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Iloitaan yhdessä itsenäisestä isänmaasta ja 
muistetaan niitä, jotka ovat sen meille lunastaneet

Suomi 100 -juhlavuoden loppuhui-
pennus koetaan 6. joulukuuta, kun 
me yli 5,5 miljoonaa suomalaista 

juhlimme yhdessä monin eri tavoin Suo-
men sadatta itsenäisyyspäivää.

Tänä vuonna muistamme myös erityi-
sesti sodissamme taistelleita veteraaneja ja 
henkensä maamme itsenäisyyden puoles-
ta antaneita sankarivainajia. Tamperelai-
sen kenraalimajuri res. Kalervo Sipin mie-
lessä useamman vuoden kyti sykähdyttävä 
ja kaunis ajatus kunniavartiosta Tampe-
reen Kalevankankaan sankarihautausmaal-
la, jossa jokaisen 749 sankarihaudan luona 
seisoo kunnianosoituksena haudatun kuo-
linhetken ikätoveri. Tänä juhlavuonna aja-
tus viimein toteutui ja se myös laajeni ku-
lovalkean tavoin ympäri Suomea. SUOMI 
100 -kunniavartiot olivatkin keränneet val-
takunnallisesti marraskuun loppuun men-
nessä jo yli 8000 osallistujaa.

Sain olla mukana tiedottamassa Tam-
pereen SUOMI 100 -kunniavartiosta 
MPK:n Tampereen koulutuspaikan Face-
book-kanavalla. Oli upeaa todeta nuorten 
vahva maanpuolustustahto ja halu osal-
listua tähän hienoon ja ainutlaatuiseen 
juhlavuoden kunnianosoitukseen. Face-
book-sivulle päivittämiäni tapahtumatie-
toja jaettiin aktiivisesti ja nuorten vies-
tien sanoma oli: ”Tämän täytyy toteutua. 
Jokaiselle haudalle pitää saada vartija, sen 
sankarivainajat ovat ansainneet.” Ilmoit-
tautuneita tuli Tampereella lopulta niin 
paljon, että ikävä kyllä kaikkia halukkaita 
ei voitu ottaa mukaan. Joulukuun kuudes 
lumipuvun tai maastopuvun pukee pääl-
leen Kalevankankaan vartioon myös noin 
100 naista.  Tällaisessa kunniavartiossa to-
della konkretisoituu, miten nuoria sanka-
rivainajat ovat. Kalevankankaan sankari-
vainajista yli puolet on alle 30-vuotiaita 
ja lähes 40 % on 17–24-vuotiaita. Nuorin 
Kalevankankaalle haudatuista on 14-vuo-
tias sotilaspoika. Uhraus oman isänmaan 
hyväksi onkin ollut todella suuri. Sen suu-

rempaa uhrausta ei varmasti voi kukaan 
antaa kuin oman henkensä oman isän-
maansa ja kansansa itsenäisyyden ja va-
pauden puolesta.  

Hämeenlinnalainen Esa Jaatinen sai 
toisenlaisen ajatuksen. Hänen ideastaan 
aloitettiin SUOMI 100 -hengessä kaikille 
avoimet Seppeltalkoot. Ympäri maata tal-
koilla tehtiin yhdessä yksinkertaisia havu-
seppeleitä. Lähtökohtana oli, että jokai-
nen sankarivainaja on havuseppeleensä 
ansainnut, eikä yksikään sankarihauta 
saa jäädä seppelöimättä. Seppeltalkoi-
ta järjestettiinkin yli 150 paikkakun-
nalla. Itsenäisyyspäivänä havuseppelei-
tä lasketaan koko maassa yhteensä noin 
37 000. Monilla paikkakunnilla sankari-
vainajia muistetaan myös kynttilöin. 

Elossa olevia sotiemme veteraaneja on 
muistettu vuoden aikana muun muas-
sa villasukilla. Jaana Willmanin perusta-
man Facebook-ryhmän Veteraaneille vil-
lasukat jäsenet ovat kutoneet yhteensä 18 
000 sukkaparia, ja sukkien jakotilaisuuk-
sia on järjestetty koko vuoden ajan. Juh-
lasukkien väritys on Willmanin ideoima. 
Harmaiden sukkien varressa on kaksi sini-
valkoista raitaa jotka symboloivat Suomen 
lipun ja puolustusvoimien värejä. Sukka-
ryhmään liittyi yli 8400 jäsentä, ja kol-
masosa heistä oli kutomassa sukkia.

Nämäkin SUOMI 100-juhlavuoden 
tempaukset ovat yksi osoitus suomalaisten 
vahvasta maanpuolustustahdosta.  

Vuonna 2018 kaikki 
Tulikomentoja-lehdet 
voi lukea printtiversiona
Ensi vuodelle on hyviä uutisia. Oma tykis-
tön aselajilehtemme ilmestyy jälleen neljä 
kertaa printtiversiona. Lehdet ovat luetta-
vissa myös verkkoversiona tykkimiehet.fi -
sivustolla vanhaan tapaan noin viikko pa-
perilehden ilmestymisen jälkeen. Vuoden 
ensimmäinen lehti on Itsenäisen Suomen 
tykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuh-

lanumero. Tykistön 9.2. juhlallisuuksis-
ta johtuen lehti myös ilmestyy lähes kuu-
kautta normaalia aiemmin 25. tammi-
kuuta. Killat voivat hankkia juhlalehteen 
myös onnitteluilmoituksia yrityksiltä tai 
yksityisiltä tahoilta. Killoille maksetaan 
lehden ilmoitushankinnasta vuoden 2018 
alusta alkaen 25 % palkkio. Lisätietoa il-
moitushankinnasta saa päätoimittajalta. 
Lisätietoa 9.2. juhlallisuuksista Helsin-
gissä löydät tämän lehden sivulta 22. Tar-
kempi tykistön juhlaohjelma julkaistaan 
lehdessä 1/2018.

”Lumivalkeaa, kaipaa musta maa juh-
laa oikeaa sydän odottaa. Lumivalkeaa, toi-
voa kai saa, juhlaa oikeaa ja sydän odottaa” 
Petri Laaksonen

Hyvää itsenäisyyspäivää ja 
Rauhallista joulunaikaa sekä 
Muistorikasta vuotta 2018! 

Sirkka Ojala, 
päätoimittaja, 
sirkka.ojala@gmail.com
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Informaatiovaikuttaminen on 
suunnitelmallista toimintaa, 
jolla pyritään vaikuttamaan 
informaation sisältöön ja kul-
kuun halutun vaikutuksen ai-
kaansaamiseksi. Tavoitteena 
on, että vastaanottaja tulkitsee 
saamansa informaation ja an-
taa sille merkityksen siten, että 
se muuttaa hänen käsityksiään 
jostakin asiasta. Informaatio-
operaatiot ovat verkossa tehtä-
viä, sotilaalliseksi luokiteltavia 
toimenpiteitä, joilla pyritään 
vaikuttamaan vastustajan tah-
toon, tilannetietoisuuteen tai 
toimintakykyyn. Samalla py-
ritään oma toiminta suojaami-
nen vastustajan vastaavalta toi-
minnalta.

Informaatio-operaatioiden 
keinoin voidaan vaikuttaa pal-
jon laajemmalle ja paljon no-
peammin kuin isollakaan ty-
kistökeskityksellä on koskaan 
pystytty. Erityisesti sosiaalinen 
media tarjoaa aivan uudenlai-
sia keinoja vaikuttaa valtioi-
den välisissä konfl ikteissa. So-
siaalisen median avulla toteu-
tetuilla informaatio-operaati-
oilla voidaan vaikuttaa nope-
asti ja laajasti yleiseen mieli-
piteeseen. Näin pystytään luo-
maan epävakautta ja heikentä-
mään luottamusta yhteiskun-
nan ja viranomaisten välillä. 
Samalla oikeiden johtopäätös-
ten tekeminen ja näin myös 
päätöksentekokyky heikkenee.

INFORMAATIO aseena 
taistelussa ihmisten mielistä

informaatio-operaatioita 
on käytetty jo tuhansia vuosia. 
Esimerkiksi Rooman keisa-
ri Julius Caesaria on pidetty 
taitavana propagandan toteut-
tajana. Tekninen toteutustapa 
on tietysti muuttunut.  Län-
tisissä ja itäisissä kulttuureissa 
suhtautuminen informaation 
sotilaalliseen käyttöön on eri-
laista. Idässä informaatio on 
aina ollut olennainen osa so-
dankäyntiä ja valtiollista vai-
kuttamista. Sun Tzu on ai-
koinaan sanonut: ”Sotataidon 
huippu ei ole sadan voiton 
saavuttaminen sadassa taiste-
lussa. Sotataidon huippu on 
vihollisen kukistaminen ilman 
taistelua.” Sun Tzun kuvaamat 
sodankäynnin opit perustuvat 
harhaanjohtamiseen, virheel-
listen mielikuvien luomiseen 
vastustajan hämäämiseksi, val-
miuteen mukautua eri tilan-
teisiin ja vastustajan virheiden 
hyödyntämiseen.

Sodankäynnin perimmäi-
nen tarkoitus ei ole tappaa ja 
tuhota vaan vaikuttaa vastus-
tajan tahtoon, jotta oma tah-

to toteutuisi. Aseilla tapahtuva 
fyysinen tuhoaminen on siis 
vain väline vastustajan tahdon 
ja toimintakyvyn murtamisek-
si. Informaatiovaikuttamisella 
on juuri sama tavoite. Aseiksi 
riittää tavallinen tietokone tai 
jopa matkapuhelin, jotka ny-
kyisin on lähes poikkeukset-
ta liitetty internettiin. Kaik-
kien saatavissa olevilla pääte-
laitteilla voi julkaista sisältöä, 

jolla voi olla strategisen mitta-
luokan vaikutukset tai vaikka-
pa käynnistää miljoonien tie-
tokoneiden palvelunestohyök-
käyksen. Tietoverkoissa jälki-
en peittäminen on helppoa, ja 
lähes poikkeuksetta tekijöitä 
ei voida varmuudella osoittaa. 
Vastustaja on siis usein ano-
nyymi, kasvoton ja kotimaa-
tonkin.

Informaatio itsessään ei ole 

Aina on viestinnässä pyritty 
varmistamaan viestin 
perillemeno ja viestin sisällön 
muuttumattomuus. 
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ase. Informaatio muodostuu 
tiedoksi silloin, kun vastaan-
ottaja tulkitsee saamansa in-
formaation ja antaa sille mer-
kityksen siten, että se muuttaa 
tulkitsijan käsityksiä jostakin 
asiasta. Informaatiovaikutuk-
sella pyritään yksinkertaistet-
tuna luomaan tilanne, jossa ih-
minen kohtaa sisäistä ristiriitaa 
silloin, kun saatu tieto haastaa 
hänen omat tunteensa, asen-
teensa ja käyttäytymismallin-
sa. Informaatio-operaatio pyr-
kii näin hämärtämään ja hi-
dastamaan päätöksentekoa ja 
aiheuttamaan muutoksia yksi-
lön käyttäytymisessä. Pahim-
millaan vaikuttaminen voi es-
tää puolustajaa perustamasta 

joukkojaan, hankkimasta lisää 
materiaalia tai saamasta ulko-
puolista apua. Taistelutahto voi 
alentua merkittävästi. 

