lehden tulevissa nume-
roissa, mutta tiedonjanoisim-
pia ja tuoreimpia uutisia asi-
asta haluavia kehotan seu-
raamaan Museo Militarian ja 
Tykkimiehet ry:n internetsi-
vuja jopa ennen juhannussau-
nan lämmittelyä suunnitelles-
saan.

Sen lisäksi, että Museo Mi-
litaria esittelee tykistö-, pio-
neeri- ja viestiaselajien perin-
teitä ja historiaa, se tarjoaa 
myös monenlaisia ajankoh-
taisia tapahtumia. Otan esil-
le tässä 29.10.2016 järjestet-
tävän seminaaritilaisuuden, 
jonka aiheena on ”Vapaus va-
lita vai pakko sitoutua – Suo-
men mahdollisuudet Venäjän 
– EU:n – NATO:n – USA:n 
ristiaallokossa?” Kenraalimaju-
ri Pertti Salmisen juontama-
na ministeri Jaakko Ilonie-
mi, vanhempi tutkija Kristi 
Raik Ulkopoliittisesta insti-
tuutista ja neuvonantaja Juu-
so Vanhanen Suomen Pankis-
ta alustavat aiheen mukaisesta 
teemasta. Alustusten perään 
käydään Pertti Salmisen joh-
dolla paneelikeskustelu yleisö-
kysymyksineen. Seminaari on 
maksullinen, mutta kaikki se-
minaarin tuotot menevät ly-
hentämättöminä Museo Mili-
tarian toiminnan hyväksi. Nyt 
lehden lukijoilla on erinomai-
nen mahdollisuus lyödä kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla – tu-

kea Museo Militarian toimin-
taa ja saada samalla huippu-
asiantuntijoiden näkemyksiä 
erittäin ajankohtaisten asioi-
den ja uutisten taustaksi. Tar-
kemmin seminaarista Museo 
Militarian internetsivuilta se-
kä tämän lehden sivulla 25.

Talous turvaa myös 
jäsenmaksuihin
Tykkimiehet ry:n talouden-
hoidon osalta todettakoon, 
että yhdistyksen jäsenmaksu-
jen periminen vuosilta 2015 ja 
2016 tapahtuu tulevan kesän 
aikana. Jäsenmaksulomakkeet 
postitetaan henkilö- ja yhdis-
tysjäsenille sekä vuoden 2015 
että vuoden 2016 osalta kesä-
kuussa. Eräpäivät jäsenmak-
suille tulevat olemaan elokuun 
lopussa kesälomakauden jäl-
keen.

Jaakko Kontio on pois-
tunut keskuudestamme
Vaikeinta tähän artikkeliin on 
kirjoittaa tieto Tykkimiehet 
ry:n kunniajäsenen numero 
10, arkkitehti Jaakko Konti-
on, poismenosta. Jaakko Kon-
tio nukkui pois 18.5.2016. 
Tykkimiehet ry kunnioittaa 
kunniajäsenensä Jaakko Kon-
tion muistoa ja on mukana 
hänen läheistensä ja omaisten-
sa surussa.

Kari Halonen
Tykkimiehet ry:n 
toiminnanjohtaja
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Jääkäritykistö 100 vuotta − 
tykkivaljakosta panssari-
haupitsiin

1916−2016
192 sivua, 35 €

Satavuotiaan 
jääkäritykistön tarina

Jääkäritykistön historiaa on 
kirjoitettu aiemminkin. Evers-
ti Kalle Kuosa teki Jääkäri-
patteristosta 50-vuotishisto-
rian, ja vuonna 1990 Jääkäri-
tykistörykmentiksi muuttu-
neesta joukkoyksiköstä toinen 
eversti Jyri Paulaharju kirjoitti 
80-vuotishistorian 1996.

Nyt satavuotisjuhlien kun-
naksi laadittua kirjaa sen pää-
toimittaja, Jääkäritykistöryk-
mentin komentaja Jukka Nur-
mi kutsuu historiikiksi, kuten 
myös aiempia juhlakirjoja. Pe-
rinteisesti sana historiikki on 
tarkoittanut suppeaa teosta ja 
historia historiikkia laajempaa 
kirjaa. Vaikka nyt julkaistun 
teoksen rakenne ja käsittelyta-
pa poikkeavat selvästi aikaisem-
mista kronologisista historia-
kirjoista, rohkaistuisin kuiten-
kin puhumaan historiasta kaik-
kien teosten kohdalla, sen ver-
ran laajoja jokainen niistä on.

Jääkäritykistö 100 vuotta ei 
käsittele juhlivan joukon ko-
ko satavuotista historiaa, kos-
ka menneet vuosikymmenet 
on käsitelty varsin kattavasti ai-
emmissa teoksissa. Kirja keskit-
tyy vain kahteen pääteemaan 
täydentäen aiemmista 
historioista puuttuneita osia. 
Ensimmäinen pääteema on 
jääkärikoulutuksen alkaminen 

ja jääkäritykistön synty. Kir-
jan painopiste on kuitenkin 
viimeisen 20 vuoden kehityk-
sessä, jonka aikana puhtaas-
ta kenttätykistöjoukosta kehit-
tyi nykyinen kolmen aselajin 
panssaroitu rykmentti. Väli-
vuosikymmenet katetaan tii-
viisti yhdessä Jyri Paulaharjun 
ja Jukka Nurmen artikkelissa.

Kirja muodostuu siis erillisis-
tä artikkeleista, joilla on peräti 
32 eri kirjoittajaa, varusmiehes-
tä aina jääkärikenraaliin. Tyylejä 
on eri kirjoittajilla varmasti mo-
nenlaisia, ja yhtenäistämisessä 
ja muokkaamisessa onkin ollut 
sarkaa kirjan toimitussihteerinä 
toimineelle, Museo Militarian 
museosihteeri  Sirkka Ojalalle. 
Täytyy nostaa hattua lehtemme 
Tulikomentojen päätoimittaja 
Sirkalle, niin monenlaiseen 
maanpuolustustyöhön hän saa 
aikansa riittämään. Kirjan tait-
taja Maj-Lis Krouvi on myös 
tuttu tästä Tulikomentoja-leh-
destä.

Artikkeleita eri 
aihealueista
Eri aiheisiin paneutuvat artik-
kelit tekevät uutuuskirjasta lu-
ettavamman tavanomaiseen 
joukkohistoriateokseen verrat-
tuna. Kirjasta on helppo poimia 
ne aihealueet, jotka kiinnosta-

vat kutakin lukijaa. Artikkeleita 
löytyy jääkäritarinoista kalusto- 
ja organisaatiohistorioihin sekä 
palvelusmuistoihin. Myöskään 
kiltatoimintaa ja Museo Milita-
riaa ei ole unohdettu.

Itsekin aikoinaan varus-
miespalvelukseni Jääkäripatte-
ristossa Linnan kasarmilla suo-
rittaneena oli mielenkiintoista 
lukea, kuinka lähes kaikki on 
muuttunut joukkoyksikössä ja 
koko tykistötoiminnassa kol-
messakymmenessä vuodessa. 
Luin kiinnostuneena esimer-
kiksi yliluutnantti Tommi Ha-
losen kirjoituksen digitaalises-
ta ammunnanhallinnasta. Mie-
lenkiintoisia sotatekniikkaan 
liittyviä kirjoituksia ovat myös 
kuvaukset panssarihaupitsien 
hankinnasta nk. Saksan kau-
passa 1990-luvulla sekä panssa-
ritykistökoulutuksen aloittami-
sesta Parolassa.

Muutamassa artikkelissa 
on mukana myös huumoria, 
joista mainittakoon kapteeni 
Pertti Vähätiiton sekä majuri 
Reijo Mäkeläisen kertomuk-
set Rovajärven tykistöleireistä. 
Kaskuja olisin suonut olevan 
enemmänkin, ovathan monet 
ammattisotilaat erinomaisia ta-
rinaniskijöitä. Itseltänikin löy-
tyisi muutama värikäs kerto-
mus juuri Rovajärveltä.

Uudemmista kirjoituksista 
mainittakoon luutnantti Eli-
na Turusen kuvaus työstään 
JTR:n nuorempana upseerina. 
Käsittelytavaltaan raikasta kir-
joitusta ei rasita ohjesääntömäi-
nen jäykkyys.

Jos nyt jotakin kritisoitavaa 
kirjasta haluaa hakea, niin ker-
rottakoon eräille kantahenkilö-
kunnan jäsenille, että suomen-
kielessä on vain yksi titteli, jo-
ka kirjoitetaan isolla kirjaimel-
la ja sekin ainoastaan virallisissa 
yhteyksissä, nimittäin Tasaval-
lan Presidentti. Kummallinen 
muoti kirjoittaa sotilasarvot 
isolla kirjaimella tulee meille 
ilmeisesti englannin kielestä, 
mutta Puolustusvoimissa tuli-
si muistaa puolustaa isänmaan 
ohella myös omaa äidinkieltä.

Jääkäritykistö 100 vuotta 
-kirjan on kustantanut joukko-
osasto itse eli Jääkäritykistöryk-
mentti. Rykmentti on saanut 
kirjan ja 100-vuotisjuhlan kus-
tannuksiin tukea useilta eri ta-
hoilta.   

Kirjaa myy Jääkäritykistön 
Kilta osoitteessa: 
www.jaakaritykistonkilta.fi . 
Hinta on 35 € + postikulut 10 €. 
Saadut myynti tulot ohjataan suo-
raan JTR:ssä palveleville varus-
miehille stipendien muodossa.

JääkäritykistöJääkäritykistö  100100  vuottavuotta
– tykkivaljakosta panssarihaupitsiin– tykkivaljakosta panssarihaupitsiin

1916 - 2016

Jääkäritykkimiehet tykkikoulutuksessa. Kuva: Jääkäripataljoona 27:n perin-
neyhdistys ry.JUKKA SIPPOLA
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Maasotakoulun järjestämä Ty-
kistökoulun ampumaharjoitus 
1/16 järjestettiin Niinisalon 
Pohjankankaan ampuma-alu-
eella 25.–29.4.2016.

Ampumaharjoituksen joh-
tajana toimi Tykistökoulun 
johtaja majuri Petri Majuri. 
Harjoitukseen osallistui jouk-
koja Maasotakoulusta Niinisa-
losta ja Riihimäeltä, Porin pri-
kaatista Niinisalosta ja Säky-
lästä sekä Panssariprikaatista 
Hattulasta. Mukana oli noin 
1400 sotilasta, 380 ajoneuvoa 
ja 31 epäsuoran tulen asetta. 
Harjoituksessa ammuttiin ko-
vapanosammuntoja tykeillä ja 

kranaatinheittimillä sekä jal-
kaväen aseilla.

Harjoituksen aiheena oli 
taisteluosaston tulenkäyttö. 
Ampumatoiminnan koulu-
tuksen painopisteenä oli tais-
teluosaston puolustustaistelun 
ja hyökkäyksen tukeminen, 
tulen vahventaminen ja kes-
kittäminen. Taisteluosaston 
hyökkäykseen liitettiin len-
nokkiryhmän tulenkäyttö. 

Ampumaharjoitusviikko 
alkoi joukkojen keskittämisel-
lä, ja itse harjoitus käsitti so-
tilasalueen johdossa olevien 
joukkojen harjoituttamisen ja 
voimannäyttöharjoitukset.

Harjoituksen kalustona 
käytettiin
• kuutta tuliyksikköä 
• Ranger-lentotiedustelujär-

jestelmää
• MUAS-lennokkiryhmää
• 16 tulenjohtoryhmää/partiota

Ampumaharjoituksessa 
käytössä olleita tykistöaseita 
olivat kenttähaupitsi 122H63, 
panssarihaupitsi 122PSH74, 
kranaatinheittimistön osal-
ta ammunnat toteutettiin 
81KRH- ja 120KRH-kalus-
toilla. Lisäksi harjoituksessa 
oli mukana raskas raketinhei-
tin 298RSRAKH06.

Tykistökoulun ampuma-
harjoitus on erityisesti Tykis-
tökoulun kurssien tarpeisiin 
suunniteltu ampumaharjoitus, 
joka samalla tarjoaa mahdol-
lisuuden eri joukoille harjoi-
tella omaa toimintaansa. Ty-

kistökadetit toimivat tulijaok-
sen ja taisteluvälinealiupseerin 
valvojan tehtävissä sekä johta-
vat taisteluammunnat. Viesti-
kadetit toimivat esikunta- ja 
viestikomppanian eri tehtävis-
sä.  Lisäksi ampumaharjoituk-
sessa toteutettiin aselajin tut-
kimus- ja kehittämistoimin-
taa.

Yhden merkittävän koko-
naisuuden muodosti huolto, 
jonka tavoitteena on joukko-
jen taistelukelpoisuuden ja toi-
mintakyvyn ylläpito ja kehit-
täminen. Harjoituksessa huol-
lon merkitys on suuri, huolto 
on henkilöstön hoitoa ja sota-
varustuksen kunnossapitoa se-
kä täydennystä. Huoltopalve-
luihin kuuluvat muun muassa 
elintarvikkeiden ja ammusten 
jako, lääkintä sekä muu huol-
topalvelu.  

Tykistö ampui 
viisi päivää pohjankankaalla
KAIJA VIKKI

Vedettävät tykit

Intian tykistöuudistuksen tavoitteena on 
hankkia 1580 raskasta vedettävää 155 mm 
tykkiä, 814 155 mm ajoneuvotykkiä, 100 
panssarihaupitsia ja 145 kpl keveitä 155 
mm M777-haupitseja. Aikanaan hankituista 
410:stä FH-77B-tykeistä on enää noin 200 
käyttökunnossa, loput on purettu varaosik-
si. Nykyisin noin 45 tykistörykmenttiä on 
varustettu FH-77B-tykeillä ja modernisoi-
duilla 155 mm M46-tykeillä. Loput noin 175 
rykmenttiä käyttävät modernisoimattomia 
M46-kanuunoita, 105 mm intialaisia kent-
tätykkejä sekä 122 mm D-30-haupitseja. 
(Jane´s Defence Weekly 24 February 2016)

Marraskuussa 2015 Intiassa saatiin loppuun 
vedettävien raskaiden 155 mm tykkien testit. 
Testeissä olivat mukana ranskalaisen Nex-
terin Trajan ja israelilaisen Elbitin ATHOS 
2052. Tarjoajista toisen kanssa aloitetaan 
tulosten evaluoinnin 
jälkeen hintaneuvottelut. 
Ensimmäiset 400 tykkiä 
on tarkoitus ostaa ja loput 
valmistetaan lisenssillä. 
(JDW 24 February 2016) 
Ranskalainen Nexter on 
tehnyt tarjouksen 1400 
tykin toimittamisesta. 
Tarjouksen kokonaisarvo on 
1100 MUSD. (http://www.
defenseindustrydaily.com/
cat/ordnance-guns/guns-
artillery-mortars/
 24 March 2016)

Nexter-yhtiön Trajan-tykki tuliasemassa. Lähde: http://defence
-blog.com/army/trajan-towed-gun-of-french-nexter-systems-
is-being-offered-to-india.html

Intia on vastaanottanut tarjouksen 145 
M777-haupitsin myynnistä kaikkine oheistoi-
mintoineen. Intian pitäisi allekirjoittaa tarjous 
15.10. mennessä. (Jane´s Defence Weekly 
24 February 2016)

Viestikadetit Juho Salminen ja Ville Savela työskentelevät taistelu-
osaston komentopaikalla.

Evl Jarmo Kiikka tarkastaa Tykistökoulun ampumaharjoituksessa 
varusmiesten toimintaa johtamispaikalla.
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Suomen tykistön päivää juhlit-
tiin jälleen näyttävästi Helsin-
gissä 6. maaliskuuta. Päivä al-
koi perinteisellä seppeleenlas-
kutilaisuudella tykistönkenraa-
li Vilho Petter Nenosen hau-
dalle. Kuten aina, havuseppele 
laskettiin Hietaniemessä tasan 
kello kaksitoista. Olihan ken-
raali Nenonen elämänsä lop-
puun asti tunnetusti tarkka 
ajan suhteen. Koska juhlapäivä 
sattui tänä vuonna sunnuntaik-
si, oli päivän ohjelmaa hieman 
tiivistetty. Näin Suomen Kent-
tätykistön Säätiön ja Tykkimie-
het ry:n kokoukset alkoivat lä-
hes välittömästi seppeleenlas-
kutilaisuuden jälkeen Helsin-
gin keskustassa, Ravintola Tek-
niskan tiloissa. 

Vuosikokousten päätyt-
tyä päästiin viettämään tykki-
miesiltaa. Se keräsi tänä vuon-
na tavallista suuremman jou-
kon juhlijoita. Viikonloppu 
teki mahdolliseksi sen, että 
matkaan oli lähdetty kauem-
paakin. Illan juhlaesitelmänä 

kuultiin vuoden alussa tykis-
tön tarkastajan saappaisiin as-
tuneen eversti Pasi Pasivirran 
katsaus tykistön historiaan ja 
ajankohtaisiin asioihin. Pa-
sivirta toi esitelmässään esiin 
tämä hetkisen tykistön tilan-
teen, joka on hänen mukaan-
sa hyvä, ja tykistön tulevaisuus 
näyttääkin aika valoisalta. Tar-
kastajan mukaan tykistö elää-
kin parhaillaan kulta-aikaansa. 
Se on valtionjohdon suojeluk-
sessa ja tykistöön uskotaan ja 
sen välineistöön panostetaan. 
Siksi pitää olla myös tämän 
luottamuksen arvoisia, tote-
si tarkastaja. Esimerkkinä ty-
kistöön kohdistuvista panos-
tuksista on muun muassa uusi 
operatiivisen tykistön hanke, 
joka onkin Maavoimien vuo-
sikymmenen merkittävin ka-
lustohanke. Viimeistään syk-
syllä käynnistetään vastaty-
kistön maalinosoitushanke, 
ja valmisteilla on hanke myös 
pitkän kantaman ampumatar-
vikkeista.

Eversti Lahtisen 
muotokuva paljastettiin
Oman lisänsä perinteiseen juh-
laohjelmaan toi edellisenä ty-
kistön tarkastajana toimineen 
eversti Pertti Lahtisen muoto-
kuvan paljastaminen. Suomen 
Kenttätykistön Säätiö oli jäl-
leen teettänyt muotokuvan jo 
tutuksi tulleella tykistön hovi-
taiteilijalla, muotokuvataiteili-
ja Timo T. Ingmanilla. Evers-
ti Lahtisen muotokuva onkin 
jo Ingmanin neljäs tarkasta-
jamuotokuva. Ingmanin mu-
kaan yhteistyö Lahtisen kans-
sa sujui saumattomasti ja muo-
tokuva valmistui hyvissä ajoin 
ennen juhlapäivää. Perhesyistä 
johtuen taiteilija ei päässyt täl-
lä kertaa itse tauluaan luovutta-
maan.

