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Oli aika upeaa pidellä kädessään ja valo-
kuvata tykistönkenraali Vilho Nenoselle 
kuulunutta 2. luokan Mannerheim-ris-
tiä, numeroa 184. Tämä Mannerheim-ris-
ti kuuluu Museo Militarian 30. elokuu-
ta 2016 saamaan arvokkaaseen lahjoituk-
seen. Lahjoituksen teki kenraali Nenosen 
adoptiotyttären poika Ija Nenosen (Sp-
jut) poika Peter Spjut. 

Museon tutkija, FM Samuel Fabrin 
oli yhteydessä lahjoittajaan sähköpostit-
se lähes vuoden ajan lahjoitusasiaa järjes-
teltäessä ja viimein se toteutui. Merkittä-
vään lahjoitukseen kuuluu Mannerheim-
risti lisäksi myös Nenosen Vapaudenristin 
suurristi miekkojen kera sekä muita kun-
niamerkkejä. Lahjoituksessa on muka-
na myös kaksi upseerimiekkaa sekä suu-
ri määrä ennen julkaisemattomia valo-
kuvia ja arkistomateriaalia. Museon hen-
kilökunta on haltioissaan upeasta lahjoi-
tuksesta ja työmotivaatiomme museolla 
nousi taas monta pykälää ylöspäin. Tällai-
set hetket kirkastavat museolaisen välillä 
arkistakin aherrusta. Museovieraat pääse-
vät tutustumaan uuteen esineistöön ehkä 
jo kenraali Nenosen syntymäpäivänä 6. 
maaliskuuta 2017, kun lahjoitetut esineet 
sijoitetaan museon perusnäyttelyn toisessa 
kerroksessa esillä olevaan tykistönkenraa-
lin omaan näyttelyosioon. 

Vahvaa 
maanpuolustustahtoa
Monen vastaoinkäymisen ohessa olen vii-
me kuukausina kokenut myös monia hie-
noja hetkiä. Toukokuisena lauantaina olin 
todistamassa kiltalaisten vahvaa maan-
puolustustahtoa, kun pahoin rapistunutta 
Suomen kasarmien tykistömuistomerkkiä 
kunnostettiin. Jääkäritykistön Killan kil-
talaisten tahdolla, taidolla ja yhteistyöl-
lä muistomerkki saatiin arvoiseensa kun-
toon jo parissa työpäivässä. Kunnostuksen 
jälkeen muistomerkki onkin nyt entistä 

upeampana muistuttamassa ohikulkijoita 
niistä kaikista kenttätykistöjoukoista, jot-
ka ovat kasarmilla palvelleet ja maamme 
itsenäisyyttä osaltaan turvanneet.

Muutoksen 
tuulia museolla
Vuoden 2017 alussa Museo Militarian 
henkilökunta saa uuden esimiehen mu-
seoneuvos Jaakko Martikaisen siirtyessä 
ansaituille eläkepäiville. Jaakko on luot-
sannut museota vuodesta 2012 lähtien. 
Museon johtovastuun ottaa harteilleen 
kesäkuulla tehtävään valittu FT Miia-
Leena Tiili, joka työskentelee tällä hetkel-
lä Kotkassa, Merikeskus Vellamossa.  Sain 
tavata uuden esimieheni kesäkuun lopul-
la, kun hän vieraili museolla ja allekirjoitti 
työsopimuksensa sekä vastaili paikallisen 
median kysymyksiin. Sain hänestä hyvin 
positiivisen kuvan, ja uskonkin yhteistyön 
sujuvan. Miia-Leena ajatuksia voi lukea 
sivulta 14, FT Erkki Wuolijoen kirjoi-
tuksesta Merituulesta ruudinsavuun. Toi-
votamme Miia-Leenan lämpimästi ter-
vetulleeksi pieneen, mutta osaavaan työ-
yhteisöömme marraskuun alussa, jolloin 
hän saa perehdytysjakson aikana tärkeitä 
oppeja edeltäjältään Jaakolta.

Vuonna 2017 kokeillaan 
verkkolehteä yhden 
numeron osalta
Syyskuun alussa pidetyssä Tykkimiehet 
ry:n hallituksen kokouksessa tehtiin 
päätöksiä myös lehteen liittyen. Tu-
likomentoja-lehti ilmestyy vuonna 
2017 edelleen neljä kertaa. Lehdis-
tä kolme julkaistaan paperimuotoisina, 
mutta yksi on verkkolehti. Verkkolehti on 
todennäköisesti numero 2/2017. Kokeilu-
vaiheessa verkkolehti löytyy tykkimiehet.fi  
-sivustolta sekä ISSUU:n verkkopalvelusta. 
Lehdestä lähetetään myös lukulinkki kilto-
jen vastuuhenkilöille, joiden toivotaan vä-

littävän tietoa lehden ilmestymisestä oman 
kiltansa jäsenille. Vuoden 2017 ilmesty-
misaikataulu löytyy tämän vuoden viimei-
sestä numerosta, joka kolahtaa postilaatik-
koon 9. joulukuuta. 

Kaunista syysruskan aikaa ja edelleen 
intoa tärkeään maanpuolustustyöhön!

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Kuva: Raimo Ojala



Porin prikaatin sotilasvala van-
nottiin elokuussa Seinäjoen 
uudella jalkapallostadionilla. 
Niinisalossa heinäkuussa pal-
veluksensa aloittaneet puo-
lentuhatta alokasta ylennettiin 
tykkimiehiksi ja jääkäreiksi.  

”Prikaatimme toiminta on 
vakiintunut kattamaan koko 
läntisen Suomen, joten nyt 
oli aihetta levittäytyä  näiden 
juhlallisuuksien kanssa alu-
eemme kuntiin”, Porin pri-
kaatin komentaja eversti Ar-
to-Pekka Nurminen tote-
si. Seinäjoen valatilaisuuteen 
saapuivat Niinisalosta Sata-
kunnan tykistörykmentin 
alokkaat.

Juhlallisen valan ja ylen-
nyksen jälkeen uudet tykki-
miehet suorittivat ohimars-
sin Kirkkokadulla. Sekä sta-
dionille että katujen varsille 
kerääntyi satoja kansalaisia 
seuraamaan tapahtumia. Mu-
kana oli sotilaiden vanhem-
pia, mummoja ja paappoja, 
sisaruksia ja morsiamia. Sei-
näjoen seudulla ei ole omaa 
varuskuntaa, joten marssivat 
yksiköt ovat siellä harvinais-

ta herkkua. Kaupungin johto 
isännöi näyttävästi juhlavaa 
tilaisuutta. 

Sotilasvalan velvoite 
pysyy ja paranee
Valalle kutsutut alokkaat jär-
jestäytyivät katselmusta var-
ten perusyksiköittäin jalka-
pallostadionin vihreälle ken-
tälle. Tulomarssia tahditti Lai-
vaston soittokunta. Seinäjoen 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Kati Ojaniemi esiluki 
sotilasvalan kaavan kantavalla 
äänellään kovaäänisten kautta. 
Sotilaat toistivat sen lause lau-
seelta. Otteita valan sisällöstä:

”Minä lupaan ja vannon 
kaikkivaltiaan ja kaikkitietä-
vän Jumalan edessä olevani 
Suomen valtakunnan luotet-
tava ja uskollinen kansalainen. 
Tahdon palvella maatani re-
hellisesti sekä parhaan kyky-
ni mukaan etsiä ja edistää sen 
hyötyä ja parasta.”

Kaavan ”kuunteluosiossa” 
sotilaita velvoitettiin puolusta-
maan kaikin tavoin isänmaan-
sa koskemattomuutta ja val-
tiojärjestystä. Katsomoon ke-

rääntyneet 1960-1970-luvuil-
la valansa vannoneet huomasi-
vat silloista valakaavaa jonkin 
verran nykyaikaistetun. Eten-
kin hyvään käyttäytymiseen 
ja reiluuteen asetovereita koh-
taan kiinnitettiin nykyversios-
sa huomioita:

”Jos minut asetetaan esi-
miesasemaan, tahdon olla alai-
siani kohtaan oikeudenmukai-
nen, pitää huolta heidän hy-
vinvoinnistaan, hankkia tieto-
ja heidän toiveistaan, olla hei-
dän neuvonantajanaan ja oh-
jaajanaan sekä omasta puoles-
tani pyrkiä olemaan heille hy-
vänä ja kannustavana esimerk-
kinä.”

Sotilasvalan velvoittavuu-
desta ei vuosikymmenien aika-
na olla tingitty. Yhteen ääneen 
lausuttu loppukaneetti kuului 
seuraavasti:

”Kaiken tämän minä tah-
don kunniani ja omantuntoni 
mukaan täyttää.”

Reserviläisarmeija 
kansalaisten suojelussa
Kenttärovasti Risto Katila 
muistutti oman reserviläisar-

meijamme ja sotilaidemme 
tehtävistä toimia rauhan ja oi-
keudenmukaisuuden puolesta. 

”Tuntuu joskus maailman 
asioita seuratessamme siltä, et-
tä on helpompi asettaa ihmi-
set toisiaan vastaan kuin tois-
tensa puolesta. Mikä saa sitten 
meidät tulemaan tänne pa-
raatikentälle seuraamaan va-
rusmiestemme valatilaisuutta? 
Kyllä se on velvollisuudentun-
to ja asiat, jotka ovat meille ja 
kansakunnallemme tärkeitä ja 
läheisiä. Oma maanpuolustus 
on sen arvoinen asia.”

Stadionin piha-alueelle 
koottu kalustonäyttely tykkei-
neen ja ajoneuvoineen herät-
ti kansalaisten mielenkiintoa. 
Satakunnan tykistörykmen-
tin komentaja everstiluutnant-
ti Jarmo Kiikka piti tärkeänä 
sitä, että rykmentti näyttäy-
tyy avoimesti niilläkin alueilla, 
joilla ei ole omaa varuskuntaa. 
Valatilaisuus maakunnan kes-
kellä antoi sille nyt hyvän ti-
laisuuden.

Tapahtuma huipentui näyt-
tävään ohimarssiin Seinäjoen 
Kirkkokadulla.  

Tykkimiehiksi Seinäjoella:
Sotilasvala tuotiin ihmisten keskelle
TEKSTI: MATTI LATVALA, KUVAT: SIRKKA OJALA JA MATTI LATVALA
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Tykkimiehiksi ylennettyjen varusmiesten kasvoista voi lukea, että sotilasvalan velvoitteet otettiin tosissaan. Ohimarssi Kirkkokadulla meneillään. 

Kirkkokadun ohimarssilla nähtiin tykistörykmentin kalustoa muun muassa raskaita ja kevyitä raketinheittimiä sekä kenttätykkejä. 

Patterin alokkaat ylenivät valatilaisuudessa tykkimiehiksi ja Kranaatinheitinkomppanian alokkaat puolestaan jääkäreiksi. Kaikkiaan sotilas-
vakuutuksen tai sotilasvalan antoi yli 400 alokasta.
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Seinäjoen jalkapallostadionin pääkatsomo täyttyi hyvissä ajoin ennen valakatselmusta 
varusmiesten omaisista ja muista maanpuolustuksesta kiinnostuneista kansalaisista.

Satakunnan tykistörykmentin komentaja, eversti-
luutnantti Jarmo Kiikka

Pohjankankaan Tykistökillan puheenjohtaja, everstiluutnantti Matti Soini 
kävi ennen valatilaisuutta tervehtimässä Etelä-Pohjanmaan Tykistökillan kil-
talaisia. Kiltalaisilla oli makkaran myyntipiste kalustonäyttelyn tuntumassa.

Ohimarssin vastaanottivat Porin prikaatin komentaja, eversti 
Arto-Pekka Nurminen ja Seinäjoen kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Kati Ojaniemi.

Laivaston soittokunta vastasi tilaisuuden musiikista sekä suoritti kuviomarssiesityksen ennen valatilaisuuden alkamista.
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TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

Maavoimien vaikuttamis-
harjoitus on tykistöm-

me merkittävin vuosittainen 
koulutustapahtuma. Harjoitus 
mahdollistaa joukkojen kou-
luttamisen suurina tykistölli-
sinä kokonaisuuksina, mikä ei 
onnistu alueellisissa harjoituk-
sissa. Erityisen tärkeänä näen 
sen, että harjoitus mahdollis-
taa ampumateknisen harjaan-
tumisen ohella myös harjoit-
telun joukkojen ja tulenkäyt-
töjärjestelmän eri johtotehtä-
vissä. Harjoituksen rakenne on 
vakiintunut ja harjoitus täyt-
tää hyvin tykistön koulutuksen 
tarpeet. Tämä ei kuitenkaan 
riitä. Harjoituksen toteuttami-
seen kohdennetaan merkittävä 
osuus maavoimallisista resurs-
seista. Näistä resursseista pi-
tää saada irti mahdollisimman 
suuri hyöty. Tämä on saavu-
tettavissa siten, että harjoitus-
ta kehitetään jatkuvasti  maa-
voimien kaikki toiminnot yh-
distäväksi valtakunnalliseksi 
harjoitukseksi. Tämän syksyn 
harjoitukseen olemme saaneet 
jo ilahduttavasti mukaan jalka-
väkiyksiköitä ja lähes täysvah-
vuisia johto-esikuntia. Toimi-
vat johtajat pääsevät johtamaan 
oikeita joukkoja, mikä on erin-
omainen asia.

Maavoimien vaikuttamis-
harjoituksessa tuetaan jalkavä-
en taisteluammuntoja epäsuo-
ralla tulella. Tämä on se suun-
ta, mihin harjoitusta pitää edel-
leen kehittää. Harjoitukseen 
pitää jatkossa saada mukaan 
yhä enemmän aselajijoukko-
ja, kuten pioneereja ja panssa-

rijoukkoja. Sopivalla suunnit-
telulla harjoitukseen saadaan 
mukaan myös panssarijääkäri- 
ja panssarivaunujoukkoja. Ta-
voitteeksi tuleekin asettaa, et-
tä vuonna 2019 Maavoimien 
vaikuttamisharjoitus on Maa-
voimien pääharjoitus ja että 
harjoituksessa toteutetaan vah-
vennetun taisteluosaston tais-
teluammunta. Esimerkkejä tä-
män tyyppisistä harjoituksista 
voi hakea esimerkiksi mekani-
soidusta harjoituksesta tai Kar-
jalan prikaatissa toteutettavasta 
vahvennetun panssarijääkäri-
joukkueen hyökkäysammun-
nasta.  Tämän joukkokokonai-
suuksiin tähtäävän kehityksen 
tulee heijastua myös alueelli-
siin harjoituksiin. Olen täysin 
vakuuttunut siitä, että edel-
lä kuvattu harjoitusten kehit-
täminen on ehdoton edellytys 
nykyisenkaltaisen harjoitusjär-
jestelmän säilyttämiselle. Tykis-
tön tehtävä on tukea ja tuottaa 
tappioita. Tämän johdosta har-
joittelu tuettavan joukon kans-
sa ja osana erittäin tärkeää.

Tänä vuonna Rovajärven 
harjoitukseen osallistuu myös 
kansainvälisiä joukkoja. Ruot-
si asettaa harjoitukseen senso-
rijaoksen, johon kuuluu vas-
tatykistön maalinosoitustutka. 
Ruotsalainen sensorijaos alis-
tetaan harjoitusorganisaatiolle 
ja jaos tuottaa maalitietoa tuli-
portaille. Ruotsalaiset tulenjoh-
tajat pääsevät myös johtamaan 
omien tuliyksikköjemme tulta. 
Saamme mukaan myös tark-
kailijoita Norjasta ja Tanskas-
ta. Vuonna 2017 Maavoimien 

vaikuttamisharjoituksen osa-
na järjestetään Nordic Artille-
ry Exercise (NAX), jossa toimii 
yhteispohjoismainen tuliyksik-
kö. Siihen liittyviä johtamisrat-
kaisuja suunnitellaan ja harjoi-
tellaan jo tämän vuoden har-
joituksessa. Harjoituksessa to-
teutetaan myös koetoimintaa 
mukaan lukien edellisessä nu-
merossa kerrotun uuden opera-
tiivisen tykistön tykkivaihtoeh-
don osalta.

Lopuksi haluan kiinnittää 
huomiota yhteen tykistölliseen 
perusasiaan. Tulenjohto-osaa-
minen ei kaikissa joukoissa ole 
sillä tasolla, millä sen pitää olla. 
Välineitä ei osata käyttää. Meil-
le ei ole mitään hyötyä uusista 
hienoista tykeistä tai ampuma-
tarvikkeista, jos maalinosoituk-
sessa on puutteita. Ja mikä pa-
hinta, maalinosoituksen epä-
onnistuessa tykistö ja heitti-

Maavoimien 
vaikuttamisharjoitus lähestyy

mistö menettävät kykynsä teh-
tävänsä toteuttamiseen ja koko 
taistelu epäonnistuu. Pyydän 
joukkoyksiköiden komentajia 
kiinnittämään erityistä huo-
miota tulenjohto-osaamiseen. 
Tykistökoulu on tehnyt erin-
omaista työtä tulenjohto-osaa-
misen kartoittamiseksi ja ke-
hittämiseksi. Tykistökoulu on 
luvannut parhaat resurssinsa 
joukko-osastojen käyttöön, jot-
ta asia saadaan kuntoon. Hyö-
dyntäkää tämä tuki. Toivon 
näkeväni Rovajärvellä selkeitä 
merkkejä osaamistason kehit-
tymisestä.

Toivotan kaikille oikein 
hyvää syksyä ja turvallista 
Maavoimien vaikuttamishar-
joitusta!

Pasi Pasivirta
eversti 
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in memoriam

Jaakko Kontio 
1924–2016

T ykkimiehet ry:n kunniajäsen nro 
10 arkkitehti, luutnantti Jaakko 
Kontio sai kutsun viimeiseen il-

tahuutoon 18.5.2016. Kontio oli synty-
nyt Kymissä 1.4.1924 ja sai suoraan kou-
lunpenkiltä käskyn käydä puolustamaan 
isänmaata ensiksi varusmiespalvelukseen 
ja reserviupseerikoulutuksen jälkeen rin-
tamalle tulenjohtajaksi muun muassa Vii-
purinlahdelle torjumaan vihollisen ylime-
noa. Sotien jälkeen hän kouluttautui ra-
kennusinsinööriksi ja arkkitehdiksi. Työ-
tehtävistä mainittakoon hänen toimintan-
sa Alvar Aallon toimistopäällikkönä vuo-
sina 1955–1960, miltä ajalta Jaakolta riit-
ti hauskoja muisteluksia esimiehensä vä-
rikkäästä persoonasta. Kontio toimi myös 
Helsingin kaupungin arkkitehtinä vuosi-
na 1962–1963. Omaa arkkitehtitoimis-
toa ja yhteistyötä Kalle Räikkeen ja Sep-
po Kilpiän kanssa hän piti aina vuoteen 
2003 saakka. Kontion töitä joko yksin tai 
yhdessä edellä mainittujen herrojen kans-
sa olivat muun muassa Helsingin Jäähal-
li, Hotelli Presidentti ja Sörnäisten metro-
asema sekä Lappeenrannan tekninen yli-
opisto ja eräät seurakunnalliseen toimin-
taan liittyvät rakennukset.