Informaation hyödyntämi-
nen informaatio-operaatiois-
sa on kuitenkin periaattees-
sa verrattavissa aseilla vaikut-
tamiseen. Informaatioaseella 
voidaan kuitenkin helposti is-
keä sotilaiden sijaan kansalai-
siin, kansalaisten kautta po-
liitikkoihin ja poliitikkojen 
kautta puolustukseen. Myös 
informaatioaseessa nopeus, 
tarkkuus, ulottuvuus, teho ja 
ennakoimattomuus kasvat-
tavat vaikutusta ja tuhoa. Ih-
miset yksilöinä ja myös jouk-
koina ovat kuitenkin ajattele-

via olentoja. Siksi informaa-
tiovaikutuksen lopputulos voi 
olla myös käänteinen tai sen 
vaikutukset muutoin vaikeas-
ti ennakoitavissa. Esimerkik-
si taistelutahdon lamauttami-
seen tarkoitettu operaatio ko-
hottaakin tahtoa ja kasvattaa 
päättäväisyyttä. Hyvät lähtö-
tiedot kohderyhmästä auttavat 
suunnittelemaan oikeita kei-
noja haluttujen vaikutuksien 
aikaansaamiseksi. 

Informaatiokanavien käy-
tön helppous ja halpuus mah-
dollistavat suuren määrän eri-
laisia vaikutustapoja. 

Nykyinen tapa uutisoida 
lähes reaaliaikaisesti ihmisiä 
kiinnostavia tapahtumia antaa 
myös nopean vaikutuskana-
van suureen yleisöön. Media-
kilpailu madaltaa julkaisukyn-
nystä, ja uutisnälkäiset toimit-
tajat reagoivat mielenkiintoi-
siin tapahtumiin välittömästi. 
Vaikutuskanavia digitalisoitu-
nut maailma tarjoaa runsaasti. 
Hyökkäyksissä voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi sosiaalis-
ta mediaa, kuten Facebook tai 
Twitter, keskustelufoorumeita, 
nettikirpputoria tai blogipals-
toja. Teknisistä menetelmistä 
ja kanavista riippumatta vai-
kuttamisen kohteena on kui-
tenkin aina ihminen. 

Disinformaatiolla tarkoi-

tetaan vääristellyn tai valheel-
lisen tiedon tarkoituksellis-
ta tuottamista ja levittämis-
tä. Propagandan avulla pyri-
tään vaikuttamaan yleisöön 
vetoamalla suuriin tunteisiin, 
kun taas disinformaation ta-
voitteena on johtaa harhaan 
tukeutumalla rationaalisilta 
vaikuttaviin perusteluihin ja 
yleistyksiin. 

Valheellisen tiedon leviä-
misessä haastavaa on se, et-
tä ensimmäisenä asian kerto-
nut ymmärretään oikeana to-
tuutena, jota on myöhemmin 
vaikeaa oikoa. Informaatiouh-
kiin varautumisen paras keino 
on riittävä tieto ja osaaminen. 
Vastustajan vaikutuksilta pyri-
tään suojautumaan varmista-
malla oman informaation käy-
tettävyys, luotettavuus ja luot-
tamuksellisuus. Tärkeää on pi-
tää yllä mahdollisimman tark-
kaa tilannekuvaa ympäröivistä 
tapahtumista ja huolehtia vää-
rän tai peräti valheellisen in-
formaation pikaisesta oikaise-
misesta.

Voidaan todeta, että in-
formaatiovaikuttamisessa jo-
kainen kansalainen on etu-
linjassa.

Raimo Ojala
MPK:n Tampereen koulutuspaikan 
kyberkouluttaja

informaatiovaikuttamisessa 
jokainen kansalainen on 
etulinjassa.

AVOIMUUS                                                          JULKISUUS

LÄPINÄKYVYYS

Informaatiovaikuttamista pystytään vähentämään avoimuudella ja asi-
oiden läpinäkyvällä käsittelyllä. Vaikuttamisyrityksistä on keskusteltava 
avoimesti ja tässä avainasemassa on vahva, itsenäinen ja monipuolinen 
media. 
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TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

Terveisiä Rovajärveltä
Syyskauden tulenkäytöllinen 
pääkoulutustapahtuma, Poh-
joinen 17 -harjoitus (Maavoi-
mien vaikuttamisharjoitus) al-
koi tänään Rovajärvellä. Har-
joitus kerää taas merkittävän 
määrän joukkoja ja kalustoa 
Rovajärvelle. Henkilöstövah-
vuus nousee lähelle 4 500:aa ja 
ajoneuvoja on yhteensä noin 
1 200. Raskaita aseita on mu-
kana kymmeniä ja laukauksia 
ammutaan tuhansia. Ammun-
nat on saatu käyntiin ensim-
mäisten joukkojen osalta ja 
joukkojen ilme aurinkoisessa 
talvisäässä on pirteä.

Loppuviikosta saamme alu-
eelle tykkiveljiämme Norjasta, 
Ruotsista ja Tanskasta. Heitä 
harjoitukseen osallistuu noin 
200. Ruotsalaiset tuovat har-
joitukseen muun muassa uu-
sia, huippumoderneja AR-
CHER-tykkejä. Tämä tarjoaa 

meidän tulenjohtajillemme ja 
tulenkäytön johtoportaillem-
me mahdollisuuksia oppia uu-
sia asioita ja parhaita käytän-
töjä. Norjalaiset tuovat harjoi-
tukseen muun muassa vasta-
tykistön maalinosoitustutkia, 
mikä tarjoaa meille erinomai-
sen mahdollisuuden tutustua 
kyseisen suorituskyvyn käyt-
töön talvisissa ja metsäisissä 
olosuhteissa. Tanskalaiset lä-
hettävät harjoitukseen tarkkai-
lijoita. Odotan suurella mie-
lenkiinnolla, että pääsemme 
harjoittelemaan yhdessä tulen-
käytön eri osa-alueita ja oppi-
maan toisiltamme. Toiminta 
yhdessä antaa myös arvokas-
ta kokemusta johtamisjärjes-
telmien yhteensovittamisesta 
kansainvälisessä toimintaym-
päristössä.

Harjoituksen toisessa vai-
heessa muodostamme koti-

maisista joukoista täysvahvui-
sen patteriston. Tämä, varsin-
kin pohjoismaisille kollegoil-
lemme harvinainen herkku, 
tarjoaa erinomaisen mahdol-
lisuuden kouluttaa tulenjoh-
tajia ja henkilökuntaa eri ta-
son tehtävissä. Meillä on va-
rattu tähän vaiheeseen run-
saasti ampumatarvikkeita, mi-
kä osaltaan mahdollistaa myös 
hyvin logistisen järjestelmäm-
me suorituskyvyn testaamisen 
ja kehittämisen. Samalla joh-
tajamme ja tykkimiehistöm-
me saavat arvokasta kokemus-
ta toiminnasta rankoissa olo-
suhteissa.

Suuren tykistöjuhlamme 
valmistelu etenee hyvää vauh-
tia. Tässä lehdessä toisaalla on 
tapahtuman ohjelma. Odo-
tan kansalaistorille Helsinkiin 
suurta joukkoa tutustumaan 
tykistömme historiaan ja ny-
kykalustoomme. Tapahtumas-
ta kerrotaan tarkemmin Tuli-
komentoja-lehden seuraavassa 

numerossa, joka ilmestyy 25. 
tammikuuta. Tämä numero 
on samalla Tykistö 100 vuotta 
-juhlanumero. Otamme mie-
lellämme vastaan kirjoituksia 
julkaistavaksi juhlavuotemme 
numeroissa. Kaikilla haluk-
kailla on myös mahdollisuus 
onnitella 100 vuotta täyttävää 
Tykistöämme ja Tykistökou-
luamme ostamalla onnittelu-
ilmoituksen lehteemme. On-
nitteluilmoituksia on saatava-
na kahta kokoa: 87 x 87 mm 
ja 87 x 41 mm. Onnitteluil-
moitusten ja juhlanumeroon 
tarkoitettujen tekstien mate-
riaalin määräaika on 20. jou-
lukuuta. Kaikki saatavat tu-
lot kohdennetaan lehtemme 
julkaisun mahdollistamisen 
myös jatkossa.

Toivotan kaikille oikein hy-
vää joulun odotusta

Pasi Pasivirta
eversti 
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KONGSBERG on valittu 
toimittamaan ICS-järjestelmä 
(Integrated Combat Solution) 
Puolustusvoimien K9 Moukari 
-tykistöasejärjestelmään. ICS:n 
avulla saadaan aikaan täysin 
digitaalinen ja verkosto-
keskeinen asejärjestelmä.
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Uusi homma ja uudet haasteet

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
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Lehden postitusrekisteri: pv.ahonen@outlook.com
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N:o  Aineistopv Ilmestyy 
1 20.12.2017 25.1. (viikko 4)
2 21.5. 20.6. (viikko 25)
3 17.8. 14.9. (viikko 37)
4 23.10. 4.12. (viikko 49)

Kiitokset edeltäjälleni Kari 
Haloselle kuuden ja puolen 
vuoden varmasti työntäytei-
sestä ja tapahtumarikkaas-
ta tehtävän hoidosta. Vaih-
doimme tehtäviä karimaisen 
tehokkaasti, ja useat muut-
tolaatikolliset käyttöarkiston 
kansioita etsivät vielä paik-
kaansa kotonani. No, perhe 
ainakin ylistää tilannetta. Toi-
votan Karille onnea ja menes-
tystä uusien haasteiden edes-
sä Uudenmaan reservipiirien 
toiminnanjohtajana. Kalevi 
Virtanen on laatinut tällä si-
vulla olevan lyhyen tietolaati-
kon taustoistani. Sen verran 
on tässä yhteydessä kuitenkin 
todettava, että tykkimiesurani 
käynnistyi alokkaana vuon-
na 1981 Paloaukean laidalla 
Pohjois-Karjalan Patteristossa 
Liperissä. Ensimmäinen jouk-
ko on aina ensimmäinen.

Tulikomentoja-lehden päätoi-
mittaja Sirkka Ojala on toi-
mituskuntansa kanssa saanut 
lehtemme mahtavaan iskuun. 
Lehti on ollut sisällöllisesti 
ja laadullisesti erinomainen. 
Lehti on loistava kanava tykis-
töllisten perinteiden vaalimi-
sessa sekä tykkimies- ja maan-
puolustushengen ylläpitämi-
sessä ja lujittamisessa. Vuon-
na 2018 lehti ilmestyy neljä 
(4) kertaa painettuna. Tilaus-

maksu on 14€ eli 3,5€/lehti. 
Toki lehdessä löytyy vielä ke-
hitettävääkin. Päätoimittaja 
kaipaa erityisesti yhteisöjäseni-
en (killat) toimittamia artikke-
leita ja tapahtumauutisia. Leh-
den kustannukset katetaan ti-
lausmaksuilla ja mainostuloil-
la. Tehostaakseen lehden mai-
noshankintaa on Tykkimiehet 
ry:n hallitus päättänyt, että 
yhteisöjäsenten lehteen hank-
kimista mainostuloista tu-
loutetaan yhdistykselle 25 %. 
Mainoksia lehteen hankkineet 
yhteisöjäsenet voivat julkaista 
ne myös omilla www-sivuil-
laan, mikä lisää niiden paikal-
lista näkyvyyttä. 

Museo Militarian vuoden 
2017 alusta aloittanut muse-
onjohtaja Miia-Leena Tiili 
on saanut museon talouteen 
valoisampia merkkejä. Tykki-
miehet ry on museota ylläpitä-
vän Suomen Tykistö-, Pionee-
ri- ja Viestimuseoyhdistys ry:n 
(STPVMY ry) jäsen, ja näin 
omalla jäsenmaksuosuudel-
laan tukenut vuosittain mu-
seon toimintaa. Vuoden 2018 
lopussa päättyy STPVMY ry:n 
sopimus Puolustusvoimien 
kanssa museon tuesta. Tähän 
liittyvät myös kysymykset so-
tilasmuseokentän uudelleen-
järjestelyistä. Tehdäänkö pää-
töksiä uudistuksista vuoden 

2018 aikana tai sen jälkeen, on 
täysin avoinna. Vaikuttaa kyl-
lä siltä, että yhdistyksen luot-
tamushenkilöille tulee työn-
täyteinen vuosi. 