Vuoden 2015 
Tykkimiesteko
Toinen illan kohokohdista 
oli vuoden 2015 Tykkimies-
teko -palkinnon jakaminen. 
Tänä vuonna tunnustuspal-

kinto myönnettiin Raskaan 
Raketinheitinjärjestelmän 
suorituskyvyn rakentamises-
ta. Eversti Pasivirta totesikin 
asejärjestelmän suorituskyvyn 
rakentamisen olleen mittava 
ponnistus, jonka aikana se-
kä Järjestelmäkeskuksen, Ty-
kistökoulun että Porin pri-
kaatin Raketinheitinpatterin 
henkilöstö oli tehnyt tinki-
mätöntä ja pyyteetöntä työ-
tä yhteisen päämäärän eteen. 
Tarkastajan mukaan tällä 
yhteisellä panoksella kyseisen 
asejärjestelmän osaaminen on 
lisäksi saatu Suomessa kan-
sainvälisestikin arvostetulle 
tasolle. Tarkastaja toi myös 
esiin, että Porin prikaatin Ra-
ketinheitinpatterin henkilö-
kunta on poikkeuksellisen 
ammattitaitoista ja työlleen 
omistautunutta. 

Illan pääteeksi päivän kruu-
nasi juhlaillallinen, jonka ai-
kana Tekniskan juhlasali täyt-
tyi iloisesta puheensorinasta ja 
juhlamaljojen kilinästä.  

SIRKKA OJALA

Suomen tykistön päivää juhlittiin Helsingissä Suomen tykistön päivää juhlittiin Helsingissä 

hyvässä tykkimieshengessähyvässä tykkimieshengessä

Vuoden 2015 Tykkimiesteko -palkinto luovutettiin Raskaan 
Raketinheitinjärjestelmän suorituskyvyn pitkäjänteisestä 
rakentamisesta. Palkinnon vastaanottivat Tykistökoulun 
Raskaan raketinheitinpatterin ja Järjestelmäkeskuksen 
edustajat.

Tykkimiesmitali soljella luovutettiin kapteeni res. 
Aki Mäkirinnalle ja kapteeni res. Riina Markkulalle.

  Suomen Kenttätykistön Säätiö julkaisi tänä 
vuonna jo 31. Tykkimies-kirjansa. Kirjan esitteli 
juhlaväelle kirjan päätoimittaja majuri Antti Pirinen.
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  Suomen Tykistön päivää 
vietetään tykistönkenraali Vilho Ne-
nosen syntymäpäivän kunniaksi ja 
juhlaseremonia Hietaniemessä on 
sen mukainen vuodesta toiseen. 
Jo perinteeksi on myös muodos-
tunut että havuseppele hankitaan 
aina Hämeenlinnasta ja Jääkärity-
kistön Killan kiltaveljet toimittavat 
seppeleen Hietaniemeen. Kelloa 
tarkkailevat eversti Esko Hasila ja 
tilaisuuden seremoniamestarina 
toiminut, Tykkimiehet ry:n toimin-
nanjohtaja, evl Kari Halonen.

Seppelettä laskemassa olivat tykistön tarkastaja eversti Pasi 
Pasivirta, Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja FM Kari Vilamo ja 
varapuheenjohtaja, eversti Esko Hasila.

Eversti Pertti Lahtinen ja puolisonsa Ulla tarkastajamuotokuvan 
äärellä. Alkuperäinen tarkastajamuotokuva luovutettiin Tykistö-
koululle ja kopiot siitä sijoitetaan tykistön tarkastajan työhuonee-
seen Mikkeliin ja Rovahoviin Rovajärvelle.

Vuosittain Jääkäritykistön Kilta laskee seppeleen myös edesmenneen 
kunniajäsenensä, jalkaväenkenraali Adolf Erik Ehrnroothin haudalle. 
(Vas.) Killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, killan toinen varapuheenjohta-
ja Pekka Ahonen ja killan kunniapuheenjohtaja Antero Rättö 

Tykkimiesmitali hopeisella soljella luovutettiin (vas.) Kai Ahotuvalle, Ilkka 
Korhoselle, Pekka Vasaralle ja Jyri Vilamolle.

Tykkimiesmitali kultaisella soljella luovutettiin (vas.) everstiluutnantti Kari 
Haloselle, toimitusjohtaja Lars Collinille ja eversti Pertti Lahtiselle.

70-vuotispäiväänsä Nenosen syntymäpäivänä viettänyt Turun 
Seudun Tykistökillan puheenjohtaja Orvo Haavisto vastaanotti 
Tykkimiesmitalin hopeisella soljella Tykkimiehet ry:n kevätkoko-
uksessa. Mitalin luovutti yhdistyksen puheenjohtaja Kari Vilamo.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös loppuvuoden 2016 merkkipäivät ja merkkipäi-
viin tulleet muutokset ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan 
ennen seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, 
kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mpk 0440 478 602 tai mpt 040 451 5229

Numeron 3/2016 aineistopäivä on 15.8.2016 ja ilmestymisviikko 37.

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia: 

HALLITUKSEN TULEVIA 
KOKOUKSIA 
Hallituksen kokous 4/2016 7.6.2016 
klo 12.00 Tykistön tarkastajan 
isännöimänä Mikkelissä osoitteessa 
Maaherrankatu 13, 50100 Mikkeli 
Hallituksen kokous 5/2016 1.9.2016 
klo 12.30 Döbelninkatu 2, Helsinki 
Hallituksen kokous 6/2016 
13.10.2016 klo 12.30 Döbelninkatu 2, 
Helsinki 

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppelin-
katu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp 050 
325 2790, kari.vilamo@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 FI98 2124 1800 0110 53

Suomen Kenttä-
tykistön Säätiö

Säätiön sihteeri: kapteeni Tuukka Mäkelä
Yhteystiedot: tuukka.makela(at)mil.fi 

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Hedberg 2016
Hedberg Kilpailu jouduttiin perumaan täl-
tä keväältä mutta ei syytä huoleen, kilpai-
lu siirtyy syksyyn ja paikkana on Taistelu-
koulu Tuusulassa. Kilpailu järjestetään nyt 
49:nen kerran. Ensi vuonna Niinisalossa 
juhlitaan kilpailun 50-vuotista historiaa.
10.9. La - Hedberg kilpailu
Paikka: Taistelukoulu, Tuusula  

Perinteikäs kilpailu järjestetään tällä kertaa 
yksipäiväisenä. Saapuminen paikalle lau-
antaina aamupäivällä. Kilpailun rata sijoit-
tuu Taistelukoulun lähialueelle. Kilpailun 
jälkeen on sauna, ruokailu sekä palkinto-
jen jako. Lisätietoja on luvassa lähempänä 
ajankohtaa.
Tulevaa toimintaa:
Tulevia kursseja, syksy 2016
12.-14.8. Tulenjohto asutuskeskuksessa 
(MPK kurssi nro: 0400 16 11020)
Paikka: Santahamina
12.-14.8. KRH tuliasemakurssi (MPK 
kurssi nro: 0400 16 11019)
Paikka: Santahamina
20.10. Kartat ja Koordinaatit (MPK kurssi 
nro: 1700 16 12033)
Paikka: Tuusula, ilta klo 18.00-21:00
Loka-Marraskuussa Reserviläisjohtaja 1 
(MPK kurssi nro: 1700 16 12010)
Paikka: Tuusula

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt vuonna 2016: 
Janne Hänninen - PJ puheenjohtaja(at)
ktkerho.fi , Puh: 045 180 8170, Oskari Ma-
tilainen - VPJ, Aki Mäkirinta - Sihteeri 
sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick Hjelt - rahas-
tonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, Jor-
ma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä Rai-
ne Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-
ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 0440 
478 602, juhani.suni(at)pp1.inet.fi . Tiedo-
tussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönkatu 12, 
33580 Tampere, mp 0503688460 sirkka.
ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Kilta löytyy 
myös facebookista, käy tykkäämässä! Kil-
lan verkkosivu: www.jaakaritykistonkilta.fi .

 

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

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

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Tutustuminen Reserviupseerikouluun 
2.3. vierailimme lähes kolmenkymmenen 
hengen voimin Haminassa Reserviupsee-
rikoulussa. Vierailun isäntänä toimi Re-
serviupseerikoulun johtaja kiltaveli eversti 
Markku Hutka. Vierailukierros alkoi Ma-
neesista ja jatkui päärakennuksen kautta 
sotilaskotiin. Eversti Hutka esitteli RUK:n 
uutta organisaatiota ja koulutuksen sisäl-
töä. Vierailu päättyi tykistökasarmiin ”Hil-
toniin”, jossa tutuimme varusmiesten ma-
joitustiloihin ja kuulimme tykistökoulu-
tuksen tuoreimmat kuulumiset asiantunte-
vilta tykistökouluttajilta. Kierroksen päät-
teeksi pääsimme vielä tykkihalliin, jossa 
monille mieluisia muistoja toi 122H63-
tykkikalusto. Lämmin kiitos Markku Hut-
kalle miellyttävästä ja antoisasta vierailusta.

Kevätkokous Lappeenrannassa 13.4.
Kevätkokous pidettiin perinteisesti Lap-
peenrannassa. Tällä kerralla kokoonnuttiin 
Lappeenrannan Upseerikerhon historiaa 
henkivässä tykistöpäässä. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Matti Tiihonen ja 
sihteeriksi Sini Timonen.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset 
kevätkokousasiat, vuoden 2015 toimin-
takertomuksen hyväksyminen, tilinpää-
töksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen tilivelvollisille. Killan ta-
loustilanne on pysynyt edelleen varsin va-
kaana. Killan jäsenmäärä on pysynyt edel-
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listen vuosien tasolla, vuoden 2015 lopussa 
se oli 416. Eniten uusia jäseniä liittyi killan 
kotisivujen kautta.
Vuonna 2015 varusmiehiä palkittiin seu-
raavasti:
Killan stipendi 50 € ......................9 kpl
Killan pienoistykki ........................4 kpl
Killan pienoistykki kouluttajille .....1kpl
Karjalan Tykistöä –kirja ................6 kpl

Kantahenkilökunnan osalta ansioituneet 
kouluttajat kilta palkitsi Karjalan tykistö-
rykmentin vuosipäivänä 3 x 100 euron ar-
voisella stipendillä sekä Isommalla koulut-
tajan tykillä. 
Kilta on muistanut 50-, 60-, 70-, 80- ja 90- 
vuotta täyttäneitä jäseniään adressein.
Kokouksen lopuksi killan puheenjohtaja 
Jaakko Janhunen luovutti Matti Tiihosel-
le killan standaarin tunnustuksena pitkä-
aikaisesta ja ansiokkaasta työstä killan hy-
väksi. Kevätkokouksen jälkeen Karjalan 
tykistörykmentin komentaja, killan val-
tuuskunnan varapuheenjohtaja everstiluut-
nantti Jukka Saarela kertoi rykmentin ajan-
kohtaisista kuulumisista ja esitteli tykistön 
meneillään olevia sekä tulevia materiaali- ja 
kalustohankintoja. Esitys sai aikaan vilk-
kaan keskustelun aiheesta.
Tutustuminen tulenkäyttöharjoitukseen 
19.5.
Kiltalaiset pääsivät jälleen vierailemaan am-
puma- ja tulenkäyttöharjoituksessa Pahka-
järvellä torstaina 19.5. Päivän ohjelmas-
sa oli tutustuminen MUAS-tiedustelulen-
nokkiin sekä kevyen kranaatinheittimen ja 
AMOS-komppanian sekä kevyen patteris-
ton, 122H63-kaluston, tuliyksiköihin. 
Retki 1. Logistiikkarykmentin toimipis-
teeseen ja räjähdekeskukseen Ähtärissä 
sekä Suomen Ilmavoimamuseoon
19. - 20.5. vierailimme kiltaveli Olli Krö-
gerin johdolla 1. Logistiikkarykmentin toi-
mipaikassa ja puolustusvoimien Räjähde-
laitoksella Ähtärissä. Ähtärin varikko pe-
rustettiin 1.2.1940 nimellä Ampumatar-
vikevarikko 8 Ähtärin Inhan kylään. Mat-
kalla tutustuimme lisäksi Jyväskylässä Tik-
kakoskella sijaitsevaan Suomen Ilmavoi-
mamuseoon. Museo käytti vuosina 1979 - 
2015 nimeä Keski-Suomen Ilmailumuseo. 
Nimi Suomen Ilmavoimamuseo otettiin 
käyttöön 1.1.2016. 
Kilta Facebookissa 
Karjalan Tykistökilta löytyy nyt myös 
Facebookista. Käy katsomassa ja tyk-
käämässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts

Tietoa tulevista tapahtumista
Tulevista tapahtumista lisää tietoa Karjalan 
Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja –lehdis-
sä sekä killan kotisivuilla osoitteessa www.
karjalantykistokilta.fi 
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepostia 
käyttäen.
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteiden myynti Lappeenrannas-
sa: ERÄSAIMAA osoite Kievarinkatu 5, 
53100 Lappeenranta. Kiltatuotteita voi tie-
dustella myös hallituksen jäseniltä ja killan 
tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445, pj(at)karjalantykistokilta.fi . Va-
rapuheenjohtaja Erkki Rika, mp 040 
5478442. Yleissihteeri Sini Timo-
nen, mp 040 755 0575, yleissihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi , Jäsensihteeri Maija 
Leskinen, Haukjärventie 96, 46230 Val-
keala, jasensihteeri(at)karjalantykistokilta.
fi . Tiedotusvastaava Lasse Valjakka, Va-
rastovastaava Hilla Puhakka. Hallituksen 
muut jäsenet: Tuomas Kola, Olli Pasila ja 
Timo Rintanen.  

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)tar-
nanen.inet.fi . Sihteeri: Olli Eerola, Mai-
totie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäka-
tu 27, 15900 Lahti, mp 040 5750 772, 
pentti.korpimies(at)phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Kunin-
gattarenkatu 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, Mäntypöllinku-
ja 6 N, 50170 Mikkeli, 044 055 5195, 
alpoe.leinonen(at)gmail.com. Sihteeri 
Seppo Pirinen, Karkialammentie 1, 
50150 Mikkeli, mp 040 7444 131, seppo.
pirinen(at)surffi .fi . Rahastonhoitaja Mirja 
Kauppinen, Anselminkuja 1, 50600 Mik-
keli, mirja.a.kauppinen(at)gmail.com. Kil-
lan kotisivut ovat osoitteessa www.mikke-
lintykistokilta.fi 

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrinpolku 
1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 8297, vei-
jo.walkky(at)gmail.com. Jäsenasiat: Johan-
nes Ryymin, Tanhukaari 2 A 17, 40520 
Jyväskylä, mp 0400 762 407, johannes.
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 Saari-
nen, Pälsintie 161, 12630 Sajaniemi, mp 
040 55 22 710, sokki74(at)gmail.com. Ra-
hastonhoitaja Lauri Gisselberg, Karakatu 
12 B 10 11120 Riihimäki, kp (019) 734 
117, mp 0505246316, lasse.gisselberg(at)
elisanet.fi . Killan verkkosivut löytyvät os-
oitteesta www.riihitykki.fi 

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille

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

Tykistöprikaatin Kilta 
ry

 
KOKOUSKUTSU
Tykistöprikaatin Kilta ry:n ylimää-
räinen kokous pidetään lauantaina 
9.7.2016 klo 12.00 alkaen
Niinisalon varuskunnassa varuskunta-
ravintola Falkonetin Pohjankangas-ka-
binetissa.
Kokouksen aiheena killan sääntöjen 
uudistaminen.
Kahvitarjoilu.
TERVETULOA!

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Soini, Uotsolantie 39 
A 1, 38460 Sastamala, mp 045 851 4148, 
mattitj.soini(at)gmail.com. Varapuheen-
johtaja Kalevi Virtanen, Peräalhontie 25, 
29350 Palus, mp 044 210 572, 
kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. Sihtee-
ri Tuomas Rantala, Välimaankatu 1-5 D 
57, 33500 Tampere, mp 050 378 7111, 
tuomas.h.j(at)gmail.com. 
Taloudenhoitaja Hannu Vettenranta, Jä-
käläkatu 5, 38700 Kankaanpää, mp 044 
530 5943, hannu.vettenranta(at)dnainter-
net.net
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: ty-
kistoprikaatinkilta.yhdistysavain.fi 

Tykistöprikaatin Killan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.
net. Sihteeri/rahastonhoitaja Pertti On-
niselkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, pk 
(02)6355 448, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Jäsensihteeri Ve-
sa Niemenmaa, Koivistonpuistikko 43 
B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, vesa.
niemenmaa(at)fudoshin.fi .
Killan verkkosivut: tykistoprikaatinkil-
ta.yhdistysavain.fi /alaosastot/porin-seudun-
tykistokilta/

Turun Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpellon-
tie 26, 20300 Turku, mp 050 376 0371, 

haaviorv(at)gmail.com. Sihteeri Päivi Pan-
sio, Petäjätie 1 e, 24260 Salo, mp 040 779 
3059, paivi.pansio(at)gmail.com. Jäsenkir-
juri Seppo Lerkki, Seikeläntie 91, 21250 
Masku, mp 0500 784 124, seppo.lerkki@
dnainternet.net. Killan verkkosivut: www.
turunseuduntykistokilta.com

Vammalan Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rautajoentie 
65, 38210 Sastamala, pk (03) 5115077, pt 
(03) 5124600, mp 0500-631431, matti.
niemi(at)niementehtaat.fi . Sihteeri Tuomas 
Rantala, Välimaankatu 1-5 D 57, 33500 
Tampere, mp 3787111, thjran(at)utu.fi  
Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vaunun-
peräntie 249, 38210 Sastamala, pk (03) 
5152202

Tykistöprikaatin Killan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, Un-
tamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp 044 021 
0549, mpt 0405244373, sepporh(at)gmail.
com. Varapuheenjohtaja Arvo Hakamaa, 
Ruukintie, 60120 Seinäjoki, Kunniapu-
heenjohtaja Antti Vainio, Siipipyöränka-
tu 29 B Seinäjoki, Sihteeri Aki Kinnunen 
Pultrantie 55, 60120 Seinäjoki, mp 0400 
666343, akiek@icloud.com. Jäsensihteeri 
ja rahastonhoitaja Samuli Niinistö, Ilkan-
tie 16, 60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 
931, mp 040 7720437, samuli.niinisto(at)
netikka.fi 
Killan kotisivu on Aatos Kankaan ylläpi-
tämillä sivuilla: http://kotisivu.dnainter-
net.net/safar/epkilta.htm

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pauli Huhtamaa, Silmäk-
keentie 9, 38720 Vihteljärvi, mpt 040 
199 4220, mpk 044 578 7045, pauli.
huhtamaa(at)sataedu.fi , Sihteeri Es-
ko Isohannu, Ratakistonkatu 29 A 2, 
33300 Tampere, mp 050 550 9420, esko.
isohannu(at)kuntke.fi , Rahastonhoitaja Jari 
Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kankaanpää, 

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, toi-
vo_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: Juha Kangasniemi, Kylliäisenranta 
2, 21620 Kuusisto, mp 041 538 0444, ju-
ha.kangasniemi(at)runosmäenlampo.fi  
J oukkoyksikkö: Kilta vaalii Mittauspatte-
riston, Tiedustelupatteriston ja Topografi -
kunnan perinteitä. 
Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähköpos-
tiosoitteesi jäsenrekisteriin.