Tykkimiesten toimintaan Kontio tuli 
mukaan vuonna 1973 Sotamuseolla pi-
detyn kenttätykistöaselajin näyttelyn yh-
teydessä. Näyttelyä varten kovalla työllä 
kerätty aineisto herätti aselajin historian 
säilyttämisestä kiinnostuneiden parissa 
keskustelun ja toiminnan aselajin omas-
ta museotoiminnasta. Minne kerätty ma-
teriaali voitaisiin taltioida? Museoalu-
een ja -rakennusten suunnitteluun tar-
vittiin arkkitehtiä, ja näin Jaakko Kon-
tio tuli mukaan keskeisiin tehtäviin mu-
seotoiminnan käynnistämiseksi. Sopiva 
alue löytyi Hattulasta Panssarimuseon 
lähettyviltä. Maat omistanut maanviljeli-
jä oli halukas myymään tarvittavan maa-
alueen jota käytiin joukolla katsomassa. 
Näin jälkikäteen arvioituna oli ehkä pa-
rempi museon kannalta, että hanke kaa-
tui Tykkimiehistä riippumattomista syis-
tä ennen kuin Kontio oli ehtinyt tehdä 
tarvittavien rakennusten piirustuksia. 
Välittömästi Hattula-hankkeen jälkeen 
ottivat Kankaanpään kaupunginjohta-
jat yhteyttä ja tarjosivat peruskoulu-uu-
distuksen vuoksi tarpeettomaksi jäänyttä 
Niinisalon kansakoulurakennusta ja sii-

hen liittyvää maa-aluetta Tykistömuseol-
le. Kontio joutui uudestaan töihin, nyt 
kylläkin hieman vaatimattomampiin, sil-
lä rakennus tarvitsi vain pientä pintare-
monttia ja ulkoalueen näyttelysuunnitte-
lua, jotka Jaakko hoiti.

1980- ja 1990-lukujen taitteessa Jaak-
koa tarvittiin taas. Niinisalossa toiminut 
Tykistömuseo oli raskaasti tappiollinen 
ja sille etsittiin kuumeisesti uutta sijainti-
paikkaa. Sellainen löytyi – kiitos puolus-
tusvoimauudistuksen – Hämeenlinnasta 
Linnankasarmilta. Tykistömuseota varten 
saatiin kaikkiaan runsaat 4000 neliömet-
riä lämmintä sisätilaa noin hehtaarin suu-
ruisen maa-alueen lisäksi. Ongelmana oli 
rakennusten huono kunto. Ne olisi ensin 
korjattava museaaliseen käyttöön sopivik-
si. Kontio laati suunnitelmat ja kustan-
nusarvion töiden toteuttamiseksi. Ainoa 
ongelma oli rahan puute. Niinpä päätet-
tiin aloittaa vaatimattomasti ja kunnostaa 
vain noin yksi kolmasosa tarjotuista tilois-
ta ja palata hankkeen muihin tiloihin jos-
kus myöhemmin. Varainhankinta onnis-
tui yli odotusten, ja koko hanke toteutet-
tiin yhdellä kertaa Kontion suunnitelmien 
mukaan. Hankkeen toteutuksen kannalta 
Jaakko toimi aivan keskeisessä ja ratkaise-
vassa asemassa. Hän johti rakennustöitä, 
valvoi työmaata yhdessä Asko Kylliäisen 
kanssa, hankki varoja ja erityisesti työvoi-
maa ja rakennusmateriaalin lahjoituksia 
sekä merkittäviä alennuksia sellaisen ma-
teriaalin hankkimiseksi, mitä ei saatu lah-
joituksina. Tämän kaiken Kontio teki tal-
kootyönä aikaansa ja vaivojaan säästämät-
tä. Kontio onnistui luomaan hyvät luotta-
mukselliset suhteet niin Vankeinhoitolai-
toksen kuin Puolustusministeriön raken-
nuslaitoksen ihmisiin. Kuvaavaa on, että 
jos työmaalla tarvittiin erityistä ammatti-
taitoa omaavia tekijöitä, niin kohta siel-
lä oli muutama vaaditun ammattitaidon 
omaava vanki töissä. Kiitos Kontion pon-
nistelujen museo kyettiin siirtämään ja 
avaamaan Hämeenlinnassa alkuperäisen 
aikataulun mukaisesti. Tykistömuseon, 
Pioneerimuseon ja Viestimuseon yhdisty-
misen Museo Militariaksi Jaakko hyväksyi 
johtuvaksi olosuhteiden pakosta.

Näyttelytoiminnan suunnitteluun 
Jaakko halusi osallistua vain hevosvetoisen 
tykistön osalta, ja siihenkin ilmeisesti sik-
si, että hänelle läheinen sukulaismies oli 

toiminut eläinlääkärinä Suomen armei-
jassa. Kontio halusi ehdottomasti säilyt-
tää nykyisessä tykkihallissa jonkin muis-
ton rakennuksen toiminnasta hevostallina 
ja jätti sinne yhden tukipilarin, jonka he-
voset ovat kalunneet. Toinen esine, jonka 
hän olisi halunnut museoon, oli toimiva 
kenttäahjo, mutta nämä oli hävitetty puo-
lustusvoimista hevosista luopumisen yhte-
ydessä. Tosin sellainen saatiin museon ko-
koelmiin myöhemmin.

Ihmisenä Jaakko oli suora ja helpos-
ti lähestyttävä. Hän antoi palautteen itse 
kunkin tekemisistä tai tekemättä jättämi-
sistä välittömästi aina rakentavassa hen-
gessä. Palaute päättyi usein toteamukseen: 
”Kuule, mitäs jos me kuitenkin tehtäisiin 
näin.”  Ikääntyessään Jaakolle syntyi huo-
li siitä, millainen kuva hänestä jää lähei-
silleen. Hän perustelikin usein puheitaan 
luopumisestaan tykistöllisistä tehtävistään 
sanoen, että hän haluaa pistää paperille te-
kemisiään ja kokemuksiaan lasten ja las-
tenlasten käyttöön.

Ansioistaan tykistön ja Tykkimiehet 
ry:n sekä maanpuolustuksen hyväksi hä-
net palkittiin useilla huomionosoituksilla 
ja kunniamerkeillä, joista mainittakoon 
Suomen Leijonan komentajamerkki, Tyk-
kimiesmitali kultaisen soljen kera sekä 
Tykkimiehet ry:n kunniajäsenyys.

Tykkimiehet ry jää kaipaamaan Jaak-
koa kunnioittaen hänen toimintaansa ase-
lajimme yhteisten tavoitteiden hyväksi 
tehdystä työstä. Yhdistys ottaa myös osaa 
omaisten suruun.

Kari Vilamo
puheenjohtaja 
Tykkimiehet ry
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Kesä on kääntymässä syksyksi. 
Elokuussa on ollut jo selkeästi 
syksyn tuntua useamman sää-
rintaman mukana. Kulunutta 
kesää voi perustellusti nimit-
tää urheilukesäksi. Urheilus-
ta kiinnostuneille on riittänyt 
katsottavaa televisiosta. Jalka-
pallon ja yleisurheilun Euroo-
pan mestaruuskilpailut sekä 
Rion Olympialaiset ovat taka-
na. Kuninkuusravit on ravat-
tu, Keski-Suomessa on ajettu 
rallia ja pesäpallossakin odo-
tellaan tuttujen fi naalipari-
en kohtaamista. Toivottavasti 
lehden lukijakunta on penk-
kiurheilun lisäksi jaksanut pi-
tää huolta myös omasta fyysi-
sestä ja henkisestä kunnosta. 
Toivottavasti aikaa on jäänyt 
myös liikkumiseen sekä per-
heiden ja sukulaisten yhdes-
säoloon. Metsän ja puutarhan 
marjoja on kerätty talteen, sie-
niä säilötty, Suomen suven lu-
kuisia kesätapahtumia on kier-
retty ja kalamiehet ovat pääs-
seet saaliidensa kanssa turvalli-
sesti rantaan.

Itsenäisyyden 
juhlavuosi lähestyy
Yhdistystoiminnan vuosikier-
toa kalenterin kanssa tarkas-
tellessa voi jälleen kerran tode-
ta, että vuosi on yllättävän ly-

hyt. Vasta päästiin kevätkoko-
uksista ja nyt on edessä jälleen 
kerran ensi vuoden toiminnan 
suunnittelu, talousarvioiden 
laadinta ja henkilövalintojen 
valmistelu yhdistysten hallin-
toon. Yhdistysten syyskoko-
ukset ovat muutaman kuu-
kauden sisällä taas vuorossa. 
Tässäpä sitä on jälleen kerran 
omanlaisensa haastetta edessä. 

Toiminnan ja sen vaati-
mien resurssien suunnitte-
lu on helppoa, jos on rahaa 
ja jos yhdistyksen jäsenis-
tön toiveet – tietysti sääntö-
jen sallimissa rajoissa – toi-
minnalle ovat selkeästi sel-
villä. Tykkimiesjärjestöissä ja 
-yhdistyksissä toiminnan 
suuntalinjojen ja toimintaan 
sisällytettävien tapahtumien 
suunnittelu ei vaatine kovin 
suurta pakertamista varsin-
kaan silloin, kun on kyse me-
norahoituksella järjestettävi-
en toimintojen suunnittelus-
ta. Vaikeampaa ja haastavam-
paa on suunnitella ja kehittää 
sellaisia toimintoja ja tapah-
tumia, joiden kautta toimin-
taa rahoitetaan, ja joilla jäse-
nistön mielenkiinto ja aktiivi-
suus osallistua yhdistystoimin-
taan pidetään yllä. Uusia jäse-
niä tarvitaan yhdistyksiin ko-
ko ajan lisää. Jäsenhankinta on 

tärkeää, koska sen avulla saa-
daan uutta henkistä pääomaa 
yhdistysten tulevien vuosien 
toimintaan. Näissä askareissa 
toivotan jatkuvaa menestystä 
meille kaikille yhdistystoimin-
nassa mukana oleville.

Museo Militarian uutisia
Merkittävin uutinen on uu-
den museonjohtajan valinta. 
Filosofi an tohtori Miia-Leena 
Tiili, joka toimii tällä hetkellä 
Kotkassa sijaitsevan Merikes-
kus Vellamon tutkijana, aloit-
taa Museo Militarian johtajana 
1.1.2017. Nykyinen museon 
johtaja, museoneuvos Jaakko 
Martikainen, jättää tuolloin 
paikkansa seuraajalleen ja siir-
tyy viettämään eläkepäiviään.

Museo Militarian uutta il-
mettä kannattaa käydä vilkai-
semassa uudistuneilla museon 
internet-sivuilla (www.museo-
militaria.fi ). Sivut ovat nyt en-
tistä selkeämmät ja käyttäjäys-
tävällisemmät, ja niiltä löytyy 
niin uutisia museon tapahtu-
mista kuin menneiden tapah-
tumien kertomuksia. Museon 
näyttelyistä ja palveluista on 
sivustoilla niin ikään selkeät 
ohjeet.  Internet-sivujen lisäksi 
mikään ei voita paikan päällä 
tapahtuvaa käyntiä ja tutustu-
mista museoon. Museokortti 

Syksyä kohden

on saavuttanut suuren suosi-
on ja sillä pääsee tutustumaan 
myös Museo Militarian näyt-
telyihin.

Vanhan kertausta
Kertauksena todettakoon tä-
hän loppuun, että palkitsemis-
asioissa kannattaa olla ajoissa 
liikkeellä. Tykkimiesmitalil-
la palkittavista tulee esitykset 
tehdä Maavoimien Esikunnan 
julkaiseman asiaa koskevan 
asiakirjan perusteella, joka toi-
vottavasti on tavoittanut kaik-
ki killat ja kerhot elo-syyskuun 
vaihteessa. Ohjeeseen kannat-
taa tutustua ja tehdä mitaliesi-
tykset ohjeen mukaisesti esi-
tysten puoltojärjestyksineen 
määräaikoihin mennessä. To-
dettakoon lopuksi, että esitys-
ten myönteistä käsittelyä edes-
auttaa, jos esityksen perustelut 
ovat köykäistä merkittävästi 
vankemmat.

Kari Halonen
Tykkimiehet ry:n 
toiminnanjohtaja

Puolustushallinto on aloitta-
nut valtioiden väliset neuvot-
telut Etelä-Korean kanssa käy-
tettyjen tykistöjärjestelmien 
hankkimisesta. Hankinnan 
tavoitteena on mahdollistaa 
operatiivisten joukkojen tuke-
minen kauaskantoisella ja hy-
vän maasto- ja tieliikkuvuu-

den omaavalla tykistökalus-
tolla. Hankinnalla korvataan 
osittain 2020 - 2030 -luvuilla 
vanhenevaa tykistökalustoa.

Puolustusvoimat on selvit-
tänyt kansainvälisiltä markki-
noilta uusien 155 mm:n ajo-
neuvo- ja tela-alustaisten ty-
kistöjärjestelmien saatavuus- 

ja hintatietoja. Lisäksi on sel-
vitetty mahdollisuutta hank-
kia hyväkuntoisia 155 mm:n 
ajoneuvo- tai tela-alustaisia ty-
kistöjärjestelmiä käytettyinä.

Etelä-Korean hallituksel-
ta käytettynä saatavissa oleva 
K9 Thunder -tykistöjärjestel-
mä sopii varusmieskoulutuk-

seen ja sillä tavoitellaan Suo-
men asevelvollisuusarmeijalle 
sopivaa suorituskykyä kustan-
nustehokkaasti.

K9 Thunder on tela-alus-
tainen 155 mm:n panssarihau-
pitsi, joka on valmistettu Ete-
lä-Koreassa. Sen ampumaetäi-
syys on yli 40 kilometriä.   

Maavoimien tykistökaluston uusiminen etenee
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Jääkäritykistörykmentti sai 
uuden komentajan 1. heinä-
kuuta everstiluutnantti Juk-
ka Nurmen siirryttyä uusiin 
tehtäviin Maavoimien esikun-
taan Mikkeliin. Rykmentis-
sä vietettiinkin 14. kesäkuuta 
komentajan vaihtotilasuutta, 
jossa everstiluutnantti Nurmi 

luovutti juhlallisesti rykmen-
tin lipun seuraajalleen evers-
tiluutnantti Matti Hongolle.

Everstiluutnantti Nurmi 
totesi komentajuuden luovu-
tuspuheessaan rykmentin ko-
mentajuuden olevan hienoim-
pia tehtäviä, mitä upseerin 
uralla voi kokea. Nurmen mu-

kaan komentaja elää joukkon-
sa onnistumiset ja epäonnis-
tumiset. Hän totesi kulunei-
den kahden vuoden ja neljän 
kuukauden aikana onnistumi-
sia, jopa menestymisiä olleen 
paljon enemmän kuin epäon-
nistumisia. Nurmi kiteyttikin 
puheessaan, että komentajana 

on helppo olla, kun on erin-
omaiset alaiset ja kolme perus-
yksikköä, joista heijastuu vah-
va yhteishenki. Hän sanoi jää-
vänsä kaipaamaan rykmentin 
joukkoa ja sitä upeaa tekemi-
sen meininkiä, joka Jääkärity-
kistörykmentissä ja Panssarip-
rikaatissa vallitsee.

Jääkäritykistön muistomerkki 
paljastettiin komentajan vaihtopäivänä
SIRKKA OJALA

Tilaisuuden kutsuvieraita ja rykmentin henkilökuntaa.

Muistomerkin paljastaminen. Taustalla sotakamreeri Teuvo Mahrberg.

  Jääkäritykistön muistomerkin vierellä, Jääkäritykistörykmentin 
esikunnan edessä (vas.) everstiluutnantti Jukka Nurmi ja rykmentin 
nykyinen komentaja everstiluutnantti Matti Honko.

1010



Everstiluutnantti Honko 
siirtyi rykmenttiin Puolustus-
ministeriöstä, vanhemman 
osastoesiupseerin tehtäväs-
tä, jossa hän palveli vuodesta 
2013 alkaen. Honko totesikin 
paluunsa takaisin joukko-osas-
topalvelukseen ja tuttuun ase-
lajiin olevan mieluisa ja kovas-
ti odotettu.

Perinteet velvoittavat – 
Jääkäritykistölle oma 
muistomerkki
Vaihtotilaisuuden yhteydes-
sä paljastettiin myös rykmen-
tin perinnepihalle sijoitettu 
Jääkäritykistön muistomerk-
ki. Komentaja Nurmi kertoi 
puheessaan, että ajatus muis-
tomerkistä sai alkunsa jääkä-
ritykistön 100-vuotisjuhlia 
suunniteltaessa. Nurmen 

mukaan pysyvä muistomerkki 
muistuttaa jääkäritykkimiehiä 
siitä, mistä kaikki alkoi. Muis-
tomerkki onkin saanut arvoi-
sensa paikan heti rykmen-
tin esikunnan sisäänkäynnin 
edestä.

Jääkäritykistön muisto-
merkin muodostaa Suomen 
itärajan läheisyydestä Salpa-
linjasta siirretty panssaries-
tekivi, johon on kiinnitetty 
messinkilaatta. Ylimpänä laa-
tassa on teksti ”Perinteet vel-
voittavat”. Tekstin tarkoituk-
sena on muistuttaa jääkäri-
en peräänantamattomuudesta 
ja ennakkoluulottomuudesta, 
joiden avulla Suomen Puo-
lustusvoimat ja jääkäritykistö 
itsenäisyytemme alkuvuosina 
muodostettiin. 

Laatan keskelle on kaiver-
rettu Jääkäritykistö 100 vuot-
ta -juhlamitali. Mitalissa ovat 
jääkäritykkimiesten ja kevyen 
haupitsin lisäksi vuodet 1916–
2016 sekä jääkärimerkki.

Alimpana laatassa ovat sanat 
nopeus, yhteistoiminta ja tuli-
voima. Ne kuvaavat sitä, mitä 
jääkäritykistön koulutuksessa 
on kautta aikojen aina tavoi-
teltu: nopeaa ja tarkkaa tulen-
avausta, aloitteellista ja tulok-
sellista yhteistoimintaa muiden 
joukkojen kanssa sekä tehokas-
ta tulivoimaa silloin, kun sitä 
tarvitaan. Nurmen mukaan sa-
nat kuvaavat myös tämän päi-
vän Jääkäritykistörykmentin 

kolmea aselajia, jotka yhdessä 
muodostavat mekanisoitujen 
ja moottoroitujen taisteluosas-
tojen tulenkäyttö- ja johtamis-
järjestelmät.

Everstiluutnantti Nurmi toi 
esiin, että muistomerkin pys-
tyttäminen ei olisi onnistunut 
ilman yhteistyökumppanien 
merkittävää tukea. Kiitoksen 
saivatkin tukea antaneet so-
takamreeri Teuvo Mahrberg, 
toimitusjohtaja Ilkka Ruo-
hola, toimitusjohtaja Taisto 
Puistomäki, toimitusjohtaja 
Jorma Rämö ja toimitusjoh-
taja Voitto Järvelä.

Erityisen hienoa oli, että 
kunniavieraaksi tilaisuuteen oli 
saatu viimeinen elossa oleva ty-
kistön perinnejoukkojen edus-
taja, Kevyt patteristo 11:n sota-
veteraani, reservin kapteeni Yr-
jänä Heikinheimo. Sotavete-
raani Heikinheimon sotataival 
alkoi jo talvisodassa 17-vuoti-
aana puhelin- ja radioyhteyksi-
en rakentajana ja vikapartioija-
na. Jatkosodassa Heikinheimo 
palveli tasoaliupseerina ja saa-
tuaan upseerikoulutuksen ete-
ni tulenjohtajaksi. Komentaja 
Nurmi toikin esiin, että Hei-
kinheimolla on sotakokemus-
ta kaikista niistä osa-alueista, 
joita Jääkäritykistörykment-
ti tänään edustaa: viestiä, tu-
liasematoimintaa ja tulenjoh-
toa. Myös Heikinheimon isä 
oli jääkäriupseeri ja jääkärityk-
kimies.   