Piipahdin muuten pankissa 
Tykkimiehet ry:n tilinkäyttö-
oikeuksien vaihtoon liittyen. 
Olin varannut etukäteen ajan 
ja antanut samassa yhteydes-
sä pankin pyytämän kopion 
hallituksen pöytäkirjasta. Ta-
paaminen seuraavalla viikol-
la alkoi ihan hyvin. Siitä vielä 
selvisin, kun kysyttiin, olenko 
verovelvollinen Yhdysvaltoi-
hin. Sen jälkeen alkoi tykis-

tökeskitys: pöytäkirjat, joista 
ilmenee hallituksen valinnat, 
hallituksen jäsenten henkilö-
tunnukset, edellisen vuoden 
tilinpäätös ja seuraavan vuo-
den talousarvio. Naapuris-
sa riitti ihan vaan se hallituk-
sen pöytäkirja, jossa oikeudet 
myönnetään. TOSI ON!

Toivon kaikille Hyvää ja 
Rauhaisaa joulua sekä 
Hyvää Uutta Vuotta!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry

Pertti Heikki Juhani YRJÖLÄ
28.9.1962, Tampere, naimisissa, 3 lasta

• yo Lapinlahden lukio 81
• varusmiespalvelus PKARPSTO 81-82
• sotilasarvo evl (ye), evp 1.1.2017
• asuinpaikka Hämeenlinna
• opetusupseeri PKARPSTO 85-90
• eri tehtävissä PSPR 90-95 ja 97-99
• opettajana MPKK 99-02
• TIEDPSTO komentaja 02-05
• TYKK johtaja 05-08
• KHÄMALTSTO päällikkö 09-12
• PVTUTKL esikuntapäällikkö 13-16
• harrastukset kuntoliikunta
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Tykkimiehet ry:n toiminta-
suunnitelma 2018 hyväksyt-
tiin yhdistyksen syyskokouk-
sessa 18.11., ja koska kyseessä 
oli niin sanottu sääntömääräi-
nen kokous, myös ensi vuo-
den talousarvio, jäsenmak-
sujen suuruus ja Tulikomen-
toja-lehden vuosikerran tila-
ushinta päätettiin samassa is-
tunnossa.

Kokous sujui varsin juohe-
vasti Kari Vilamon puheen-
johdolla yhdistyksen uuden 
toiminnanjohtajan Pertti Yr-
jölän toimiessa asioiden esit-
telijänä ja kokouksen sihteeri-
nä. Kokousväkeä oli paikalla 
vain runsaat kymmenen hen-
kilöä, mutta keskustelu kävi 
tästä huolimatta varsin vilk-
kaana. Äänestyksiä toki ei tar-

vittu, kaikki päätökset nuijit-
tiin yksimielisinä.

Kokous päätti, että vuoden 
2018 jäsenmaksun suuruus 
on henkilöjäseniltä 25,00 € 
vuodessa ja yhteisöjäseniltä 
60,00 € vuodessa. Kunniajä-
senillä ei ole jäsenmaksuvel-
voitetta, ja yli 80-vuotiailla 
jäsenmaksu on vapaaehtoi-
nen. Tulikomentoja-lehden 
tilausmaksuksi vuodelle 2018 
vahvistettiin 14,00 €/vuosi-
kerta osana talousarvion hy-
väksymistä. Budjettia käsitel-
täessä puheenjohtaja Kari Vi-
lamo muistutti erityisesti Tu-
likomentoja-lehden ilmoitus-
hankinnan tärkeydestä. Kil-
loille luvattiin 25 prosentin 
palkkio jokaisesta hankitusta 
mainoksesta.

Museo Militaria, Suomen Ken  ätykistön Säätiö, 
yhteiskuntasuhteet sekä yhteydenpito tykistökiltoihin ovat 
Tykkimiehet ry:n tärkeimmät painopisteet 2018. Myös 
Tulikomentoja-leh   on tärkeällä sijalla yhdistyksen ensi vuot-
ta koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Kokouksen kiinnostavin an   kuul  in kuitenkin vasta kokouk-
sen jälkeen.

KALEVI VIRTANEN

Esitelmä 
rutiinikokouksen 
kohokohta

Mukaansatempaavasta kokousesitelmästä 
vastasi eversti evp Mikko Myllykangas.
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Valinnat

Puheenjohtaja Kari Vilamo 
valittiin jatkamaan Tykkimie-
het ry:n puheenjohtajana toi-
mikauden 2018–2019. Myös 
Tykkimiehet ry:n neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja Matti 
Vuoria jatkaa edelleen tulevan 
kaksivuotiskauden.  

Kokous päätti yksimielisesti 
valita erovuorossa olevien halli-
tusten jäsenten tilalle kolmen 
vuoden toimikaudeksi 2018–
2020 Mikko Hörkön, Kari 
Vainion ja Orvo Haaviston.

Kokous ja sen jälkeen kuultu 
esitelmä puhutti vielä tilaisuuden 
päätyttyä. Kuvassa (vasemmal-
ta) puheenjohtaja Kari Vilamo, 
eversti Esko Hasila, eversti 
Mikko Myllykangas ja toiminnan-
johtaja Pertti Yrjölä (istumassa).
 

Yhdistyksen toiminnantar-
kastajiksi kokous valitsi Pirjo 
Koskelan ja Sami Saarisen se-
kä heille varahenkilöiksi Rai-
mo Vilhun ja Timo Muimo-
sen. Kokouksen lopuksi Ka-
ri Vilamo antoi lyhyen katsa-
uksen yhdistyksen sijoitustoi-
minnasta ja Esko Hasila STP-
VMY ry:n (Museo Militaria) 
tilanteesta.

Kiinnostava 
esitelmä
Lauantain kiinnostavimmas-
ta annista vastasi kuitenkin 

eversti Mikko Myllykan-
gas, jonka puolustusmateri-
aalia käsitellyt kokousesitel-
mä hiljensi väen. Kyseessä 
kun ei ollut ”kalvosulkeisis-
ta” tai ”PowerPoint-jargonis-
ta” koostettu esitys. Sen ni-
mittäin aloitti NCIS-televi-
siosarjasta tuttu rikostekni-
nen tutkija Abigail ”Abby” 
Sciuto (Pauley Perrette), jo-
ka rikoslaboratoriossaan löy-
si erääksi todistuskappaleeksi 
lapualaisen Nammo-patruu-
nan. NCIS-rikostutkijois-
sa seurataan Naval Criminal 

Investigative Servicen kuvit-
teellista rikoksia tutkivaa eri-
koisagenttien ryhmää. Sarja 
sijoittuu USA:n Washingto-
nin laivastotukikohtaan.

Esitelmä poiki nipun ky-
symyksiä ja keskustelua. Voi 
hyvin arvata, että esitelmä-
pyyntöjä sataa jatkossakin ru-
tinoituneelle luennoitsijalle. 
Eversti evp Mikko Myllykan-
gas työskenteli aktiiviupsee-
rin uransa aikana muun mu-
assa osastopäällikkönä Maa-
voimien materiaalilaitoksen 
esikunnassa.  

Tulikomentoja 4/2017 11



Lokakuun 15. päivä Niinisa-
loon kokoontui runsas joukko 
Pohjankankaan Tykistökillan 
jäsenkiltojen kiltaveljiä ja -si-
saria. Perinteiseen tapaan kil-
ta kunnioitti talvisodan sanka-
reita laskemalla vuosijuhlansa 
aluksi seppeleen Talvisotaan 
lähdön muistomerkille. Sep-
peleen laskun jälkeen siirryt-
tiin ruokailemaan varuskunta-
ravintola Falkonettiin. Tarjolla 
oli maittava lounas, jonka ai-
kana keskusteltiin vilkkaasti 
päivän polttavista teemoista ja 
tietysti myös tykistöstä ja kil-
tatoiminnasta.

Pohjankankaan Tykistökillan 
puheenjohtajan nuija siirtyi uusiin käsiin
SIRKKA OJALA

54. vuosijuhlaansa kilta 
vietti varuskuntaravintolan 
tiloissa musiikin ja juhlapu-
heen merkeissä. Lisäväriä juh-
laan toivat Kankaanpään Voi-
mistelijoiden upeat esitykset. 
Juhlan musiikista vastasi nuo-
ri harmonikkataituri Iida Ra-
jala. 

 Juhlapuheen piti Porin 
prikaatin kilta ry:n puheen-
johtaja, everstiluutnant-
ti evp. Markku Heinonen. 
Hän myös viritteli kiltojen 
välille parempaa yhteistyötä 
ja onnistui siinä hyvin. Porin 
prikaati on Heinosen mu-

kaan niin iso varuskunta, et-
tä siellä varmasti riittää kai-
kille killoille tehtäviä. Vuosi-
juhlan päätteeksi kajautettiin 
yhteisesti Satakunnan laulu 
ja nautittiin makeat kakku-
kahvit. 

Killan syyskokouk-
seen osallistui kaikkiaan 
41 kiltalaista. Kokoukses-
sa käsiteltiin yksimielisesti 
killan talousarvio- ja 
toimintasuunnitelma tulevalle 
toimintakaudelle. Kokouksen 
lopuksi killan vetovastuu 
siirtyi vuosiksi 2018–2019 
Porin Seudun Tykistökillalle. 

Everstiluutnantti evp. Matti 
Soini luovutti kokouksen 
jälkeen killan puheenjohtajan 
nuijan Porin Seudun Tykis-
tökillan puheenjohtaja Kale-
vi Virtaselle. Killan uusi pu-
heenjohtaja saa taustatuekseen 
Kankaanpään Seudun Tykis-
tökillan puheenjohtajana toi-
mivan Pauli Huhtamaan, jo-
ka siirtyy ensi vuoden alussa 
pääkillan hallituksen riveistä 
varapuheenjohtajan mandaa-
tille. Killan sihteerinä jatkaa 
killan nykyinen sihteeri FM 
Tuomas Rantala, kunnes uusi 
sihteeri löydetään.  

 

Killan puheenjohtajan nuija siirtyi Kalevi 
Virtaselle vuosiksi 2018-2019. Nuijan 
luovutti seuraajalleen killan puheenjohta-
jana kauden 2016-2017 toiminut evl evp. 
Matti Soini. Varapuheenjohtajaksi kilta 
valitsi Kankaanpään Seudun Tykistökillan 
puheenjohtajan Pauli Huhtamaan.
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Juhlapuhujana oli Porin prikaatin kilta ry:n puheenjohtaja, everstiluut-
nantti evp. Markku Heinonen. 

Killan vuosijuhlaan liittyen Pohjankankaan Tykistökilta ry:n standaari myönnettiin SATTR:n komentajalle, 
everstiluutnantti Jarmo Kiikalle ja Tykistökoulun johtajalle, everstiluutnantti Petri Majurille. 
Killan vuosijuhlassa palkittiin mm. Kilta- ja läheistenpäivänä ahkeroineita kiltalaisia Killan pronssisella pla-
ketilla. Plaketin saivat mm. kuvassa olevat (vas.) Heikki Aho-Mantila, Pertti Luoma ja Kari Ketola.
Plaketin saivat myös kapteeni Hanna Lehtinen, kapteeni Mika Isometsä, ravintolapäällikkö Vuokko Ylinen, 
apulaisravintolapäällikkö Riitta Jaakkola, Tuomas Rantala, Eila Ruuskanen, Taisto Kuusinen, Kirsti Kuusi-
nen, Antti Yli-Rämi, Marja-Liisa Yli-Rämi ja Jorma Alanen.

Vuosijuhlan musiikista vastasi nuori 
kankaanpääläinen harmonikkatai-
turi Iida Rajala, jonka esittämän 
kuultiin myös Tykkipojan laulu.