Tampereen Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Yrjö Inkinen, Karkonmä-
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 
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Arvoisa lukija!

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

Tulikomentoja on tykistö-
kiltojen jäsenlehti eikä sitä voi

tilata erikseen.

Jäseneksi ilmoittautuminen

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEOMESTARIN KYMPPI
Kysymykset laati Museo Militarian 
museomestari Ilkka Vahtokari.

PPI

1. Mikä ase oli tykkimiesten käyttämä karabiini 1700-luvun 
jälkipuoliskolla?
a) miekka  b) pistooli  c) kivääri

2. Kuka suuri sotapäällikkö löi venäläiset joukot Pulkkilassa 
ja Rantsilassa Suomen sodassa vuonna 1808?
a) Sandels  b) Cronstedt  c) Klingspor

3. Punakaartien vahvuus vapaussodan alkaessa oli 30 000. 
Mikä oli valkoisten armeijan miesvahvuus sodan alussa? 
a) 40 000  b) 30 000  c) 20 000

4. Kuinka monta kilometriä ehdittiin linnoittaa Karjalan kan-
nasta ennen talvisodan alkamista?
a) 80 km  b) 100 km  c) 130 km

5. Kuinka monta patteristoa pystyttiin perustamaan 
talvisotaa varten?
a) 22  b) 33  c) 44

6. Minä vuonna Perkjärven leirillä käytettiin tulenjohtamisessa 
ensimmäisen kerran pelkästään radioita Nenosen käskystä?
a) 1927  b) 1931  c) 1935

7. Mikä oli Vilho Petter Nenosen mieluisimpia vapaa-ajan 
harrastuksia?
a) postimerkkien keräily  b) melonta  c) radioamatööritoiminta

8. Kenraali Nenosen kiertopalkinnosta on kilpailtu vuodesta 
1954 alkaen, jolloin kilpailu järjestettiin Niinisalon Pohjan-
kankaalla. Mikä Harjoituspatteristo voitti tuolloin ”Nenosen 
tykin”?
a) HarjPsto 1  b) HarjPsto 2  c) HarjPsto 3  d) 1 HarjPsto 4

9. Tykkimiehet ry:n edeltäjä Tykistön Perinneyhdistys ry:n 
toimintasuunnitelmaan kirjattiin ensimmäisen kerran 
perinne-esineistön taltioiminen eli museon perustaminen. 
Mitä vuotta tuo toimintasuunnitelma koski?
a) 1969  b) 1972  c) 1975

10. Kuinka monta kultaista tykkimiesmitalia kultaisen soljen 
kera myönsi Tykkimiesmitalitoimikunta vuosina 2014 ja 
2015?
a) 4  b) 8  c) 10

1c   2a   3a   4c   5b 6a 7b   8c   9a   10a
100-vuo  shistoriikki on kolmas suomalaisesta Jääkäritykistöstä laadit-
tu historiikki. Kirjassa keskitytään viimeiseen 20 vuoteen 1990-luvun 
alkupuolelta nykyhetkeen. Teoksessa kerrotaan, miten tykistöjoukosta 
kehi  yi monipuolinen kolmen aselajin joukkoyksikkö, jonka kaikki 
yksiköt liikkuvat panssarivaunuilla ja joka kuuluu Panssariprikaa  n 
ehdo  omaan y  meen.

Historiikkikirjan myynnistä vastaa Jääkäritykistön Kilta ry. Kirjan hinta 
on 35 euroa. Mikäli kirja pos  tetaan  laajalle, lisätään hintaan pos  - 
ja pakkauskulut 10 euroa/kirja.  Ohjeet kirjan  laamisesta löytyvät 
killan verkkosivustolta: www.jaakaritykistonkilta.fi  

JääkäritykistöJääkäritykistö  100100  vuottavuotta
– tykkivaljakosta panssarihaupitsiin– tykkivaljakosta panssarihaupitsiin

1916 - 2016

Jääkäritykistö 100 vuotta
– tykkivaljakosta panssarihaupitsiin

Tilaa 100-vuotishistoriikki 
omaan kirjahyllyysi 

TYKKIMIES 2016 ILMESTYNYT,
TILAA OMASI!
Tykkimies 2016 -kirja julkaistiin 6.3.2016. Kirjan päätoimittajana 
on majuri Antti Pirinen ja toimitussihteerinä majuri Tero Mäen-
pää. Julkaistu kirja on numeroltaan 31. Kirja sisältää perinteisesti 
tykistökoulutusta antavien joukkojen sekä tykistöllisten kiltojen 
katsaukset vuosilta 2014–2015 sekä asiantuntija-artikkeleita 
muun muassa tykistön kehittämiseen liittyen.

Jokaisen tykkimiehen kirjastoon kuuluvaa teosta myydään 
hintaan 12 euroa (+ postikulut). Kirjoja on saatavissa Museo 
Militariasta, killoista ja Tykistökoululta. 

Tilaukset Tykistökoululle voi osoittaa majuri Tero Mäenpäälle 
mieluiten sähköpostilla tero.j.maenpaa@gmail.com tai 
puhelimitse 0299 462 501.
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Museovirasto on avannut Hä-
meen linnassa upean näyttelyn 
vanhoista haarniskoista ja aseis-
ta. Näyttely on osa Itävallan 
Gratzin kaupungissa sijaitsevan 
Universalmuseum Joanneum in 
kokoelmaa.  Kokonaisuudes-
saan Gratzin sotahistoriallisen 
museon kokoelmissa on noin 
32 000 esinettä, joten mistään 
pikkumuseosta ei ole kysymys.

Nyt esillä oleva kokoelma 
on kiertonäyttely: se on vuo-
desta 1992 ehtinyt käydä aina-
kin Yhdysvalloissa, Kanadassa 
ja Australiassa. Nyt se on en-
simmäistä kertaa Pohjoismais-
sa, mikä on Hämeen linnalle 
upea ja ansaittu saavutus.

Itävaltahan oli uskonpuh-
distuksen aikoihin mahta-
va eurooppalainen suurvalta. 
Kun keisari Maximilian I:lle 
(1459–1519) joutuivat hänen 
puolisonsa Marian myötäjäi-
sinä Hollanti, ja kun hänen 
poikansa Filip oli nainut Es-
panjan prinsessan Johannan, 
ja kun heidän poikansa Ferdi-
nand sai Suur-Itävallan ja myös 
Böömin, Määrin ja Serbian ja 
tuli Unkarin kuninkaaksi, oli 
mahtava suurvalta 1500-luvun 
puolivälissä huipussaan. Kes-
kuksena oli Wien, ja Habsbur-
git olivat valtansa huipulla. 

Kun sitten 1600-luvulla so-
tamarsalkka Lennart Torstens-
sonin (1603–1651) ruotsalais-
suomalainen armeija hakka-
peliittoineen hyökkäsi keisa-
rillisen herttua Piccolominin 
joukkojen kimppuun, kaatui 
ratsumiehiä noin 5000. Sak-
sin vaaliruhtinas menetti us-
konsa Itävallan keisariin, ja me-
ni ruotsalaisten puolelle. Tie 
Wieniin aukesi protestanttisille 
joukoille.

Keisari Ferdinand hylkäsi 
hallintokaupunkinsa Prahan ja 
riensi Wieniin sekä lähetti aar-
rekammionsa, äitipuolensa ja 
lapsensa Gratziin. Torstensson 
suomalais-ruotsalaisine ratsu-

Haarniskoja 
ja hakkapeliittoja

miehineen ei kuitenkaan läh-
tenyt alas tuhoamaan Gratzia, 
vaan kääntyi piirittämään Br-
nota. Piiritys päättyi fi askoon, 
ja aarteet jäivät Gratziin. Seu-
rauksena oli Westfalenin rau-
hanneuvottelujen käynnisty-
minen, mikä johti kolmikym-
menvuotisen sodan loppumi-
seen vuonna 1648. 

Lopputulos koko 30-vuo-
tisesta sodasta oli kymme-
niä tuhansia kaatuneita jal-
kamiehiä ja ratsumiehiä, joi-
den varustukset, keihäät, mie-
kat ja haarniskat jäivät Saksan 
ja Itävallan alueelle.  Vain osa 
niistä tarvittiin kyntöaurojen 
ja lapioiden tarpeisiin, joten 
linnoihin jäi muistoja verisistä 
ja turhistakin taisteluista. Osa 
Gratzin kokoelman varustuk-
sista on varmaankin ollut suo-
malaistenkin kantamia. Sillä ta-
valla näyttely koskee meitä suo-
ranaisesti.

Ihminen on aina halunnut 
juhlia ja olla hienon näköinen. 
Niinpä osa haarniskoista on ää-
rimmäisen hienosti koristel-
tuja, eivätkä ne varmaankaan 
ole olleet alunperinkään tarkoi-
tettu taisteluissa käytettäviksi 
vaan pikemminkin yläluokan 
turnajaisiin, paraateihin ja näy-
töksiin.

Esillä on yksi kevyt rykmen-
tin kanuuna, niin sanottu falko-
netti, yksi kokonainen hevosen 
haarniska, sekä viisi kokonaista 
levyhaarniskaa ja 12 puolihaar-
niskaa, jollaisia suomalaisetkin 
ovat voineet käyttää.

Lokakuun puolelle avoin 
näyttely on toteutettu upeas-
ti, ja se on kuulemma tullut 
maksamaan noin 500.000 eu-
roa Museovirastolle. Kaupunki 
kantaa osaltaan vastuuta näyt-
telyn taloudellisesta riskistä.  
Kesän aikana järjestetään lähis-
töllä muitakin aihepiirin tapah-
tumia kuten turnajaisia, mu-
siikkia, mustaruutiammuntaa 
ja keskiaikamarkkinat.

Näyttely on hieno satsaus 
koko Hämeenlinnan julkis- ja 
matkailukuvaan. Museaalisten 
arvojen kytkeminen kulttuuri-
historiaamme puoltaa ehdotto-
masti paikkaansa identiteetis-
sämme.  

TEKSTI: ERKKI WUOLIJOKI, KUVAT: SIRKKA OJALA

HEAVY METAL
Aseita ja haarniskoja Hämeen linnassa 22.4.–23.10.2016

Erikoispääsyliput Heavy Metal -näyttelyyn:
(tähän lippuun sisältyy pääsy myös linnaan)
Aikuiset 15 €, S-etukortilla 13 €, lapset 8 €, 
perhelippu 31 € (2 aikuista ja 1-4 lasta) 
Museo Militaria – Hämeen linna aluelippu 11 euroa + 4 euron 
lisämaksu Heavy Metal -näytteyyn.
Lisätietoa näyttelystä: 
www.kansallismuseo.fi /fi /hameen-linna/nayttelyt/heavy-metal

Näyttelyssä on esillä myös yksi 
maailman harvoista kokonaisena 
säilyneistä hevosen haarniskoista 
(n. 1505–1510).

  Rykmentin kanuuna eli niin sa-
nottu falkonetti.

Luettavaa: Antila O, Tetri J. Hakkapeliittain historia. 
Gummerus Jyväskylä 2001. 
Englund P. Pultava. Art House. WSOY, Juva 1993. 
Lappalainen J.T. Sadan vuoden sotatie. SKS, Helsinki 2001.
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Aamulla varhain 19. touko-
kuuta lähti Hämeenlinnas-
ta Niinisaloon joukko odotta-
valla mielellä olevia kiltalaisia. 
Määränpäänä tykkimiehillä oli 
tälläkin kertaa monille tuttu 
kohde, Pohjankankaan ampu-
ma-alue.  Jääkäritykistön Kil-
ta ja sen puheenjohtaja, kap-
teeni evp Ilkka Vahtokari oli 
retken järjestelyvastuussa. Ret-
ki pysyikin hienosti aikataulus-
saan, ja matka taittui mukavas-
ti Pekolan Liikenteen bussilla. 
Vierailuun osallistui 21 hen-
keä. Jääkäritykkimiesten lisäk-
si joukossa oli myös kaksi Rii-
himäen Seudun Tykistökillan 
ja kaksi Kankaanpään Seudun 
Tykistökillan aktiivia. Lisämat-
kalaisiksi mukaan oli houku-
teltu myös joukko Lions Club 
Hämeenlinna Tawastin jäseniä. 
Retken aikana aika moni leijo-
nista huomasikin kirjoittavansa 
nimeään Jääkäritykistön Killan 
jäsenanomukseen. 

Vierailua isännöi killan 
oman joukko-osaston, Jääkä-
ritykistörykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Jukka Nur-
mi. Tervehtiessään kiltalaisia 
Nurmi kertoi, että jo aamulla 
rykmentin varusmiehet ja hen-
kilöstö olivat ampuneet Jääkä-
ritykistön 100-vuotisjuhlalau-
kauksia. Tulih an samana päivä-
nä kuluneeksi tasan 100 vuot-

Kiltalaiset vierailulla 
Alueellisessa tykistöharjoitus LÄNNESSÄ

ta siitä, kun jääkäritykkimie-
het ampuivat ensimmäiset ko-
vapanosammuntansa Itzehoen 
kaupungin lähellä. 

Ensimmäinen vierailukoh-
de oli varmasti mieluisin, kun 
pitkästä aikaa päästiin tutustu-
maan Pukkiharstossa olevaan 
tulenjohtopaikkaan. Siellä näh-
tiinkin komeita iskemiä, tutus-
tuttiin tulenjohtajien toimin-
taan ja välineistöön sekä pääs-
tiin vielä kuuntelemaan palau-
te, joka varusmiehille tehtävästä 
annettiin.  Keskipäivän aikaan 
alkoi jo nälkä kurnia vatsassa ja 
niin suunnattiin takaisin Poh-
jankankaan johtolaan, jossa kil-
talaisia retken aikana johdatta-
nut kapteeni Lumppio kertoi 
lyhyesti harjoituksen ohjelmas-
ta ja tavoitteista. Maittavan lou-
naan jälkeen päästiin suuntaa-
maan takaisin maastoon. Toi-
nen vierailukohde olikin Jää-

käritykistörykmentin tuliase-
ma. Odotukset palkittiin, kun 
panssarihaupitsit jysäyttivät ly-
hyen odottelun jälkeen komeat 
laukaukset. Päästiin myös nä-
kemään, miten rykmentin va-
rusmiehet tarkastivat ammuk-
sia poikkeuksellisesti paljaan 

SIRKKA OJALA

taivaan alla.  Ennen kotiinläh-
töä vierailun kruunasivat Jää-
käritykistörykmentin tarjoamat 
maastokahvit sekä nostalginen 
piipahdus Niinisalon Sotilasko-
dissa, jossa moni retkeen osal-
listunut ei ollut käynyt useam-
paan vuoteen.   

Pukkiharston tulenjohtoasemassa saatiin haastatella myös varus-
miehiä ja kuultiin monia mielenkiintoisia asioita uudesta teknisestä 
välineistöstä. 

Tätä ei varmasti usein 
pääse näkemään, sillä 
rykmentin varusmiehet 
tarkastivat ammuksia 
vierailijoista johtuen 
poikkeuksellisesti avoi-
men taivaan alla. 
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Juhani Forsbergin kirjoitta-
ma artikkeli ”Chilen tykki isäni 
komennossa” Tulikomentoja-
lehdessä 3-4/2015 herätti mie-
lenkiinnon uudelleen paikkaan 
nimeltä Kaarnajoki. Olinhan 
käynyt kollegani Leo Laurilan 
kanssa etsimässä kahteen ottee-
seen vuosina 2012 ja 2014 ky-
seisen rannikkopatterin asemia. 
Leon kanssa olemme yhdessä 
kulkeneet Kannaksen kuuluja 
taistelupaikkoja useampia ker-
toja, kävimme niin sanotuil-
la ”sotakuopilla”. Viipurista 
löytämääni karttaan ”Karjalan 
Kannas 1938 Historia ja Nyky-
aika 2009” oli painettu sodan 
aikaisten taisteluasemien lin-
noituslaiteiden sijainnit. Myös 
Kaarnajoki oli merkitty kart-
taan, samoin Järisevänniemi.

Kesän 2012 matka
Kesällä 2012 lähdimme taas 
”sotakuopille” suuntana Tai-
paleenjoki, tarkoituksena et-
siä myös Kaarnajoen patterin 
tuliasemat. Tiestö Kiviniemen 
ja Sakkolan jälkeen Taipaleen-
joen suuntaan huononi huo-
nonemistaan. Maastokelpoi-
nen ajoneuvo oli matkalla pa-
ras ratkaisu liikkumiseen. Tai-
paleenjoen alue on rakennettu 
täyteen ”datsoja” Laatokan ran-
nalla saakka. Onpa alueelle ra-
kennettu lentokenttäkin.