Everstiluutnantti Jukka Nurmi luovutti rykmentin lipun juhlallisesti seuraajalleen everstiluutnantti 
Matti Hongolle. 

Ajoneuvotykit

Egypti on julkaissut videon kah-
desta uudesta ajoneuvotykistä. 
Ensimmäisessä versiossa 122 
mm D-30-haupitsi on asennettu 
Ural-4320-maastokuorma-auton 
lavalle ja ampumasuunta videolla 
on taakse päin. Ajoneuvoon on 
lisäksi asennettu sivuille tukijalat. 
Toisessa versiossa 130 mm 
M-46-kanuuna on asennettu 
panssarihytillisen egyptiläis-
valmisteisen kolmiakselisen 
maastokuorma-auton lavalle, ja 
tukijalat on asennettu ajoneuvon 
taakse. (http://www.janes.com/
article/60026/, 5 May 2016)

122 mm D-30 asennettuna 
Ural-4320- maastokuorma-auton 
lavalle. (http://www.janes.com/
article/60026/, 5 May 2016)

Etelä-Afrikan armeija on 
neuvottelemassa paikallisen 
Denel-yhtiön kanssa kuuden 155 
mm T5-45-kuorma-autotykin han-
kinnasta. Aseen kokonaispaino 
on 28 tonnia ja se kykenee kuljet-
tamaan 24 laukausyhdistelmää. 
Putken pituus on 45 kaliiperia ja 
sillä voidaan ampua myös yläko-
rolla. Ase kykenee itsenäiseen 
toimintaan ja määrittämään siis 
ampuma-arvonsa. (http://www.
janes.com/article/62303/, 15 July 
2016) 

T5-45 tuliasemassa. (http://www.
janes.com/article/62303/, 15 July 
2016)

Ranskalainen Nexter ja saksa-
lainen KMW ovat yhdistäneet 
liiketoimintansa nimellä KNDS. 
Molemmat yhtiöt kuitenkin 
säilyttävät omat tuotteensa. 
(http://www.nexter-group.fr/en/
press/732-eurosatory-2016-nex-
ter-kmw-deux-marques-sous-
une-seule-banniere)
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Killan tykkitalkooväki ryhmäkuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Seppo Kuusela, Timo Kautto, Heimo Saukkola ja Kai Venho. 
Alarivi: Jani Kontio, Kauko Kontio, Risto Saarinen, Ilkka Vahtokari, Pekka Ahonen, Juhani Suni, Timo Knuutila

Jääkäritykistörykmentin suun-
nitellessa muuttoa Linnanka-
sarmille 1970-luvulla tehtiin 
aloite pysyvästä muistomer-
kistä Suomenkasarmin alueel-
le. Olihan rykmentti sijainnut 
siellä jo vuodesta 1921 alkaen. 
Viimein maaliskuussa vuonna 
1976 Jääkäripatteriston viet-
täessä 60-vuotisjuhlaansa pal-
jastettiin kaupunginarkkiehti 

Kiltalaiset tekivät arvokkaan kulttuuriteon –

Tykistömuistomerkki pelastettiin 
jälkipolville

Heikki Aitolan suunnittele-
ma muistomerkki. 

Muistomerkki koostuu Jää-
käripatteriston kolmesta tykis-
tä. Reunoilla olevat tykit ovat 
mallia 122 H 09 Krupp ja kes-
kimmäinen tykki on 122 H 
10 Schneider. Tykkien alle on 
valettu betonista jalustat. Tyk-
kien alusta on tehty maa-ai-
neesta ja reunustettu muuril-

la, jonka vanhat graniittiloh-
kareet ovat peräisin kasarmil-
ta. Muistomerkkiin sijoitetut 
tykit olivat ensimmäisiä, jotka 
tulivat jääkärien mukana Sak-
sasta Suomeen. 1970-luvun 
puolivälissä Suomessa elettiin 
idänpolitiikan herkkää aikaa. 
Kaupunginarkkitehti Aitola 
oli alkujaan suunnitellut tykit 
osoittamaan itään, kohti kau-

punkia. Ajan hengestä johtuen 
muistomerkkiä pystytettäessä 
suuntaus muutettiin kuiten-
kin luoteeseen.

Muistomerkki 
purku-uhan alla
Aika kuitenkin kului, ja koska 
muistomerkkitykit ovat sään 
armoilla päivästä toiseen, nii-
den kunto rapistui vuosikym-

Muistomerkin muurissa on metallilaatta, jossa on lueteltu Suomenka-
sarmilla toimineet kenttätykistöjoukot. 

SIRKKA OJALA
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menten saatossa tehdyistä huoltotoi-
menpiteistä huolimatta. 

Vuoden 2015 alkupuoliskolla Länsi-
Suomen sotilasläänin toiminnan lop-
puessa ja suunniteltaessa muistomerk-
kiä ympäröivien kasarmirakennusten 
uudenlaista käyttöä todettiin muisto-
merkin kunto Senaatti-kiinteistöjen ta-
holta niin huonoksi, että se uhattiin jo-
pa purkaa. Niinpä toime en tartuttiin 
Jääkäritykistön Killan puolelta. Kil-
lan puheenjohtaja, kapteeni evp Ilk-
ka Vahtokari alkoi selvittää mahdolli-
suuksia muistomerkin pelastamiseksi, 
ja monien vaiheiden ja puhelinsoitto-
jen jälkeen tehtiin muistomerkin pe-
lastussuunnitelma, joka toteutettiin ke-
väällä 2016.

Osavastuun muistomerkin pelasta-
misesta ottivat myös Hämeenlinnan 
kaupunki ja Jääkäritykistörykmentti. 
Ennen kiltalaisten tykkitalkoopäivää 
kaupunki pesi pahoin sammaloituneen 
tykkien alustan ja muurin. Jääkäritykis-
törykmentti antoi osuutensa kustanta-
malla tykkien puhdistamiseen ja maala-
ukseen tarvittavat välineet sekä aineet.

Tykkitalkoot Suomenkasarmilla
Lauantaina 28. toukokuuta Ravinto-
la Seiskalle saapui killan puheenjoh-
tajan kutsusta joukko puuhakkaita ja 
osaavia kiltalaisia. Tehtävät jaettiin aa-
mukahvin ohessa ja suuri urakka aloi-
tettiin. Useiden tuntien skrapaamisen 
ja irronneen ruosteen ja pölyn laskeu-
duttua päästiin heiluttamaan pensselei-
tä, ja niin alkoikin syntyä silmin todet-
tavaa tulosta. Työasennot olivat välillä 
haastavia, mutta yhteistyöllä ja hyvällä 
huumorilla työ eteni sutjakkaasti ohi-
kulkevien kaupunkilaisten ihmetellessä 
ahkeraa toimintaa. 

Isoin työ oli tykkien maalaaminen 
ruiskulla siten, että valumia ei syntyi-
si. Tähän työhön olikin erityisesti pa-
nostettu pestaamalla tehtävään tykki-
en maalaamisesta kokemusta omaava 
ammattilainen, Museo Militarian vah-
timestari Kai Venho. Kun sääkin py-
syi poutaisena ja talkoolaisia oli paikal-
la peräti kymmenen, saatiin talkoopäi-
vä jo varsin pitkälle ennen Ravintola 
Seisakan tarjoamaa maittavaa lounas-
ta. Seuraaviksi päiviksi jäi vielä loppu-
viimeistely, joka tehtiin Vahtokarin ja 
Venhon toimesta.

Jääkäritykistön Killan kiltalaisten te-
kemän talkootyön ansiosta on muisto-
merkki nyt myös tulevaisuudessa ker-
tomassa jälkipolville kenttätykistöjouk-
kojen yli puolivuosisataa kestäneestä 
elosta Suomenkasarmilla.  

Ensimmäisenä tykkien alusta suojattiin.

Ilmassa leijuivat vuosikymmenten pöly ja ruoste, mutta lopulta muistomerkin alkuperäinen loisto 
saatiin esiin.

Hämeenlinnalaisen OLD LABELS:in 
Suomen kasarmit tulitikkupakkauksessa 
on vanha kuva myös muistomerkkitykeis-
tä. Pakkausta myydään Museo Militarian 
museokaupassa sekä OLD LABELSIN 
omassa, Suomen kasarmeilla toimivassa 
myymälässä.

  Tykkien pyörät maalattiin pensselillä. 
Välillä työasennot olivat haastavia. 
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Filosofi an tohtori Miia-Leena 
Tiili aloittaa Museo Militarian 
uutena johtajana ensi vuoden 
alusta, jolloin nykyinen johta-
ja, museoneuvos Jaakko Mar-
tikainen jää eläkkeelle. Muu-
tos tuo uutta näkemystä soti-
lasmuseon toimintaan, joten 
odotukset ovat korkealla.

Museo Militaria – 
integroitu aselajimuseo 
Jaakko Martikainen tuli vuon-
na 2012 Suomen Tykistömu-
seon johtajaksi ollen samalla 
uuden, aikaisempien pionee-
ri-, viesti-, ja tykistömuseoi-
den tilalle perustettavan Museo 
Militarian perustamisprojek-
tin projektipäällikkö. Museo 
Militarian toiminta käynnistyi 
1.1.2013, jolloin Sotamuseon 
ja puolustuslaitoksen omista-
mia esineitä oli siirretty uuteen 
museoon noin 5600 kappa-
letta, mikä tarkoittaa noin 40 
prosenttia museon kohdeluet-
telosta. Lisäksi museolla on ny-
kyään noin 48 000 kuvaa, 20 
000 asiakirjaa ja 10 000 kirjaa, 
joten Martikaisen työmaa on 
ollut tehtäviä täynnä. 

Uudistus sisälsi myös pe-
riaatteellisen toimintatavan 
muutoksen. Uudessa museossa 
kolme aselajimuseota integroi-
tiin yhdeksi uudeksi museoksi. 
Tämä näkyy myös laajassa pe-
rusnäyttelyssä. Aselajien vaihei-
ta esitellään ja kuljetetaan läpi 
aikakausien rinnakkain, kuten 

tosielämässä muutenkin tapah-
tuisi. Tältä osin Museo Milita-
ria on nyt nykyaikaisessa toi-
minnallisessa iskussa. 

Yhteistyötä monien 
tahojen kanssa
Puolustusvoimien lisäksi Mu-
seo Militarialla on kiinteät 
yhteydet muihin yhteiskun-
nan toimielimiin kuten Mu-
seovirastoon, siviilimuseoihin, 
maanpuolustusjärjestöihin, 
Hämeenlinnan kaupunkiin ja 
kouluihin sekä yrityksiin. Mu-
seon piirissä tapahtuukin jat-
kuvaa koulutusta ja nuoren 
väen maanpuolustushengen 
ylläpitoa, mitä osoittaa muun 
muassa se, että yli tuhat viides-
luokkalaista koululaista tulee 
opetusohjelmansa mukaises-
ti kulttuuripolkuun museol-
le syksyn aikana ilman pääsy-
maksua.

Lisäksi annetaan koulutus-
ta muun muassa työssä oppi-
misessa ja matkailualan opin-
noissa.

Sotilasmuseot 
sydäntä lähellä
Miia-Leena Tiili on väitellyt 
tohtoriksi tänä keväänä aihee-
naan Suomenlahden merivar-
tioston organisaatiokulttuuri 
ja sen muutos.

Hän on työskennellyt vuo-
desta 2004 alkaen Kymenlaak-
son museossa Merikeskus Vel-
lamossa. Vastuualueena on ol-
lut merivartiomuseon ja me-
rihistorian tutkimukset sekä 

Ruotsinsalmi-projektin pääl-
likkyys. 

Merikeskus Vellamossa si-
jaitsevat Kansallismuseoon 
kuuluva Suomen merimuseo 
ja Kotkan kaupungin ylläpi-
tämä Kymenlaakson museo. 
Vellamossa on lisäksi tieto-
keskus, ravintola ja museo-
myymälä sekä 200 hengen 
auditorio, joten uudella joh-
tajalla on jo hyvä näkemys 
museokonsortion toiminta-
mallista. 

Miia-Leena Tiili on opis-
kellut johtamista maanpuolus-
tuskorkeakoulussa ja luennoi-
nut useissa yliopistoissa. 

Tiilin perhe on asunut Kot-
kassa, mutta muuttaa nyt Hä-
meenlinnaan. Harrastuksiin 
kuuluvat perheen kanssa ve-
neily, lenkkeily ja retkeily, mi-

Merituulesta ruudinsavuunMerituulesta ruudinsavuun

Museo Militarialle Museo Militarialle 
uusi johtaja uusi johtaja 

ERKKI WUOLIJOKI hin kaikkeen Hämeenlinnan 
seutu tarjoaakin oivat mahdol-
lisuudet.

Tulevaisuus 
hakee muotoaan
Uusi johtaja pitää tärkeä-
nä ajantasaisia yhteyksiä niin 
puolustushallintoon, eri asela-
jeihin kuin reserviläisiinkin. 
Hän viihtyy hyvin museoalan 
moniammatillisissa työyhtei-
söissä ja on tottunut tekemään 
yhteistyötä   sotilasorganisaa-
tioiden kanssa museo- ja pe-
rinneasioissa. Tiili tulee ke-
hittämään Museo Militarian 
toimintaa hyödyntämällä sen 
vahvuuksia erikoismuseona. 
Uusia avauksia on luvassa tä-
mänsyksyisen kaksi kuukaut-
ta kestävän perehdytysjakson 
jälkeen.  

Kuva: Sirkka Ojala, Museo Militaria.

Kuva: Lasse Lehtinen, 
Kymenlaakson museo.
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Tykistöprikaatin Kilta ry vaih-
toi nimensä killan ylimääräi-
sessä kokouksessa, joka järjes-
tettiin Niinisalossa 9. heinä-
kuuta.

Uusi kilta?
Pohjankankaan Tykistökilta 
ry ei suinkaan ole mikään uu-
si organisaatio satojen kiltojen 
ja tuhansien muiden maan-
puolustusjärjestöjen joukossa. 
Vaihdoimme kesällä Tykistö-
prikaatin Kilta ry:n nimen ja 
jatkamme toimintaamme en-
tisillä perinteillä ja periaatteilla 
Porin prikaatin ja Satakunnan 
Tykistörykmentin sekä Tykis-
tökoulun lippujen suojissa. 

Nimenvaihdos todettiin 
välttämättömäksi Tykistöp-
rikaatin toiminnan loputtua. 
Pyrimme etsimään nimen, 
jonka jokainen Niinisaloa vä-
hänkin tunteva tunnistaa. Sa-
malla virtaviivaistettiin killan 
sääntöjä nykyiseen toimin-
taympäristöön sopiviksi.

Olen antanut itselleni en-
si vuoden aikaa palauttaa kil-
lan toiminta entiselle tasolleen 
kilta- ja omaistenpäivineen ja 
muine Porin prikaatin Niini-
salon toimipisteessä (entinen 
Niinisalon varuskunta) toteu-
tettavine tapahtumineen (ku-
ten killan ampumamestaruus-
kilpailut).  Edellä mainittujen 
kiltatapahtumien piti toteutua 
vanhalla tavalla jo viime kesän 
alokkaiden saapumiseen liit-
tyen, kuten prikaatin johdon 
kanssa oli sovittu. Erilaiset 
yhteensattumat ja tiedonku-
lun katkokset kuitenkin esti-
vät tämän. Ensi vuonna yrite-
tään siis uudelleen. Tämän on-
nistumisen takaamiseksi Sata-
kunnan Tykistörykmentin ko-
mentaja everstiluutnantti Jar-
mo Kiikka on luvannut kut-
sua killan edustajan osallistu-
maan ensi vuoden tapahtumi-
en suunnitteluun. Porin pri-
kaatin ja kiltamme yhteinen 

tavoite on laajentaa tapahtuma 
myös Säkylässä toteutettavak-
si, mutta tällöin Porin prikaa-
tin Kilta ry:n toteuttamana.

Kilta juhlii perinteisesti tä-
näkin vuonna vuosipäivää. 
Nyt se tapahtuu 15. lokauu-
ta Niinisalossa Laivaston soit-
tokunnan tahdittamana. Aloi-
tamme seppeleenlaskulla talvi-
sotaan lähdön muistomerkillä 
ja jatkamme Varuskuntaker-
holla vuosipäiväjuhlan ja syys-
kokouksen merkeissä. Juhla- 
ja kokouskutsu löytyy tämän 
lehden kiltatoimintapalstalta 
ilmoittautumisohjeineen. Ha-
lukkaille osallistujille järjes-
tetään mahdollisuus tutustua 
Niinisalon toimipisteen pe-
rinnehuoneeseen, josta löytyy 
Kuninkaallisen Suomen Tykis-
törykmentin, KTR I:n ja II:n, 
Satakunnan Tykistörykmen-
tin ja Tykistöprikaatin aikais-
ta perinnemateriaalia, muun 
muassa KTR I:n vapaussodan 
aikaisista ansioista saama Va-
paudenristi, jota ennen van-
haan kannettiin perinnetykin 
kilvessä juhlapäivinä.

Perinteet velvoittavat!

Matti Soini
puheenjohtaja
Pohjankankaan Tykistökilta ry

Tykistöprikaatin Kilta kantaa nyt nimeä 
Pohjankankaan Tykistökilta

Killan ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimi killan puheenjohtaja, everstiluutnantti evp Matti Soini 
ja sihteerinä killan sihteeri FM Tuomas Rantala. Kuvat: Sirkka Ojala.

KTR I:n vapaussodan aikaisista 
ansioista saama Vapaudenristi

Ajoneuvotykit

Venäläisestä 2S35 Koalitsija 
-panssarihaupitsista on kehi-
tetty ajoneuvotykkiversio. Sen 
alustana on neliakselinen Kamaz 
6550 -maastokuorma-auto. Sen 
päälle on asennettu 2S35:n 
automatisoitu, miehittämätön 
torni. Tyyppimerkinnältään se 
on 2S35-1 Koalitsiya-SV-KSh. 
Rakettiammuksen pisin kantama 
on 70 km, kun se ranskalaisella 
CAESARilla on 55 km. Perintei-
sillä ammuksilla kantama on 40 
km. (http://www.defense-house.
com/defense-news / June 24, 
2016)

Korealainen Hanwha Techwin 
esitteli Eurosatory-näyttelyssä 
kesäkuussa 155 mm K9-pans-
sarihaupitsia. Kranaatti ladataan 
automaattisesti ja panos sen 
jälkeen manuaalisesti. Aseella 
voidaan ampua 3 laukausta 15 
sekunnissa. Vaunuun mahtuu 48 
laukausta. (http://www.janes.com/
article/61306/, 14 June 2016)

Intian päätös hankkia 100 kpl 
eteläkorealaisen Hanwha-yhtiön 
155 mm K9-panssarihaupitseja 
tyyppimerkinnällä K9 Vajra-T 
on askelta lähempänä toteutu-
mista, kun hintaneuvotteluissa 
saavutettiin ratkaisu. Myös Suomi 
käy neuvotteluja Etelä-Korean 
kanssa käytettyjen K9-panssari-
haupitsien hankkimisesta. Korea-
lainen Hanwha-yhtiö neuvottelee 
myös noin 100 aseen myynnistä 
aasialaiselle valtiolle. (http://
defence-blog.com July 5 2016, 
June 20 2016)

K9 Vajra-T Goan asemessuil-
la (http://defence-blog.com 
5.7.2016)

Tulenjohtovälineet

Nimeämätön NATO-maa on 
tilannut ranskalaiselta Sagem-
yhtiöltä yli 200 kpl JIM-LR –
maalinpaikantamislaitteita. Tilaus 
sisältää myös kaukokäyttölaittei-
ta. (Military Technology 5/2016)
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös vuoden 2017 merkkipäivät ja merkkipäiviin tul-
leet 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.