Pohjankankaan Tykistökillan sihteerinä on ahertanut kaksivuotiskau-
den FM Tuomas Rantala ja työ jatkuu edelleen.

Seppele laskettiin perinteisin menoin 
Talvisotaan lähdön muistomerkille. 
Seppeleen laskijoina toimivat vas. 
Heikki Aho-Mantila, Matti Soini ja 
Kalevi Virtanen. Tilaisuutta juhlisti 
killan lippu lippuvartijoineen.
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TYKISTÖNKENRAALI VILHO NENONEN
Itsenäisyytemme 

VAHVA PUOLUSTAJA 
vaaran vuosina!

Vapaudenristin 2 luokan 
MANNERHEIM-RISTIN 

ritari nro 184
Tilattavissa 

Suomi 100 vuotta
NENONEN

KERÄILYHARVINAISUUS
painomäärä 1/1939

numeroitu!
Muotokuvamaalari 

TIMO T. INGMANIN 
maalauksesta upea 

historiallinen 
kokonaisuus

Tilaukset sähköpostitse: timo.ingman@gmail.com
Yhteystiedot: Timo T. Ingman, puh. 040 5167807

www.timoingman.fi

á 20€
+ postin kulut

JUHLAMUKI

(Mukit ovat konepesunkestäviä)
3535€€

Mukeja voit ostaa Museo Militarian museokaupasta Hämeenlinnasta tai 
museon asiakaspalvelun kautta: asiakaspalvelu@museomilitaria.fi  tai 

p. 040 450 7479, www.museomilitaria.fi 

(Mukit ovat 
konepesunkestäviä)

Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme 
rauhallista joulua 

ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f iw w w . m i l ll l o g f. f ii

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi. 
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Näyttely kertoo jääkäreiden 
koko tarinan ilmiön taustate-
kijöistä sen perintöön saakka. 
Jääkäreiden vaiheet Saksas-
sa tunnetaan melko tarkkaan, 
mutta suurelle yleisölle tunte-
mattomampaa historiaa on se, 
mistä he tulivat, mitä he teki-
vät ja mihin he päätyivät elä-
mässään. Näyttely avaa ja esit-
telee erityisesti tätä puolta jää-
käriliikkeestä.

Jääkäreiden tarinan esit-
täminen Pohjanmaan muse-
ossa on näyttelyn taustatut-
kimuksen ja käsikirjoituksen 
tehneen FT Seija-Leena Ne-
valan mukaan oikeastaan it-
sestäänselvyys, koska jääkärit 
tulivat Suomeen Vaasan kaut-
ta ja enemmistö jääkäreistä oli 
lähtöisin Pohjanmaalta. Näyt-
telyssä tuodaan myös esille, 
minkälainen kaupunki Vaasa 
oli jääkäreiden Suomeen pa-
luun aikaan.

Jääkäreitä tuli eri 
yhteiskuntaluokista
Nevala kertoo, että toisin kuin 
yleensä luullaan, läheskään 
kaikki jääkärit eivät tulleet 

suomenruotsalaisesta eliitistä 
vaan jääkäreiden sosiaalinen 
tausta oli varsin heterogeeni-
nen. Enemmistö jääkäreistä oli 
kotoisin talonpoikais- tai työ-
läiskodeista.

- Näyttely tuo yksilöiden 
tarinoiden kautta esille jääkä-
reiksi lähteneiden sosiaalisia 
taustoja ja luo samalla kuvan 
Suomen kansasta sata vuotta 
sitten, toteaa Nevala.

Näyttelyssä tuodaan myös 
esille jääkäreiden keskeinen 
rooli Suomen maanpuolus-
tuksen luojina ja kehittäjinä 
sekä Suomen sodissa 1939-
1945. Lisäksi kerrotaan, mi-
ten monet jääkärit siirtyivät 
siviiliin ja tekivät työuransa 
aivan toisaalla, osa ulkomail-
lakin.

Lavastaja ja visuaalinen 
suunnittelija Päivi Kettunen 
vastaa näyttelyn arkkitehtuu-
rista. Hän kertoo, että näyt-
telyssä halutaan historiallises-
ta aiheesta tehdä helposti lä-
hestyttävä. Suurilla valokuva-
suurennoksilla tuodaan jääkä-
rit yksilöinä ja ihmisinä lähelle 
katsojaa.

- Näyttelyllä pyritään he-
rättämään tunteita ja anta-
maan tiedon lisäksi myös vi-
suaalinen kokemus, Kettunen 
lisää.

Jääkärihistoriaa 
myös sarjakuvana
Näyttelyn esineet on koottu 
pääosin Pohjanmaan museon 
laajoista esine-, tekstiili- ja ar-
kistokokoelmista.

Näyttelyssä hyödynnetään 
myös uutta tekniikkaa herät-
tämään sadan vuoden takainen 
historia eloon, kertoo näytte-
lypäällikkö Riina Peltonen 
Vaasan kaupungin museois-
ta. Näyttelyssä on mukana li-
sätyn todellisuuden sisältöjä, 
joita voi katsoa mobiililaitteel-
la ilmaisen Arilyn-sovelluksen 
kautta.

Näyttelyn yhteydessä jul-
kaistaan sarjakuvataiteilija 
Mika Lietzénin 64-sivuinen 
sarjakuva-albumi Jääkärit 
– Viisi kertomusta. Se avaa 
uusia näkökulmia näytte-
lyn teemoihin, mutta toi-
mii myös itsenäisenä teok-
sena. Tarinat käsittelevät 

Jääkärit saapumassa Vaasaan. 
Kuva: Jääkärisäätiö.

Taustalla: Jääkäreitä Libaussa helmi-
kuussa 1918 juuri ennen Suomeen 
paluuta. Kuva: Jääkärisäätiö.

Jääkärit-näyttely 
Pohjanmaan museossa
Uusi näy  ely Jääkärit on avautunut Pohjanmaan museossa. Näy  ely on Vaasan 
kaupungin museoiden kaikkien aikojen suurin tuotanto ja Suomi 100 -juhlavuo-
den päänäy  ely. Näy  ely esi  elee jääkäriliikkeen ja jääkäreiden historiaa sekä 
vuosien 1917–1918 tapahtumia Vaasan ja Pohjanmaan näkökulmasta. Jääkärit 
on esillä 27.5.2018 saakka ja sen suojelija on tasavallan presiden    Sauli Niinistö.

jääkäriliikkeen historiaa eri nä-
kökulmista.

- Tarinat ja niiden päähen-
kilöt ovat fi ktiivisiä, mutta ne 
mukailevat todellisia historian-
tapahtumia, kertoo Lietzén. 
Jääkärien lisäksi kertojina toi-
mivat keski-ikäinen värväri, 
liepajalainen ilotyttö sekä Arc-
turus-laivan laivapoika.  

Museo
vinkki
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös vuoden 2018 merkkipäivät, merkkipäiviin tul-
leet muutokset ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen 
seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, kilta-
sivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mpk 0440 478 602.

Numeron 1/2018 aineistopäivä on 20.12.2017 ja ilmestymisviikko 4 (25.1.2018). 

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia: 

HALLITUKSEN TULEVIA 
KOKOUKSIA
Hallituksen kokous 1/2018 pidetään 
to 11.1.2018 klo 11.00 alkaen Museo 
Militariassa, Vanhankaupunginkatu 19 
13100 Hämeenlinna.
Hallituksen kokous 2/2018 pidetään 
16.2.2018 klo 13.00 alkaen Helsingissä 
Maanpuolustusjärjestöjen talossa Töö-
löntorinkatu 2 B.

Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp 
050 325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Pertti Yrjölä (1.11.2017 alkaen) 
Selkäsuonkatu 7 B 2, 13100 Hämeen-
linna, mp 040 938 1696, pertti.yrjola(at)
gmail.com Yhdistyksen internetsivut: 
www.tykkimiehet.fi . Pankkiyhteys: Nordea 
FI98 2124 1800 0110 53

Suomen Kenttä-
tykistön Säätiö 

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

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt vuonna 2017: 
Aki Mäkirinta - PJ puheenjohtaja(at) 
ktkerho.fi , Puh: 0400 805 124, Oskari 
Matilainen - VPJ, Janne Hänninen- Sih-
teeri sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick Hjelt - 
rahastonhoitaja, Tapio Laakso - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä 
Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-
ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 044 
0478 602, juhani.suni(at)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönka-
tu 12, 33580 Tampere, mp 050 3688460 
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: 
timo.j.harkonen(at)gmail.com, varapuheen-
johtaja Jukka Räisänen mp 050 030 
7744, jukka.raisanen(at)luukku.com, jäsen-
sihteeri Ville Tuovinen, vtuovi(at)gmail.
com.

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Kilta esittäytyi 24.8. Pahkajärvellä
Kilta esittäytyi patteriston kertausharjoi-
tuksessa Pahkajärven sotilaskodissa 24.8. 
Tilaisuudessa esiteltiin killan toimintaa 
kaikille asiasta kiinnostuneille reserviläi-
sille ja tarjottiin heille munkkikahvit. 
Retki Vallisaareen ja Kuninkaansaareen
Lauantaina 9.9. raikkaassa syyssäässä jär-
jestettiin kiltaretki Helsingin edustalla si-
jaitseviin Vallisaareen ja Kuninkaansaa-
reen. Saaret ovat hieno retkikohde noin 
20 minuutin laivamatkan päässä Helsin-
gin Kauppatorilta aivan Suomenlinnan 
naapurissa. Retken erinomaisena asian-
tuntijaoppaana toimi kiltaveli Arto Oja-
nen. Vielä kerran lämmin kiitos opastuk-

sesta. Retki oli oppaamme ansiosta erit-
täin kiinnostava ja kattava.
Ammuntojen seuraaminen Pahkajär-
vellä 18.10.
Kiltalaiset pääsimme jälleen tutustumaan 
122H63-tykkikaluston ja heittimistön 
ammuntaan ampuma- ja tulenkäyttöhar-
joituksessa Pahkajärvellä keskiviikkoilta-
na 18.10. Tällä kerralla pääsimme seuraa-
maan pimeäammuntoja ja todistamaan 
valaisuammusten tehoa tulenjohtopai-
kalla. Lämpimät kiitokset rykmentin ko-
mentajalle, henkilökunnalle sekä varus-
miehille sujuvista vierailujärjestelyistä ja 
vieraanvaraisuudesta.
Syyskokous 27.10.
Killan syyskokous pidettiin perinteisesti 
Karjalan tykistörykmentin perinnepäivän 
yhteydessä perjantaina 27.10. Vekaranjär-
vellä Wiipuri-salissa. Kokouksen puheen-
johtajaksi valittiin kiltaveli Matti Tiiho-
nen ja sihteeriksi killan sihteeri Sini Ti-
monen. Kokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset syyskokousasiat, muun muassa 
vuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä 
talousarvio. Killan jäsenmaksuksi vah-
vistettiin 30 euroa. Kokouksessa hyväk-
syttiin killan uudet säännöt, joissa mer-
kittävimpänä muutoksena on killan val-
tuuskunnan lakkautuminen. Killan hal-
lituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko 
Janhunen. Hallitukseen Lasse Valjakan 
tilalle valittiin Anniina Kajander.  Toi-
minnantarkastajiksi valittiin Olli Kröger 
ja Leo Pyöriä sekä varatoiminnantarkas-
tajiksi Leo Laurila ja Ensio Töttö.
Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkaa 
Keijo Kaihoniemi ja varapuheenjohtaja-
na Karjalan tykistörykmentin komentaja 
everstiluutnantti Jussi Annala. 
Kokouksen jälkeen siirryimme juhlimaan 
perinnepäivää yhdessä muiden kutsuvie-
raiden ja rykmentin henkilökunnan kans-
sa. Paraatikatselmuksen jälkeen Karjalan 
tykistörykmentin komentaja ja killan pu-
heenjohtaja laskivat seppeleen KTR 2:n 
muistomerkille. 