Matka jatkui Taipaleenjo-
en suusta pohjoiseen johtavaa 

TEKSTI: OLLI KRÖGER, KUVAT: L. LAURILA JA O. KRÖGER

Kaarnajoki, Kaarnajoki, 
Karjalan kuulu linnakeKarjalan kuulu linnake

huonokuntoista tietä. Etsimme 
samalla Järisevänniemeen joh-
tavaa tietä tai uraa mutta em-
me löytäneet. Tiestö huono-
ni entisestään, kunnes tulim-
me kartan mukaa alueelle, jos-
ta arvelimme patterin paikan 
löytyvän. Lähdimme jalkaisin 
metsään etsimään kohdettam-
me. Aikamme etsittyämme 
Leo huusi löytäneensä jonkin 
rakennuksen kivijalan, ei ollut 
tykkipatterin, lienee ollut joku 
talo. Alkanut sade kasteli etsi-
jät. Autossa sateelta suojassa 
tuli mieleen ykskaks, että pat-
terille on oltava tie, jota ei ol-
lut kartassa. Jatkoimme matkaa 
noin kilometrin eteenpäin ja 
kas, ajettava urahan sieltä löy-
tyi. Sitä muutamia satoja met-
rejä ja siinä se oli, Kaarnajoen 
patterin asemat, keskellä kau-
nista mäntämetsää. 

Nyt oli lähdettävä sateiseen 
säähän tutkimaan löydöksiä (ei 
tullut sadevarusteita mukaan). 
Alueelta löytyi kahden tykin ka-
sematit 100–150 metrin etäi-
syydeltä toisistaan. Ne olivat tu-
hoamatta, vain luonto oli tehnyt 
tehtäviään. Etsiskelyistä huo-
limatta emme löytäneet kahta 
muuta kasemattia.          Ajoim-
me huonokuntoista tieuraa pois 
kohti Saaprun kylää, jonne oli 
matkaa noin seitsemän kilomet-
riä. Sieltä jatkoimme Sakkolan 
kylään ihmisten ilmoille. Pää-
timme, että tekisimme uuden 

retken ja etsisimme löytymättö-
mät tykkiasemat.

Uudelleen vuonna 2014
Vuonna 2014 suuntasimme 
jälleen kohti Kaarnajoen pat-
teria. Nyt tiesimme uran patte-
rille. Siitähän haarautuikin vie-
lä toinen huomaamattomampi 
ura, jota emme olleet aiemmin 
huomioineet. Sen uran varresta 
löytyivät toiset kaksi tykkikase-
mattia. Patterin tuliasemat oli 
rakennettu neliön muotoon, 
tykkien väli 100–150m ja jaok-
sien väli 250–350m (tykit rin-
nakkain ja jaokset peräkkäin). 
Nyt löydettyjen kasemattien 
takaa löytyi kaareva betonikat-
toinen rakennelma, josta sei-
nät olivat sortuneet. Katto oli 

melko ehjä, mutta lähes maan 
tasalla. Liekö ollut a-tarvike 
varasto?   Hämmästelimme, 
kuinka hyvässä ja alkuperäi-
sessä kunnossa alue oli. Ei ol-
lut särjetty (räjäytetty) eikä ros-
kattu (pidetty kaatopaikkana), 
vain luonto ja ajan hammas 
olivat tehneet tehtäviään. Ym-
pärillä kaunis Karjalan luonto 
ja mäntymetsä. Hieno muisto-
merkki jälkipolville menneistä 
kovista ajoista.

Jätimme Kaarnajoen ja 
suuntasimme uudelleen etsi-
mään Järisevänniemen tietä 
tai uraa. Löytyihän sekin lo-
pulta. Ura oli melko umpeen 
kasvanut ja huono, joten au-
to piti jättää ja jatkaa jalkaisin. 
Matkaa oli noin 1,5 kilometriä 
Laatokan rannalle Järisevännie-
meen. Aluetta ovat käyttäneet 
joskus ilmeisesti kalastajat, kos-
ka siellä oli nuotiopaikkoja sekä 
joitakin huonokuntoisia vene-
rähjiä. 50 metriä rannasta pusi-
kosta löytyi tuhottu (räjäytetty) 
tykkikasematti. Alue oli rantaa 
lukuun ottamatta hyvin pusik-
koinen. Ajan puutteen vuok-
si emme etsineet toista kase-
mattia. Siellähän oli ollut kak-
si tykkiä. 

Palaamme kerran vielä ky-
seisille taistelupaikoille, kun-
han kesä ehtii. Kuvat puhukoot 
puolestaan.

Kirja: Matsi, Järisevä, Koivisto - 
Karjalan kuulut linnakkeet.  
Arvo Kokko, WSOY 1950 
Kyseisessä kirjassa on myös luku 
Kaarnajoesta.
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Vuosi 2014 oli meille tykki-
miehille erittäin kiireinen, 
koska saatoimme päätökseen 
historiakirjahankkeemme. 
Siksi päätimme, että saatuam-
me valmiiksi kunniakasta nel-
jänsadan vuoden pituista his-
toriaamme kuvaavan kirjam-
me ’’Efter kungen red artille-
riet’’, pidämme välivuoden. 
Nyt helmikuussa 2016 tote-
simme, että oli taas korkea ai-
ka purkaa paineita ja tavata 
vanhat drakalaiset. 

Halusimme keskustella, 
nauraa ja pienellä haikeudel-
la muistella kokemuksiamme 
kouluttajina maamme pie-
nimmässä kenttätykistössä. 
Koska meillä oli käytössämme 
tarkoitukseen mainiosti sopi-
va, tykkimiehille mieluisalla 
rekvisiitalla sisustettu huone 

Dragsvikartilleristerna – 
Dragsvikin tykkimiehet kokoontuivat
TEKSTI: RISTO LINDGREN, KUVAT: TONY AXBERG

Upseerikerholla, päätimme ta-
vata 4.3.2016. Kunniavieraik-
semme olimme kutsuneet kak-
si aitoa drakalaista eli Uuden-
maan prikaatin komentajan, 
kommodori Kjell Törnerin ja 
tykistön tarkastaja, eversti Pasi 
Pasivirran.

Kaksikymmentä meistä ko-
koontui 4.3. klo 18.00. Patte 
Westerlund ja Kaj Ranta vas-
tasivat juhlallisista valmiste-
luista. Tunnelmaa nostattivat 
ryhmämme oma lippu, kaksi 
pienoistykkiä sekä elävät kynt-
tilät ja kauniisti katettu pöy-
tä. Tony Axberg oli koonnut 
iloksemme non-stopina pyö-
rivän lähes 200 valokuvasta 
koostuneen kuvaesityksen. 
Toimintakuvat eri harjoituk-
sista Upinniemessä, Santa-
haminassa, Jussarön saarella, 

Reilassa ja Rovajärvellä muo-
dostivat vaikuttavan kuvaka-
valkadin. 

Eversti Pasivirta piti meil-
le mielenkiintoisen esityksen 
kenttätykistön nykytilanteesta 
ja tulevaisuuden visioista. Ty-
kistön tarkastaja kiitti juhlan 
yhteydessä yliluutnantti Jo-
han Nyholmia hyvistä suo-
rituksista ojentamalla hänelle 
tykistömitalin soljen kera.

Kommodori Törner ker-
toi luottavaisin mielin Uu-
denmaan prikaatin koulutuk-
sen tulevaisuudesta, ja myös 
Dragsvikin tykkimiesten asen-
ne tulevaan vaikutti varsin 
luottavaiselta. 

Tykistöhuoneessa havisivat 
kunniakkaat historiamme tuu-
lahdukset. Tunsimme selväs-
ti maineikkaimpien komenta-

DRAGSVIK ARTILLERISTER  

Kuvassa vasemmalta: 
B. Lindholm, B-K. Lindholm, 
B. Lindqvist, P. Pasivirta, 
K. Törner, E. Erroll, I. Asplund, 
B. Wilander, T-B. Grönroos, 
T. Mero, E. Lamminmäki, M. 
Lagerroos, K. Sundström, 
J. Nyholm, K. Ranta, T. Laurila, 
P. Westerlund, R. Lindgren 

jiemme tarkkailevan meitä hy-
väksyvästi taulugalleriassa, jo-
hon heidät on ikuistettu. Tai-
sivatpa välillä hieman nyök-
käilläkin niin kenraali Ne-
nonen, everstiluutnantti H. 
von Konow, eversti Lucan-
der, eversti C.-G. Schauman, 
eversti Ulfsson kuin eversti-
luutnantti Tigerstedtkin. 

Monien ainutlaatuisten ty-
kistön muistoesineiden jou-
kossa on myös aito korjaus-
muunnin. Majuri Unto Pe-
täjä ja majuri Åke Sandström 
kehittelivät sen sodan aika-
na Suvi-Kumsassa, Laatokan 
pohjoisrannalla, jossa tykistöl-
lä oli koulutuskeskus ja am-
puma-alue. Korjausmuunnin 
mahdollisti useamman tuliyk-
sikön tulen nopean keskittä-
misen samaan maaliin. Muun-
nin oli maailmanlaajuisesti ai-
nutlaatuinen. 

Dragsvikin tykkimiehet 
ovat saaneet uuden tunnuk-
sen. Sitä käytettiin sekä kut-
suissa että illallispöydässä. 
Tunnelma oli katossa, laulu 
raikui ja nauru kaikui. Päätim-
me, että tapaamme jälleen en-
si vuonna – toivottavasti jopa 
sankemmalla joukolla.  

Boris Wilander, Pasi Pasivirta, Tuomo Mero. Tykkimieshenki oli voimakkaana mukana tapaamisessa ja maistui 
myös illallispöydässä. 
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Toukokuussa Niinisalon Poh-
jankankaalla tehtiin historiaa, 
kun amerikkalainen maavoi-
mien yksikkö harjoitteli en-
simmäistä kertaa Suomen maa-
perällä. Yhdysvaltojen maa-
voimien toiseen ratsuväkiryk-
menttiin kuuluva jalkaväki-
komppania osallistui Panssa-
riprikaatin johtamaan maavoi-
mien mekanisoituun harjoi-
tukseen, joka oli saanut tällä 
kertaa nimen Arrow. Amerik-
kalaiskomppania, jonka koti-
tukikohta on Saksassa, siirtyi 
Suomeen meri- ja ilmakulje-
tuksilla osallistuen sekä harjoi-
tuksen taisteluharjoitusvaihee-
seen että ampumavaiheeseen. 

Harjoituksessa komppa-
nia oli osa suomalaista taiste-
luosastoa ja sitä johdettiin ku-
ten muitakin yksiköitä. Ainoas-
taan komentokielenä käytettiin 
englantia. Yksikkö koostui am-
mattisotilaista ja se oli varustet-
tu Stryker-taisteluajoneuvoil-
la, joita oli useita eri versioita. 
Yksiköllä oli oma epäsuora tu-
lituki, joka koostui kahdesta 60 
mm:n ja kahdesta 120 mm:n 
kranaatinheittimestä, jotka oli 
integroitu Stryker-ajoneuvoi-
hin. Yksikön tulenjohtajat liik-
kuivat niin ikään Strykerilla, 
joka oli varustettu monipuoli-
sella maalinpaikannusvälineis-
töllä. Tulenjohtaminen perus-
tui niin ajoneuvosta tapahtu-
vaan tulenjohtamiseen kuin 
perinteisen jalkapartion toi-
mintaan. Yksikön kokoonpa-

Suomalais-amerikkalaista 
yhteistoimintaa Niinisalossa

noon kuului myös oma ilma-
tulenjohtaja, joka kykeni joh-
tamaan ilmasta maahan tulen-
käyttöä yksikön tueksi. 

Yhteistoiminnassa amerikka-
laisten kanssa pisimmälle pääs-
tiin epäsuoran tulen osalta. Jää-
käritykistörykmentin Panssa-
rikranaatinheitinkomppaniaan 
kuuluva varusmiestulenjohto-
partio alistettiin amerikkalaisel-
le yksikölle käytännössä välittö-
mästi heidän saavuttuaan toi-
minta-alueelle. Tulenjohtopar-
tio oli osa yksikköä koko kak-
siviikkoisen harjoituksen ajan. 
Amerikkalaisia tuettiin niin tais-
teluharjoitusvaiheessa kuin ko-
vapanosammunnoissa suoma-
laisella kranaatinheitinkomppa-
nialla. Lisäksi suomalaiset joh-
tivat amerikkalaisen kranaatin-
heitinosaston tulta.

Miten yhteistoiminta sitten 
käytännössä onnistui? Koko-
naisuutena kaikki onnistui var-
sin sujuvasti. Kaikkea toimintaa 
leimasi kummankin osapuolen 
vilpitön innostus ja halu yhteis-
toimintaan. Joukkotuotannon 
mukainen varusmiestulenjoh-
topartio täytti täysin paikkansa 
mahdollistaen amerikkalaisten 
tukemisen suomalaisella epä-
suoralla tulella. Varusmiesten 
tekninen osaaminen, kielitaito 
ja ennen kaikkea oikea asenne 
olivat kohdallaan ja täysin ver-
tailukelpoisia amerikkalaisiin. 
Monessa asiassa varusmiehet 
olivat taitavampia ja epäsuoran 
tulen osaaminen laaja-alaisem-

paa kuin amerikkalaisilla. 
Yhdysvaltojen Euroopan 

maajoukkojen komentaja ken-
raaliluutnantti Hodges tarkasti 
harjoituksen ja haastatteli suo-
malaisen tulenjohtopartion tu-
lenjohtoaliupseeria alikersantti 
Sarosta amerikkalaisen jouk-
kueen hyökkäysammunnan 
päätteeksi. Ammunnassa suo-
malainen tulenjohtopartio oli 
johtanut tulta amerikkalaisten 
tueksi.  Kenraalin kysyessä Sa-
rokselta, miten amerikkalainen 
tulenjohtaminen eroaa suoma-
laisesta, vastasi Saros, että ame-
rikkalaisten tulenjohtaminen 
on epätarkempaa. Näin todel-
la olikin. Amerikkalainen tu-
lenjohto ja tuliasematoiminta 
olivat kauttaaltaan suomalais-
ta ylimalkaisempaa. Tämä kos-
ki niin kellokuria, maalin pai-
kannuksen tarkkuutta kuin tu-
len korjaamista maaliin. Usein 
tulta ei korjattu suoraan maa-
liin, jos arvioitiin vaikutuksen 
olevan muutoin riittävää. Pie-
nin käytettävä korjaus oli 50 
metriä, mikä osaltaan kertoo 

hyväksyttävän virheen suurem-
masta toleranssista.

Amerikkalaisten tulenkäyttö 
oli todella yksinkertaista. Maa-
lin paikannuksessa suosittiin 
koordinaattimenetelmää ja sit-
ten nopeasti vaikutettiin, vaikka 
muitakin menetelmiä on käy-
tössä (napapaikannus, tulensiir-
to). Tämä oli ehkä selkein har-
kittavaksi otettava asia suoma-
laiseen tulenjohtotoimintaan. 
Ajoittain Suomessa tavoitellaan 
liikaa täydellistä suoritusta. Ko-
konaisuutena voidaan todeta, 
että amerikkalaisessa tulenjoh-
totoiminnassa suositaan nope-
utta ja tulivoimaa tarkkuuden 
kustannuksella.

Teknisesti suuria haasteita 
ei ilmennyt. Tulenjohtopartioi-
den kalustot olivat yllättävän-
kin samanlaisia, kun verrataan 
jalan liikkuvien tulenjohtopar-
tioiden varustusta. Sekä ame-
rikkalaisilla että suomalaisil-
la oli käytössään digiradiot ja 
maalinpaikannuslaitteet. Suu-
rin ero oli siinä, että amerikka-
laiset käyttivät enemmän pu-

JUKKA NURMI

Styker-taisteluajoneuvo

Amerikkalainen jalkaväkijoukkue varopuhuttelussa 
ennen hyökkäysammunnan alkua.
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heviestitystä kun suomalaiset 
viestittävät tulikomennon pää-
osin datana. Amerikkalaisen 
jalkapartion mukana kannetta-
va tulenjohtovarustus oli myös 
huomattavasti kevyempää kuin 
suomalaisten vastaava.  Ame-
rikkalaisten johtaessa suoma-
laisen tuliyksikön tulta heil-
lä oli käytössään suomalainen 
käsisuuntakehä, joten suunta 
maaliin ja korjaukset annettiin 
6000-jakoisina piiruina. Joh-
dettaessa amerikkalaisia heitti-
miä myös sivukorjaus annettiin 
metreinä heidän koulutusoh-
jeensa mukaan. Tämä tehtiin 
silmämääräisesti tulenjohtopai-
kalla määritetyn metrimitta-
kaavan mukaan.

Toimintatavoissa ei ilmen-
nyt suuria eroja. Suurin ero 
oli työjärjestyksessä: Suomes-
sa tulenjohtaja tekee suurim-
man osan työstä tulenkäytön 
suhteen ja tuliyksiköt vain to-
teuttavat tulitehtävät tuliko-
mennon mukaan, amerikkalai-
nen tuliyksikkö taas puolestaan 
osallistuu enemmän tulenkäy-
tön toteuttamiseen. Esimerkik-
si amerikkalainen tulenjohta-
ja pyytää tulikomennossaan a-
tarvikemäärän, jota tuliyksikkö 
voi tarvittaessa muuttaa.

Paras oppi harjoituksessa 
suomalaisille oli tilaisuus verra-
ta omaa epäsuoran tulen järjes-
telmää amerikkalaiseen ja suo-
malaista varusmieskoulutusta 
amerikkalaiseen ammattisotilas-
järjestelmään. Epäsuoran tulen 
taistelutekniikan, tulen tehon ja 
koulutustason osalta suomalai-
nen tulenjohtopartio ja kranaa-
tinheitinkomppania osoittau-
tuivat osin jopa amerikkalaista 
paremmaksi. Nopeuden ja vä-
lineistön osalta suomalaiset ja 
amerikkalaiset ovat pääosin ta-
savertaisia, kun kyseessä on ns. 
perustulenjohto. 

Yhteenvetona voidaan tode-
ta, että kokemukset harjoituk-
sesta olivat erittäin positiivisia. 
Epäsuoran tulen osalta yhteis-
toiminnassa amerikkalaisten 
kanssa päästiin syvälle. Oppe-
ja ja kokemuksia saatiin puolin 
ja toisin. Mitään negatiivista ei 
harjoituksen aikana ilmennyt. 
Arrow -harjoitus loi hyvän poh-
jan tuleviin yhteistoimintahar-
joituksiin.  

Teemaseminaari 

Vapaus valita vai pakko sitoutua – 
Suomen mahdollisuudet Venäjän – EU:n – Naton – USA:n ristiaallokossa? 