Numeron 4/2016 aineistopäivä on 1.11.2016 ja ilmestymisviikko 49 (9.12.)

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:

 HALLITUKSEN TULEVIA
KOKOUKSIA SEKÄ SYYSKOKOUS
Hallituksen kokous 6/2016 
13.10.2016 klo 12.30, Döbelninkatu 
2, Helsinki 
Hallituksen kokous 7/2016 
29.10.2016 klo 9.30-11.00, Museo 
Militaria, Vanhankaupunginkatu 19, 
13100 Hämeenlinna
Tykkimiehet ry:n syyskokous
29.10.2016 klo 11.00–12.30
Kokouspaikka: Museo Militaria, Van-
hankaupunginkatu 19, Hämeenlinna.
Hallituksen kokous 8/2016 
13.12.2016 klo 11.00-13.00, Museo 
Militaria, Vanhankaupunginkatu 19, 
13100 Hämeenlinna

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp 
050 325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Kari Halonen, Kasavuorentie 16 
A 3, 02700 KAUNIAINEN, mp 040 575 
9966, kari.halonen(at)kolumbus.fi 
Yhdistyksen internetsivut:  
www.tykkimiehet.fi 
Pankkiyhteys: Nordea, FI98 2124 1800 
0110 53

Suomen 
Kenttätykistön 
Säätiö 

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

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Tykistöllisiä syksyn tapahtumia:
17.10.2016 Kartat ja Koordinaatit (MPK 
kurssi nro: 1700 16 12033)
Perustason kurssi kaikille. Kartan käyttä-

minen ja koordinaattien lukeminen sekä 
ilmoittaminen eteenpäin on jokaisen so-
tilaan perustaito. Vaikka MGRS ei olisi 
tuttu tai asiat ovat päässeet vain unohtu-
maan, tervetuloa kertaamaan perusasioita!
Paikka: Tuusula, ilta klo 18.00 – 21.00
19.10.2016 Kenttätykistökerhon ja Uu-
denmaan Tykistökillan pistoolimestaruus-
kilpailu 
Aika: Ke 19.10 klo.16.30 – 18.30 
Paikka: HRUP:n ampumarata Töölö 
Ilmoittautuminen: jyrppy(at)hotmail.com 
ma 17.10. mennessä. 
Tulevia epäsuorantulen kursseja - syksy 
2016
KT-kerhon ja Uudenmaan tykistökillan 
jäsenten yhteinen pistoolimestaruuskil-
pailu järjestetään piirin ampumaradal-
la ”luolassa”. Et tarvitse omaa asetta vaan 
kilpailu tapahtuu järjestäjien tarjoamalla 
kalustolla (Glock 17 - 9mm). Riittää kun 
tulet radalle klo 16.30-18.00 välisenä ai-
kana. Lisätiedot: Jyri Vilamo, jyrppy(at)
hotmail.com tai 040 1468424 
22.10.2016 Reserviläisjohtaja 1 (MPK 
kurssi nro: 1700 16 12010)
Johtamiskoulutuksen peruskurssi. Kaik-
ki reserviläiset ovat tervetulleita sotilasar-
voon tai aselajiin katsomatta. Luvassa on 
tiivis kokonaisuus johtamisesta niin soti-
las- kuin siviiliympäristössä.
Paikka: Tuusula

17.11. Kenttätykistökerhon ja Uuden-
maan Tykistökillan vuosikokoukset
Aika: To 17.11.2016 
Paikka: Döbelninkadun auditorio

KOKOUSKUTSU 
17.11.2016 kello 18:30 alkaen pide-
tään Kenttätykistökerho ry:n vuosiko-
kous ja välittömästi tämän jälkeen Uu-
denmaan Tykistökilta ry:n vuosikokous 
maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa 
osoitteessa Döbelninkatu 2. Kokouk-
sissa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa. 
Yhdistysten hallitus 

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt vuonna 2016: 
Janne Hänninen - PJ puheenjohtaja(at)
ktkerho.fi , Puh: 045 180 8170, Oskari 
Matilainen - VPJ, Aki Mäkirinta - Sih-
teeri sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick Hjelt - 
rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä 
Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön Kilta jakoi 16.6.2016 Jääkäritykistörykmentistä kotiutuneelle kokelas Juho 
Lahtiselle killan pronssisen plaketin ja killan stipendin.  Palkintoa luovuttamassa olivat (vas.) 
Killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari,  Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Järvi ja 
Jääkäritykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jukka Nurmi.
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Jääkäritykistön 
Kilta ry

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)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönka-
tu 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 Tero Viiru, mp 
0405014387,
Killan sähköposti: kilta(at)kaithkil-
ta.fi , jäsensihteeri Ville Tuovinen, 
jasensihteeri(at)kaithkilta.fi . Hallitus: 
hallitus(at)kaithkilta.fi 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Syyskokous ja Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivä 28.10. 
Syyskokous pidetään Pahkajärvellä 28.10. 
klo 10.00. Kokoontuminen pääportin py-
säköintialueelle, josta bussikuljetus Pah-
kajärvelle lähtee klo 9.30. Kokouksen 
jälkeen seuraamme perinnepäivän ohjel-
maa. Rykmentti viettää perinnepäiväänsä 
työn merkeissä. Nautimme lounaan klo 
11.00 ja sen jälkeen kuulemme tykistön-
tarkastaja eversti Pasi Pasivirran juhlaesi-
telmän. Tämän jälkeen siirrymme seuraa-
maan ammuntoja. Tilaisuus päättyy noin 
klo 14.

KOKOUSKUTSU 
Syyskokous Pahkajärvellä perjantai-
na 28.10.2016 klo 10.00. Kokoukses-
sa ovat esillä sääntömääräiset syysko-
kousasiat. Kokouksen jälkeen seuraa 
perinnepäivän ohjelma. Ilmoittautumi-
set 24.10. mennessä puhelimella 0299 
432418. Varustus: säänmukainen ul-
koiluvarustus. Tervetuloa. Hallitus

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 Karja-
lan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja –
lehdissä sekä killan kotisivuilla osoittees-
sa www.karjalantykistokilta.fi . Jäsentiedo-
te lähetetään kaikille jäsenille maaliskuun 
aikana.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteiden myynti Lappeenrannas-
sa: ERÄSAIMAA osoite Kievarinkatu 5, 
53100 Lappeenranta. Kiltatuotteita voi 
tiedustella myös hallituksen jäseniltä ja 
killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Varapuheen-
johtaja Erkki Rika, mp 040 5478442. 
Yleissihteeri Sini Timonen, mp 040 
755 0575, yleissihteeri(at)karjalan
tykistokilta.fi , Jäsensihteeri Maija Leski-
nen, Haukjärventie 96, 46230 Valkeala, 
jasensihteeri(at)karjalantykistokilta.fi . Ta-
loudenhoitaja Olli Puhakka, Tiedotus-
vastaava Lasse Valjakka, Varastovastaa-
va Hilla Puhakka. Hallituksen muut jä-
senet: 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, Petäjäkatu 
27, 15900 Lahti, 
mp 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Ku-
ningattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, 
ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Manka-
lintie 10, 50200 Mikkeli, 050 500 177 
617, r.pontinen(at)surffi .fi . Varapuheen-
johtaja Alpo Leinonen, Mäntypöllinku-
ja 6 N, 50170 Mikkeli, 044 055 5195, 
alpoe.leinonen(at)gmail.com. Sihteeri 
Sep po Pirinen, Karkialammentie 1, 
50150 Mikkeli, mp 040 7444 131, seppo.
pirinen(at)surffi .fi . Rahastonhoitaja Mir-
ja Kauppinen, Anselminkuja 1, 50600 
Mikkeli, mirja.a.kauppinen(at)gmail.com. 
Killan kotisivut ovat osoitteessa 
www.mikkelintykistokilta.fi  

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrinpol-
ku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 8297, 
veijo.walkky(at)gmail.com. Jäsenasiat: Jo-
hannes Ryymin, Tanhukaari 2 A 17, 
40520 Jyväskylä, mp 0400 762 407, 
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 
Saarinen, Pälsintie 161, 12630 Sajanie-
mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Lauri Gisselberg, 
Karakatu 12 B 10 11120 Riihimäki, kp 
(019) 734 117, mp 0505246316, lasse.
gisselberg(at)elisanet.fi . Killan verkkosivut 
löytyvät osoitteesta www.riihitykki.fi  
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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 vå-
ra hemsidor: www.gillesartilleristerna.com  
och www.mulliradio.net

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

POHJANKANKAAN TYKISTÖ-
KILTA RY:N VUOSIPÄIVÄ JA 
SYYSKOKOUS NIINISALON 
VARUSKUNTAKERHOLLA 
LAUANTAINA 15.10.2016
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n vuo-
sipäivää vietetään perinteisin menoin 
Niinisalossa lauantaina
15. päivänä lokakuuta.
Tilaisuus alkaa seppeleenlaskulla Talvi-
sodan muistomerkillä klo 11.30.
Keittolounas on tarjolla varuskuntaker-
holla klo 12.00 alkaen.
Vuosipäivän tilaisuus alkaa varuskunta-
kerhon juhlasalissa klo 13.30.
Ohjelmassa on mm. musiikkia (Laivas-
ton soittokunta) ja Kankaanpään Nais-
voimistelijoiden esitys.
Tilaisuuden jälkeen järjestetään kahvi-
tarjoilu varuskuntakerhon tiloissa.
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n syys-
kokous alkaa kahvitarjoilun jälkeen n. 
klo 15.00
Ilmoittautumiset jäsenkilloittain 
10.10. mennessä pääkillan sihteeri 
Tuomas Rantalalle.

Tumma puku, kunniamerkit
TERVETULOA!

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Soini, Uotsolantie 
39 A 1, 38460 Sastamala, mp 045 851 
4148, mattitj.soini(at)gmail.com. Varapu-
heenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräalhon-
tie 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, Jäkä-
läkatu 5, 38700 Kankaanpää, mp 044 530 
5943, hannu.vettenranta(at)dnainternet.net
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi  

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Pe-
räalhontie 25, 29350 Palus, mp. 044 
2100 572, kalevi.virtanen(at)dnainter-
net.net. Sihteeri/rahastonhoitaja Pert-
ti Onniselkä, Aarnintie 26, 28370 Po-
ri, pk (02)6355 448, mp 0500 590 409, 
pertti.onniselka(at)happyback.fi . Jäsensih-
teeri Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistik-
ko 43 B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, 
vesa.niemenmaa(at)fudoshin.fi .

Turun Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Orvo Haavisto, Itäpellon-
tie 26, 20300 Turku, mp 050 376 0371, 
haaviorv(at)gmail.com. Sihteeri Päivi 
Pansio, Petäjätie 1 e, 24260 Salo, mp 040 
779 3059, paivi.pansio(at)gmail.com. Jä-
senkirjuri Seppo Lerkki, Seikeläntie 91, 
21250 Masku, mp 0500 784 124, seppo.
lerkki@dnainternet.net.
Killan verkkosivut: 
www.turunseuduntykistokilta.com

Vammalan Seudun Tykistökilta

KOKOUSKUTSU
Vammalan Seudun Tykistökillan 
syyskokous pidetään perjantaina 
11.11.2016 klo 19.00 alkaen Sirkka ja 
Matti Niemen luona Rautajoen karta-
nossa (Rautajoentie 65, 38210 Sasta-
mala).
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Tervetuloa!
Hallitus

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rautajoentie 
65, 38210 Sastamala, pk (03) 5115077, 
pt (03) 5124600, mp 0500-631431, mat-
ti.niemi(at)niementehtaat.fi . Sihteeri Tuo-
mas 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

Pohjankankaan Tykistökillan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, Un-
tamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp 044 
021 0549, mpt 0405244373, sepporh(at)

gmail.com. Varapuheenjohtaja Arvo Ha-
kamaa, Ruukintie, 60120 Seinäjoki, 
Kunniapuheenjohtaja Antti Vainio, Siipi-
pyöränkatu 29 B Seinäjoki, Sihteeri Aki 
Kinnunen Pultrantie 55, 60120 Seinä-
joki, mp 0400 666343, aki.kinnunen(at)
marttilankortteeri.fi  Jäsensihteeri ja ra-
hastonhoitaja Samuli Niinistö, Ilkantie 
16, 60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 
931, mp 040 7720437, samuli.niinisto(at)
netikka.fi 

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

SYYSKOKOUSKUTSU
Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n 
syyskokous pidetään 8.11.2016.
Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa 
klo 18.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.
Porin Prikaatin edustaja esitelmöi ajan-
kohtaisista asioista.
Tervetuloa!
Hallitus

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pauli Huhtamaa, Sil-
mäkkeentie 9, 38720 Vihteljärvi, mpt 
040 199 4220, mpk 044 578 7045, pau-
li.huhtamaa(at)sataedu.fi , Sihteeri Es-
ko Isohannu, Ratakistonkatu 29 A 2, 
33300 Tampere, mp 050 550 9420, esko.
isohannu(at)kuntke.fi , Rahastonhoitaja Ja-
ri Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kankaan-
pää, 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 Kier-
tokatu 10 as 13, 28130 Pori, mp 044 
701 1860, kalle.salonen(at)pori.fi . Sihtee-
ri Toivo Vanhanen, Niittykulmantie 5 as 
12, 00440 Helsinki, mp 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)welho.com, Rahaston-
hoitaja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 
A 1, 21100 Naantali, mp 040 5108499, 
mika.aarnio(at)utu.fi  
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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. Mihin sotaan liittyvät paikkakunnat Salmi, Ruona ja Juutas?
a) 30-vuotiseen sotaan  b) Suomen sotaan  c) Lapin sotaan

2. Keitä olivat Georg Bonsdorff ja Edvard af Forsselles?
a) suomalaisia tykistön kenraaleja  b) Suomen sodan sotapäälli-
köitä  c) ruotsalaisia tykistöupseereita

3. Milloin kehitettiin ranskalaiseen 75 mm tykkiin joustolaite?
a) 1870-luvulla  b) 1890-luvulla  c) 1920-luvulla

4. Mihin maahan suuntautui Vilho Petter Nenosen matka hänen 
lähtiessään hankkimaan tykkejä itsenäisyyspäivänä 1939?  
a) Saksaan  b) Ranskaan  c) Amerikkaan

5. Milloin hevosvetoinen tykistö osallistui viimeisen kerran 
Rovajärven leirille?
a) kesällä 1966  b) talvella 1971  c) kesällä 1969

6. Koska järjestettiin viimeinen perinteinen ns. kaamosleiri 
Rovajärvellä?
a) marraskuussa 1986  b) marraskuussa 1990 
c) marraskuussa 1996 

7. Kuinka monta erimallista jäykkälavettista tykkiä on kenttä-
tykistöllä Suomessa ollut käytössä?
a) 8  b) 10  c) 14

8. Kuka toimi tykistön tarkastajana vuosina 1919–1920?
a) tykistönkenraali V.P. Nenonen  b) kenraaliluutnantti 
K.O. Kivekäs  c) kenraalimajuri V.V. Svanström

9. Mikä oli suomalaisten ja venäläisten tykkimäärän suhde 
talvisodan alkaessa marraskuussa 1939?
a) 1:10  b) 1:15  c) 1:20

10. Mihin kouluhaaran liittyy tykistön käyttämä väline, jonka 
lyhenne MPL-15?
a) tuliasema  b) tulenjohto  c) viesti

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

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:
Helsinki: Toivo Vanhanen, Niittykulmantie 5 as 12, 00440 
Helsinki, mp 040 5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 38700 Kankaan-
pää, mp 040 5239282, pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Eija Koskenniemi-Saarivirta, Länsipuisto18 A 1, 
28100 Pori, mp.050 525 6953, eija(at)satakuulo.fi  
Tampere: Veikko Rantaniemi, Sammonkatu 18 A 4, 33540 
Tampere, mp 040 580 2400, veikko_r(at)hotmail.com 
Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisenranta 2, 21620 Kuusisto, 
mp 041 538 0444, juha.kangasniemi(at)runosmäenlampo.fi  
Joukkoyks ikkö: Kilta vaalii Mittauspatteriston, Tiedustelu-
patteriston ja Topografi kunnan perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoitteessa: http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoitteesi jäsen-
rekisteriin.

Tampereen Seudun 
Tykistökilta ry

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

Tulikomentoja-lehtien 
verkkoversiot ja lehden tiedot 

löytyvät sivustolta: 
www.tykkimiehet.fi 

vve

ww
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Tuntematon sotilas -elokuvaan
Raskas patteristo 1:n 
perinnetykkitoimintaa

Ensi vuoden lokakuussa en-
si-iltansa saa uusi, Aku Lou-
himiehen ohjaama elokuva 
Tuntematon sotilas. Eloku-
van kuvaukset aloitettiin ke-
säkuun alussa Haminassa, ja 
heinäkuun toisena viikonlop-
puna elokuvaan tulevaa ras-
kasta tykkitoimintaa kuvat-
tiin Etelä-Pohjanmaalla Ku-
rikassa. 

– Kaikki alkoi viime vuo-
den elokuussa, jolloin ohjaa-
ja Aku Louhimies saapui Ku-
rikan Ikariin katsomaan Ras-
kas patteristo 1:n historiallisen 
asemaanajonäytöksen kenraa-
liharjoitusta. 

– Näkemästään vakuuttu-
nut ohjaaja ilmaisi aika pian, 
että tykit halutaan elokuvaan, 
Raskas patteristo 1:n historia-
toimikunnan puheenjohta-
ja, kurikkalaislähtöinen Tuo-
mo Aho sanoo. Elokuvan tyk-
kikohtauksien yksityiskohtia 
käytiin läpi syksystä kevääseen 
ja konkreettiset askelmerkit 
sovittiin kesällä.

Tuomo Aho järjesti Kurik-
kaan tykki- ja ajoneuvokalus-
ton sekä esiintyjät. Tuotanto-
yhtiön oman väen lisäksi pai-
kalla oli viitisenkymmentä 
Raskas patteristo 1:n perinne-
joukon aktiivia ja muuta avus-
tajaa. Kuvauspaikkana oli sa-

ma alue Ikarin teollisuusalu-
eella, jonne oli rakennettu ty-
kistön tuliaseman kulissit vuo-
den takaista historiallista ase-
maanajonäytöstä varten.  

Ahon mukaan alue palve-
li hyvin myös elokuvan kuva-
uksia.

– Elokuvaa varten paikal-
le ei tarvinnutkaan tehdä enää 
sen suurempia lavasteita. 

– Tilanne näytti hyvin ai-
dolta. Koska rakenteet oli teh-
ty vuosi sitten, ne näyttivät sil-
tä, kuin sodassa olisi oltu jo 
jonkin aikaa. 

– Kuvakulmat pystyttiin 
valitsemaan niin, etteivät ra-
kennukset tai tiet näkyneet 
taustalla. 

Aamuvarhaisesta iltamyö-
hään kestäneen kuvauspäivän 
aikana kuvattiin Ahon mu-
kaan ”monenlaista tykkitoi-
mintaa usealta kantilta”. Ku-
vausten yksityiskohdat ovat 
vielä salaisia, eikä niiden pe-
rusteella voi sanoa, mitä elo-
kuvassa nähdään.