Tulevaa toimintaa 2018
Jäsentiedote maaliskuussa.
Kiltailta pidetään viikolla 11, Kymenlaak-
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son aluetoimiston tilanne- ja ajankohtais-
katsaus.
11.4. järjestetään Killan kevätkokous. 
Ammuntoja seurataan Pahkajärvellä huh-
tikuussa.
Touko-kesäkuussa Talkooretki ja kiltaty-
kin sekä muiden museotykkien kunnos-
taminen Hämeenlinnassa Museo Milita-
riassa.
Elo-syyskuussa Kiltaretki.
Syyskokous pidetään Karjalan tykistöryk-
mentin perinnepäivän yhteydessä Veka-
ranjärvellä. 
Ammuntoja seurataan Pahkajärvellä mar-
raskuussa.

Killan tuki rykmentin varusmiehille ja 
henkilökunnalle 2018
Kilta tukee Karjalan tykistörykmentin va-
rusmiehiä ja henkilökuntaa rykmentin 
esityksistä killan hallituksen päättämällä 
tavalla. Seuraavat palkitsemiset tapahtu-
vat perinteiseen tapaan Karjalan Tykistö-
rykmentin esityksen mukaisesti:
• Killan pienoistykillä palkitaan rykmen-

tin 165 ja 347 vuorokautta palvelleiden 
kotiuttamisjuhlissa yksi 165 vuorokaut-
ta ja yksi 347 vuorokautta palvellut va-
rusmies kaksi kertaa vuodessa.

• ”Karjalan Tykistöä 90 -vuotta”-juhlakir-
jalla palkitaan rykmentin 165 ja 347 se-
kä 255 vuorokautta palvelleiden kotiut-
tamisjuhlissa yksi varusmies jokaisesta 
perusyksiköstä neljä kertaa vuodessa.

• 150 eurolla tuetaan tuotepalkintojen 
hankkimista Tykistöaliupseerikoulun 
linjojen parhaimmille oppilaille. (2x 75 
euroa)

• 300 (3x100) euron ”Heinäsen 
Haarikka”-palkitsemisrahastosta palki-
taan rykmentin henkilökuntaa Karjalan 
tykistörykmentin perinnepäivänä 

• yksi kappale killan pienoistykkejä jaet-
tavaksi ”kouluttajan tykkinä” Karjalan 
tykistörykmentin perinnepäivänä 

• yksi kappale killan pienoistykkejä jaet-
tavaksi rykmentinkomentajan erikseen 
määrittämällä tavalla

Lisäksi Karjalan tykistörykmentin perin-
nepäivään liittyen kilta tukee hallituksen 

päättämällä tavalla rykmentin ja prikaatin 
esityksestä rykmentin varusmiehiä ja hen-
kilökuntaa. 
Muistamiset
Kymmeniä vuosia täyttäviä jäseniä 
50-vuotiaista alkaen muistetaan adressein. 
Näistä jäsenistä julkaistaan merkkipäivä-
luettelo ”Tulikomentoja”-lehdessä. Killan 
ansioituneita jäseniä voidaan palkita kil-
lan palkitsemisesineillä hallituksen har-
kinnan mukaisesti. Tällaisia esineitä ovat 
killan levyke, killan standaari, killan tykki, 
killan pienoistykki ja killan sirpale. Lisäksi 
hallitus voi tehdä esityksiä Karjalan Tyk-
kimiesristin, valtiollisten kunniamerkkien 
tai Tykkimiesmitalin myöntämisestä.
Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana kaksi 
”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-osas-
tolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -asela-
jilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . Fa-
cebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu. 
Sivuille lisätään myös kuvia retkistä. Face-
book mahdollistaa uusien potentiaalisten 
jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa medi-
assa. Killan sivuista ”tykkää” säännöllisesti 
uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Facebookista. 
Käy katsomassa ja tykkäämässä http://www.
facebook.com/KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts

Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja 
-lehdissä sekä killan kotisivuilla osoittees-
sa www.karjalantykistokilta.fi 
Killan kotisivuja uudistetaan, jotta voi-
simme entistä paremmin palvella jäse-
niämme ja muita kiltatoiminnasta kiin-
nostuneita. Sivuilla on esiintynyt häiriöi-
tä, pahoittelut siitä. Uudistuneet sivut py-
ritään avaamaan jouluun mennessä.
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteen-
muutokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.

Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteita, kuten kirjoja tai kiltalak-
keja voi tiedustella 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)karjalantykistokilta.
fi , Jäsensihteeri Maija Leskinen, Haukjär-
ventie 96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi . Taloudenhoitaja 
Olli Pasila, Varastovastaava Hilla Puhak-
ka. Hallituksen muut jäsenet Tuomas Ko-
la ja Timo Rissanen 

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

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

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Manka-
lintie 10, 50200 Mikkeli, 050 500 177 
617, r.pontinen(at)surffi .fi . Varapuheen-
johtaja Alpo Leinonen, Mäntypöllinkuja 
6 N, 50170 Mikkeli, 044 055 5195, al-
poe.leinonen(at)gmail.com. Sihteeri Seppo 
Pirinen, Karkialammentie 1, 50150 Mik-
keli, mp 040 7444 131, seppo.pirinen(at)
surffi .fi . Rahastonhoitaja Mirja Kaup-
pinen, Anselminkuja 1, 50600 Mikke-
li, mirja.a.kauppinen(at)gmail.com. Killan 
kotisivut ovat osoitteessa www.mikkelin-
tykistokilta.fi 

Vallisaaren laivan laituri Kauppatorilla.
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Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrinpol-
ku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 8297, 
veijo.walkky(at)gmail.com. Jäsenasiat ja ta-
lous: Johannes Ryymin, Tanhukaari 2 A 
17, 40520 Jyväskylä, mp 0400 762 407, 
johannes.ryymin(at)luukku.com. Yleisasi-
at: Pekka T. Hyttinen, Aallontie 19 A 4, 
80160 Joensuu,mp 045 112 3205, pek-
katapanihyttinen (at )gmail.com ( huom. 
muuttuvat yhteystiedot).

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

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Pauli Kärkkäinen 040-
5736254, pauliokarkkainen@gmail.
com. Varapuheenjohtaja Ilkka Tupa-
la 040-5948511, ilkka.tupala@hotmail.
com. Sihteeri Markku Koskimäki 0400-
653733, markku.koskimäki@dnainternet.
net. Rahastonhoitaja Ravo Sarmet 040-
5628182, ravo.sarmet@dnainternet.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 Roope Sutinen, 
Lemminkatu 13, 11310 Riihimäki, roope.
sutinen(at)gmail.com. Killan verkkosivut 
löytyvät osoitteesta www.riihitykki.fi 

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

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

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Pä äkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Varapuheenjohtaja Pauli Huhtamaa. 
Sihteeri (vt) Tuomas Rantala, Välimaan-
katu 1-5 D 57, 33500 Tampere, mp 050 
378 7111, tuomas.h.j(at)gmail.com. Talo-
udenhoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 
26, 28370 Pori, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Tiedottaja Sirk-
ka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 Tam-
pere, mp 050 3688460 sirkka.ojala(at)
gmail.com
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.
net. Sihteeri/rahastonhoitaja Pertti Onni-
selkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, 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.niemenmaa1(at)gmail.com

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.turunseudunty-
kistokilta.com

Vammalan Seudun Tykistökilta
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 rahas-
tonhoitaja Samuli Niinistö, Homeso-
jantie 28 B 4, 60800 Ilmajoki, pt ja pk 
(06) 4246 931, mp 040 7720437, samuli.
niinisto(at)netikka.fi 

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

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 , Rahastonhoita-
ja Jari Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kan-
kaanpää, pk 0400 954 536, jariant(at)
gmail.com
Kiltasivut netissä: 
kankaanpaanseuduntykistokilta.
yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasi-
nojantie 7, 29600 Noormarkku, mp 044 
7011860, kalle.salonen(at)pori.fi   
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Tel-
luksentie 01480 Vantaa, mp 050 500 
3122, k.pyysalo(at)columbus.fi . Sihteeri 
Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 a 5, 
00440 Helsinki, mp 040-5488605, toivo_
vanhanen(at)outlook.com, Rahastonhoi-
taja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 A 1, 
21100 Naantali, mp 040 5108499, mika.
aarnio(at)utu.fi  

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:
Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinnii-
tyntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 
6, 38700 Kankaanpää, mp 040 5239282, 
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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

Ajoneuvotykit

Serbialainen Yugoimport on julkista-
nut MGS-25 Aleksandarin, itsenäisesti 
kehitetyn 155 mm 52-kaliiperisen ajoneu-
votykin. Aseen alustana toimii venäläinen 
neliakselinen Kamaz-6560 -kuorma-auto. 
Hytti on panssaroitu ja ammuntaa varten on 
neljä hydraulista tukijalkaa. Kokonaispituus 
on 11,4 m. Samaa tykkiä käytetään myös 
NORA B-52 -ajoneuvotykissä. Ampumakun-
toon ja marssikuntoon laitto kestävät kum-
pikin minuutin. Aseen suuntausala on +-30 
astetta sivusuunnassa ja -5 – +65 astetta 
korkeussuunnassa. Aseen mukana voidaan 
kuljettaa 12 laukausyhdistelmää. Tykissä 
on kolmen henkilön miehistö. (International 
Defence Review September 2017)

MGS-25 Aleksandar. Lähde: http://
www.janes.com/images/ass-
ets/667/72667/1703965_-_main.jpg

Yhdysvaltain armeijan uusi M109A7 
Paladin -hanke tulee kohtaamaan viiväs-
tyksiä, kun Yhdysvaltain puolustusbudjettia 
seuraaville vuosille priorisoidaan. (Jane´s 
Defence Weekly 20 September 2017)

Egypti valmistelee 155 mm panssarihaupit-
sien hankintaa. Tarjouspyynnöt on lähetetty 
Ranskaan, Venäjälle, Etelä-Afrikkaan ja 

pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 
1, 28220 Pori, mp.044 7011853, olli-
pekka.ihalainen(at)pori.fi  
Tampere: Veikko Rantaniemi, Sammon-
katu 18 A 4, 33540 Tampere, mp 040 580 
2400, veikko_r(at)hotmail.com 
Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisenran-
ta 2, 21620 Kuusisto, mp 041 538 0444, 
juha.kangasniemi(at)runosmäenlampo.fi  
Jou kkoyksikkö: Kilta vaalii Mittauspatte-
riston, Tiedustelupatteriston ja Topografi -
kunnan perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähkö-
postiosoitteesi jäsenrekisteriin.

Tampereen Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilö:
Puheenjohtaja: Yrjö Inkinen, puh 0400 
211997, tretykkilta@live.fi 
Facebook:
https://www.facebook.com/Tampereen-
Tykistökilta-872822309411326/
notifi cations/

Etelä-Koreaan. Hankintaan liittyvät testit on 
tarkoitus toteuttaa vuoden 2017 aikana ja 
hankintasopimus allekirjoitettaneen vuoden 
2018 alkupuolella. (http://www.israeldefen-
se.co.il/en/node/30543, 31/07/2017)

Iran on julkistanut uuden kolmiakselisen 
155 mm Ashura-kuorma-autotykin. Ase 
on varustettu maalevyllä stabiloimaan 
asetta ammunnan aikana. (http://defence-
blog.com/army/iran-unveiled-new-ashura-
155mm-self-propelled-gun.html, Oct 16, 
2017)

 
Uusi iranilainen Ashura-kuorma-autotykki. 
Lähde: http://defence-blog.com

Toinen uusi iranilainen tuote on Heidar-41, 
122 mm kuorma-autotykki, joka on varus-
tettu automaattisella latausjärjestelmällä. 
Aseena on 122 mm D-30-haupitsi. Ajoneu-
voalustana on Kraz-maastokuorma-auto. 
(http://defence-blog.com/army/iran-unveils-
new-heidar-41-self-propelled-122-mm-
artillery-system.html, Sep 26, 2017)

 

Iranilainen 122 mm Heidar-41 -kuorma-
autotykki. Lähde: http://defence-blog.com
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Perinnetoimikunnan hallitus 
kutsui aluetoimiston päällikön 
Mika Piiroisen pääpuhujaksi 
perinteiseen syyspäiväänsä Il-
majoen seurakunnan Kalajais-
järven leirikeskukseen.  Vie-
raalle esiteltiin ennen yleisö-
tilaisuutta oopperakatsomon 
vieressä sijaitseva perinneta-
lo esineistöineen, kuvineen ja 
kirjallisine aineistoineen.