Museo MIilitariassa 29.10.2016 klo 12.30–16.00
Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna 

www.museomilitaria.fi

0. Tilaisuuden avaus:
juontaja ja puheenjohtaja kenraalimajuri Pertti Salminen

1. Ensimmäinen alustus: 
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kulmakivet II maailman sodan jälkeen
YYA-sopimus

Neuvostoliiton hajoaminen / Saksojen yhdistyminen

EU-sopimus

Nato-kumppanuussopimus

Haetaan vastausta kysymykseen, mitkä asiat ovat menneitä ja mitkä ovat vielä voimissaan. Miten aikaisemmat 

toimet voivat vaikuttaa tulevaan. Taustalla ajatus, jos et tunne historiaa, et voi arvioida tulevaa.Lähestymiskul-

ma historiasta. Alustuksen pituus 30–40 minuuttia muutamine kysymyksineen.

Alustaja: ministeri Jaakko Iloniemi.

2. Toinen alustus: 
Muuttuva turvallisuuspoliittinen ympäristö – 
muutokset ja vaikutus Suomen valinnan vapauteen
EU:n tavoitteet ja toiminta
Venäjän tavoitteet ja toiminta
USA tavoitteet ja toiminta
Muuttuva Nato
Mitä meidän suomalaisten pitäisi tästä ymmärtää
Lähestymiskulma kansainvälisestä ja lähiympäristöstä – syvempää sisältöä sille, mitä päivittäin tv:stä katso-
taan ja lehdistä luetaan. Alustuksen pituus 30–40 minuuttia muutamine kysymyksineen.
Alustaja: vanhempi tutkija Kristi Raik, Ulkopoliittinen Instituutti. 
3. Kolmas alustus: 
Muuttuva Suomen talouspoliittinen ympäristö – talouden monet kytkökset
Suomen taloudellisen ympäristön muutokset
Suomen talouspolitiikan liikkumavara
Mistä kasvun edellytykset?
Kansainvälisten kriisien kytkökset talouspolitiikkaan
Lyhyt katsaus Suomen talouspoliittisen ympäristön muutoksiin –  miten monin tavoin Suomen talous kytkeytyy 
kansainväliseen talouteen ja talouspolitiikkaan. Miten taloudelliset ja poliittiset kriisit heijastuvat Suomen 
talouteen. Alustuksen pituus 30–40 minuuttia muutamine kysymyksineen.
Alustaja: neuvonantaja Juuso Vanhanen, Suomen Pankki.
KAHVITAUKO (30 min) 
4. Paneelikeskustelu ja yleisökysymykset (30–40 min)

a. kommenttipuheenvuoro kenraalimajuri Pertti Salminen  b. alustajat 

Yhteenveto ja päättäminen: kenraalimajuri Pertti Salminen

5. Seminaarin hinta: 50 €. Seminaariin ilmoittaudutaan 26.10.2016 mennessä 

maksamalla 50€ Museo Militarian tilille: Etelä-Hämeen Osuuspankki FI35 5680 0020 3056 25. 

Maksuviite: Teemaseminaari 2016. Viitteeseen myös seminaariin osallistujan nimi ja sähköposti tai puhelinnu-

mero. 

Tykkihallissa on käytettävissä 150 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Järjestäjät: 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry Suomen Sotatieteellinen Seura ry:n avustuksella. 

Lisätietoja:

Esko Hasila, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja, 

esko.hasila@kolumbus.fi  

Lasse Otranen, Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n  hallituksen  varapuheenjohtaja, 

lasse.otranen@skal.fi  

Sirkka Ojala, Museo Militaria, museosihteeri, sirkka.ojala@museomilitaria.fi , puh 050 3688 460
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Museo
esineet 
kertovat 

OSA 24

Eräs Museo Militarian ulko-
näyttelyalueen tykkirivistöjen 
kymmenistä tykeistä on sak-
salainen 150 mm raskas hau-
pitsi 15 cm sFH 18. Suomes-
sa 150 H 40 -nimellä tunnettu 
tykkimalli edusti jatkosodassa 
Suomen kenttätykistön uusin-
ta kalustoa. 

Saksalaista 
suunnittelua
Uusi 150 mm haupitsimal-
li suunniteltiin Saksassa jo 
1920-luvun loppupuolella. 
Haupitsissa käytettiin samaa la-
vettia kuin 100 mm kanuuna-
mallissa (”die schwere 10-cm-
Kanone 18”, s 10 cm K 18). 
Saksan armeijan käyttöön 150 
mm haupitsia alettiin toimittaa 
vuodesta 1933 alkaen mallini-
mikkeellä ”schwere 15 cm Feld-
haubitze 18”, 15 cm sFH 18. 
Saksassa ase sai kutsumanimen 
”Immergrün” (”ikivihreä”). Sii-
tä tuli keskeinen Saksan Wehr-
machtin toisessa maailmanso-
dassa käyttämä haupitsimalli. 
Rheinmetall valmisti tykkimal-
lin putket ja Krupp lavetit. So-
dan aikana valmistettuihin tyk-
keihin lisättiin suuhidastimet. 
Tykkiä käytettiin myös panssa-
rihaupitseissa. 

15 cm sFH 18 -tykin am-
pumatarvikevalikoima oli 
varsin monipuolinen. Sodan 
Neuvostoliittoa vastaan alet-
tua huomattiin, että puna-ar-
meijan 152 mm ML-20-hau-
pitsin (Suomessa 152 H 37) 
kantama oli saksalaisen hau-

Raskas haupitsi 150 H 40 – 
jatkosodan uusinta tykkikalustoa

pitsin kantamaan pidempi. 15 
cm sFH 18:n kantamaa kasva-
tettiin lisäämällä panosmää-
rää. Se tosin kasvatti putkipai-
netta, mikä rasitti ja kulutti 
sekä tuliputkea että joustolai-
tetta. Pidemmän kantaman ta-
voittelu ilman putken rasitta-
mista johti sodan aikana myös 
siihen, että 150 sFH 18 oli en-
simmäinen tykkimalli, jon-
ka ampumatarvikkeisiin kuu-
lui kantamaa lisääviä raketti-
avusteisia ammuksia (15 cm 
R Gr19 FeS). Palokaasut pur-
kautuivat ammuksen takaosan 
kymmenestä pyöreästä reiästä. 
Vaikka kantama saatiin kasva-
maan 13:sta 19 kilometriin, 
suuren hajonnan vuoksi am-
mustyyppiä ei kuitenkaan juu-
ri käytetty. 

150 H 40 jatkosodassa 
ja Lapin sodassa
Suomi osti Saksasta 48 raskas-
ta 150 mm haupitsia vuonna 
1940, minkä vuoksi ne Suo-
messa saivat mallinimen 150 
H 40. Toisin kuin useimmat 
muut välirauhan ja jatkosodan 
aikana Suomeen hankitut ty-
kit, haupitsit olivat uusia. 150 
H 40 -kalusto edustikin jatko-
sodan aikana Suomen kent-
tätykistön uusinta ja parasta 
raskasta kalustoa. Valmistus-
maansa mukaan ”Hitler-hau-

pitseiksikin” nimitetyt tykit 
olivat jatkosodassa Raskai-
den Patteristojen 2, 13, 14 ja 
15 käytössä. Kaikki 150 H 40 
-kalustoa käyttäneet patteris-
tot olivat moottoroituja. 

Raskas Patteristo 14:n mie-
het pääsivät tutustumaan uu-
teen kalustoonsa kertaushar-
joituksissa jo ennen sotaa, 
tammikuussa 1941 Karhulas-
sa. Patteristossa oltiin tyyty-
väisiä, kun kalustona oli juu-
ri Suomeen hankittuja uusia 
tykkejä. Patteriston 3. pat-
terin päällikkö Lauri Jäntti 
kirjoittikin Salainen sotapäi-
väkirjani-teoksessaan julkais-
tussa kirjeessään vaimolleen 
13.1.1941: ”Vehkeet (tykit) 
ovat niin hienot, että ylpei-
lemme.” Kertausharjoituksis-
sa tapahtunut perinpohjainen 
tutustuminen kalustoon oli 
tarpeen, sillä suuri osa patte-
riston miehistöstä ja osa up-
seereistakin oli jalkaväkikou-
lutuksen saaneita reserviläisiä. 

Haupitsimallin ammusku-
lutus Suomessa sodan aikana 
oli 136 286 laukausta. Patte-
ristot toimivat 150 H 40 -tyk-
keineen eri rintamilla Karjalan 
kannakselta Maaselän kannak-
selle asti. Jatkosodan alkupuo-
lella haupitsit olivat mukana 
ampumassa ”oikeita Maini-
lan laukauksia”, kun Raskas 

Patteristo 14 ampui yhdes-
sä Järeä Patteristo 4:n kanssa 
31.8.1941 maaleinaan Mai-
nilan suunnan konekivääripe-
säkkeitä, taloja ja tykkipatteri. 
Luutnantti Jäntti kirjoitti kir-
jeessään 1.9.1941: 

”Eilen kävi muudan sano-
malehtimies katsomassa mi-
nunkin patteriani. Hänen tul-
lessaan naapuriptriin oli luut-
nantti Halkilahti juuri ampu-
nut ja saattoi tehdä komenta-
jalle [majuri Lauri Harvila] 
muhkean ilmoituksen: ’Herra 
majuri, Mainilan laukaukset 
ammuttu.’ Epäilenpä tuon va-
lokuvatun tapauksen pääsevän 
lehteenkin.”

Kesällä 1944 tykkimallilla 
osallistuttiin Talin, Ihantalan 
ja Vuosalmen taisteluihin. 

Päämajan tykistöosaston 
jatkosodan aikana keräämis-
sä käyttäjäkokemuksissa 150 
H 40 katsottiin varsin hyväk-
si tykiksi. Sen todettiin toimi-
van hyvin ja tehokkaasti sekä 
kesällä että talvella, jos asetta 
hoidettiin hyvin. Pieniä ongel-
miakin tykkimallin kanssa oli, 
vaikka kalusto oli uutta. Pyö-
rien kumien todettiin kuluvan 
yllättävän nopeasti ja palaut-
timen kanssa oli kokemusten 
mukaan joskus hankaluuksia. 

Lapin sodassa raskaat 150 
mm haupitsit kulkivat vaikeis-

Teknisiä tietoja (150 H 40)
Kaliiperi: 150 mm
Putkipituus: 4440 mm; 29,6 kal
Ammuspaino: 43,5 kg
Lähtönopeus: 515 m/s
Kantama: 13 km
Korkeasuuntausalue: -3 - +45°
Sivusuuntausalue: ± 30 °
Tuliasemapaino: 5526 kg
Tulinopeus: 6 ls/min

TEKSTI: SAMUEL FABRIN, KUVA: SIRKKA OJALA, MUSEO MILITARIA
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä!
Lehden 1/2016 merkkipäiväluettelosta oli vahingossa jäänyt pois 
Pohjois-Suomen Tykkimieskillan merkkipäivät, vaikka Kilta oli ne 
toimitukselle toimittanut. Toimitus pahoittelee tapahtunutta. 

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennoissa, 
ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 15.8.2016 oman 
kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluetteloon tulevat. Mikäli 
taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, se voi johtua siitä, että tieto 
tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi jäsenrekisteristä tai että kiltasi ei 
ole lähettänyt v 2016 merkkipäiväluetteloa lehden toimitukselle.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kiltaveljet 
ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät (viettivät) merkkipäivi-
ään huhti-syyskuussa 2016

9.4. Norokorpi Yrjö Rovaniemi 70 v
21.4. Laitinen Reino Oulu 80 v
25.4. Martikainen Markku Oulu 70 v
6.5. Wahlberg Per-Olof Kiviranta 70 v
1.7. Kauraoja Pentti Pomarkku 80 v
1.7. Pohjus Jorma Niinisalo 70 v
4.7. Vieras Raimo Sastamala 70 v
5.7. Mahrberg Teuvo Turenki 75 v
5.7. Sopenperä Simo-Pekka Laitikkala 60 v
8.7. Koskinen Merja Hämeenlinna 60 v
11.7. Vuolevi Matti Simonniemi 75 v
12.7. Lappalainen Terttu Sastamala 70 v
17.7. Virtanen Tapani Kerava 70 v
18.7. Rasinperä Kosti Pori 85 v
19.7. Parkkinen Markku Mikkeli 60 v
20.7. Ahonen Pekka Katinala 60 v
20.7. Malmberg Frej Ekenäs 75 v
22.7. Eerola Timo Tampere 70 v
22.7. Janhunen Jaakko Kouvola 50 v
25.7. Koskela Raimo Parola 70 v
25.7. Lankinen Matti Helsinki 65 v
28.7. Pietilä Pauli Sastamala 75 v
29.7. Heinäaho Martti Petäjävesi 70 v
1.8. Ronkainen Aukusti Kello 70 v
3.8. Merivirta Veikko Kankaanpää 85 v
4.8. Salonen Matti Helsinki 75 v
5.8. Ahola Pekka Anjalankoski 70 v
6.8. Päivärinta Esko Lappeenranta 60 v
9.8. Kosola Erkki Rovaniemi 80 v
10.8. Vinha Juha Tampere 75 v
11.8. Niemi Panu Sastamala 50 v
16.8. Hyttinen Seppo Kirkkonummi 80 v
18.8. Lösönen Olavi Rovaniemi 70 v
19.8. Kunnari Heimo Helsinki 80 v
21.8. Laihanen Tapani Rapattila 60 v
23.8. Lappeteläinen Jorma Pieksämäki 60 v
25.8. Hottola Ari Inkeroinen 60 v
28.8. Eronen Marko Ala-Honkajoki 50 v
29.8. Myllymäki Tuomo Sastamala 50 v
30.8. Aalto Eeva Turku 75 v
30.8. Lappalainen Matti Janakkala 70 v
31.8. Hynönen Pertti Mikkeli 70 v
2.9. Kakriainen Atte Mikkeli 90 v
3.9. Hänninen Matti Harjumaa 90 v
6.9. Niemelä Juha Valkeakoski 70 v
7.9. Ylä-Rämi Antti Sastamala 75 v
8.9. Leino Harri Salo 70 v
18.9. Joensuu Kalevi Leväsjoki 75 v
23.9. Järvikare Pentti Helsinki 75 v
26.9. Kauppi Heikki Hämeenlinna 60 v
28.9. Lukka Markku Lappeenranta 70 v
30.9. Toveri Raimo Helsinki 80 v

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

sa olosuhteissa kenraalimaju-
ri Ruben Laguksen joukko-
ja tukeneen Raskas Patteristo 
14:n kalustona Ivaloon asti. 
Tulitoimintaa oli melko vä-
hän, mutta Lapin sotaretki 
oli raskaalle tykistölle vaativa. 
Raskaan kaluston kanssa ete-
neminen oli erittäin vaikeaa 
saksalaisten hävittämien silto-
jen ja teiden vuoksi. 

Rauhan 
vuosikymmenet
150 H 40 -haupitsit olivat so-
tien päättymisen jälkeen käy-
tössä vielä vuosikymmeniä. 
Ensimmäisinä rauhan vuosina 
tykkimalli oli KTR 1:n ja KTR 
4:n käytössä. Sittemmin hau-
pitsit olivat koulutuskalusto-
na ainakin Pohjanmaan Tykis-
törykmentissä ja Uudenmaan 
Prikaatin patteristossa. Ampu-
maleirikäytössä viimeiset lau-
kaukset 150 H 40:llä ammut-
tiin Rovajärvellä kesällä 1991. 

150 H 40 -haupitsi, tai oi-
keastaan sen lavetti jatkoi vie-

lä vaiheitaan Suomen tykis-
tössä, kun Vammas moder-
nisoi tykkimallin perusteel-
lisesti. Uuden putken myötä 
haupitsin kaliiperi kasvoi. La-
vettiakin uudistettiin. Malli-
merkinnäksi tuli 152 H 88-
40. Modernisointityö tapah-
tui vuosina 1991–1992. Mo-
dernisoitukin tykki on esillä 
Museo Militarian ulkonäytte-
lyalueella. 

Lähteitä:
Ian Hogg: Deutsche Artilleriewaf-
fen im Zweiten Weltkrieg. Motor-
buch Verlag. Stuttgart 1978. 
Lauri Jäntti: Salainen sotapäivä-
kirjani. Jatkosota rintamakirjeiden 
ja kommenttien valossa. WSOY. 
Juva 1983. 
Jyri Paulaharju: Itsenäisen Suomen 
kenttätykit 1918–1995. Sotamuse-
on julkaisuja 1/1996.
Jyri Paulaharju, Martti Sinerma, 
Matti Koskimaa: Suomen kenttäty-
kistön historia. II osa. Suomen 
Kenttätykistön säätiö. Helsinki 
1994. 
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SIRKKA OJALA           

Lukulampun
valossa

Kesällä on mukava istahtaa mökkilaitu-
rille, puutarhakeinuun tai parvekkeen 
varjoisaan kulmaukseen, ja kokea his-
torian havinaa tai uppoutua jänni  ävän 
dekkarin syövereihin. Hyvä tarina vie 
mennessään ja antaa mahdollisuuden 
unohtaa hetkeksi arkipäivän murheet.

SINISEN KUOLEMAN KUVA
Mikko Porvali

Kiitetyn histori-
oitsijan esikoisro-
maani kieltolain 
aikaisen Viipurin 
alamaailmasta
Viipuri, 1920. 
Kaupunki vi-
lisee kieltolain 
esiin houkuttele-
mia salakuljetta-
jia, venäläisemi-

grantteja, kommunistien kuriireja ja sisäl-
lissodan orpoja, jotka elättävät itsensä pik-
kurikoksilla. Kaaoksen keskipisteessä ovat 
Viipurin Etsivän Osaston komisariot Jus-
si Kähönen ja Salomon Eckert.

Poliisipari saa selvitettäväkseen kollegan 
surman, mutta pian kujalta löytyy toinen 
lainvalvojan ruumis. Käy ilmi, että Kähö-
sellä ja Eckertillä on vastassaan yksittäis-
tä salakuljettajaa suurempi vastustaja. Sa-
lakuljetuksesta on tullut itäisen Suomen-
lahden merkittävin elinkeino, jonka moni 
poliitikko haluaa säilyttää. Kaksikko käy 
sotaan trokareita vastaan ylevin päämäärin 
mutta kyseenalaisin keinoin.