– Lopullinen työ tehdään 
kuitenkin vasta leikkauspöy-
dällä, Aho muistuttaa. Paikal-
la oli myös elokuvan näytteli-
jöitä, mutta hän ei voi kertoa, 
keitä he olivat.

Tuomo Ahon mielestä Tun-
temattoman sotilaan kuvauk-

siin osallistuminen on ollut 
antoisaa. 

– On ollut mielenkiintois-
ta päästä mukaan näin isoon 
suomalaiseen elokuvatuotan-
toon. Raskas patteristo 1:n 
perinnetykistön miehiä on ol-
lut mukana useana kuvaus-
päivänä heti kesäkuun alusta 
saakka. Tuotantotiimin hen-
kilöt ovat huippuammattilai-
sia ja asioiden hoito on ollut 
ohjaaja Aku Louhimiehen ja 
linjatuottaja Daniel Kuitusen 
kanssa mutkatonta, Tuomo 
Aho kertoo. 

Aho pitää kuvauksia hieno-
na kunnianosoituksena tykki-
miehille ja historiallisen tykki-
toiminnan perinnetyölle. 

– Mutta onhan tämä ol-

Pyörän halkaisija on 1 300 mm ja 
metallivanteen leveys 150 mm. 
Kaiken kuntoiset pyörät huomi-
oidaan. 

Jos sinulla tai tutullasi on ko. 
pyöriä, niin ole ystävällinen ja ota 
yhteyttä Raskas patteristo 1:n 
historiatoimikunnan puheenjohta-
ja Tuomo Ahoon, 
rspsto1@gmail.com tai 
050 392 6118

lut kovin työläs projekti, sillä 
rekvisiittaa ym. täytyi organi-
soida ympäri Suomen. Kaiken 
tämän, aivan valtavan työmää-
rän jälkeen, tämä on todella 
hieno juttu. Iso kiitos kaikille 
mukaan lähteneille henkilöil-
le, automiehille sekä tahoil-
le, jotka ovat tavalla tai toisel-
la tukeneet tätä projektia, Aho 
kiittelee. 

Raskas patteristo 1:n perin-
netykistö ottaa osaa vielä myö-
hemmin syksyllä kuvattaviin 
Tuntemattoman sotilaan koh-
tauksiin, ja mahdollisesti ras-
kaan tykistön toimintaa tul-
laan kuvaamaan myös talvella. 
Tuntemattoman sotilaan tuo-
tantoyhtiö on Elokuvaosake-
yhtiö Suomi 2017 Oy.  

Etsintäkuulutus: 
155 H 17 tykin puupyöriä? 

Tuomo Aho ja 3,5 tonnia painava 155 H 17 haupitsi Tuomo Aho ja 3,5 tonnia painava 155 H 17 haupitsi 
Kurikan tykkipuistossa. Samaa tykkiä käytettiin elokuvan Kurikan tykkipuistossa. Samaa tykkiä käytettiin elokuvan 
kuvauksissa. Kuva: Anniina Aho.kuvauksissa. Kuva: Anniina Aho.
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä!
Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, 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.

Toimitus toivoo, että kaikki Killat lähettäisivät v 2017 merkkipäi-
väluettelonsa osoitteeseen kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com 
ennen seuraavaa aineistopäivää 1.11.2016.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kiltaveljet 
ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäiviään loka-
joulukuussa 2016

2.10. Jokela Rauno Niinisalo 60 v
2.10. Kokemäki Timo Kankaanpää 70 v
2.10. Miettinen Lauri Ristiina 75 v
2.10. Piirainen Jorma Sastamala 70 v
5.10. Kaijansinkko Matti Lappeenranta 50 v
5.10. Teelmäki Matti Niinisalo 70 v
7.10. Forss Markku Vesanto 70 v
15.10. Härmälä Jukka Helsinki 70 v
20.10. Satonen Arto Sastamala 50 v
21.10 Lindström Jan Markus Heinola kk 50 v
22.10 Saarinen Pentti Hämeenlinna 90 v
26.10. Palmen Niilo Espoo 90 v
29.10. Haapasalo Seppo Kotka 80 v
1.11. Anttila Arto Kankaanpää 75 v
4.11. Kivimäki Einari Kilvakkala 75 v
4.11. Turunen Alpo Lappeenranta 70 v
7.11. Knuutila Asko Lavia 60 v
8.11 Tamminen Aimo Kerava 90 v
11.11. Korpikallio Matti Anttola 85 v
12.11. Savolainen Väinö Jämijärvi 60 v
12.11 Vainio Kari Juhani Helsinki 70 v
14.11. Koivu Juhani Hämeenlinna 80 v
15.11. Myllylä Pertti Kankaanpää 75 v
15.11. Riepponen Olavi Mikkeli 90 v
18.11. Lindberg Leif Lappeenranta 70 v
19.11. Kiviniemi Lauri Kankaanpää 75 v
19.11. Piispa Heino Helsinki 70 v
26.11. Lempiäinen Paavo Kankaanpää 70 v
28.11. Niemenkari Aimo A. Oulu 80 v
28.11. Turpeinen Jouko Juuka 70 v
9.12. Tammenmaa Heikki Tuusula 75 v
10.12. Savela Oiva Oulu 80 v
11.12. Joensuu Kimmo Espoo 75 v
15.12. Valkiainen Veija Puumala 60 v
16.12. Hyvärinen Hannu Mikkeli 70 v
22.12. Varis Olavi Kankaanpää 70 v
25.12. Reinikainen Juhani Kouvola 60 v
29.12. Himanen Väinö Mäntyharju 75 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

Ota pikaisesti yhteyttä
Vuonna 2017 järjestetään uudelleen hyvän suosion 2015 
saanut Raskas Patteristo 1:n tykkinäytös. Näytös on osa 
Suomen Itsenäisyyden 100 v. juhlaohjemaa.

Näytökseen etsitään ”tykkimiehiä” esiintymään useis-
sa eri rooleissa. Ikärajaa ei ole. Näytöstä tullaan harjoitte-
lemaan MPK:n kursseina vuoden 2016 marraskuussa sekä 
2017 keväällä ja kesällä.

Jos olet kiinnostunut ottamaan osaa juhlavuoden tykki-
näytökseen ja harjoituksiin, niin ota pikaisesti yhteyttä Ras-
kas patteristo 1:n historiatoimikunnan puheenjohtaja Tuo-
mo Ahoon, rspsto1@gmail.com tai 050 392 6118
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Ensimmäinen pitempi tauko-
paikka oli lähellä Tikkakoskea 
oleva Ränssin Kievari. Siel-
lä nautimme päivän lounaan. 
Paikka suorastaan kuhisi his-
toriaa. Suuri hirsirakennus oli 
1800-luvun alkuajoilta hyvin 
säilynyt vanha kievari. Pitopöy-
dässä oli varmaan yli kaksikym-
mentä eri lajia suuhun panta-
vaa. Pääruokana ollut karjalan-
paisti oli mahtavan hyvin hau-
dutettu. Se suorastaan hajosi 
haarukan alla ja suli suuhun. 
Niinhän siinä kävi, että useim-
mat söivät itsensä ”ähkyyn”.

Lounaan jälkeen oli vuo-
rossa Suomen Ilmavoimamu-
seo Tikkakoskella. Meille oli 
varattu opastettu museokier-
ros amanuenssi Mikko Kyl-
mälän johdolla. Mikko vastaa 
museon näytteillepanosta, to-
sin hän kertoi toimenkuvan-
sa olevan lumenluonnista aina 
lentokoneiden sijoitteluihin 
asti. Kierros alkoi vanhimmas-
ta kapinan aikaisesta koneesta 
edeten aina venäläiseen, Suo-
messakin käytössä olleeseen 
Mig 21 Bis -joka sään hävittä-
jään saakka.  Esitys oli todel-

la mielenkiintoinen. Se valotti 
ilmailuhistoriaa erikoisien ta-
pahtumien kautta. Opas ker-
toi sota-ajan ilmailuvoitoista 
elävästi. Saatiin kuulla monta 
tarinaa sen ajan tapahtumista 
ja siitä, millaisilla koneilla nii-
tä oli tehty. Esityksestä kävivät 
selville sekä onnistuneet kone-
hankinnat että täysin epäon-
nistuneet. Suomen ensimmäi-
nen koulutussuihkukone de 

Havilland Vampire Mk 52 oli 
myös hyvin esillä, samoin kuin 
paljon erilaisia lentokoneen 
moottoreita. Kyllä tekniikka 
on kehittynyt huikeasti ilmai-
lun alkuajoista tähän päivään.

Matka jatkui Ähtäriin. Seu-
raava kohde oli majoittautumi-
nen. 40-vuotias hotelli Mesi-
kämmen otti meidät lämmöl-
lä vastaan. Jokaisesta huoneesta 
oli kaunis näköala ulos tyynelle 

Karjalan tykistökiltalaiset 
Tikkakoskella ja Ähtärissä
L. LAURILA

Karjalan tykistökilta teki mielenkiintoisen retken 19.–20. toukokuuta 2016 Suomen Ilmavoima-
museoon Tikkakoskelle ja 1. Logis  ikkarykmen  n toimipaikaan Ähtärin Asevarikolle. Kaunis kesä-
aamu. Lähdimme ajelemaan koh   Tikkakoskea. Mukaan oli lähtenyt perä   26 innokasta matkaajaa 
Lappeenrannan, Kouvolan ja Mikkelin alueelta.

järvelle. Ilta vietettiin saunan ja 
päivällisen merkeissä. Taisi sii-
nä mennä alas muutama ”kup-
ponenkin” miellyttävän seurus-
telun merkeissä.

Aamiaisen jälkeen lähdim-
me Ähtärin varikon suuntaan. 
Matka ei ollutkaan kuin muu-
taman minuutin mittainen. 
Oppaana oli jo portilla vastas-
sa ollut varastonhoitaja Rauno 
Halla-aho. Ensimmäiseksi hän 

Matkalaiset ja varastonhoitaja Rauno Halla-aho (keskellä).

 Ilmailumuseon näyttelyhalli.
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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

komensi kaikki kamerat ja kän-
nykät pois näkyviltä. Yhtään 
kuvaa ei saanut alueelta ottaa. 
Sinänsä teimme historiaa, sil-
lä varaston hoitaja kertoi, että 
olimme varmasti viimeinen kil-
taryhmä, joka yleensä alueelle 
pääsee tutustumaan. Lähdim-
me ajamaan omalla linja-autol-
la kapeita sorateitä pitkin. He-
ti aluksi loikkasi nuori hirven 
mullikka eteemme ja pouk-
koili siinä aikansa, kunnes äly-
si siirtyä metsän puolelle. Va-
rikkoalueen etuosakin on val-
tavan iso, järven rannalla oleva 
alue. Varikolla tuhotaan muun 
muassa käyttämättä jääneitä ja 
vanhentuneita a-tarvikkeita.

Siirryimme varsinaiselle va-
rastointialueelle. Suuren korpi-
alueen keskellä sijaitsee paljon 
erilaisia rakennuksia. Vanhois-
ta peltiparakeista aina moder-
neihin maanalusbunkkerihin 
saakka. Alueella on myös tu-
hottavien räjähteiden hävitys-
alue.  Pääsimme käymään yh-
dessä bunkkerissa. Loiva maa-
kumpare kaareutui maastoon 
sopivasti. Kolme ovea avautui 
kevyesti. Oppaamme kertoi, 
että jos onnettomuus tapahtuu, 
jää se aina tähän yhteen varas-
toon. Sivuseinät ovat paksua 
teräsbetonivalua, joka ohennee 
kattoon päin. Siis räjähdyspai-
ne suuntautuu aina ylöspäin. 
Lisäksi jokaista bunkkeria ym-
päröi korkea maavalli. Varas-
tossa säilytettiin erilaisia ampu-
matarvikkeita.

Kysyttäessä, miten nopeasti 
kyseiset tarvikkeet ovat hälytys-
joukoilla, vastasi hoitaja erään 
hälytysharjoituksen aikana hei-
dän olleen kuormien kanssa 
määrätyssä paikassa jo ennen 
kuin joukot ehtivät sinne. 

Varikkoalue on erittäin hy-
vin suojattu joka puolelta, ja 
nykyaikainen tekniikka helpot-
taa alueen valvontaa. Kierrok-
sen lopuksi Halla-aho ojensi 
jokaiselle Ähtärin Varikon his-
toriikkiteoksen, ja sai itse vas-
taanottaa Karjalan Tykistöä 90 
vuotta -teoksen matkalaisilta. 
Söimme vielä maukkaan lou-
naan alueen ruokalassa ennen 
kotiinpaluuta. 

Kiitokset isännille mielen-
kiintoisista vierailuista.  
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Julistusta, sielunhoitoa, valistusta – 
Kenttätykistörykmentti 3:n kenttäehtoollisvälineet
TEKSTI: SAMUEL FABRIN, KUVA: SIRKKA OJALA

Puolustusvoimissa harjoitettu 
kirkollinen työ on pieneltä osin 
esillä myös Museo Militarian 
laajassa perusnäyttelyssä. Näyt-
telyrakennuksen toisen kerrok-
sen talvisotaosiossa siitä ker-
tovat kenttäehtoollisvälineet. 
1920-luvun alussa Kenttäty-
kistörykmentti 3:n hengellistä 
työtä varten valmistetut ehtool-
lisvälineet olivat käytössä vielä 
talvi- ja jatkosodan aikana.  

Kirkollisesta työn 
alkuvaiheista 
Puolustusvoimissa…
Kirkollisen työn itsenäisen 
Suomen armeijassa katsotaan 
virallisesti alkaneen 31.3.1918, 
kun asessori Hjalmar Svan-
berg esitteli ylipäällikkö C. G. 
Mannerheimille suunnitel-
man kenttäpappien toiminnan 
järjestämiseksi. Vapaaehtoisia 
seurakuntapappeja toimi kui-
tenkin valkoisessa armeijassa 
sielunhoitotyössä jo aiemmin 
talvella, ja enimmillään heitä 

oli 50. ”Armeijan esipappina” 
toiminut Svanberg luopui teh-
tävistään syksyllä 1918, jolloin 
hänen seuraajakseen virkani-
mikkeellä sotarovasti tuli Nils 
Malin. Kenttäpiispan virka pe-
rustettiin vasta jatkosodan ai-
kana vuonna 1941. 

Sotilaspappien määrä oli 
1920-luvun alkupuolella noin 
30. Lisäksi perustettiin orto-
doksisen matkasaarnaajan vir-
ka. Suhtautuminen kirkolli-
seen työhön joukko-osastois-
sa vaihteli. Kielteistäkin asen-
netta esiintyi etenkin, kun toi-
minta ei ollut vielä löytänyt 
vakiintuneita uomiaan. Alku-
vaiheen suhtautumistavoista 
kertoo toteamus sotilaspappi-
en kokouksessa Viipurissa syk-
syllä 1919:

”Yleensä annetaan joukko-
osastoissa arvoa papille; toiset 
uskonnon vuoksi, toiset sivistyk-
sen vuoksi, toiset pitävät pappia 
tarpeellisena punaisuutta hillit-
semään, toisten mielestä pappi 

on välttämätön paha armeijas-
sa.” (Kronlund 1988, 257)

Ajan myötä sotilaspappi-
en asema selkiytyi ja vakiin-
tui osaksi joukko-osastojen 
toimintaa. Sotilaspappien oh-
jesääntö laadittiin vuonna 
1924. Sen mukaan tehtävänä 
oli ”henkinen hoito ja valvon-
ta” sotaväessä. 1920-luvulla 
sotilaspapeilla oli laaja kansan-
sivistyksellinen tehtävä, johon 
kuului julistuksen, opetuksen, 
sielunhoidon sekä kirjasto- ja 
sotilaskotityön lisäksi jopa lu-
kemisen ja kirjoittamisen ope-
tusta varusmiehille. 

… ja Kenttätykistö-
rykmentti 3:ssa 
”Kenttä-Tykistörykment-
ti N:o 3:n” muodostaminen 
aloitettiin ylipäällikön käs-
kyllä 19.10.1918. Rykmen-
tin rungoksi irrotettiin KTR 
1:n I patteristo Lappeenran-
nassa. Ensimmäiset varusmie-
het astuivat palvelukseen uu-

teen rykmenttiin huhtikuus-
sa 1919. Ensimmäinen kanta-
henkilökunnan ja varusmies-
ten valistustyöstä ja sielunhoi-
dosta vastannut rykmentin-
pastori oli 1.12.1919 alkaen 
Emil Huupponen. Hän toi-
mi rykmentissä toukokuuhun 
1922 asti, joten kenttäehtool-
lisvälineistö hankittiin hänen 
toimikaudellaan – ehtoollis-
maljassa on kaiverrus ”Kent-
tätykistörykmentti 3 1921”. 
Suomen Kultaseppä Osakeyh-
tiön valmistamaan kokonai-
suuteen kuuluvat sametilla 
vuorattu laukku, ehtoollismal-
ja ja pieni kenttäehtoollisviini-
pullo sekä ehtoollisleipärasia ja 
-lautanen. 

KTR 3:ssa kirkollista työ-
tä vaikeutti se, että rykment-
ti toimi pitkään hajallaan: 
vuonna 1920 Lappeenrannas-
ta Viipuriin siirtyneen ryk-
mentin yksi patteristo toimi 
vuosina 1922–1934 Mikke-
lissä. Rykmentinpastorit vaih-

Museo
esineet 
kertovat 
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tuivat varsin usein, ja asevel-
vollisten pappien ammattitai-
toa jouduttiin hyödyntämään 
varsin usein. Lopulta tilanne 
helpottui myös pappien työn 
suhteen. KTR 3:n luutnant-
ti Antero Hurme kirjoittaa 
rykmentin vaiheista kertovassa 
teoksessaan:

”Pastoreista rikkain vuosi 
lienee ollut vuosi 1934, jonka 
aikana kokonaista viisi viran-
hoitajaa tarvittiin työtä suorit-
tamaan. Mainitusta vuodesta 
lähtien alkoi rykmentin vaiheis-
sa eräänlainen ehyempi kau-
si senvuoksi, että 1.5.34 siirtyi 
sielunhoidollisesti rykmenttiin 
liitettynä ollut Viestipataljoona 
2 pois Riihimäeltä, minkä jäl-
keen rykmentti kokonaisuudes-
saan on voitu sijoittaa samaan 
varuskuntaan. Mikä etu tästä 
on koitunut myös pastorin työn 
yhtenäisyyteen, on sanomatta-
kin selvää.” (Hurme 1938, 67)

Varusmiesten sielunelämään 
liittyvät haasteet olivat sotilas-
papistolla silti arkipäivää:

”Asevelvollisuusajan lyhyy-
destä johtuen pyrkii varusmies-
ten sielunhoitokin saamaan 
eräänlaisen summittaisen luon-
teen, jolloin yksilöllinen sielun-
hoito, sairaita ja arestilaisia lu-
kuunottamatta, on aina vaaras-
sa jäädä pinnalliseksi. Lisäksi 
nuori mies asevelvollisuusiässä 
on sisimpäänsä nähden usein 
liian sulkeutunut, joten hänen 
sielunhoitonsa vaatii etupääs-
sä vain kylväjän uskollisuutta.” 
(Hurme 1938, 66)

Lyhyinkin miehistön palve-
lusaika oli nykyiseen verrattuna 
tosin tuohon aikaan pitkä, 350 
vuorokautta. Reservin aliupsee-
reiksi ja upseereiksi koulutetta-
vat palvelivat vuoden 1932 ase-
velvollisuuslain mukaan 440 
vuorokautta. ”Sisimpäänsä 
nähden sulkeutuminen” lienee 
aina ollut monelle suomalaisel-
le tyypillinen piirre. 