Hallituksen jäsen, eversti-
luutnantti Simo Järvi, kertoi 
vierailijalle perinnetalon syn-
tyhistoriasta ja toimikunnan 
aktiviteeteista sekä työn ta-
voitteista.

-Aallon patteriston perin-
netoimikunnan nimi viittaa 
ilmajokelaisten tykkimiesten 

viime sotien aikaisiin tykis-
töpatteristoihin ja niiden ko-
mentajaan Paul Georg Aal-
toon. Aalto toimi talvisodassa 
Kenttätykistörykmentti 8:n II 
Patteriston sekä jatkosodassa 
Kenttätykistörykmentti 10:n 
III Patteriston ja Kevyt Patte-
risto 24:n komentajana. Aal-
to tunnettiin ansioituneena ja 
miesten pitämänä upseerina.

-Perinteitä vaalimaan pe-
rustettiin vuonna 1980 toi-
mikunta. Museoalueelle pat-
teriston veteraanit pystytti-
vät vuonna 1983 erinäisten 
vaiheiden jälkeen perinneta-
lon, jonka hirret he olivat it-
se veistäneet asemasodan aika-
na Kannaksen Vaskisavotassa. 

Talossa on näytillä patteriston 
sotahistoriaa kartoin, esinein 
ja tekstein esitettynä lähtien 
talvisodan Kiviniemestä aina 
Ihantalan torjuntataisteluihin 
saakka. Patteriston veteraane-
ja muistetaan vielä viimeisen 
iltahuudonkin koittaessa ar-
kulle laskettavan tuoreen ha-
vuseppeleen muodossa.

Perinnetaloa esitellään tila-

usten mukaan, esimerkiksi ai-
na oopperan väliajoilla kiin-
nostuneille juhlavieraille, kos-
ka talo on aivan näyttämön 
vieressä. Mika Piiroiselle so-
danaikainen Aallon patteristo 
oli ennestään tuttu. Hän oli 
jopa käynyt patteriston tuli-
asemapaikoilla Kannaksella. 
Perinnetyötä hän sanoi arvos-
tavansa suuresti, koska se osal-

Evl. Mika Piiroinen aaltolaisille:

Perinnetyönne pohjustaa 
maanpuolustushenkeä
Pohjanmaan aluetoimiston päällikön, evers  luutnan    
Mika Piiroisen vierailu Aallon pa  eriston perinnetoimikun-
nan virkistystapahtumassa Ilmajoella koe   in antoisaksi 
puolin ja toisin. Aaltolaiset saivat ajankohtaista  etoa 
Puolustusvoimiemme nykyhaasteista ja Piiroinen puoles-
taan ak  ivisesta perinnetyöstä.

MATTI LATVALA

Esitystä kuulemaan jaksoi vielä kaksi sotien veteraaniakin: Eelis 
Petäjämäki ja Ahti Latomäki. He olivat sitä mieltä, että tykkejäkin vielä 
tarvitaan, vaikka digiaikaa eletään.

Aaltolaiset kuuntelivat keskittyneesti 
Mika Piiroisen esitystä päivän turvalli-
suustilanteesta maamme rajojen 
tuntumassa ja Itämerellä.
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taan luo perustaa maanpuo-
lustushengelle.

Itämeren yllä leijuvat 
informaatiosodan pilvet
Perinnetoimikunnan virkistys-
päivää Kalajaisiin oli saapunut 
viettämään satakunta aalto-
laista, pääasiassa seniori-ikäi-
siä tykistöpitäjän asukkaita. 
Perinteiseen tapaan seurakun-
nan tiloissa pidetty tapahtuma 
aloitettiin hartaudella, jonka 
piti aaltolainen ”jäsenpappi” 
Juhani Erkkonen. Lutherin 
teesien naulaamisen 500-vuo-
tispäivän kunniaksi veisattiin 
bassovoittoisen voimallisesti 
taisteluvirtenä tunnettu ”Ju-
mala ompi linnamme”.

Siitä siirryttiinkin sujuvasti 
kuulemaan Mika Piiroisen esi-
telmää Puolustusvoimiemme 
nykyhaasteista. Puhuja johdat-
teli kuulijat kiinnostavasti erit-
täin ajankohtaiseen teemaan 
turvallisuustilanteestamme 
täällä pohjolan perukoilla.

-Venäjän kaapattua Uk-
rainalta Krimin niemimaan 
Mustanmeren rannalla on 
myös oma Itämeremme nous-
sut sotilaspoliittisen kiinnos-
tuksen kohteeksi. Toisiaan tut-
kailevat Itämeremme rannoil-
la harjoituksineen niin NATO 
kuin Venäjäkin. Venäjän so-
tilasdoktriinin mukaisia uh-
kia nähdään aivan lähelläm-
me vaikkakaan ei suoranaisesti 
Suomeen kohdistuvasti.

Kaikkea ei pidä 
heti uskoa
Itämeren rantavaltiona maam-
me on joutunut informaatio-

sodan keskelle, halusimme tai 
emme. Oma mediamme pyr-
kii antamaan tilanteesta to-
denmukaisen kuvan. Mika 
Piiroisen mukaan pitää kui-
tenkin olla valveilla ja tiedos-
taa vireästi hybridisodan liet-
somat ulkoiset uhat.

-NATO kasvattaa voimiaan 
Baltiassa. Asevoimia ryhmite-
tään Venäjän painostamisek-
si. Informaatiosodasta on tul-
lut miltei normaalikäytäntö. 
Ohjuspuolustusta kasvatetaan 
puolin ja toisin. Kansainväli-
nen terrorismi nostaa päätään. 
Kaiken tavoitteena on horjut-
taa maiden suvereniteettiä ja 
yhtenäisyyttä. Jopa uskonnol-
lisia konfl ikteja provosoidaan 
avuksi. Hybridisodassa kaikki 
keinot ovat sallittuja ja käytös-
sä. Toiminta on valtiokohtai-
sesti johdettua.

-Valtaryhmien välillä esiin-
tyy poliittista ja taloudellista 
painostusta, jonka tavoittee-
na on sisäisen epävarmuuden 
aiheuttaminen. Kybersotana 
tunnetaan infovääristely, jos-
sa valehdellaan häikäilemät-
tömästi pyrkien vahingoitta-
maan vastapuolta. Sotilaalli-
sella voimankäytöllä pullis-
tellaan pelottelumielessä. Esi-
merkkeinä tietojen vääriste-
lystä mainittakoon äskeiset 
tiedot venäläisten Zabad-har-
joituksen joukkojen määris-
tä. Harjoitusten johto ilmoit-
ti määrän olevan vain 11000 
sotilasta. Tiedolla kierrettiin 
kansainvälisiä tarkkailijavel-
voitteita. Läntisten tietolähtei-
den mukaan sotilaita oli Balti-
an ja osittain Suomen rajojen 

tuntumassa vähintään 10-ker-
tainen määrä.

Ovatko puolustus-
voimamme varautuneet 
uhkiin?
Tietoverkkojen kautta tapah-
tuva vaikuttamispyrkimys on 
Puolustusvoimissamme tie-
dostettu. Valmiuksia on Mi-
ka Piiroisen mukaan tehostet-
tu torjumaan uhkia, vaikka ne 
eivät välittömästi kohdistuisi-
kaan maatamme vastaan. Sekä 
materiaalia että tiedonhankin-
taa on lisätty. Jokainen ilmas-
sa ja maalla tehty alueloukka-
us pystytään valokuvaamaan ja 
tiedottamaan.

-Suomen puolustuksen ta-
voite on ennalta ehkäisy ko-
konaisvaltaisesti. Puolustusse-
lonteko antaa hyvän ja katta-
van kuvauksen tilanteesta. Sitä 
päivitetään jatkuvasti tarpeen 
ja tilanteiden mukaan. Suomi 
on edelleen sotilaallisesti liit-
toutumaton läntinen demo-
kratia, jolla on NATO:n kans-
sa sama itäraja, vaikka emme 
kuulu jäsenenä puolustusliit-
toon.

-Karttaa katsomalla on sel-
västi todettavissa, että Suo-
men asema on saarenkaltai-
nen. Omien puolustusvoi-
mien tarve on näissä oloissa 
välttämätöntä. Niinpä turval-
lisuuteen tähtääviä toimia ke-
hitellään siltä varalta, että apua 
ei tarvittaessa ole heti saatavis-
sa. Sodanaikaisten joukko-
jen vahvuutta on kohotettu 
230 000:sta 280 000 sotilaa-
seen. Asevoimiemme koko on 
herättänyt suorastaan kateutta 

maissa, joissa yleinen asevel-
vollisuus on ehditty lakkaut-
taa.

-Omien asevoimien ole-
massaolo ei suinkaan tee tar-
peettomaksi avunsaantia. Vah-
vuutemme antaa hyviä mah-
dollisuuksia kansainväliseen 
yhteistyöhön, jota kehitellään 
etenkin Ruotsin kanssa. Maa-
voimia vahvistamalla, alueel-
lista operatiivista puolustusta 
kehittämällä ja valmiusjouk-
koja muodostamalla tähdä-
tään nopeuteen. Lainsäädän-
töä uudistamalla mukautu-
mista tarpeisiin helpotetaan. 
Viranomaisten välinen yhteis-
työ maassamme toimii.

Esitys herätti 
aaltolaisissa ajatuksia
Mika Piiroista kuulemaan tul-
leet aaltolaiset olivat enimmäk-
seen varusmiesikäisten isovan-
hempia, mummoja ja paappo-
ja. Aluetoimiston päälliköllä 
puolestaan oli kutsuntakierros 
maakunnassa parast’aikaa me-
neillään. Kysymyksiä ja kom-
mentteja tulikin siitä, vastaako 
nykyinen koulutus ajan hen-
keä. Voivatko tietokoneajan 
nuoret hyödyntää taitojaan ar-
meijan hyväksi?

Mika Piiroinen vakuut-
ti, että nykyään varusmiehiä 
mitataan muissakin kyvyissä 
kuin Cooper-testeissä pärjää-
misellä. Monipuolista taitoa ja 
kuntoa tarvitaan.

-Asepalvelukseen tuleva 
nuori, poika tai tyttö, voi esit-
tää toivomuksia palvelupaikas-
taan, aselajistaan ja erikoisjou-
koista omien taipumustensa 
mukaan. Kielitaitoa tarvitaan 
kansainvälisissä tehtävissä ja 
digitekniikkaa vaikkapa hy-
bridisodan torjuntaan. Varus-
miesaikana ja reservissäkin on 
vielä mahdollisuus suuntautua 
aloille, joilla kunkin omaa eri-
koisosaamista kysytään.

Pohjanmaan aluetoimiston 
kouluttaviin joukko-osastoi-
hin kuuluu myös Niinisalo. 
Se sopii mainiosti aaltolaisille, 
joiden perinnealueelta valta-
osa palvelukseen tulevista ha-
luaa juuri tykistöön. Siinäkin 
mielessä perinnetyö motivoi 
sen tekijöitä.  