Sinisen kuoleman kuva perustuu poliisi-
surmien osalta tositapahtumiin. Teos ker-
too Karjalasta, joka ei ole muistojen kul-
taama vaan idän ja lännen törmäyspaikka, 
pirtusodan taistelukenttä ja poliittisten 
ristiriitojen näyttämö.
Kustantaja: Atena
Julkaistaan pokkarina 6/2016
 
JÄÄKÄRIT SAKSAN TIELLÄ 
FT Tuomas Hoppu

Jääkärit Saksan 
tiellä tarjoaa uu-
teen lähdemateri-
aaliin, kirjeisiin ja 
päiväkir jo ihin, 
pohjautuvan nä-
kökulman jääkäri-
en historiaan. 
Nuorten sotilai-

den syvimmät tunnot ja mietteet avautu-

vat henkilökohtaisten aineistojen kautta. 
Niistä rakentuu kertomus, jossa toivo ja 
epätoivo, pettymys ja ilo lyövät kättä.

Lähes 1 900 suomalaista sai Saksas-
sa sotilaskoulutusta vuosina 1915–1918. 
Tavoitteena oli irrottaa Suomi Venäjästä. 
Jääkäriliike oli uhkayritys. Sen onnistumi-
seen eivät innokkaimmatkaan puolesta-
puhujat raskaiden Saksan vuosien aikana 
aina jaksaneet uskoa.

Jääkäreiden mieltä painoi koko ajan ko-
ti-ikävä ja huoli omaisten kohtalosta. Ko-
ti ja rakkaat olivat kaukana, Suomen itse-
näistyminen ja jääkärien kotiinpaluu vain 
kaukainen kangastus horisontissa. Yhteys 
kotimaahan oli elintärkeä. Kirjeet kulki-
vat Saksan ja Suomen välillä salaisten pos-
tijärjestelyjen avulla.
Julkaisija: Postimuseo, Tampere 2016
Kirjaan liittyy näyttely: Salaista jääkäri-
postia, joka on esillä Postimuseossa 
19.3.2017 asti.

MARSKI JA HÄNEN VARJONSA – 
KAHDEN MIEHEN KOLME SOTAA 
JA RAUHAA 
Keijo K. Kulha

Teos kuvaa Suo-
men marsalkka 
Mannerheimin ja 
jalkaväenkenraali 
Rudolf Waldenin 
yhteistä taivalta 
helmikuusta 1918 
jatkosodan jälkei-
siin vuosiin, jol-
loin he tasavallan 

presidenttinä ja puolustusministerinä joh-
tivat Suomen sodasta rauhaan. Yhteistyö 
tuotti kauniita tuloksia kansakunnan ta-
solla ja keskinäinen luottamus kehittyi ys-
tävyydeksi.

Mannerheimin ja Waldenin tarina ei ole 
vain sotaa ja politiikkaa, vaan se paljastaa 
lisäksi vastuunkantajien suuren yksinäi-
syyden, jota lievitettiin säännöllisellä yh-
teydenpidolla, poikkeuksellisella huomaa-
vaisuudella ja keskusteluilla muun muas-
sa molempia kiinnostavista, kulinaarisista 
kysymyksistä.

Mannerheimin ja Waldenin yhteistyö 
on osa laajempaa vuorovaikutusta: Svin-
hufvud, Ståhlberg, Paasikivi, Kallio op-
pivat sortovuosina luottamaan toisiinsa. 
Tanner ja Ryti liittyivät joukkoon myö-
hemmin. Miehet muodostivat lähtökoh-
taeroista huolimatta yhtenäisen ryhmän, 
joka vaikutti harvinaisen pitkää n itsenäi-
sen maan kohtaloihin.

Toimivat ihmissuhteet muodostavat tä-
nä päivänäkin pienen maan tärkeän, kan-
sallisen voimavaran. Kokemukset opetta-

vat, että luottamuspääomalle löytyy käyt-
töä myös nykyisiä vaikeuksia ratkottaessa.

Filosofi an tohtori Keijo K. Kulha on 
tietokirjailija ja journalisti, joka on kir-
joittanut lukuisia elämäkertoja. Hän on 
toiminut Turun Sanomien päätoimittaja-
na (1973–1982) ja Helsingin Sanomien 
päätoimittajana (1982–1997).
Ilmestyy: 8/2016 
Kustantaja: Docendo

WALTER HORN – ENSIMMÄINEN 
JÄÄKÄRI JA KYLMÄN SODAN 
POHJOLA-AKTIVISTI
Pentti Airio

Walter Horn toi-
mi aktivistina 
kahdessa Suomen 
historian kiinnos-
tavassa vaiheessa. 
Hornia voidaan 
pitää ”ensimmäi-
senä jääkärinä”, 
sillä hän oli 1914 
Tukholmassa Ber-

tel Pauligin kanssa käynnistämässä yh-
teistyötä Saksan kanssa sotilaskoulutuksen 
saamiseksi Venäjän vastaisille itsenäisyys-
taitelijoille. Kylmän sodan aikana 1950- ja 
1960-luvulla taas hän kuului Suomessa 
toimivien Pohjola-aktivistien ryhmään, 
joka viritteli ajatusta pohjoismaisesta soti-
laallisesta yhteistyöstä.

Jääkärinä saatu keuhkotauti vaivasi 
Hornia ja siksi rintamapalveluksen sijaan 
hän toimi talvisodassa Helsingin komen-
danttina ja jatkosodassa sotilasasiamiehe-
nä Berliinissä ja Budapestissa. Joulukuus-
sa 1944 Horn erotettiin virastaan. Tä-
män jälkeen hän toimi mm. asekätkennän 
vuoksi pidätettynä olleiden upseerien sa-
laisessa tukirenkaassa.

Ajatus Pohjoismaiden puolustusliitosta 
oli useasti esillä ennen ja jälkeen viime so-
tien. Sitä ajaneiden Pohjola aktivistien yti-
meen kuuluivat mm. Walter Horn, Lau-
ri Pihkala, K. L. Oesch, A.- E. Martola 
ja Valo Nihtilä. Myös presidentti Kekko-
nen seurasi aktivistien toimintaa mielen-
kiinnolla ennen noottikriisiä ja vähem-
män sen jälkeen, kun hän oli palannut 
Novosibirskin neuvotteluista. Kirjassa on 
aihetta valaistu aktivistien näkökulmasta 
ensimmäisen kerran.

Prikaatikenraali evp. ja Suomen sotahis-
torian dosentti Pentti Airio on saanut pe-
rehtyä ministeri Tankmar Hornin hallus-
sa olevaan kotiarkistoon ja lisäksi hän on 
suorittanut arkistotutkimuksia Suomessa 
ja Saksassa.
Ilmestymisvuosi: 2013 
Kustantaja: Docendo
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TEKSTI: TIMO NISSINEN, KUVA: TIMO VALTTERI

JYTY toimii Jyväskylässä

”Jyväskylän Tykistö” eli JYTY kokoontui 18. toukokuuta 2016 Harjulla 
Vesilinnan maastossa. Timo Valtteri Lairio piti perusteellisen esitel-
män Jyväskylän ilmapuolustuksesta sotiemme aikana. Samoin hän 
esitelmöi Vesilinnan rakentamisesta sekä Jyväskylässä toimineis-
ta sotasairaaloista. Esitelmän jälkeen nautittiin iltapalaa ravintola 
Vesilinnassa. JYTYLÄISET ovat kuvassa 40mm:n Boforsin it-tykin 
edessä. Tykki ampui it-tulta juuri samalta paikaltaan talvisodan aikaan. 
Kuvassa vasemmalta lukien: Juha Nissinen, Atte Tarvajärvi, Juha 
Pipinen, Aki Sihvonen, Juhani Nevala, Göran Sjö, Hannu Koiramäki ja 
Timo Nissinen.

KOTU KURSSI AJANKOHTA

Helsinki KRH tuliasemakurssi 12.-14.8.2016

Helsinki TJ asutuskeskuksessa 12.-14.8.2016

Kainuu Tiedustelutulenjohtokurssi, 
Havu 2016-harjoitus

12.-14.8.2016

Pohjois-Karjala KRH-, TJ- ja VIESTI KURSSI; 
Karjalan Miekka

2.-4.9.2016

Kanta-Häme Hämeen Ilves tulenjohto 23.-25.9.2016

Kanta-Häme Hämeen Ilves KRH tuliasema 23.-25.9.2016

Satakunta HONKA Tulenjohdon erikois-
kurssi MPK:n kouluttajille

11.-13.11.2016

Satakunta Honka tuliasema- ja viesti-
kurssi

11.-13.11.2016

Koulutusryhmän 
kuulumisia
MIKKO HÖRKKÖ

Jyväskylän seutu oli pitkään 
vailla toimivaa kenttätykistön 
kiltaa, vaikka seudulla asuu 
runsaasti kenttätykistön evp-
henkilöstöä sekä jonkin verran 
kenttätykistön reserviläisiä.

Nyt Jyväskylään on perus-
tettu epävirallinen tykkimies-
ten yhteisö nimeltään JYTY 
(Jyväskylä Tykistö). JYTYYN 
kuuluu tällä hetkellä 21 miestä.

Yhdistys kokoontuu kak-
si kertaa vuodessa, keväällä ja 

joulukuulla ”Pyhän Barbaran” 
merkeissä.

Yleensä kokoontumiset on 
tapana järjestää jossakin Jyväs-
kylän seudun kartanoravinto-
lassa.  Tilaisuuksissa kukin jä-
senistä on pitänyt vuorollaan 
esitelmän ja tämän jälkeen on 
ruokailtu ja vaihdettu kuulu-
misia. Viimeksi yhdistys ko-
koontui 18. toukokuuta Jyväs-
kylän harjulla Vesilinnan alu-
eella.  

Epäsuorantulen koulutus-
suunnitelma saatiin valmiiksi 
vuosi sitten ja oli yksi ensim-
mäisistä MPK:n aselajikoulu-
tussuunnitelmista. Kuluneen 
vuoden aikana painopiste on 
ollut tulenjohtokoulutuksessa 
vaikka on mukaan mahtunut 
tuliasemakurssejakin. Tuleva-
na syksynä pääosa kursseis-
ta on puolustusvoimien tilaa-
mia kursseja ja keskittyy pai-
kallispataljoonien koulutta-
miseen. Tästä huolimatta kan-
nustan kaikkia kiinnostuneita 
olemaan aktiivisia järjestävän 
KOTU-yksikön suuntaan.

Kursseille tarvitaan myös 
asiansa osaavia ja hallitsevia 
aselajikouluttajia. Kouluttaja-
koulutusta on tarjolla marras-
kuussa Satakunnan KOTU-
yksikön järjestämällä tulenjoh-

don erikoiskurssilla. Kurssi tar-
joaa tulenjohtokouluttajille tie-
tojen ja taitojen päivitystä, sekä 
sisältöä omiin koulutustapah-
tumiin ja kursseille. Samoin 
kurssien tueksi otetaan entis-
tä aktiivisemmin PVMoodlea 
käyttöön. Sitä tullaan hyödyn-
tämään kurssien suunnittelus-
sa, ennakkotehtävissä ja kurssi-
materiaalien jaossa.

Oheen olen koonnut 
MPK:n koulutuskalenterista 
löytyviä syksyn 2016 epäsuo-
rantulen kursseja. Päivitetty 
tieto kannattaa kuitenkin tar-
kistaa MPK:n sivuilta www.
mpk.fi . Näiden lisäksi MPK 
tarjonnasta löytyy esimerkiksi 
esikunta-, komentopaikka- ja 
tilannekeskuskursseja joita voi 
suositella kaikille tykistön re-
serviläisille.  

Raketinheittimet ja raketit

Ranska on ilmaissut halunsa ostaa lisää 
raketteja MLRS-raketinheittimiinsä. Esitetyn 
han-kinnan määrä on 21 rakettikasettia 
eli 126 ohjautuvaa rakettia. Ranskalla on 
käytössä 13 MLRS-raketinheitintä. 
(janes.com 14 April 2016) 

Uusi Romah-niminen raketti hyväksytään 
pian operatiiviseen käyttöön Israelissa. Ra-
ketin valmistaja on IMI ja raketti ammutaan 

MLRS-kalustolla. Raketin kantama on 35 
km, siinä on 20 kg taistelukärki ja tarkkuus 
on parempi kuin 10 m. Sama yhtiö on 
aiemmin valmistanut vapaasti lentävää 160 
mm LAR-160-rakettia sekä sen ohjautuvaa 
AccuLAR-versiota. (Jane´s Defence Weekly 
20 January 2016)

Yhdistyneet Arabiemiraatit saa 12 
HIMARS-raketinheitintä lisää 143 MUSD so-
pimuksella, joka julkistettiin 30.12.2015. Nyt 
toimitettavien heittimien ohjaamo on aiempia 
versioita pa-remmin suojattu. Toimitukset 
toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. 
(Jane´s Defence Weekly 13 Janu-ary 2016)

Tykkien ampumatarvikkeet

Nexter-yhtiön SPACIDO-sytytin toimii 
vertaamalla ammuksen todellista nopeutta 
lentoradan ensimmäisen 5000 m matkalla 
laskennalliseen nopeuteen ja käyttää tätä 
laskentatulosta määrittääkseen oletetun 
iskemähetken. Sytyttimen kärkeen asenne-
tut ilmajarrut korjaavat lentorataa optimaa-
lisen rataprofi ilin saavuttamiseksi ja hyvän 
osumatarkkuuden saavuttamiseksi. (Inter-
national Defence Review March 2016)
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Nykyistä Hämeen linnaa ru-
vettiin rakentamaan Knut 
Draken tutkimusten mukaan 
vuonna 1372 Magnus Kasen 
ollessa linnanvoutina. Vuoteen 
1520 mennessä siitä oli tullut 
nelitorninen linna, josta pyö-
reät pinnat puuttuivat. Unio-
niajan vuonna 1523 päätty-
essä linna oli selvästi vanhan-
aikainen, sillä tykkien tehok-
kuus oli kasvanut siten, että 
Hämeen linnan suorat muu-
rit ja tornit oli helppo mur-
taa. Tuossa vaiheessa tarvittiin 
pyöreitä pintoja, joista kivity-
kinkuula kimpoaa aiheutta-
matta suurta vahinkoa. Muu-
tos oli kuitenkin tulossa!  

Tammikuussa 1559 Hä-
meen linnassa vieraili itäpreus-
silainen ratsujoukkojen pääl-
likkö Henrik von Cöllen. 
Hän tuli Tukholman länsipuo-
lella Mälarenin rannalla sijait-
sevasta Kustaa Vaasan (hallitsi 
1523–1560) rakennuttamas-
ta Gripsholman linnasta ku-
ninkaan lähettämänä. On var-
sin todennäköistä, että Grip-

TEKSTI: PEKKA KOSKINEN, KUVAT: SIRKKA OJALA

Tykin merkitys 
Hämeen linnalle ja Hämeenlinnalle

sholman linna oli jo edellisenä 
vuonna saatu valmiiksi ja että 
von Cöllen oli siellä toiminut 
rakennusmestarina. Samaa 
tehtävää hoitamaan hän Hä-
meeseenkin tuli.

Rakennusmestari von Cöl-
len tapasi tammikuisen vierai-
lunsa aikana muurarimesta-
ri Staffan Mattsonin, jonka 
hän valitsi johtamaan runde-
lin eli pyöreän tykkitornin ra-
kennustöitä, jollaista oli suun-
niteltu linnan itäkulman koh-
dalle Vanajaveden rannalle. 

Muurarimestari Mattson 
saapui seuraavan kerran Hä-
meen linnaan huhtikuussa 
1559 renkiensä kanssa. Run-
delin rakennustyöt alkoivat sa-
man kuukauden kolmannella 
viikolla ja jatkuivat aina syys-
kuulle saakka. Tänä runsaan 
viiden kuukauden aikana tyk-

kitorni mitä ilmeisimmin saa-
tiin valmiiksi, sillä se ei esiin-
ny enää vuoden 1560 linnan 
tileissä.

Itärundeli siis valmistui, ja 
linnassa oli, mitä sinne aset-
taa, sillä vuoden 1560 tykis-
tökaluston inventaarioluet-
telon mukaan tykkejä oli 72 
ja vuonna 1568 vielä 59. Itä-
rundelia ei kuitenkaan käytet-
ty tarkoitukseen, jota varten se 
oli pystytetty. Tiettävästi siel-
tä ei ole ammuttu laukausta-
kaan, ei edes kunnialaukauk-
sia. Miksi näin on käynyt, joh-
tunee siitä, että puheena oleva 
tykkitorni rakennettiin aikana, 
jolloin Hämeen linna ei enää 
ollut rajalinna. Vuonna 1323 
solmittu Pähkinäsaaren rau-
ha oli siirtänyt itärajan kauak-
si Hämeestä, ja Täyssinän rau-
ha vuonna 1595 siirsi sitä yhä 

kauemmaksi. Huomioon tulee 
ottaa myös se, että itänaapu-
ri oli heikoimmillaan nimen-
omaan 1500- ja 1600-luvuil-
la. Taas Ruotsin turvallisuus-
politiikan painopiste oli Itä-
meren eteläpuolella Saksassa 
erityisesti 1600-luvula. Ei siis 
ole ihme, ettei Hämeen linnal-
la ja sen itärundelilla ollut so-
dankäyntiin liittyvää välitöntä 
käyttöä. Sotilaallista merkitys-
tään linna ei menettänyt, sillä 
liikenne rintamalle kulki Hä-
meen linnan kautta. 

Raja oli kovin kaukana Hä-
meen linnasta. Vuonna 1617 
solmitun Stolbovan rauhan 
jälkeen avaamillaan Valtiopäi-
villä kuningas Kustaa II Aa-
dolf sanoi, että Ruotsin itä-
osassa, Suomen suurherttu-
akunnassa, rauha oli turvattu 
Itä-Karjalan laajojen metsi-
en ansiosta. Tilanne muuttui 
vuonna 1743, jolloin solmi-
tussa Turun rauhassa Ruotsin 
itäraja siirtyi Kymijoelle, van-
halle Hämeen itärajalle. Täl-
löin Hämeen linnasta taas tuli 
rajalinna.