Sotien ajasta 
nykypäivään
Talvisodassa toimi yli 300 lute-
rilaista ja kahdeksan ortodok-
sista sotilaspappia. Jatkosodassa 
sotilaspappien määrä oli jo yli 
500. Sotien aikana papit liik-
kuivat sotilaiden keskuudessa, 
pitivät hartauksia, jumalanpal-

veluksia ja ehtoollistilaisuuksia 
ja olivat haavoittuneiden tu-
kena. Sotilaspappien vastuulla 
oli myös kaatuneiden huolto. 
Museo Militariassa esillä ole-
vat kenttäehtoollisvälineet ovat 
olleet käytössä myös vuosina 
1939–1945. Tarkempaa tietoa 
sitä käyttäneistä sotilaspapeista 
ei kuitenkaan ole. 

Sotien jälkeen kenttäpiis-
pan johtama kirkollinen työ 
on jatkunut puolustusvoimis-
sa nykypäivään asti.  1950-lu-
vulla alettiin kouluttaa kirkol-
lisen alan varusmiehiä sotilas-
pappien apulaisiksi ja reservin 
pappeja kertausharjoituksissa. 
Vuonna 1957 alkoi kirkolli-
nen työ myös rauhanturvateh-
tävissä. Sotilaspapit toimivat 
kenttärovastin tai sotilaspas-
torin tehtävissä. Julistuksen, 
opetuksen ja sielunhoidon li-
säksi erilaiset kirkolliset toimi-
tukset kuuluvat sotilaspappi-
en tehtäviin. Lähtökohdiltaan 
työ on kirkollista, mutta vaiti-
olovelvollinen sotilaspappi on 
kaikkia varusmiehiä ja hen-
kilökuntaan kuuluvia varten 
vakaumuksesta riippumatta. 
Valmiussuunnitteluun kuulu-
vat suunnitelmat kirkollisen 
työn, sairaalasielunhoidon, so-
tavankitoiminnan sekä kaatu-
neiden huollon järjestelyistä.

KTR 3:n perinteitä vaali 
Ylämyllyllä, Oulussa ja Sodan-
kylässä toiminut Pohjanmaan 
Tykistörykmentti, joka lak-
kautettiin vuonna 1998. Sen 
perinne-esineisiin kuulunut 
kenttäehtoollisvälineistö saa-
tiin Museo Militariaan vuon-
na 2014 Pohjois-Suomen so-
tilasläänin lahjoituksena. Nyt 
se kertoo museon näyttelyssä 
kirkollisen työn pitkästä his-
toriasta Suomen puolustusvoi-
missa. 

Lähteet :
A. Hurme: Kenttätykistörykment-
ti 3:n vaiheita 1918–1938. Riihi-
mäki 1938.
Jarl Kronlund: Suomen puolustus-
laitos 1918–1939. Puolustusvoi-
mien rauhan ajan historia. WSOY. 
Porvoo 1988. 
Jyri Paulaharju: Suomen kenttäty-
kistön historia. I osa. Suomen Kent-
tätykistön Säätiö. Helsinki 1989.
Museo Militarian arkisto

Osoite: 
Museo Militaria, Tykkihalli, 
Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna

Pyhän Barbaran ilta
4.12.2016

Museo Militarian TykkihallissaMuseo Militarian Tykkihallissa
Klo 18.00–21.00 Klo 18.00–21.00 

Tykistön suojelupyhimyksenTykistön suojelupyhimyksen
Pyhän Barbaran iltaPyhän Barbaran ilta

Ilmoittautuminen 25.11.2016 mennessäIlmoittautuminen 25.11.2016 mennessä
maksamalla 40 euron illalliskortti  maksamalla 40 euron illalliskortti  

Jääkäritykistön Kilta ry:n tililleJääkäritykistön Kilta ry:n tilille
Lammin Säästöpankki Lammin Säästöpankki 
FI63 4260 0010 2237 48FI63 4260 0010 2237 48

Illalliskortti sisältää illallisen Illalliskortti sisältää illallisen 
buffetpöydästä sekä alkumaljan.buffetpöydästä sekä alkumaljan.

Asu: tumma puku, kunniamerkit Asu: tumma puku, kunniamerkit 
tai paraatipuku tai paraatipuku 

Lisätietoja antaa Jääkäritykistön Killan Lisätietoja antaa Jääkäritykistön Killan 
varapuheenjohtaja Pekka Ahonen varapuheenjohtaja Pekka Ahonen 

puh. 0500 711 140 tai puh. 0500 711 140 tai 
pv.ahonen@outlook.compv.ahonen@outlook.com

Tervetuloa Hämeenlinnaan Tervetuloa Hämeenlinnaan 
juhlimaan Pyhää Barbaraa!juhlimaan Pyhää Barbaraa!

 Jääkäritykistön Kilta ry 

Tykistötutkat

Yhdysvaltalainen Lockheed Martin on päivittänyt AN/TPQ-53 
-vastatykistötutkan ohjelmistoa, jotta sillä kykenisi tunnistamaan ja 
seuraamaan lennokkeja ja välittämään tiedon johtamisjärjestelmäl-
le. Samaan aikaan tutkalla voidaan paikantaa raketteja, tykkejä ja 
kranaatinheittimiä. Lockheed Martin odottaa saavansa luvan täy-
teen sarjavalmistukseen 70 tutkaa varten syyskuussa. Toistaiseksi 
on toimitettu yli 60 tutkaa ja tilauksia on yhteensä yli 100 tutkalle. 
(International Defence Review, August 2016)

Thaimaan Puolustusministeriö on vahvistanut, että se on vastaan-
ottamassa uutta kiinalaista RA3-tykistötutkajärjestelmää. Tutkan 
valmistaja on Norinco-yhtiö. Tutkan lisäksi kokonaisuus on varus-
tettu optisella infrapunasensorilla ja akustisella sensorijärjestel-
mällä omasuojatarkoituksiin. Pienillä ohjelmistomuutoksilla tutkalla 
voidaan kranaattien, rakettien ja ohjusten lisäksi havaita myös 
helikoptereita ja lennokkeja. (http://defence-blog.com/, 
August 9, 2016)
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Kesäkuun alussa Tykkimie-
het ry:n hallituksen jäsenet 
vierailivat tykistön tarkastaja, 
eversti Pasi Pasivirran vierai-
na Mikkelissä. Vaikka kokous-
matka olikin tällä kertaa pitkä, 
oli se kaiken vaivan arvoinen. 
Ennen varsinaista hallituksen 
kokousta saatiin nimittäin is-
tua Marskin pöytään ja kuulla 
mielenkiintoisia tarinoita Klu-
bin puheenjohtajan Mikko 
Pöyryn kertomana.

Vuonna 1898 perustettu 
Mikkelin Klubi on toiminut 
Mikkelin keskustassa kahdek-
sassa eri huoneistossa – ny-
kyisessä paikassaan kaupun-
gin keskustaan valmistuneessa 
Osuuskauppa Suur-Savon ta-
lossa kaikkein pisimään, syk-
systä 1940 alkaen. 

Nimi Marskin Klubi sai al-
kunsa jatkosodan aikana, kun 
Päämaja vuokrasi kesäkuussa 
1941 ylipäällikön, marsalk-
ka Mannerheimin käyttöön 
osan Klubin ravintolasalista 
eteisineen. Lähes neljän vuo-
den ajan ylipäällikkö lähimpi-
ne alaisineen söi Klubilla lou-

naan ja päivällisen joka päivä 
Mikkelissä ollessaan.

Mannerheimin päivit-
täiseen ruokailuseurueeseen 
kuuluivat hänen lähimmät 
työtoverinsa. Yhtenä heistä oli 
myös tykistön tarkastaja, ken-
raali Vilho Nenonen.  Ate-
riat aloitettiin täsmällisesti. 
Useimmiten ruokana oli ta-
vallista savolaista arkiruokaa, 
jos ateriaan ei osallistunut ar-
vovieraita. Alkupalana saat-
toi olla kylmää kalaa ja karja-
lanpiirakoita. Lounas aloitet-
tiin aina tasan kello 12.30, ja 
päivällinen tarjoiltiin 19.30. 
Marski saapui Päämajasta 
Klubille aina jalkaisin adju-
tanttiensa seurassa. Varmas-
ti tunnetuin marskin pöydän 
tuotteista on marskin ryyp-
py, jonka Mannerheimin ad-
jutantti Ragnar Grönvall se-
koitti akvaviitista, vermutista 
ja ginistä. Tsaarinarmeijan ta-
paan ryyppy tarjoiltiin jääkyl-
mänä ja piripintaisena. Ryyp-
py niin sanotusti puraistiin 
kolmessa osassa. Ryypyn yh-
teydessä ei pidetty puheita ei-

Marsalkka Mannerheimin pöydässä
SIRKKA OJALA

Mannerheimin päivittäinen pöytäseurue jatkosodan aikaan Mikkelin 
Klubin aterioilla. Ruokapöydän istumajärjestys oli tarkoin määritelty.

Vierailun isäntänä toiminut tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta ja Mikkelin Klubin puheenjohtaja Mikko Pöyry 
odottavat vieraiden saapumista Mikkelin Klubilla 7. kesäkuuta.
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kä lausuttu mitään toivotuk-
sia. Jos joku vieraista erehtyi 
kumoamaan ryypyn kerralla, 
antoi Mannerheim merkin ja 
lasi täytettiin uudelleen.

Ruokapöydän 
istumajärjestys oli 
tarkoin määritelty
Kalaa ja nimenomaan kuhaa 
ja muikkuja oli tarjolla usein. 
Kenraali Nenosen erityistä 
herkkua oli kalan pää. Sen si-
jaan Nenonen kieltäytyi ryy-
pystä sekä kaurapuurosta, jota 
toisinaan tarjoiltiin väliruo-
kana, marskilla kun oli usein 
vatsavaivoja monien mui-
den terveysongelmien lisäksi. 

Pöytäkeskustelun aloitti ai-
na Mannerheim ja jos hänel-
lä oli syystä tai toisesta huono 
päivä niin ruokailu tapahtui 
hiljaisuuden vallitessa. Ylei-
nen keskustelun aloitus saat-
toi olla Mannerheimin tokai-
su oikealla puolellaan istuval-
le Nenoselle: ”No herra ken-
raali mitä päivän lehdet tä-
nään kirjoittavat?” Ruokailu 
ja Nenosen kanssa seurustelu 
ja sutkauttelu olivatkin Mars-
kille virkistäviä pitkien työru-
peamien välillä.

Hallituksen jäsenet nau-
tiskelivat Klubin perinteisen 
Mannerheim-menun. Alku-
ruokana oli worschmackia, 

pääruoaksi tarjoiltiin kuhaa 
Walewska ja aterian kruunasi 
vadelmasorbetti. Myös Mars-
kin ryyppy totta kai kuului 
ateriaan. 

Maittavan aterian jälkeen 
saatiin kuulla vielä vierailun 
isännän, tarkastaja Pasivirran 
lyhyt katsaus tykistön nyky-
tilaan. Lopulta päästiin ko-
kousasioiden pariin. Päivän 
päätteeksi ennen kotimatkaa 
pieni joukko hallituksen jäse-
niä siirtyi vielä tutustumaan 
Päämajamuseon näyttelyihin. 
Erityistä kiinnostusta herätti 
pienoismalli Mikkelin pom-
mituksista sekä Marskin Pää-
majan työhuone.   

Päämajamuseosta löytyy myös Mannerheimin työhuone jatkosodan ajalta. Työpöydälle on tuotu 
perinteiseen tapaan valkoisia ruusuja 4. kesäkuuta olleen Mannerheimin syntymäpäivän johdosta.

Vedettävät tykit

 Arabiemiraattien EDT-yhtiön 
kanssa vedettävän M777-haupit-
sin osalta. Tavoitteena on mah-
dollistaa M777:n käyttöönotto 
Arabiemiraateissa sekä selvittää 
mahdollisuuksia 4-akselisen 
ajoneuvotykin kehittämiseen. 
Alustana toimisi panssaroitu 
Enigma-panssariajoneuvo. Tu-
liasemaan tultaessa tykki kään-
nettäisiin kohti tulosuuntaa. Tois-
taiseksi M777-haupitsista ei ole 
ajoneuvoversiota. Tällä hetkellä 
on käytössä 1090 vedettävää 
asetta Yhdysvaltain, Kanadan ja 
Australian asevoimissa. (http://
www.baesystems.com/en/ar-
ticle/, 9 May 2016, http://www.
janes.com/article/60097/, 
12 May 2016)

Yhdysvallat on toimittanut 
Libanonin armeijalle 40 kpl 155 
mm M198-haupitseja 9. elokuuta 
2016. Samalla toimitettiin myös 
ampumatarvikkeita, kranaatin-
heittimiä ja Humvee-ajoneuvoja. 
(http://www.janes.com/ar-
ticle/62856/, 09 August 2016)
Kommentti: M198-tykki on van-
hahko, noin 10 tonnia painava 
ase, joka on poistumassa Yh-
dysvaltain asevoimien käytöstä. 

Ajoneuvotykit

15.6.2016 mennessä yhteensä 
10 sarjavalmisteista Archer-
ajoneuvotykkiä oli toimitettu 
Ruotsin asevoimille. Kahdek-
san on vielä toimittamatta ja 
aiemmin valmistetut 6 proto- ja 
esisarjakappaletta palautetaan 
valmistajalle muutettavaksi 
sarjakappaleiden kaltaisiksi. 
Alun perin tuotantosuunnitel-
missa olleiden loppujen 24 tykin 
kohtalo on vielä epäselvä. Jos 
ne valmistetaan, ne jäänevät 
FMV:n omaisuudeksi. Se on sel-
vittänyt mahdollisuuksia niiden 
myyntiin. (http://www.janes.com/
article/61409/, 15 June 2016)

Tykistötutkat

Ruotsalaisen Saab-yhtiön 
Giraffe 4A -tutkan ensimmäiset 
toimitukset nimeämättömälle 
asiakkaalle ovat vuoden 2016 
lopussa. Tutkalla kyetään yhtä 
aikaa ilmamaalien seurantaan ja 
maasta ammuttujen ammusten 
seurannan perusteella maassa 
olevien aseiden paikannukseen. 
(Military Technology 7-8/2016)
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SIRKKA OJALA

Yleisöluennot ja teemaseminaari kuuluvat syksyyn

Museon pioneerivene Uisko kuljetti viime vuoden tapaan Hämeenlinnan Elomessujen yleisöä Vanajaveden aalloilla. Sateisesta säästä 
huolimatta jono Uiskon kyytiin oli pitkä. Venettä kuljetti tuttuun tapaan Pekka Johansson.

Museon syyskauden toiminta käynnistyi virallisesti syyskuun 
alussa, kun kuultiin syksyn ensimmäiset yleisöluennot. Syyskau-
den luentosarja tarjoaakin jälleen monipuolista tietoa ja mielen-
kiintoista kuunneltavaa historiastamme monesta eri näkövinkke-
listä. Seitsemäs lokakuuta mu seolla avataan myös uusi vaihtuva 
näyttely: Schmarden 100 vuotta – jääkäripioneerit ja pioneeriase-
lajin alku Suomessa. 

Museon uusi verkkopalvelu avautui
Heinäkuun alussa avattiin pitkään valmisteltu museon uusi verk-
kopalvelu. Palvelu löytyy tutusta osoitteesta www.museomilitaria.fi . 
Palvelun kehitystyö jatkuu edelleen, ja myöhemmin muun muas-
sa museon valokuvakokoelmaan ja esineistöön pääsee tutustumaan 

Finna-hakupalvelun kautta. Sivustolle päivitetään myös uusia ta-
rinoita ja kuvia tasaiseen tahtiin. Museon tapahtumakalenterikin 
on nyt selkeä ja helposti löydettävissä. Uuteen verkkopalveluun on 
koottu tietoa myös museon näyttelyn helmistä. 

Teemaseminaari Tykkihallissa 29.10.
Museolla järjestetään jo toisen kerran syksyinen teemaseminaari. 
Seminaarin aiheena on tällä kertaa ”Vapaus valita vai pakko sitou-
tua – Suomen mahdollisuudet Venäjän – EU:n – Naton – USA:n 
ristiaallokossa?” Tarkemmat tiedot seminaarin ohjelmasta ja alus-
tajista sekä ilmoittautumisohjeet löydät muun muassa tämän leh-
den sivulta 23 sekä museon verkkopalvelusta. Tervetuloa osallis-
tumaan keskusteluun!   

Pioneeritonttu Jaakko esittelee tykistötonttu Vilholle ja viestitonttu 
Sepolle eversti Starkin kuva-albumissa olevia vanhoja pioneeri-
jääkärien valokuvia.  Kuvat liittyvät museon tulevaan näyttelyyn 
Schmarden 100 vuotta – jääkäripioneerit ja pioneeriaselajin alku 
Suomessa.

muas-
umaan

den sivulta 23 sekä museon verkkopalvelust
tumaan keskusteluun!   

tu 

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

Avoinna syyskaudella:
ti-su klo 11-17

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).

  Museo sai merkittävän lahjoituksen 
elokuun 30. päivänä, kun tykistönkenraali 
Vilho Nenoselle kuulunutta aineistoa saatiin 
museon kokoelmiin. Lahjoituksen teki 
tykistönkenraali Nenosen adoptiotyttären Ija 
Nenosen (Spjut) poika Peter Spjut. Merkit-
tävään lahjoitukseen kuuluu muun muassa 
tykistönkenraali Nenosen Vapaudenristin 
suurristi miekkojen kera sekä 2. luokan 
Mannerheim-risti (nro 184).

SYKSYN 2016 
YLEISÖLUENTOJA

Torstaina 6.10. klo 18.00 
Everstiluutnantti Vesa Valtonen 
luennoi 25.7.1916 käydystä 
Schmardenin taistelusta.  

Torstaina 10.11. klo 18.00 
FM, tutkija Tarja Lappalainen 
luennoi kirjastaan ”Se oli yhtä 
tulihelvettiä – talvi- ja jatko-
sodan kasvot”.  

Torstaina 8.12. klo 18.00 
Henrik Järvinen luennoi 
kaupunkikuvan ja -suunnittelun 
vaikutuksista Dresdenin pommi-
tuksiin.  

Luennot järjestetään museon 
Tykkihallissa ja niille on vapaa 
pääsy. Tervetuloa!

Jatkosodan asemasotavaiheessa eräiden 
kenttätykkimiesten keskuudessa herä-
si ajatus rakentaa tykistönkenraali Vil-
ho Petter Nenoselle vanhuudenkoti. 
Suomen Kenttätykistön Säätiön perus-
tamisko kous pidettiin 18.12.1942 Hel-
singissä, säätiön virallinen rekisteröinti 
tapahtui alkuvuodesta 1943. Kenraalin 
vanhuudenkotia varten rahat kerättiin 
tykistöjoukoissa toimeenpannulla kerä-
yksellä. Rakennus valmistuikin Kulo-
saareen jo vuonna 1944, jolloin tykis-
tönkenraali muutti sinne asumaan.