  Everstiluutnantti Mika Piirois-
ta opasti Ilmajoella paikallisen 
lääkintävarikon kapteeni Mikko 
Hölsö. Perinnetalon seinällä ole-
vien karttojen avulla paneuduttiin 
Aallon patteriston taisteluhistori-
aan, jota esitteli perinnetoimikun-
nan hallituksen jäsen Simo Järvi
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Ohjukset

Iran on julkistanut Khorramshahr-nimisen ballistisen ohjuksen. 
Sen kantamaksi arvellaan noin 2000 km ja siinä saattaa olla usei-
ta taistelukärkiä. Se on tarkoitus ottaa operatiiviseen käyttöön 
lähiaikoina. Ohjus lienee kehitetty Pohjois-Korean ja Iranin yh-
teishankkeena.  (Jane´s Defence Weekly 27 September 2017)

Pohjois-Korea on julkaissut kuvia syyskuun 15. päivän ohjus-
laukaisustaan, jossa keskimatkan Hwaseong-12-ohjus lensi yli 
pohjoisen Japanin. Ohjus lensi noin 19 minuuttia ennen iskey-
tymistään Tyyneen valtamereen lennettyään arviolta noin 2700 
km. Ohjuksen lavettina oli MAZ-547V-ajoneuvon kaltainen raskas 
ajoneuvo. (Jane´s Defence Weekly 27 September 2017)

MUSEOMESTARIN KYMPPI
Kysymykset laati Museo Militarian 
museomestari Ilkka Vahtokari.

KYMPPI

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

1. Suomen sodan alkaessa helmikuussa 1808 Suomen 
sotaväki lähti vetäytymään kohti Pohjanmaata Hämeen-
linnasta. Montako hevosta vaadittiin vetämään yhden 
kuuden naulan tykkipatterin tykkejä ja muuta kalustoa? 
(Pattereita oli yhteensä kuusi.)
a) 46 kpl    b) 62 kpl    c) 97 kpl

2. Montako eri komentoa vaadittiin ”ampukaa”-komentoon 
asti tykin ollessa tuliasemassa Kaarle XII aikaisessa 
tykkiharjoitteluohjeessa?
Montako eri komentoa vaadittiin ”ampukaa”-komentoon 
asti tykin ollessa tuliasemassa Kaarle XII aikaisessa 
tykkiharjoitteluohjeessa?  a) 12 kpl    b) 21 kpl    c) 27 kpl

3. Mikä oli piiritystykkien eli muurinmurtajatykkien tulino-
peus vuonna 1578 ilmestyneessä tykistöohjeessa?
a) 36 ls/vrk    b) 72 ls/vrk    c) 88 ls/vrk

4. Mitä samaa virkaa ovat seuraavat tykkimiehet hoitaneet: 
EV Julenius, EV Vähätupa ja EV Mäkipää?
a) KTR 1:n komentaja    b) KTR 3:n komentaja    
c) Tykistökoulun johtaja

5. Mihin tykistön osa-alueeseen EVL Hugo Karsten oli 
erikoistunut?
a) sääpalvelu    b) karttapalvelu    c) ampumatekniikka 

6. Montako tykistön koulutuskeskusta perustettiin ennen 
jatkosodan alkamista kesäkuussa 1941?
a) 1    b) 2    c) 3 

7. Milloin suomalainen tykistö on ampunut viimeiset taiste-
lulaukaukset sotien aikana?
a) 1.9.1944    b) 24.12.1944    c) 12.4.1945

8. Mikä laite oli 1940-luvulla tykistössä käytössä ollut 
Mc Cormick TD-14?
a) tykin vetäjä    b) tutka    c) valomittauslaite

9. Minä vuonna myönnettiin oikeus omaan lippuun 
seuraaville tykistöjoukoille: Pohjanmaan, Satakunnan 
ja Karjalan Tykistörykmentit sekä Jääkäripatteristo ja 
Mittauspatteristo?  a) 1947    b) 1957    c) 1967

10. Missä seuraavista paikkakunnista esiintyy kirkkomaa-
luksissa tykistön suojeluspyhimys Pyhä Barbara?
a) Hattulan    b) Turun Tuomiokirkon    c) Lohjan    d Kalannin

Itsenäisen Suomen kenttätykistö 
ja Tykistökoulu 100 vuotta: 

Kalustonäyttelyssä on esillä monipuolisesti tykistön kalustoa. 
Kalustonäyttelyn yhteydessä myös Perinnevaljakon asemaanajonäytös.
Seppeleenlaskutilaisuus Hietaniemen hautausmaalla kello 9–9.30.

Päivän tarkempi ohjelma seuraavassa Tulikomentoja-lehdessä.

maavoimat.fi

VAPAA
PÄÄSY!Tervetuloa!

Kenttätykistön kalustonäyttely 
Kansalaistori, Helsinki

perjantaina 9.2.2018 kello 10–18

RUK 104 KOKOONTUU
RUK 104 -kurssi kokoontuu Seinäjoen kautta Ilmajoelle 
Mannerheim-oopperan päivänäytäntöön pe 15.6.2018.
Esityksen jälkeen veljespäivällinen Koskenkorvan 
Trahteerissa. Tarkempi ohjelma ilmoittautumisohjeineen 
ja yhteystietoineen alkuvuoden 2018 aikana.
MERKITSE PÄIVÄ KALENTERIISI JO NYT.
Ennakkolippuja esitykseen on varattu 50 kpl. 
Mahdolliset tiedustelut tässä vaiheessa sähköpostitse os. 
latvalam@anvianet.fi.

Mannerheim-ooppera
Ilmajoella 6.-17.6.2018
(Kuva: Saara Salmi)
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä!
Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennoissa, 
ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 20.12.2017 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 2018 merkkipäiväluetteloa lehden toimitukselle.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kiltavel-
jet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäiviään 
joulukuussa 2017 – tammikuussa 2018. Seuraava luettelo 
julkaistaan heti tammikuussa lehdessä 1/2018

Museo
esineet 
kertovat 

OSA 30

Viestimiesten lahja kenraalilleen – 

kenraalimajuri Pajarin 
vahvistinpuhelin

13.12. Halonen Jari Helsinki 80 v
13.12. Sihvo Sami Espoo 85 v
16.12. Aavasalo Ensio Turku 90 v
16.12. Ranta Seppo Ahvio 80 v
17.12. Kuitunen Seppo Mikkeli 75 v
18.12. Luukkonen Heikki Puumala 75 v
20.12. Karjalainen Raimo Norola 70 v
20.12. Näveri Timo Elimäki 70 v
27.12. Jokipaltio Hannu Helsinki 70 v
28.12. Hasanen Teuvo Kangasniemi 70 v
29.12. Niemi Kalle Lohiniva 75 v
30.12. Uusitalo Harri Helsinki 50 v
31.12. Laitinen Ahti Hurissalo 75 v
2.1. Liikanen Raimo Harjumaa 80 v
5.1. Pirinen Seppo Mikkeli 75 v
8.1. Wahl Seth Vantaa 90 v
16.1. Pitkäkoski Pauli Sastamala 60 v
17.1. Hovilainen Pekka Vantaa 75 v
18.1. Lehtonen Hannu Sastamala 70 v
18.1. Leikkaa Pekka Sastamala 50 v
20.1. Hautaniemi Jorma Sastamala 70 v
22.1. Toivonen Jorma Vantaa 75 v
25.1. Mäkipää Juha Helsinki 70 v
29.1. Maisonen Jari Mikkeli 75 v
30.1. Kontiainen Seppo Kankaanpää 75 v

Aaro Pajari (1897–1949) on 
tunnetuimpia viime sotien 
ajan suomalaisista rintamako-
mentajista. Talvisodan eversti-
luutnanttina aloittanut Pajari 
toimi menestyksekkäästi Jal-
kaväkirykmentti 16:n ja Osas-
to Pajarin komentajana Tolva-
järvellä ja ylennettiin everstik-
si. Jatkosodan alkuvaiheessa 
syyskuussa 1941 18. Divisioo-
nan komentaja eversti Paja-
ri nimitettiin ensimmäisen 
kerran Mannerheim-ristin 
ritariksi. Pian seurasi ylen-
nys kenraalimajuriksi. Jat-
kosodan aikana Pajari 
toimi myös 3. Divi-
sioonan komentaja-
na. Kaksinkertainen 
Mannerheim-ristin 
ritari hänestä tuli Lapin 
sodan menestyksekkään saksa-
laisten selustaan tehdyn Tor-
nion maihinnousuoperaation 
seurauksena. 

Pajari oli siis ansioitunut 
rintamakomentaja. Hän oli 
vaativa paitsi alaisilleen myös 
itselleen huolimatta jo ennen 
sota-aikaa alkaneesta sydän-
viastaan. Sydänsairaus ei ol-
lut ainoa toimintaan ajoittain 
vaikuttanut tekijä, vaan myös 
Pajarin kuulo oli heikentynyt. 
Pajari toki tiedosti itsekin ra-
joitteensa ja huomioi ne toi-
mintatavoissaan:

”Aina, kun Pajari lähti etu-
linjaan, seurasi lähettiupseeri 
korvana mukana ja saattoi syn-
tyä seuraava keskustelu:

Pajari: Mistä suunnasta 
kuuluu taistelu? – Lähettiup-
seeri: Tuolta, tuolta ja tuolta. – 
Pajari: Millä suunnalla kuulu-
vat kovimmat taistelun äänet? 
– Lähettiupseeri: Tuolla. – Pa-
jari: Sinne mennään!”

Pekka Ruusukallio (toim.). 
Hämäläisten kenraali A.O. 
Pajari, s. 109

Pajarin siirryttyä 3. Divi-
sioonan komentajaksi, tämä 
kenraalimajurin kuuloon liit-
tyvä ongelma kantautui uu-

den rintamasuunnan viesti-
miesten tietoon. Toimintaa 
komentopaikalla – joskaan 
ei maastossa –  helpottamaan 
Pajarille lahjoitettiin vahvis-
tinpuhelin. Puhelimeen on-
kin kiinnitetty laatta, jossa lu-
kee ”Kenr.maj. Aaro Pajarille 
Uhtuan suunnan viestimie-
hiltä”. Puhelinkokonaisuu-
teen kuuluu Suomessa val-
mistettu vahvistinosa ja siihen 
kiinnitetty Ericssonin valmis-
tama seinäpuhelin. Puhelin 
on nähtävillä Museo Milita-
rian perusnäyttelyn toisessa 
kerroksessa. 

Työmatkalla ollut kenraa-
limajuri Aaro Olavi Pajari 
menehtyi sydänkohtaukseen 
14.10.1949. Pajarin ero puo-
lustusvoimien palveluksesta 
oli myönnetty alkavaksi seu-
raavana päivänä. Pajari hau-
dattiin Tampereelle Kalevan-
kankaan hautausmaalle sanka-
rihautojen läheisyyteen. 

Kirjallisuutta
(Pekka Ruusukallio (toim.). 
Hämäläisten kenraali A.O. Pajari, 
s. 109). Pirkanmaan Sotilaspiirien 
Perinneyhdistys r.y. Hämeenlinna 
2002. 

TEKSTI: SAMUEL FABRIN
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Vanhankaupunginkatu 19, 
Hämeenlinna
Puh. 03 682 4600, 
asiakaspalvelu@museomilitaria.fi, 
www.museomilitaria.fi

1.9.-17.12.2017 avoinna 
ti-su klo 11-17, 
Museon näyttely on suljettuna 
joulun ajan 18.-31.12.2017.