Koska Ruotsin turvalli-
suuspolitiikan painopiste ei 
enää ollut idän suunnalla, on 
selvää, että huomiota ei kiin-
nitetty sisämaassa kaukana itä-
rajalta olevan Hämeen linnan 
kuntoon. Tämä kostautui, 
kun Tanska, Preussi ja Venä-
jä vuonna 1700 käynnistivät 
sotatoimet Ruotsia vastaan. 
Suuri Pohjan sota syttyi. Kol-
me vuotta tämän jälkeen tsaari 
Pietari I (1672–1725) perusti 

Ruu  a ammuksen lennä  ämiseen koh   vihollista käy  ävät tykit ilmestyivät 
taisteluken  lle Kiinassa ja Mongoliassa 1200-luvulla ja Euroopassa seuraavalla 
vuosisadalla. Euroopassa ensimmäinen taistelu, jossa tykit olivat mukana, käy  in 
Crézyssä 23.8.1346. Kysymyksessä on englan  lais-ranskalaisen niin sanotun sata 
vuo  sen sodan (1337–1453) ensimmäinen suuri taistelu, jossa englan  laisilla 
oli käytössään kolme tykkiä. Ranskalaisilla niitä ei ollut. Kahdeksan vuo  a 
myöhemmin, vuonna 1354 Tanska o    uuden aseen käy  öönsä, ja samalla 
vuosikymmenellä ne ilmestyivät Ruotsiinkin. Hämeen linnaan tykit saapuivat 
vuonna 1445 yhdessä Jörgen Sky  are nimisen ampujan kanssa. 

Tässä ar  kkelissa pohdin, kuinka tykkejä käyte   in Hämeen linnassa, kuinka 
ne sisämaalinnassa palvelivat Ruotsin puolustusta ennen Haminassa 17.9.1809 
solmi  ua rauhaa.
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uuden kaupungin ruotsalaisen 
Nevanlinnan kaupungin pai-
kalle. Se sai hallitsijan mukaan 
nimekseen Pietari. Koska sii-
tä pian tuli maan pääkaupun-
ki, merkitsi se Venäjän talou-
dellisen, hallinnollisen ja so-
tilaallisen painopisteen siirty-
mistä Ruotsin rajan läheisyy-
teen, vaikka alue vielä tuolloin 
Ruotsin aluetta olikin. 

Suuri Pohjan sota oli vuo-
teen 1709 saakka Ruotsin aseil-
le menestyksellinen. Pultavas-
sa vuonna 1709 tapahtui täys-
käännös, ja vuonna 1713 alkoi 
Suomen miehittäminen. Tuol-
loin venäläiset valtasivat en-
sin Helsingin ja lähtivät sieltä 
Hämeentietä pitkin kohti Hä-
meenlinnaa. Linna ei kuiten-
kaan saanut tilaisuutta osallis-
tua taisteluihin, sillä kenraali 
Karl Armfelt, joka täällä Ruot-
sin armeijaa johti, lähti kau-
pungista kohti Pälkänettä. 

Hattujen sota käynnistyi 
vuonna 1741. Ruotsi ei me-
nestynyt, ja niinpä seurava-
na vuonna alkoi pikkuvihak-
si kutsuttu jakso. Se oli vain 
vuoden mittainen. On vali-
tettavaa, että tässä sodassa Hä-
meen linnan tykit ampuivat 
– kunnialaukauksia. Pikkuvi-
haan nimittäin liittyy häpeälli-
sin antautuminen, mitä kuvi-
tella saattaa. 

Hämeen linnan päällikkö 
kapteeni Michael Büt tner  lä-
hetti kaksi upseeriaan selvit-
tämään, missä vihollinen oli. 
Upsee reilla oli antautumisasia-
kirja mukanaan, jota oli mää-
rä käyttää vain hätätilassa. Up-
seerit ratsastivat Porvooseen ja 
tarjosivat antautumisasiakir-
jaansa siellä. Porvoossa olleil-
le venäläisille se ei kuitenkaan 
kelvannut, ja niinpä he kehot-
tivat Ruotsin armeijan kahta 
upseeria menemään Helsingin 
lähellä olevaan Töölön kylään, 
missä Venäjän armeijan pääl-

likkö piti päämajaansa. Siel-
lä antautumisasiakirja kelpasi. 
Kun upseerit tulivat venäläi-
sen komentajan teltasta ulos, 
he kohtasivat Hämeenlinnan 
kaupungin edustajat, jotka 
myös olivat lähteneet antautu-
maan. Tällöin upseerit sanoi-
vat kaupungin edustajille: ”Ei 
teidän enää tarvitse antautua, 
sillä me olemme antautuneet 
jo koko maakunnan puolesta!”

Kun Venäjän armeija päiviä 
myöhemmin saapui Hämeen 
linnaan, kapteeni Büttner esi-
kuntineen meni heitä vastaan 
Ojoisiin saakka. Kahden ar-
meijan kohdatessa linnan val-
leilta ammuttiin kunnialau-
kauksia. Se olikin ainoa kerta, 
jolloin Hämeen linnasta am-
muttiin tykillä.

Tykillä on ollut merkitys-
tä Hämeenlinnan kaupun-
gin uutta paikkaa määritet-
täessä. Päämajoitusmestari ja 
Kuninkaallisen linnoitustoi-
men johtaja kenraaliluutnant-
ti Axel Magnus von Arbin on 
11.5.1776 päiväämässään ja 
Kustaa III:lle osoittamassaan 
muistiossa todennut, että kau-
pungin tulee sijaita tykinkan-
taman ulkopuolella. Kaksi-
toistanaulaisen tykin kantama 
5 asteen korotuksella oli 1000 
kyynärää eli noin 600 metriä. 
Tykinkantaman päähän kau-
punki kuninkaan määräykses-
tä siirrettiinkin vuosien 1777–
1784 aikana. Päämajoitusmes-
tari von Arbinin laatimassa 
kaupungin ensimmäisessä ase-
makaavassa pohjoissivulla on 
Pohjoinen Kaarikatu. Se on 
joka kohdasta yhtä kaukana 
linnasta. Pohjoiseen Kaarika-
tuun aakka 12-naulaisella ty-
killä pystyi ampumaan, mutta 
ei kauemmaksi.

Kaupungin olisi voinut 
olettaa olevan suojassa, vaan 
näin ei ollut. von Arbinin 
suunnitelmassa on maininta 

myös kahdesta skanssista, jois-
ta toinen tuli länteen Poltina-
holle johtavan tien varteen ja 
toinen Mahlianmäelle (nykyi-
nen Keinusaari) kaupungin 
itäpuolelle. Ensin mainitussa 
oli neljä tykkipaikkaa, jälkim-
mäisessä niitä oli enemmän. 
Skanssit olivat tarpeen, sillä ai-
kana (1741–1794), jolloin Va-
najaveden ylittävä silta oli lin-
nan kupeessa, oli Hämeen lin-
na toiminut sillanpääasema-
na valmiina torjumaan idästä 
päin rynnivän vihollisen. Kun 
uusi silta 4.1.1794 vihittiin 
käyttöön, oli kaupunki ilman 
linnan antamaa turvaa. Maini-
tut skanssit valmistuivat Suo-
men sotaan mennessä.

Alussa kysyin, kuinka tyk-
kejä käytettiin Hämeen lin-
nassa ja kuinka ne olivat suo-
jaamassa valtakuntaa Venäjän 
armeijalta. Sankaritekoihin 
Hämeen linna ei yltänyt, mut-
ta se ei ole linnan vika. Hä-
meen linnan arvo kyllä ym-
märrettiin ja miellettiin sen 
strateginen asema maanteiden 
risteysalueella. Kuitenkaan ku-
kaan ei siihen luottanut neljää 
poikkeusta lukuun ottamatta. 
Kustaa III nimittäin laaditut-
ti kaksi linnoitussuunnitelmaa 
päämajoitusmestari von Ar-
binilla, ja niistä jälkimmäistä 
ruvettiin toteuttamaan. von 
Arbin puolestaan oli tammi-
kuussa 1767 valmistuneessa 
sotilassuunnitelmassaan ko-
rostanut Hämeen linnan mer-
kitystä ja esittänyt sen puolus-
tuskunnon korjaussuunnitel-
man, jotka sisältyivät hänen 
jälkimmäiseen linnoitussuun-
nitelmaansa. Suomessa olevien 
joukkojen ylipäällikkö kenraa-
li Berndt Otto Stackelberg 
vahvisti omassa sotilassuun-
nitelmassaan von Arbinin ja 
Kustaa III:n näkemykset. Sa-
massa rintamassa oli Hämeen-
Uudenmaan läänin maaher-

ra Anders de Bruce, sillä hän 
valvoi töiden sujumista.

Vuonna 1808 tykkejä oli 
luutnantti Carl Gustaf Ram-
sayn mukaan 22 kappaletta, 
joista vain yksitoista oli käyt-
tökelpoisia. Luutnantti Ram-
say oli nähnyt tykit ollessaan 
jalkaisin matkalla Hämeen-
linnan suunnalla. Hänen mu-
kaan niillä ei taisteluissa olisi 
ollut merkitystä. Kun Ruot-
sin armeijan ylipäällikkö krei-
vi Gustaf Mauritz Klingspor 
2.3.1808 Hämeenlinnassa pi-
detyssä sotaneuvottelussa yk-
sin vaati perääntymistä, voi 
luutnantti Ramsayn todistuk-
sen perusteella sanoa hänen 
olleen oikeassa. Hämeen lin-
na ei olisi kyennyt taisteluun. 
Linnassa ei, kuten luutnant-
ti Ramsay on osoittanut, ol-
lut läheskään sitä määrää tyk-
kejä, mitä eversti Martti Frick 
sanoo siellä olleen. Yksin upo-
tettujen tykkien määrä ylit-
tää kunnossa olleiden tykki-
en määrän, ja sankkireikä um-
peen naulaamalla tehtiin käyt-
tökelvottomiksi useampia tyk-
kejä kuin linnassa tosiasiassa 
edes oli.

 Käytettiinkö Hämeen lin-
nan tykkejä? Kyllä käytettiin. 
Kuten edellä totesin, linnan 
valleilta ammuttiin venäläisille 
osoitettuja kunnialaukauksia 
näiden vuonna 1742 saapues-
sa Hämeenlinnaan. Kun ve-
näläiset 7.3.1808 tulivat Hä-
meenlinnaan, he saivat värjö-
tellä kovassa pakkasessa. Hä-
meenlinnalaiset eivät venäläi-
sille suojaa tarjonneet.  
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TEKSTI: SAMUEL FABRIN JA SIRKKA OJALA, KUVAT: SIRKKA OJALA

Vanhankaupunginkatu 19, 
Hämeenlinna
Puh. (03) 682 4600, 
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 
www.museomilitaria.fi

Avoinna kesäkaudella: 
ma-su klo 10.00–17.00
Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, 
lapset (7-17v) 4,00 €, 
ryhmät (väh. 10 hlö) 6,00 €/hlö. 
Opastusmaksu 40 € ryhmä 
(varattava etukäteen, 
ryhmän koko max. 50 hlö).

Uusia vaihtuvia näyttelyjä ja uudistus viestintään

Vilkas museon kesäkausi on jälleen alka-
nut. Museo Militarian vaihtuvien näytte-
lyjen vuosi avattiin 18. maaliskuuta Jää-
käritykistö 100 vuotta -näyttelyllä. Näyt-
tely on koottu museon päärakennuksen 
ensimmäiseen kerrokseen perusnäytte-
lyn jääkäriosion välittömään läheisyyteen. 
Näyttelyssä pääsee tutustumaan Saksassa 
perustetun jääkäritykistön vaiheisiin jää-
käriajoista aina nykypäivään asti. Näyttely 
on toteutettu erityisesti valokuvin, mut-
ta toki jääkäritykistön historiasta kertovat 
esineet täydentävät valokuvanäyttelyä. 

Museon vaihtuvien näyttelyjen raken-
nuksessa esillä olevaan Sodan värit -valo-
kuvanäyttelyyn voi tutustua vielä elokuun 
loppuun asti. Lokakuun alussa samassa ti-
lassa avataan pioneerit 100 vuotta näytte-
ly. Näyttelyllä muistetaan Schmardenin 
taistelua, josta 25. heinäkuuta on kulunut 
100 vuotta. Viestiaselaji saa oman vaihtu-
van näyttelynsä loppuvuodesta, kun sa-
maan tilaan pioneerinäyttelyn kanssa saa-
daan Mikkelistä Viestikeskus Lokista Pää-
majan radiokeskuksen toiminnasta kerto-
va näyttely.

Museon verkkosivut uudistuvat 
Heinäkuun 4. päivän jälkeen museon 
verkkoviestintä paranee oleellisesti, kun 
museon uusi verkkopalvelu avautuu. 
Näin museo voi palvella asiakkaita entistä 
paremmin ja laajemmin.  Uusi verkkopal-
velu löytyy jatkossakin tutusta osoitteesta 
www.museomilitaria.fi .

Museokortti on pääsylippu 
yli 220 museokohteeseen
Muistathan että Museo Militaria on 
myös Museokorttikohde. Henkilökoh-
tainen kortti maksaa 59 euroa vuodessa. 
Museokorttia vilauttamalla pääset vierai-
lemaan yli 220 museokohteessa. 

Puolustusministeri Jussi Niinistö vieraili Museo Miliariassa 14. maaliskuuta. Ministeri Niinistö 
tutustui museonjohtaja Jaakko Martikaisen ja Museoyhdistyksen puheenjohtaja, eversti Esko 
Hasilan johdolla myös museon näyttelyihin. Museon Mannerheim-osiossa näytteillä oleva 
Mannerheimin arkku ja Sodan värit -valokuvanäyttely pysäyttivät hetkeksi museokierroksen.

Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttelyssä on lainassa esineistöä myös Jääkäritykistörykmentin 
perinnehuoneesta.

Jääkäritykistö 100 vuotta -näyttelyssä on esillä myös harvinainen 100-vuotismitalisarja.

Museokortin voit ostaa ja uusia myös 
Museo Militariassa.
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Ajoneuvotykit

Joulukuussa 2015 Intian Puolus-
tusministeriö aloitti hintaneuvotte-
lut 100 modifi oidun ko-realaisen 
K9 Vajra-T -panssarihaupitsin 
hankinnasta. Kauppa allekirjoi-
tettaneen seuraavan kymmenen 
kuukauden aikana, ja se tullee 
sisältämään 50 aseen option. 
Aseista ainakin osa tullaan 
valmistamaan lisenssillä Intiassa. 
Lisäksi armeijan käytössä olevat 
130 mm Catapult I -telakanuunat 
tullaan korvaamaan Catapult Mk 
II -versioilla. Aseiden määrä on 
40 kpl. (Jane´s Defence Weekly 
24 February 2016)

Taistelulennokit

Rotem L lennossa. Lähde: http://
naukatehnika.com/dron-rotem-l.
html

IAI:n Green Dragon taktinen 
lennokkipommi. 
Lähde: IAI/janes.com

Israelin Puolustusvoimat on 
esittänyt kiinnostuksensa israeli-
laisen IAI:n valmistamiin Rotem 
L ja Green Dragon -lennokki-
pommeihin. Rotem L on raken-
teeltaan ”nelikopteri”, sillä on 30 
minuutin lentomatka ja se kantaa 
2 kpl 450 gramman kranaatteja. 
Green Dragon puolestaan kyke-
nee tiedustelemaan kohteita aina 
40 km km:n etäisyydeltä ja se on 
varustettu 3 kg:n taistelukärjellä. 
(Jane´s Defence Weekly
 12 April 2016)

Azerbaidzanin Armeijan usko-
taan käyttäneen israelilaisen 
IAI:n valmistamia Harop-lennok-
kipommeja taisteluissa Armenian 
joukkoja vastaan maaliskuussa 
2016. Taistelut käytiin Nagorno-
karabahin alueella. Kyseessä 
lienee kyseisten pommien ensim-
mäinen taistelukäyttö.  Haropilla 
kyetään hyökkäämään kaikilla 
kulmilla vaakasuorasta aina 
pystysuoraan. Kesäkuussa 2015 
IAI ilmoitti saaneensa loppuun 
lentotestit nimeämättömälle 
ulkomaiselle asiakkaalle. (Jane´s 
Defence Weekly 06 April 2016)

Tulikomentojen lukijamatka 2016

Sotahistoriaa Murmanskissa ja Petsamossa
Ensi kesän sotahistoriallinen lukijamatka sukeltaa Kuolan niemimaan arktiseen 
luontoon, nikkelikaivoksille ja metsätuhoihin sekä 2. maailmansodan mielen-
kiintoiseen historiaan.

Tulikomentojen lukijamatkan oppaana toimii sotahistorioitsija Juhani Vakkuri, ja 
vastuullisena järjestäjänä on VL-Matkat. Matka järjestetään yhteistyössä Uudenmaan 
reservipiirien lehden Oltermannin kanssa.

Maanantai 1.8.2016
Lähtö aamulla Rovaniemen rautatieasemalta ja lentoasemalta bussilla. Käymme läpi Sallan alueen 
talvi- ja jatkosodan taisteluja ja ajamme rajalle Kelloselässä. Venäjän rajan ylityksen jälkeen bussi 
ajaa Kantalahteen Alakurtin kautta. Alakurtissa on arktiseen sodankäyntiin erikoistunut venäläispri-
kaati. Kantalahdessa majoittuminen hotelli Belomorjeen. Hotelli sijaitsee historiallisessa keskustas-
sa Vienanmeren rannikolla.

Tiistai 2.8.2016
Ajo kauniiden tunturimaisemien läpi sekä järkyttävistä metsätuhoistaan kuuluisan Montsegorskin 
ja Olenogorskin (jossa ohjustentorjunnan tutka-asema, joka yltää jopa 5000 kilometrin päähän) 
kautta Murmanskiin. Matkalla selvitykset Kuolan niemimaan ja Muurmannin rautatien sotilaallisesta 
merkityksestä Neuvostoliitolle 2. maailmansodan aikana sekä nyky-Venäjälle strategisesti, sotilaal-
lisesti ja taloudellisesti. Tutustumista Murmanskin vilkkaaseen kaupunkiin, jossa majoituspaikkana 
hotelli Park Inn Poljarnyje Zori. Sankarikaupungin arvonimen saaneessa Murmanskissa on Venäjän 
tärkein laivastotukikohta, mutta tukikohta on suljetulla alueella. Sen sijaan muu satama-alue näkyy.

Keskiviikko 3.8.2016
Ajo Petsamoon, jossa tutustumista II maailmansodan asemiin ja nykyiseen kaupunkiin. Alue oli 
Suomea 1920–44, mutta ensimmäisen kerran sen valtasi sissipäällikkö Pekka Vesainen jo 1589.
Petsamosta ajo Zapoljarnyin ja Nikkelin kaivoskaupunkien kautta Venäjän ja Norjan rajalle. Matkal-
la näemme valtavia avolouhoksia ja luultavasti myös Venäjän armeijaa. Rajanylitys ja ajo Kirkkonie-
men (Kirkenes) kautta kohti Inaria Sevettijärven tietä pitkin. Norjan rannikko on vanhaa kveeni- eli 
suomalaisseutua. Matkalla selvitys saksalaisten vetäytymissuunnitelmasta Norjaan ja Lapin sodan 
tapahtumista. Majoittuminen hotelli Ivaloon.