Tykkimiesten keskuudessa heräsi 
syksyllä 2015 keskustelua tykistönken-
raali Nenosen haudan huonosta kun-
nosta. Aika oli tehnyt tehtävänsä ja hau-
takivi oli kulunut jo lähes tunnistamat-
tomaksi. Suomen Kenttätykistön Säätiö 
päätti korjata asian. Jo säätiön historia 
huomioiden pidettiin välttämättömänä 
kunnostaa tykistönkenraalin viimeinen 

Suomen Kenttätykistön Säätiö entisöi 
tykistönkenraali Nenosen haudan

lepopaikka sille kuuluvaan arvoon.
Urakoitsijaksi valikoitui Kivituo-

te Oy. Hautakivi pestiin kahteen ker-
taan ja kaiverrettu teksti maalattiin uu-
destaan alkuperäistä tyyliä noudattaen. 
Lopputulos on erinomainen, tykistön-
kenraalin hautakivi on palautettu an-
saitsemaansa arvoon. 

Nykyään Suomen Kenttätykistön 
Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemal-
la taloudellisesti kenttätykistön kehittä-
miseksi suoritettavaa tieteellistä, teknis-
tä ja käytännön työtä palkitsemalla ansi-
oituneita tykkimiehiä sekä palkitsemalla 
plaketein henkilöitä, laitoksia ja järjestö-
jä tykistön hyväksi suoritetusta ansiok-
kaasta toiminnasta. Säätiö myös julkaisee 
Tykkimies-kirjaa.

Tuukka Mäkelä
hallituksen sihteeri
Suomen Kenttätykistön Säätiö

Tykistönkenraali V.P. Ne-
nosen hautamuistomerkki 
paljastettiin Hietaniemen 
hautausmaalla helatorstaina 
vuonna 1963.  Tykistökoulun 
15. kadettikurssi oli järjestä-
nyt kunniavartion. Hauta-
muistomerkin on suunnitellut 
Suomen Kenttätykistön 
säätiön toimesta kuvanveis-
täjä Kalervo Kallio. Muisto-
merkki on veistetty tummaan 
spektroliittikiveen. Kuva: 
Jäljennöskuva Helsingin 
Sanomista vuodelta 1963.
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Kielikurssilla Venäjällä
MATTI PUNKARI

Sain vihjeen eräästä aikakausilehdestä venäjänkielen opis-
kelumahdollisuudesta Venäjällä aivan Suomen lähialueella. 
Kiinnostuin asiasta ja etsin lisää  etoa interne  stä. 

Petroskoissa valtion yliopisto on järjes-
tänyt vuosikausia ulkomaalaisille kieli-
kursseja, jotka pidetään kesäaikaan. Ne 
kestävät neljä, kahdeksan tai 12 viikkoa. 
Kurssiaikataulu on ilmoitettu yliopiston 
sivuilla internetissä. Aikataulusta voidaan 
tarvittaessa jonkin verran joustaa. Sivuil-
ta löytyvät kurssille hakeutumisohjeet ja 
hakulomake.

Lähetin hakulomakkeeni ja vapaamuo-
toisen kyselyn yliopiston sähköpostiosoit-
teeseen. Kielenä kannatti käyttää venäjää 
tai englantia. Kyselyyni vastattiinkin toi-
mistosta sangen nopeasti. Sotilaana täy-
tin parhaan kykyni mukaan oikein lomak-
keen kaikki kohdat, mukaan lukien am-
matti ja työnantaja. Tämä on tarpeen siitä 
syystä, että seuraavaksi hakumenettelyssä 
oli ”kutsun” odottelua: kurssille siis tarvit-
tiin kutsu opiskelupaikasta ja sen allekir-
joitti itse yliopiston rehtori. Tämä kutsu 
on avainasemassa viisumia varten, koska 
viisumiin merkitään sen tarkoitus. Kut-
sussa oli merkittynä kaikki tarpeellinen, 
eli passi- ja henkilötiedot syntymäpaik-
koineen, ammatteineen ja työantajineen. 
Yliopisto lupasi ottaa huolehtiakseen asu-
miseni ja rekisteröimiseni opintojen aikai-
selle ”asuinpaikkakunnalleni”. Tavallinen 
matkailijahan ei tällaiseen törmää, kun 
hotellit hoitavat rekisteröinnissä asumis-
paikaksi hotellin.

Tasoryhmien muodostamiseksi yli-
opistosta haluttiin selvittää venäjän kie-
len jo opittu taso, jonka sai ilmoittaa va-

paamuotoisesti, esimerkiksi: Kansalais-
opisto, vuosimäärä ja montako tuntia vii-
kossa. Kuitenkin ensimmäisenä päivänä 
oli suullinen ja kirjallinen tasokoe. Sen 
perusteella jaettiin monikansallinen po-
rukka ryhmiin, joissa oli samantasoisia 
opiskelijoita. Vaikka siis etukäteen kysyt-
tiin halukkuutta opiskella minkäkin ko-
koisessa ryhmässä, lopullinen ryhmäjako 
meni näin. Ryhmäkoot olivat 1–6 henki-
löä. Kurssin hinta lopullisesti määräytyi 
ryhmäkoon mukaan. Varautua piti oman 
kurssin hinnan muutoksiin kurssin alus-
sa. Hinnat oli esitelty yliopiston sivuil-
la, mutta mikäli toivottu ryhmänkoko 
jäi toteutumatta, niin kurssin hintakin 
muuttui. Kurssin kestäessä ryhmäkokoa 
muutettiin eri syitten takia ja tunnit las-
kettiin uudelleen.

Kurssilla oli moni puolinen 
opinto-ohjelma
Oppitunteja oli päivittäin neljä. Ne oli-
vat ”akateemisen oppitunnin mittaisia” 
eli kestivät 45 minuuttia. Ne yhdistet-
tiin kahdeksi kokonaisuudeksi. Välis-
sä oli ruokailutauko. Opettajina olivat 
yliopiston kielenopettajat sekä venäjän-
kielen ja kirjallisuuden opiskelijat. Täl-
lä tavoin taattiin hyvä kielellinen taso. 
Ensimmäinen osio käsitteli kielioppia. 
Kielioppiteksteissä käsiteltiin kansan-
satuja, jokapäiväistä elämää ammateis-
sa ja asumisessa. Päivän teemasta annet-
tiin kotiläksyjä, jotka tarkastettiin seu-

raavan oppitunnin aluksi sen jälkeen, 
kun oli vaihdettu tervehdykset ja kukin 
oli kertonut edellisen iltapäivän tai illan 
vapaa-ajan kokemukset. Kielioppiteks-
tit oli laadittu nimenomaan opiskelua 
varten. Toinen osio piti sisällään keskus-
telua eri aihealueista: esimerkiksi paikal-
linen ja Venäjän historia, kulttuuri, sosi-
aalinen elämä ja tavat. Kuullun ymmär-
tämisharjoituksia toteutettiin katsele-
malla sekä vanhoja että uusia piirrosfi l-
mejä ja keskustelemalla niistä fi lmin jäl-
keen. Lasten elokuvat olivat hyvä idea, 
koska niissä oli yksinkertaisia ja suo-
malaisillekin tuttuja satuja ja puhe oli 
selkeää. Opetuksessa korostettiin, että 
opetettu kieli Venäjällä on jokapäiväistä 
eli ”elävää” niin kieliopillisesti kuin pu-
huttuna. Kirjoja ei käytetty vaan tekstit 
olivat monisteita tai kopioita.

Opiskeluun kuului oleellisena osana 
paikalliseen kulttuuriin tutustuminen. 
Yliopisto järjesti vapaa-ajalla retkiä eri 
kohteisiin niin Petroskoissa kuin lähi-
alueilla. Niitä olivat muun muassa kan-
salliset museot, esimerkiksi Kizin saaren 
ulkomuseo Äänisellä, sekä tutustumi-
nen Karjalan Sanomien toimitukseen. 
Retkien hinta riippui kohteesta ja osal-
listujamääristä. Omatoimimatkat olivat 
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Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaali
Kansainvälinen Hamina Tattoo järjestettiin elokuun 2016 alussa. Sotilasmusiikkifestivaalille 
Haminan historiallinen linnoituskaupunki luo hienot puitteet. Seuraava Hamina Tattoo jär-
jestetään 30.7.–4.8.2018. Ajankohta kannattaa jo nyt merkitä kalentereihin. Kuvassa Musique 
de l´Artillerie, Rennes, Ranska (Ranskan tykistösoittokunta). Kuva: Raimo Ojala.  

MPK:n uusien mobiiliresponsiivisten ko-
tisivujen kehitystyö aloitettiin huhtikuun 
alussa, ja nyt lopputulos on viimeistelyä 
vaille valmis. Uusien sivujen käyttölogiik-
ka on muuttunut käyttäjäystävällisem-
mäksi. Nyt koulutukseen haluavat löytävät 
koulutuksia niin aihealueen kuin maan-
tieteellisen sijainnin mukaan. Sivuilta on 
helppo löytää muutamalla klikkauksella 
esimerkiksi kaikki paikallisjoukkoihin tai 
nuorten koulutukseen liittyvät kurssit ym-
päri maata. Toisaalta maanpuolustuspiirien 
ja KOTU-yksiköiden alta löytyvät kunkin 
alueen koulutukset ja ajankohtaiset uuti-
set.  Myös sivujen määrää on karsittu rut-
kasti ja ajankohtainen tieto on pyritty ko-
koamaan helposti löydettäväksi. Tavoittee-
na on ollut, että kuka tahansa MPK:n etu-
sivulle tulija saa yhdellä vilkaisulla kattavan 

kuvan MPK:n monipuolisesta koulutustar-
jonnasta sekä koko maan kattavasta organi-
saatiosta. 

Palautetta kaivataan
Aivan kaikki uusilla sivuilla ei kuitenkaan 
ole vielä valmista. Kieliversioita vielä val-
mistellaan ja MPK-kortin raikkaampi ul-
koasu sekä kirjautumisen ja koulutuska-
lenterin toimintojen viimeistely ovat vielä 
työn alla. Myös mobiilisivuja hiotaan vielä. 
MPK ottaa mielellään vastaan palautetta 
uusista sivuista. Sitä voi lähettää osoittee-
seen koulutus@mpk.fi . Kannattaa kirjoit-
taa otsikoksi kotisivu ja havaittu ongelma, 
ja jos mahdollista, viestiin kannattaa liittää 
kuvakaappauksia.

Käy tutustumassa uuteen mpk.fi  -sivus-
toon.  

MPK avasi uudet kotisivut

myös mahdollisia. Kurssin 
lopulla järjestimme kaikki-
en kurssilaisten ja opettajien 
kanssa illanvieton, jossa tee-
mana oli karjalais-venäläinen 
kulttuuri. Teekeittiö eli sa-
movaari oli pöydällä vierel-
lään suuria sokeripaloja ja 
sitruunaviipaleita. Syömiset 
olivat tyypillisiä paikallisia 
tuotteita. Illanviettoon jokai-
nen ryhmä opettajan kera oli 
valmistellut oman humoris-
tisen esityksen. Illanvietossa 
jaettiin kurssitodistukset.

Kurssinaikaisen asumisen 
järjestelyissä yliopisto auttoi 
heti alusta alkaen. Toive pi-
ti esittää hotelliasumisesta, 
apartmentista tai perhemajoi-
tuksesta. Vuokra perhemajoi-
tuksessa oli kiinteä riippuen 
päivittäisten aterioitten mää-
rästä. Perhemajoituskritee-
reissä oli ilmeisesti vaatimuk-
sina oma huone, jossa oli sän-
ky, valo, tuoli, pöytä ja tele-
visio. Isäntäperheen tuki käy-
tännön puhumisharjoittelus-
sa oli tärkeä ja hyödyllinen. 
Päivittäiset matkat kaupun-
gilla sujuivat parhaiten joh-
dinautoilla.

Näinkin kesäloman voi 
käyttää opiskelun merkeissä 
ja tutustumisessa lähialueen 
kieleen ja kulttuuriin.

Venäläisten aakkosten 
osaaminen auttaa tunnista-
maan monia tuttuja sanoja. 
Alkuperäisten tekstien tun-
nistaminen on arvokkaam-
paa kuin moneen kertaan 
eri kielillä tehtyjen, merki-
tykseltään jopa muuttunei-
den käännösten lukeminen. 
Onhan meille ostettuna eri 
maista eri aikoina kalustoa, 
joiden tekstit avautuvat il-
man erikseen hankittua tulk-
kia. Tarvikelaatikoissa on 
saatteena käyttäjälle osoitet-
tuja käyttö- ja säilytysohjeita. 
Koneistoissa on säätölaitteita 
ja mittareita, joiden teksti on 
vieraalla kielellä. Luulisin, 
että kansainvälisissä tehtävis-
sä olisi tarvetta englannin li-
säksi muillekin kielille – mo-
nissa maissa kun paikallinen 
väestö puhuu keskenään ja 
lukee muuta kieltä kuin eng-
lantia.   
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Perimätiedon mukaan sulttaani Muha-
med II (1451–1481) teetätti kaksi, erään 
lähteen mukaan kolme, valtaisaa kam-
miotykkiä vuonna 1454. Tykeillä tuli-
tettiin Byzantiumia eli myöhemmin tun-
nettua Konstantinopolia eli nykyistä Is-
tanbulia, jonka valtiaaksi hän palavasti 
halusi. Tykit olivat tyylipuhtaita aikan-
sa edustajia, kammioaseita, joissa panos-
kammio oli erillinen ja tykkiä ampuma-
kuntoon laitettaessa se ruutipanoksineen 
kierrettiin kangilla kiinni varsinaiseen 
putkiosaan. 

Tässä rakenteessa ei ollut mitään ou-
toa, kammioaseet olivat tuiki tavallisia 
tuolloin. Erikoiseksi aseen tekee sen mah-
tavuus: kokonaispituus kammio mukaan 
luettuna oli 518 cm, putken väljyys 63,5 
cm ja erillisen kammion paino 8 ton-
nia, ja saman verran painoi varsinainen 
putkiosa. Oli siinä jyhkeyttä kerrakseen. 
Pronssivalua kaikki tyynni. Putken suu-
hun valettiin arabiankielinen teksti, jos-
sa mainittiin muun muassa tekijäkin, Ali 
Munir, samoin kerrottiin aseen omistajan 
olevan Sultan Mohamed Khan, Mura-
din pojan. Valuvuodeksi ilmoitettiin si-
käläisen ajanlaskun mukaan vuosi 868 eli 
oman kalenterimme mukaan 1464.

Hirviön ammuksina käytettiin 300 ki-
lon painoisia kiviprojektiileja. Sulttaani 
yhdessä valajan kanssa katsoi, että moisel-
la möhkäleellä valloitettavan kaupungin 
muurit oli murrettavissa. Tykkien valmis-
tuttua sulttaanin tykit kuljetettiin taiste-

JYRI PAULAHARJU

Tykistön eriskummallisuuksia – 

jättimäinen sulttaanin tykki

Sulttaanin tykillä ammuttiin vielä 1860-luvulla Dardanellien Chanakin linnoituksessa. Tykin 
laukauksilla onnistuttiin upottamaan muutamia englantialisten sota-aluksia. (Tower)

  Sulttaani Muhammed II:n jättimäinen bom-
bardi, joka on valettu vuonna 1464. Tykki on 
ns. kammioase, jonka erillinen panoskammio 
liitettiin putkeen kierteellä. Putken suussa 
on teksti, jossa ilmoitetaan sulttaanin nimen 
lisäksi myös valajaksi Munir Ali sekä valuvuo-
deksi 868 (1464). (Tower/JP)

lukentälle Adrianopelista. Matkaa oli tai-
vallettavana noin 300 kilometriä. Kuljetus 
vei aikaa yli kolmen kuukautta. Tallentei-
den mukaan yhden tykin kiskomiseen tar-
vittiin 64 härkää. 

Tykkien tulinopeus oli tiettävästi kaksi 
laukausta vuorokaudessa. Jokaisen lauka-
uksen jälkeen putki öljyttiin huolellisesti, 
mikä lienee ensimmäinen nykyaikaiseen vi-
vahtava aseen huoltomenetelmä. Jätin kan-
tamaksi mainittiin 2000 askelta, siis tuon 
ajan aseeksi varsin kohtuullinen mitta. 

Byzantiumin valloituksen jälkeen ty-
kit sijoitettiin Kilid-Bahr-nimiseen lin-
noituksen Darnanellien rannikolle. Siel-
lä ne vartioivat salmen koskemattomuut-
ta vuodesta toiseen, vuosisadasta toiseen. 
Nyt seuraa tarinan ihmeellisin osa; vuon-
na 1807 kuusi alusta käsittävä brittiläi-
nen laivasto-osasto Sir John Duckwort-
hin komennossa purjehti Darnanellien 
salmeen tarkoituksella painostaa turkki-
laisia. Turkkilaiset avasivat tulen vanhoil-
la kiviammuksia sinkoavilla sulttaanin ty-
keillä. Uskomatonta mutta totta: sotalaiva 
”Activen” kansi lakaistiin puhtaaksi yhdel-
lä kivikuulalla, ”Republicin” peräsin tu-
houtui ja 28 miestä sai surmansa, ”Royal 
George” mukanaan 110 sen ajan moder-
nia tykkiä tuhoutui ja ”Windsor Castle’n” 
ruutisäiliö räjähti ja 46 miestä kuoli. 343 
vuotta vanhat kammiotykit osoittivat voi-
mansa, suorastaan uskomatonta!

Nykyään Lontoon Towerissa on nähtä-
villä yksi sulttaanin tykeistä. 

Lähteet:
H.L Blackmore: The Armouries of the Tower of 
London, London 1976
Kirjoittajan tutustuminen aseeseen Towerissa.
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Kirja on pääosin julkaistuun 
tietoon perustuva kokooma-
teos, jonka lähtökohta on mo-
nelta osin – kirjoittajan mu-
kaan – henkilökohtainen ja 
perhekeskeinen. Kirjan aineis-
tona ovat myös rintamamies-
ten kirjeet perheilleen. Kir-
jassa on paljon kuvia perheal-
bumeista ja Puolustusvoimien 
kuva-arkistosta. 

Kirja etenee kronologisesti 
alkaen Suomen tilanteesta tal-
visodan alla ja jatkuen Uuden-
maan sotilasläänin tehtävästä 
perustaa neljäs divisioona ja 
sen mukaan KTR 4 eli Tuu-
sulan tykistö Hyrylässä, josta 
se lähetettiin Kannakselle yli-
määräisiin kertausharjoituk-
siin. 

Kirjoittaja etenee kappa-
le kappaleelta talvisodasta vä-
lirauhaan ja jatkosotaan. Sen 
jälkeen tulevat Kannaksen val-
taus, Itä-Karjalan taistelut, ty-
kistön koulutus sodan aikana 
ja asemasotavaihe.

Tämän jälkeen kuvataan 
kevään tapahtumat Kannak-

sella vuonna 1944 ja suur-
hyökkäyksen vyöryminen Vii-
puria kohti.  Jännittävää luet-
tavaa oli selostus siitä, kuinka 
20. kesäkuuta aamuyöllä oli 
Viipuriin noussut sakea sumu-
patja. Kello kahden aikaan su-
mu oli niin sakeaa, että Säini-
ön etulinjan vartiomiehet ky-
kenivät kuulemaan panssari-
en tulon mutta näkivät vain 
panssarien telaketjut ja hyök-
kääjien jalat. Kuusi venäläis-
panssaria ajoi rataa pitkin suo-
raan puolustuksen lävitse. Vas-
ta lähietäisyydellä vartiomie-
het näkivät vaunujen kannel-
la istuneita sotilaita, joita tuli-
tettiin konepistoolein. Ei ollut 
tuohon aikaan miehistönkul-
jetusvaunuja. Viipurista vetäy-
tymisen jälkeen tulee kirjassa 
taistelu VKT-asemasta ja lo-
pulta rauhansopimus raskain 
ehdoin. 