Torstai 4.8.2016
Tutustuminen Tankavaaran taistelualueeseen ja ajan salliessa omakustanteinen vierailu Kultamuse-
ossa. Käynti Porttipahdan padolla. Ajo Rovaniemen lentokentälle ja rautatieasemalle ennen klo 18.

Ajan salliessa tutustumme myös muihin kuin ohjelmassa mainittuihin kohteisiin.

Matkan hinta on 573 €/hlö 2 hengen huoneessa, mikäli osallistujia on vähintään 25. 1 hengen huo-
neen lisämaksu 85 €. Hintaan kuuluu 3 hotelliyötä puolihoidolla, Venäjän viisumi, oppaan palvelut 
ja bussikuljetukset. Hintaan ei sisälly laskutuslisä 5 €/lasku, alkoholijuomia aterioilla, henkilökoh-
taista matkavakuutusta ja kuljetusta Rovaniemelle ja takaisin (sekä junien että lentojen ryhmäva-
raaminen onnistuu VL-Matkojen kautta).

Ilmoittautuminen lukijamatkalle viisumin takia pikaisesti: VL-Matkat, Albertinkatu 22-24 A 2, 
00120 Helsinki, puh. (09) 444 774 tai sähköpostilla: helena.kuosmanen@vihdinliikenne.fi .

Petsamoon on haudattu runsaasti II 
maailman sodan taisteluissa kuolleita 
saksalaisia. 

Taustalla metsätuhoaluetta Montsegors-
kissa. Kuvat: Jukka Sippola.
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Historia on täynnä paradok-
seja, kokovoltteja. Esimerkik-
si Suomi taisteli viime sodissa 
suurvaltaa vastaan ja jäi tappi-
olle mutta voitti sittenkin. Tä-
tä kuvaa Matti Koskimaan 
sotahistoriallinen teos, Suomen 
kohtalon ratkaisut 1939–1944.

Koskimaa on kirjoittanut 
useita sotahistorioita, ja tämä 
viimeisin on enemmän kuin 
niiden summa. Armeijassa pal-
jon viljeltyihin lillukanvarsiin 
Koskimaa ei takerru vaan kes-
kittyy olennaiseen. Monet vii-
me aikoina esille nostetut sota-
ongelmat jäävät sivuun, kuten 
esimerkiksi hermonsa menettä-
neiden kohtelu, kiistellyt teloi-
tukset. Ne ovat tärkeitä asioita 
mutta ne eivät ratkaisseet maan 
ja kansan kohtaloa. Suomi säi-

lyi itsenäisenä, koska Neuvos-
toliiton armeija ei päässyt ta-
voitteisiinsa.

Historia kirjoitetaan yleen-
sä voittajan ehdoilla. Koski-
maa kirjoittaa torjuntavoitta-
jan näkökulmasta. Näkemyk-
sensä Koskimaa taustoittaa en-
simmäisestä maailmansodas-
ta, Versailles n rauhasta saak-
ka. Sodan ja siihen johtaneiden 
syiden näin perusteellinen kar-
toitus on poikkeuksellista alan 
historiateoksissa. Koskimaal-
la on selvät sävelet. Jatkosodan 
taustan osalta ehkä liiankin sel-
vät: sadat Neuvostoliiton pom-
mikoneet hyökkäsivät Suomen 
siviilikohteisiin 25. kesäkuuta 
1941, ja Suomi joutui sotaan. 
Mauno Jokipiin tutkimusta 
Jatkosodan synty ei mainita kir-
jallisuusluettelossa. Suoravii-
vaisesti todetaan, että Suomi 
ei ollut liitossa Saksan kanssa, 
sillä mitään sopimusta ei ollut 

millään paperilla. Turhaan Sak-
sa vaati yhä uudestaan Suomea 
sitoutumaan liittosuhteeseen.

Ylipäällikkö Mannerheim 
otti torjuntavoiton myös Sak-
san vaatimista operaatioista 
kuten hyökkäyksestä Lenin-
gradiin ja Muurmannin ra-
dalle Sorokkaan. Suhteellisuu-
dentajuinen Pentti Haanpää 
nimitti jo sodan aikana saksa-
laista ”takuumieheksi”. Minus-
ta kytköstä luonnehtisi parhai-
ten avoliiton ja avioliiton väli-
nen vissi ero. Suhteissa on oltu, 
muttei sitouduttu.

Saksan apua käytettiin kui-
tenkin suureen tarpeeseen: vil-
jaa, panssarinyrkkejä, lento-
osasto Kuhlmey ja niin edel-
leen. Mutta pienenpientä se 
oli verrattuna siihen ”Lend-
Lease”-apuun, jota Neuvosto-
liitto sai Yhdysvalloista: kym-
meniä tuhansia lentokoneita ja 
panssarivaunuja, satojatuhan-
sia kuorma-autoja, vetureita, 
sotatekniikkaa, varusteita. Siitä 
avusta vaietaan, kun itänaapuri 
juhlii Voiton päivää.

Kesän 1944 taisteluita Kos-
kimaa on käsitellyt paljon, ja 
nyt hän arvioi taisteluja kesäs-
tä 1941 alkaen. Suomalaisten 
hyökkäyksen menestyksen hän 

tekee selväksi, mutta sen kään-
töpuoli, armeijan uupumus, 
jää pohtimatta. Talvisodan 
hoitaa Petteri Jouko rutiinilla 
mutta vailla Koskimaan jyhke-
ää otetta, jota jäin kaipaamaan.

Perinteistä sotahistoriaa on 
moitittu, koska se keskittyy 
strategiaan ja operaatioihin, 
armeijakuntien, divisioonien 
ja pataljoonien johtamiseen ja 
toimintaan. Täytyy tietää, mi-
tä merkitsee alistaminen ja ryh-
mittyminen, painopiste, sy-
vyys, viivytys. Koskimaa käsit-
telee näitä asioita ja osoittaa si-
ten, että suomalaisia johdettiin 
taisteluissa taitavasti. Hän ku-
vaa myös, kuinka vaativaa joh-
taminen oli karmeissa kriisiti-
lanteissa.

Torjuntavoittoja edelsivät 
viivytysvoitot, jotka nyt koros-
tuvat. Välillä patteristot ja eril-
liset pataljoonat vilisevät sil-
missä, mutta helpompaa luki-
joille on kuin silloisilla komen-
tajilla. Ja meidän aikammehan 
hokee strategioita ja operaati-
oita. Nyt niihin sopii perehtyä 
Koskimaan kirjasta!

Hermostua ei saanut, ja kaa-
osmaisessakin tilanteessa piti 
säilyttää ote. Tunnustusta saa-
vat E. Mäkisen ja A. E. Mar-

Esillä olevan kirjan on kirjoitta-
nut eläkkeellä oleva diplomaat-
ti, ministeri Paavo Rantanen. 
”Itärintamalta ei mitään uut-
ta” ei ole hänen ensimmäisen-
sä Suomen tiehen kohti rau-
haa paneutunut kirja. Vuonna 
2010 nimittäin ilmestyi ”Vai-
kea tie rauhaan” ja kaksi vuot-
ta sen jälkeen ”Suomi kaltevalla 
pinnalla”. Yhdessäkään niistä ei 
käsitellä varsinaisia sotatapah-
tumia, ei, sillä pääpaino on ko-
timaan poliittisissa koukerois-
sa, puolueiden suhtautumisessa 
Neuvostoliittoon ja sieltä tul-
leisiin rauhanehtoihin ja Ruot-
sin panokseen Suomen ja Neu-
vostoliiton välisen sodan lopet-
tamiseksi.

Neuvostoliitto aloitti vi-
hollisuudet Suomea vastaan 
25.6.1941. Sodan, joka sai ni-
men jatkosota, alku oli Suo-
men kannalta menestyksel-
linen, sillä vuoden loppuun 
mennessä oli jo saavutettu Kar-
humäki. Asemasotavaihe käsit-
ti vuodet 1942–1943 jatkuen 
aina Neuvostoliiton 9.6.1944 
käynnistämään suurhyökkäyk-
seen saakka. Asemasotavaiheen 
leppoisista oloista huolimat-
ta suomalaiset sotilaat pystyi-
vät idän jättiläisen rynnistykset 
torjumaan useissa merkittävissä 
taisteluissa, kuten Tali-Ihantala 
ja Vuosalmi osoittavat. Puna-
armeijan suurhyökkäys jatkui 
aina 9.7.1944 saakka, jolloin 

Stalin lopetti sen. Hänellä oli 
kiire Berliiniin! Suomi oli idän 
jättiläisen näkökulmasta kat-
sottuna vain toisen maailman-
sodan pieni sivunäyttämö.

Jos rintamalla oli vuodesta 
1942 kesäkuun alkuun 1944 
suhteellisen rauhallista, sitä 
enemmän tapahtui kotimaan 
poliittisella kentällä. Rauhan-
oppositio muodostui vasem-
mistolaisista hallituksen linjaa 
vastustavista henkilöistä, kuu-
tosista. He olisivat käynnistä-
neet prosessin Suomen irrotta-
miseksi sodasta Wehrmachtin 
maassa olevista joukoista huo-
limatta. Tähän ryhmään liittyi 
myös tuleva presidentti Urho 
Kekkonen, joka hääräsi siellä 

Kotirintamalta aina jotakin uuttaKIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Rantanen, Paavo:
Itärintamalta ei mitään uutta. 
Asemasodasta välirauhaan. 

Atena Kustannus Oy, 2015. 
Jyväskylä 2015.

Suomi on torjuntavoittojen maa
Matti Koskima:
Suomen kohtalon ratkaisut 
1939–1944

Docendo, 2013
538 sivua
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tolan kaltaiset eleettömät joh-
tajat mutta myös Aadolf Ehrn-
roothin intensiivisyys ja Erkki 
Raappanan innovaatiokyky 
Ilomantsissa.

Huomattavan perin pohjin 
Koskimaa selvittää Aunuksen 
Ryhmän taistelut ja II Armeija-
kunnan tien vaikeuksista voit-
toon Loimolan ja Ilomantsin 
suunnilla 1944. Vahva vihol-
linen torjuttiin, ja Ilomantsis-
sa kaksi neuvostodivisioonaa 
motitettiin ja tyrmättiin kesän 
1944 taistelujen loppuvetona.

Koskimaa myös arvostelee 
suomalaisten komentajien rat-
kaisuja. Esimerkiksi talvisodan 
Suomussalmen voittaja Hj. 
Siilasvuo ei Vuosalmen suur-
taistelussa 1944 ollut parhaim-
millaan. Kaikki ei mennyt nap-
piin. Mutta metsissä harhaili-
jat ja ”ei niille mitään mahda” 
-huutelijat eivät ratkaisseet so-
taa. ”Kannaksen halki juoksua” 
on hoettu paljon, mutta kesä-
heinäkuussa 1944 muodostui 
Karjalan kannaksen poikki pi-
tävä rintama, jota Neuvosto-
liiton armeijat eivät pystyneet 
murtamaan. Neuvostojoukoil-
la oli tulivoimaa ja ylivoimaa. 
Suomen armeijalle tulvi asiak-
kaita Venäjänmaalta ruuhkaksi 
asti, mutta naapurin heikkou-
tena oli yhä kaavamainen toi-

Elokuva kertoo vuoden 1944 tapahtumista Virossa. Se on 
elokuva kansakunnan kahtiajaosta ja itsetunnon murskaa-
misesta. Valter Hein (Marko Leht) ja Karl Tammik (Kas-
par Velberg) ovat Sinimäillä puolustamassa isänmaansa it-
senäisyyttä. Asenteista kertoo se, että sotilaat eivät arvos-
ta palkitsemisena saamiaan Hitlerin valokuvia. Saksalaisia 
kuitenkin tarvitaan tukemaan vastarintaa. Saksan armei-
jassa on noin 50 000 – 70 000 virolaisia vapaaehtoista. 
Saman verran virolaisia palvelee Neuvostoliiton puna-ar-
meijassa. Sekä Saksa että Neuvostoliitto olivat vuorollaan 
miehittäneet Viron, Neuvostoliitto vuonna 1939 ja Saksa 
1941. 

Syyskuun puolessa välissä 1944 Saksa päättää vetäytyä. 
Puna-armeijan edetessä monet virolaiset pakenivat muun 
muassa Ruotsiin. Puna-armeija kohtaa usein saksalaisten 
sijaan virolaisia Waffen-SS-joukkoja. Niinpä puna-armei-
jaan pakotettu Jüri Jõgi (Kristjan Üksüla) tappaa saksa-
laisessa univormussa taistelevan Karl Tammikin.  Karl on 
pakkovärvätty saksalaisten joukkoihin. Tammikin taskusta 
löytynyt kirje on keskeinen elokuvan tarinan johdattelija.  

Elokuva on rakennettu kahden samalle naiselle lähete-
tyn kahden kirjeen ympärille. Nainen on Aino Tammik 
(Maiken Schmidt), jonka veli Karl on elokuvan ensim-
mäisen puoliskon päähenkilö.

Virolaiset joutuivat siis taistelemaan toisiaan vastaan 
sodassa, jossa he olivat pakotettuja sotimaan muiden kuin 
omiensa puolesta. Noin 300 000 virolaista menetettiin so-
dan aikana, kuolleina tai maasta paenneina. Menetettyjen 
prosenttiluku oli Euroopan suurimpia.

Tragedian suuruus ja järkyttävyys Virolle nousee 
1944:n kantavaksi teemaksi. Aiheestaan huolimatta elo-
kuva on pohjimmiltaan sodanvastainen.

Karl ja hänen asetoverinsa taistelivat saksalaisten rin-
nalla Sinimäen rintamalla Virossa keväällä ja kesällä 1944. 
Historiaa tutkittaessa on jopa arvioitu, että jos virolais-
saksalainen rintama olisi tuolloin pettänyt, puna-armeija 
olisi saattanut marssia Tallinnaan ja nousta maihin Suo-
menlahden yli. 

Elokuva 1944 oli valtava menestys Virossa , jossa se 
myös palkittiin vuoden parhaana elokuvana. Venäjällä sen 
painotukset ovat herättäneet keskustelua, mutta eloku-
va kuitenkin kertoo oman tarinansa vaietusta historiasta.  
Onhan niin, että joka ei ota oppia historiasta, joutuu elä-
mään sen yhä uudelleen.

Raimo Ojala

minta ja epärealistiset tavoit-
teet, toteaa Koskimaa.

Nyt kesän 1944 ratkaisu-
taisteluista on kulunut jo yli 70 
vuotta. Kesän 1944 torjunta-
voitto on kiistämätön tosiasia. 
Neuvostoliiton sodanjohto to-
tesi suurhyökkäyksensä men-
neen pieleen Suomen rintamil-
la. Koville se otti silti meillä-
kin. Helppoja torjuntavoittoja 
ei ole. Suomen armeija säilytti 
taistelukykynsä. Kirjailija Paa-
vo Haavikko on huomautta-
nut, että sodanjälkeisinä vuo-
sina ”armeijan yrmeys” hillitsi 
Neuvostoliiton halua puuttua 
Suomen asioihin.

Tykistö on Koskimaan sy-
dämenasia, ja hän tarkastelee 
sen käyttöä myös kriittisesti. 
Onneksi kaikki saatiin toimi-
maan 1944 torjuntataistelujen 
aikaan. Tykistönkenraali V. P. 
Nenosen kehittämät ampuma-
menetelmät olivat maailman 
parhaat, ja korjausmuunnin 
on suuri suomalainen keksin-
tö. Kirjailija Paavo Haavikko 
on omistanut Nenoselle runon: 
”Eikö suurinta/ musiikkia/ 
maailmassa/ ole tykkien jyly,/ 
kun ne pysäyttävät/ vihollisen/ 
synnyinmaan/ porteiIIe”.

Toimittaja Vesa Karonen
vesa.karonen@luukku.com

ja täällä pääasiassa neuvoja ja-
ellen. Hän ei kuitenkaan saa-
nut aikaan mitään. Rauhanop-
positioon liittyi myös ammatti-
yhdistyspomo Eero A. Wuori, 
joka jo vuonna 1943 ryhtyi vi-
hollisen tiedonantajaksi.

Suomea ei missään vaihees-
sa miehitetty. Puna-armeijan 
ponnisteluista huolimatta Suo-
men armeija sai torjuntavoiton 
toisensa jälkeen, mistä kiitos 
kuuluu omien sotilaiden ohel-
la Saksan lähettämälle aseavul-
le ja sotilaille sekä lento-osasto 
Kuhlmaylle. Saksan apu var-
mistui, kun presidentti Risto 
Ryti lähetti Hitlerille kirjeen, 
jossa hän vakuutti Suomen 
taistelevan Saksan rinnalla niin 
kauan kuin hän on president-
tinä. Suomen marsalkka Man-
nerheim kutsui presidentti Ry-

tin tekoa ”kansalaisuroteoksi”, 
ja sellainen se olikin. Tohtori 
Markku Joki-Sipilä on väi-
töskirjassaan sanonut, että Suo-
mi olisi selvinnyt ilman Saksan 
apuakin. Olen Paavo Rantasen 
kanssa samaa mieltä siitä, et-
tä ilman Saksan apua Suomi ei 
olisi selvinnyt. Tämä ei ole en-
simmäinen kerta, kun tohtori 
Joki-Sipilä puhuu pehmeitä.

Paavo Rantaselle on annetta-
va täysi tunnustus hyvästä kir-
jasta. Se on mielenkiintoisella 
tavalla kirjoitettu Suomen po-
liittisen historian tutkimus, jos-
ta en löytänyt kuin yhden vaka-
van huomautuksen arvoisen sei-
kan – lähdeviitteet puuttuvat. 
Paavo Rantasen teos ansaitsee 
siitä huolimatta täyden kympin.

Pekka Koskinen

1944 – veli veljeä vastaan

Ohjaaja: Elmo Nüganen
Pääosissa: Märt Pius, 
Maiken Schmidt, Kristjan Üksüla

Viro 2014
Draama, sota

Ikäraja: K-16
Kesto: 96 min, DVD
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