Huomiota ansaitsee myös 
esiin tuotu eversti Kuhlmeyn 
lento-osaston toiminta ja osas-
ton konetyypit kesäkuulta 
1944.  Osasto siirtyi Baltiasta 

Immolaan mukanaan 50–80 
konetta, hävittäjiä, pommitta-
jia ja yhteyskoneita. Osastolla 
oli selkeä merkitys kesän kriit-
tisissä taisteluissa.

Pro Patria koskee 
kaikkia – suurteos 
omalla tavallaan 
Pro Patria-osiossa analysoi-
daan kuluneita raskaita aikoja 
perheen ja lähipiirin kannalta. 

Lapin sotaa käsitteleväs-
sä kappaleessa kirjan lopulla 
tuodaan esiin muun muassa 
valvontakomission painostus 
ja saksalaisten poltetun maan 
taktiikka.

Kirjan sisäkansissa ovat 
taistelualueiden kartat, alkusi-
vuilla lyhenteiden selitykset ja 
lopussa henkilöluettelo perus-
tietoineen sekä lähde- ja kirjal-
lisuusluettelo.

270-sivuinen kirja on hie-
no dokumentti. Se on omalla 
tavallaan suurteos, joka tarjoaa 
jälkipolville rutkasti pohditta-
vaa menneistä ajoista.  

Jos johonkin olisi lisäsivu-
ja halunnut laittaa, olisi se voi-
nut olla vaikkapa arviota ken-
raali Nenosen tulenjohtojär-
jestelmien ominaisuuksista. 
Koska kirjan lähestymistapa 
on perhekeskeinen, olisi joi-

takin sivuja ehkä voinut lisä-
tä kotirintaman ja perheiden 
ratkaisevasta panoksesta tuki-
essaan rintamajoukkojamme.   

Sodan käyneen sukupolven 
– siis rintamajoukkojen, per-
heiden ja kotirintaman – pon-
nisteluilla saavutettiin itsenäi-
syys, joka mahdollisti Suomen 
nousujohteisen kehittymisen 
1950-luvulta moderniksi eu-
rooppalaiseksi eturivin val-
tioksi. Kiitos kuuluu kirjoitta-
jalle ja hänen sukupolvelleen. 

Kirja on saatavilla muun 
muassa Museo Militarian mu-
seokaupassa. Osta se vaikkapa 
lahjakirjaksi tuttavallesi!

Erkki Wuolijoki
 

Jatkosodan jälkeen Suomi oli 
ankarassa puristuksessa. Val-
vontakomissio kontrolloi 
kaikkea, mukaan lukien soti-
lastiedustelu. Vielä komission 
poistumisen jälkeenkin toi-
mintamahdollisuudet olivat 
rajalliset, mutta suomalainen 
tiedustelu on tottunut toimi-

maanvähillä resursseilla. 
Vaaran vuosina vallan-

kaappaushankehuhujen ja 
maailmanpoliittisen tilan-
teen kiristyessä kehiteltiin sa-
lainen suunnitelma, Ope-
raatio Polar, joka mahdollis-
ti tiedustelu itärajan takana. 
Toiminta saatiin käyntiin, 
mutta tapahtumat veivät men-
nessään. Operaatiosta tuli jo-
tain aivan muuta kuin mitä oli 
ajateltu. Sattuman kautta suo-
malaisella tiedustelulla oli taas 
kerran näköalapaikka suurval-
tojen väliseen konfl iktiin.

Kaarnakari kutoo verk-

konsa tarkkojen faktojen va-
raan. Pitkä ja monipolvinen 
tarina nivoutuu lopussa yh-
teen paljastaen juonen, jo-
ka on jopa voinut tapahtua 
– ainakin jossain muodos-
sa. Monille kirjassa esiinty-
ville tapahtumille on löy-
dettävissä totuuspohja. Kir-
jan lopussa asiaa jääkin poh-
timaan vielä pitkäksi aikaa.
Kaarnakarin ”operaatio-sarja” 
poikkeaa edukseen tarinoiden 
tuoreudella perinteisten sota-
kirjojen moneen kertaan tois-
tetuista tapahtumista.  

Vaaran vuosien salainen tiedustelu saa uutta sisältöä!

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Ville Kaarnakari:
OPERAATIO POLAR
Salaisen sodan salaiset 
partiot
Sidottu. 433 s.
Kustantaja: 
Minerva Kustannus Oy 8/2016

Kenttätykistörykmentti sotatiellä
Per    Viitanen on julkaissut kirjan KTR 4:n talvisodan 
ja KTR 1:n jatkosodan taisteluista Karjalan kannaksella 
ja Itä-Karjalassa. Kirjoi  aja itse oli noihin aikoihin so-
 laspoikana, mu  a hänen isoveljensä palveli ja kaatui 

Kannaksella vuonna 1944.
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SIRKKA OJALA           

Lukulampun
valossa

Alkusyksyn kirjasatoa

Iltojen hämärtyessä ja syyssateen rum-
mu  aessa ka  opeltejä on mukava sy-
ty  ää jälleen lukulamppu ja uppoutua 
kirjojen maailmaan. Aina välillä hyppy-
siin tar  uu sellainen lukuelämys, jota ei 
malta laskea lainkaan käsistään, ennen 
kuin viimeinenkin sivu kirjasta on lue  u. 

TUHO TAIVAALTA
Talvisodan pommitukset 1939–1940
Antero Raevuori

Talvisodan päivät 
ja yöt, jolloin s uo-
malaisia piinasi 
Stalinin ilmater-
rori. Neuvostolii-
ton ilmavoimat 
pommittivat talvi-
sodan aikana lä-
hes kaikkia Suo-
men kaupunkeja 
ja useita kauppa-

loita. Noin tuhat siviiliä kuoli ja paritu-
hatta haavoittui. Mitä tuolloin tapahtui? 
Talvisodan päivät ja yöt, jolloin suomalai-
sia piinasi Stalinin ilmaterrori. 

Tuho taivaalta on ensimmäinen aika-
laisten kokemuksiin perustuva talvisodan 
pommituksia käsittelevä kokonaisesitys. 
Kirja liikkuu koskettavasti suomalaisten 
kodeissa ja pommisuojissa sekä avaa nä-
kymiä neuvostokoneiden ohjaamoihin ja 
maailmanpolitiikan kabinetteihin.
Kustantaja: Otava 
Ilmestynyt: 8/2016

MENETETYT MAJAKAT
Johanna Pakola, Seppo Laurell

Toisen maailman-
sodan rauhaneh-
tojen seurauksena 
Suomi menetti 
kokonaisia kau-
punkeja, kyliä, 
kuntia, vesistöjä – 
ja majakkasaaria. 

Majakkasaarten menetyksen myötä mo-
nissa paikoissa loppui kokonainen elä-
mäntapa. Ne olivat muodostaneet tiiviitä 
pienoisyhdyskuntia eristyksissä muusta 
maailmasta. Saarilla oli jopa satojen vuosi-
en perinteet, usein omat lakinsa ja tapan-
sa. Napanuora katkesi kertaheitolla. Suo-
malaisille jäi vain muistoja – ja paljon ku-
via.

Sodassa majakoita tuhottiin niin vihol-
listen kuin omienkin toimesta. Esimer-
kiksi Glosholmenin majakka, muumita-
lon esikuva, määrättiin räjäytettäväksi, 
jotta vastapuolen lentokoneet eivät pys-
tyisi suunnistamaan sen avulla. Sota ehti 
loppua ennen tuhotyötä, mutta käskyä ei 
ehditty peruuttaa.

Majakoita on menetetty paljon aikai-
semminkin. Suomen sodassa tuhottiin 
Utön vuonna 1753 rakennettu majakka. 
Krimin sodassa mellastus majakkasaarilla 
jatkui. Jokainen sota on jättänyt jälkensä 
majakoihimme.

Teos kertoo entisillä ja nykyisillä me-
rialueillamme ja Laatokalla sijainneiden 
ja yhä sijaitsevien majakoiden ja majak-
kasaarten sotavuosista. Aiemmin julkaise-
mattomat huikeat valokuvat tuovat histo-
rian lähelle lukijaa.

Johanna Pakola (s. 1970) on naanta-
lilainen tietokirjailija, joka on erikoistu-
nut merelliseen historiaan. Hän on kir-
joittanut toistakymmentä tietokirjaa, jois-
ta useat käsittelevät suomalaisia linnake-
saaria. 

Seppo Laurell (s. 1937) on merikap-
teeni, tietokirjailija ja Suomen johtava 
majakka-asiantuntija. 
Kustantaja : Docendo 
Ilmestynyt: 8/2016

SE OLI YHTÄ TULIHELVETTIÄ – 
TALVI- JA JATKOSODAN KASVOT 
Tarja Lappalainen

Jotta emme unoh-
taisi: sotahistoriaa 
meille kaikille 
suomalaisille! So-
tiemme veteraanit 
kertovat henkilö-
kohtaisesti sodan 
k u r i m u k s e s t a , 
taistelutilanteista 
ja siitä, kuinka ih-

me tapahtui – Neuvostoliitto ei saanut 
miehitettyä Suomea. Veteraanien lisäksi 
kuvaa tarkentavat tekijän haastattelemat 
omaiset ja sotahistorian asiantuntijat ku-
ten professori Martti Turtola, professori 
Pekka Visuri ja Mannerheim-asiantuntija 
Paavo Friman.

Kirjassa on laaja-alainen, mielenkiin-
toinen kuvitus, joka sisältää runsaasti en-
nen julkaisematonta materiaalia.
• Hannes Hynönen – hevosmiehenä ja 

kranaatinheittimen johtajan 
• Heikki A. Reenpää – Helsingin ilmator-

juntakeskuksessa: kuinka Helsinki pelas-
tui?  

• Kosti Cande – suomalaisena SS-miehe-
nä Ukrainassa  

• Veikko Juvonen – Raatteen tiellä ja Talin 
tulituksessa  

• Antti Henttonen – Summan, Äyräpään 
ja Syvärin taisteluissa  

• Eeri Hyrkkö – Ihantalan etulinjassa: Se 
oli yhtä tulihelvettiä  

• Helvi Frick – lääkintälotta pommisatees-
sa  

• Fanni Luukkonen – arvostettu lottajoh-
taja  

• Reino Vepsä – poika joka sulatti ruumii-
ta  

• Jussi Turtola – komentosuhteiden uhri  
• Jorma Heiskanen – Kollaan kenttäpappi 

ja lesken traaginen odotus  
• Gustaf Mannerheim – ylipäällikkö: yksi-

näinen susi ja hänen uskonsa  
• Aladár Paasonen – tärkeiden tiedustelu-

tietojen pimittäjä  
• Risto Ryti – presidentti, sodan sijaiskär-

sijä  
• J. K. Paasikiven urotyö – kuinka Suomi 

irrottautui sodasta?
Kirja on kirjoittamisen maisteri (FM), 

tutkija Tarja Lappalaisen kahdeksastoista 
teos. Hän tekee myös väitöskirjaa kirjoit-
tamiseen liittyen.  

Tarja Lappalainen kertoo kirjastaan 
Museo Militarian yleisöluennolla 10.11. 
klo 18.00.
Kustantaja: Docendo 
Ilmestyy: 09/2016  

SIEMEN 
Anna Kortelainen

Ihmiskohtalot ris-
teävät nykyhetken 
ja kesän 1942 Vii-
purissa.

Helsinkiläinen 
Nina on asettu-
nut asumaan Vii-
puriin ja kiinty-
nyt sen vetoisiin 
rakennuksiin ja 
kuoppaisiin ka-
tuihin. Hän on 

sukututkija ja ottanut tehtäväkseen sel-
vittää jatkosodan kaoottisessa vetäytymis-
vaiheessa kadonneen upseerin kohtalon. 
Nina tutustuu Viipurissa toinen toistaan 
kiinnostavampiin ihmisiin mutta ei osaa 
arvata, mihin hänen askeleensa ovat joh-
tamassa. 

 On heinäkuu 1942. Majuri Luikka 
on saanut siirron Viipuriin, missä hänen 
tehtävänään on vastata Kannaksella tais-
televien joukkojen muonahuollosta. Va-
paahetkinään Luikka kulkee pitkin rauni-
oituneen lapsuudenkaupunkinsa katuja ja 
kerää talteen joutomaille nousseita vierai-
ta kasveja, jotka itävät puna-armeijan ja-
lanjäljissä.
Kustantaja: Tammi
Ilmestyy: 9/2016 
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SODAN SÄRKEMÄ ARKI
Ville Kivimäki, Anssi Männistö

Mitä vanhem-
pamme ja isovan-
hempamme koki-
vat mutta eivät 
pukeneet sanoiksi
Tieto-Finlandia-
voittajan ja sodan-
aikaisen kuvama-
teriaalin erikois-
tuntijan yhteinen 

kertomus ihmisistä sodassa niin etu- kuin 
kotirintamalla.

Miltä sota näytti juoksuhaudasta kat-
sottuna? Millaista oli elää jatkuvan sat-
tumanvaraisen kuolemanvaaran alla? Mi-
ten sota näkyi kotirintaman arjessa, jos-
sa enemmistö väestöstä eli peläten pom-
mituksia ja rintamalla olevien läheisten-
sä puolesta? Millaisia jälkiä usein kasvo-
ton väkivalta, stressi ja menetykset jättivät 
mieleen, muistoihin ja koko kulttuuriin?  

 Tieto-Finlandia-palkittu Ville Kivimä-
ki pureutuu sodan arkeen, siihen miten 
sota koettiin. Esiin nousee ihmisen pyr-
kimys jatkaa omaa elämäänsä riippumat-
ta ympäröivistä olosuhteista. Se on vahva 
voima, mutta aina sota kuitenkin jätti jäl-
kensä ihmiseen. Ja joskus sota osoittautui 
vahvemmaksi. Anssi Männistön valitsema 
ja taustoittama runsas ja oivaltava kuvitus 
kertoo oman tarinansa sodan alla elänei-
den ihmisten 70 vuoden takaisesta maa-
ilmasta, joka monissa kohdin on meille jo 
aivan tuntematon.
Kustantaja: WSOY
Ilmestynyt: 8/2016 

VENÄLÄINEN VIERAS, RATAMO
Taavi Soininvaara

Venäläisellä suur-
miehellä on tehtä-
vä, jonka jälkeen 
Suomi ei ole enti-
sensä. Ajan her-
moon iskevässä 
trillerissä uhkaku-
vat muuttuvat to-
deksi. Neuvosto-
liittolainen sota-
vanki Dima saa 

haavoittavan luodin selkäänsä vuonna 
1944 vankileirillä Köyliössä. Hän päättää, 
ettei unohda koskaan, mitä joutui suoma-
laisten käsissä kokemaan. Suomen päämi-
nisteri saa surmansa, kun hän ajaa nor-
maalilla ajokelillä päin rekkaa Kirkko-
nummella. Onnettomuustutkimusten 
edetessä jäljet johtavat Venäjälle, ja poliit-
tisen tilanteen kiristyessä äärimmilleen 

yksi jos toinenkin vallankahvasta pitelevä 
saa tuntea menneisyyden painolastin har-
tioillaan.
Kustantaja: Otava 
Ilmestynyt 8/2016 

KYLMÄN SODAN TOINEN ERÄ
Markku Salomaa

”Kylmä sota ei 
päättynyt Neuvos-
toliiton hajoami-
seen. Vladimir Pu-
tinin aloittama 
toinen erä on 
käynnissä.” 

 Ukrainan krii-
sistä ja sitä edel-
täneestä Georgi-
an konfl iktista al-

kaen on käynyt selväksi, että kylmä sota 
ei päättynytkään 25 vuotta sitten. Silloin 
oli käyty vasta ensimmäinen erä. Salomaa 
osoittaa kirjassaan, että kylmä sota ei ol-
lut erillinen episodi kansainvälisessä poli-
tiikassa, vaan konfl iktilla on pitkä tausta 
ja se jatkuu edelleen.

Kylmän sodan asetelmat saivat alkun-
sa jo maailmansotien välisenä aikana. Toi-
sen maailmansodan aikana Yhdysvallat 
antoi mittavaa sotilasapua Neuvostoliitol-
le. Rauhan tultua nämä aseet suunnattiin 
länteen: alkoi kylmä sota.

Kirja esittää, kuinka Vladimir Putin 
on palannut voimapolitiikalla ajettuun 
geopolitiikkaan. Runsain faktoin perus-
teltu analyysi osoittaa, että käynnissä on 
Venäjän historian suurin varusteluohjel-
ma, ja maa on myös alentanut ydinasei-
den käyttökynnystään. Putin ei hyväksy 
lännen voittoa kylmässä sodassa, ja hän 
pitää Neuvostoliiton romahdusta histori-
an suurimpana virheenä, eikä Venäjä enää 
luota YK:n ja ETYJ:n välitykseen. Kaik-
kialla rajoilla – myös Suomen läheisyydes-
sä – pidetyt suuret sotaharjoitukset ker-
tovat siitä, että Venäjä tavoittelee paluuta 
Neuvostoliiton suuruuteen.

Kylmän sodan toisen erän aloitti Pu-
tin. Mikäli hän saa vielä neljännen kau-
den, loppuerä nähdään joskus vuosina 
2018–2024.

VTT Markku Salomaa on Euroopan 
sotahistorian dosentti, jolta on aikaisem-
min julkaistu muun muassa teokset Puhu-
taan Natosta ja Erikoisjoukot iskevät en-
simmäisenä.
Kustantaja: Docendo
Ilmestynyt:11/2015  

VERI EI VAIKENE, 
Karelia noir 2
Mikko Porvali

Karelia Noir -sar-
jan toinen osa ku-
vaa äärioikeiston 
nousua 1930-lu-
vulla
Viipuri 1931. La-
pualaisten mustat 
umpiautot nostat-
tavat pölyä Kan-
naksen hiekkateil-
lä, viinan salakul-
jettajat ampuvat 

läpi tiesulkujen eivätkä kommunistit sää-
li kohdalleen osuvia poliiseja. Etsiväkomi-
sariot Salomon Eckert ja Jussi Kähönen 
tutkivat rikoksia nuoressa tasavallassa, jo-
ta ääriliikkeet uhkaavat oikealta ja vasem-
malta.

Kieltolain kumoaminen lopettaa pir-
tusodan, mutta rikospoliisien vastapelu-
reiksi nousevat maanalainen kommunisti-
puolue ja poliitikkojen tukema lapuanlii-
ke. Oikeusvaltion puolustajat ovat harvas-
sa vallanpitäjien tasapainotellessa kansan-
suosion ja ääriliikkeiden välillä. Sitten al-
kaa talvisota, ja Eckert ja Kähönen joutu-
vat uuden tilanteen eteen, kun poliisin ja 
sotilaan tehtävät sekoittuvat puna-armei-
jan saartamassa kaupungissa.

Karelia noir -trilogian toinen osa avaa 
lukijalle Karjalan historiaa rikospoliisien 
näkökulmasta. Poliisikuolemat, monet ri-
kostapauksista sekä teoksissa kuvattu ri-
kostutkimustaidon kehitys perustuvat to-
sitapahtumiin.

 Rikoskomisario Mikko Porvali (s. 
1981) on tullut tunnetuksi sujuvasti kir-
joitetuista sotahistoriakirjoistaan, jotka 
ovat Suomen lisäksi keränneet käännöksi-
nä suosiota myös Ruotsissa. Karelia Noir 
-sarjan ensimmäinen osa Sinisen kuoleman 
kuva sai lukijoilta innostuneen vastaan-
oton.
Kustantaja: Atena kustannus
Ilmestyy 10/2016
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