Pääsymaksut: aikuiset 8,00 €, 
lapset (7-17v) 4,00 €, 
ryhmät (väh. 10 hlö) 6,00 €/hlö. 
Opastusmaksu 40 € ryhmä 
(varattava etukäteen, 
ryhmän koko max. 40 hlö).

Museo Militarian kuulumisia
SAMUEL FABRIN

Museo Militarian Suomi 100 -juhlavuo-
sihankkeen Tukijoukkoja ja taistelijoita – 
naiset maanpuolustuksen toimijoina ohjel-
ma on jatkunut myös syyskaudella. Syk-
syn yleisötilaisuudet avattiin 24.8., kun 
hankkeen suojelija Elisabeth Rehn saapui 
puhumaan museolle. Rehn luennoin nais-
ten rooleista rauhan, oikeuden ja hyvin-
voinnin turvaamisessa. Tilaisuuteen mu-
seon Tykkihalliin saapui noin 140 kuuli-
jaa. Rehnin luento-osuuden jälkeen ylei-
söstä pyydettiinkin runsaasti kysymys- ja 
kommenttipuheenvuoroja, joihin Rehn 
vastaili pitkään. Tilaisuuden järjestäjänä 
yhdessä museon kanssa oli Suomalaisen 
Naisliiton Hämeenlinnan yhdistys.

Museon Suomi 100 -juhlavuoden oh-
jelman viimeinen tapahtuma järjestetään 
14.12. kaikille avoimen vanhanajan kuu-
sijuhlan merkeissä. Tilaisuuden museon 
Tykkihallissa järjestävät Hämeenlinnan 

Seudun Lottaperinneyhdistys ry ja Semi-
naarin koulu 3D-luokka.

Perkjärvi-kuvia 
digitaaliseen muotoon
Museo Militarian laajoissa valokuvako-
koelmissa on paljon kuvia Karjalankan-
naksen Perkjärveltä, jonne Suomen kent-
tätykistö kokoontui vuosittain leireille it-
senäisyyden alkuvuosista talvisotaan asti. 
Kesän 2017 aikana museolla toteutettiin 
digitointiprojekti, jossa yliopistoharjoit-
telija Henrik Järvinen luetteloi ja saattoi 
digitaaliseen muotoon kokoelmien Perk-
järvi-aiheisia kuvia, yhteensä yli 400 ku-
vaa. Kokoelmien digitointi on tärkeä osa 
nykyajan museotoimintaa. Museo Mili-
tariassa tätäkin työtä jatketaan aina mah-
dollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, et-
tä tulevaisuudessa digitoituihin aineistoi-
hin voisi tutustua myös verkossa.
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Pekka Kansasen toimitta-
ma omakustanteinen video 
isänsä, silloisen toijalalaisen, 
Heikki Sakari Kansasen jat-
kosodasta on erinomainen ku-
vaus pääosin Lounais-Hämeen 
rykmentin JR23:n ja erityi-
sesti siihen kytkeytyneen III/
KTR3:n jatkosodan hyökkä-
ysvaihteesta Korpiselästä Sy-
värille sekä Venäjän suurhyök-
käyksen jälkeisestä vetäyty-
misestä ja viimein Nietjärven 
voittoon päättyneistä torjun-
tataisteluista. Tapahtumia on 
havainnollistettu ja elävöitetty 
hienosti sotapäiväkirjamerkin-
nöillä, kartoilla, valokuvilla ja 
sanallisilla kuvauksilla. 

Videon tapahtumat etene-
vät loogisesti pienin hyppäyk-
sin, jolloin katsoja pysyy hyvin 
etenemisessä mukana ja kokee 
tapahtumat hyvin konkreetti-
sina. Musiikki ja äänitehosteet 
on sovitettu mielestäni hyvin 
tapahtumiin. Omalla koneel-
lani oli tosin ajoittain hiu-
kan ongelmia puheen kuule-

misessa. Hyökkäysvaihe esite-
tään selkeästi taistelu taistelul-
ta haasteineen, ongelmineen ja 
onnistumisineen. Vanhat valo-
kuvat kuin myös nykypäivän 
valokuvatut kohteet antavat 
hyvää kuvaa silloisista olosuh-
teista ja taistelumaastoista. 

Erityisesti venäläisten suur-
hyökkäysvaiheeseen liitetyt 
veteraanihaastattelut antoi-
vat erinomaisen käsityksen 
siitä, miten sotilaamme koki-
vat hyökkäyksen rajuuden ja 
puolustautumisen mahdotto-
muuden niin suurta mies- ja 
tuliylivoimaa vastaan. Perään-
tyminen oli rajua ja vaati niin 
miehiltä kuin hevosiltakin 
niin henkistä kuin fyysistäkin 
voimaa, jota videolla kuvataan 
mielestäni hyvin. Myös taiste-
lujen johdon haasteet ja tai-
tavat ratkaisut tulvat videolla 
hyvin esille. Nietjärven torjun-
tataistelut lopussa saavat arvoi-
sensa osan videolla.

Jotta katsoja paremmin 
ymmärtää suomalaisten ja ve-

näläisten joukkojen määräl-
liset erot, on videolla hyvin 
tuotu esille tilastoja joukkojen 
kuin myös aseistuksen eroista, 
jotka olivat erityisesti loppu-
vaiheessa todella suuret. Niin 
olivat myös menetykset, kun 
verrataan kaatuneiden ja haa-
voittuneiden määriä sekä mm. 
tuhottuja panssariaseita. III/
KTR3:n taisteluissa menehty-
neiden nimiluettelo kuvaa hy-
vin sitä, mistä päin maatamme 
ko. yksikön miehiä oli koottu 
ja missä taisteluissa menetyk-
set pääosin tapahtuivat. Se on 
kunnianosoitus näille suurim-
man uhrinsa antaneille sanka-
rivainajille.

Video on Pekka Kansasen 
kunnianosoitus isälleen, mut-
ta se on hyvin suuressa mää-
rin kunnianosoitus myös III/
KTR3:n ja JR23:n sekä sen 
jatkeena toimineen ErP15:n 
miehille ja heidän kauttaan 
koko veteraanijoukollemme. 
Se toimii erinomaisena vete-
raaniemme perinnettä vaali-

Pekka Kansanen: 
Matkusta Syvärille – isäni jatkosota

vana teoksena. Sitä kannattaa 
esittää nuoremmille sukupol-
villemme erinomaisena kuva-
uksena veteraaniemme teois-
ta ja saavutuksista, mutta se 
on myös tämän päivän suku-
polvelle hankkimisen arvoi-
nen video syventääksemme 
omaa tietämystämme Aunuk-
sen kannaksen taisteluista ja 
niiden merkityksestä mm. it-
senäisyystaistelumme loppu-
tuloksen kannalta. DVD:tä 
on saatavissa verkkokaupasta 
www.pkproductions.fi  hintaan 
25€ + toimituskulut 7€.

Pasi Alho
Pirkanmaan Sotaveteraanipiirin 
puheenjohtaja

Tykistö Tuusulassa 1918–1957

Pekka Käyhkö,
Tykistö Tuusulassa 
1918–1957

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

 Tänä juhlavuonna 2017 tuli 
kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun 
Hyrylän varuskunnassa vaihtui 
aselaji. Tykistö muutti Niinisa-
loon ja ilmatorjunta tuli Santa-
haminasta tilalle. 

Tämä kirja kertoo Tuusu-
lan Hyrylän kylää melkein nel-
jä vuosikymmentä isännöinees-
tä aselajista, kenttätykistöstä ja 
sen kolmesta vaiheesta. Kirjan 
tarkoituksena on antaa yleisku-
va itsenäisyyden ajan tykistös-
tä Tuusulassa, leireillä ja sota-
aikana. Teos osoittaa Tuusulan 
tärkeän merkityksen Suomen 
historiassa ja itsenäisyyden säi-
lymisessä. 

Pääpaino on Kenttätykis-
törykmentti 1:n (KTR 1) jää-
käriliikkeen seurauksena syn-

tyneessä aikakaudessa 1918–
1934. Vaikka Tuusula esiintyy 
otsikossa, siirtyy kerronta vä-
lillä Perkjärvelle. Kaukjärven 
ampumaleiri Perkjärvellä oli 
olennainen osa aselajin kehit-
tämistä ja koulutusta kohti sitä 
maailmanmaineeseen yltänyttä 
suomalaista tykistöä, joka suu-
relta osalta takasi maamme it-
senäisyyden säilymisen. 

Toinen vaihe on ns. Tuusu-
lan tykistön ja Aunuksen Ryh-
män tykistössä palvelleiden 
tuusulalaisten sota-aikaa. Kir-
ja kertoo myös, mitä Tuusulas-
sa tapahtui välirauhan ja jatko-
sodan aikana. Kolmas vaihe ku-
vaa II/KTR 2:n (myöh. 3. pri-
kaatin patteriston) aikakautta. 

Varuskunnassa palvellei-
den muistelmat antavat kirjaan 
oman, huumorinkin rikastut-
taman sävynsä. Tykistön arkea 

ja juhlaa elävöittävät hauskat 
tarinat ja kaskut sekä aikaisem-
min julkaisemattomat valoku-
vat Tuusulasta, ampumaleireil-
tä ja sota-ajalta. Kuka oli toh-
tori Kandelaber miehiään? En-
tä mistä oli Tuusulan Derbyssä 
kysymys? Vastaukset näihinkin 
kysymyksiin selviävät kirjasta, 
jossa on yli 150 kuvaa, piirrok-
sia ja karttoja. 

Uusi, kovakantinen teos on 
suunnattu kaikille kotiseutua 
arvostaville, Tuusulan entisille ja 
nykyisille asukkaille sekä tykis-
töstä kiinnostuneille henkilöil-
le. Tykistövaruskuntana tunne-
tussa Hyrylässä on vielä nytkin 
monien juuret ja muistot. 

Kirjan tekijä HuK, reservin kap-
teeni Pekka Käyhkö on tykkimies 
ja Hyrylän tykistövaruskunnan 
kasvatti
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SIRKKA OJALA

Näyttely naisista joille 
isänmaan etu oli omaa etua tärkeämpi

 Suomen Asehistoriallisen Seu-
ran kunniajäsen Hannu La-
kee ryhmineen sekä Nurmi-
järven Reserviläiset ry koko-
sivat itsenäisyyspäivää edeltä-
väksi viikonlopuksi upean Va-
paaehtoisen Maanpuolustus-
työn Sotilasperinnenäyttelyn 
Nurmijärven kunnan tiloihin 
jo 27. kerran. Tänä vuonna 
näyttelyn teemaksi oli valittu 
Lotta-Svärd -nainen ja maan-
puolustus.  

Näyttelyn avajaistilaisuu-
teen 2. joulukuuta saapui-
kin suuri joukko kutsuvierai-
ta kuulemaan puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistön näyt-
telyn avaussanoja. Puolustus-
ministeri kiitti Hannu Lakee-
ta ja häntä auttaneita aktiivisia 
reserviläisiä todeten näyttely 
olevan arvokasta maanpuolus-
tus- ja perinnetyötä. Puolus-
tusministerinä Niinistö näkee 
sotiemme perinnön vaalimi-
sen tärkeänä. Se on hänen mu-
kaansa kansakokonaisuuden 
vaalimista ja maanpuolustus-
tahtoa kehittävää toimintaa. 
Suomi on syntynyt sodasta ja 
itsenäisyytemme on rakentu-
nut sodissa tehdyistä uhrauk-
sista, sanoi Niinistö. 

Puolustusministeri toi 
esiin, että näyttelyn esineet 
kertovat sukupolvesta jonka 
nuoruusvuodet täyttyivät vel-

vollisuuksista. Naisista joil-
le yhteinen etu oli omaa etua 
tärkeämpi. Niinistön mukaan 
lottien tehtävät sodissamme 
olivat moninaiset ja heidän 
työpanoksensa vapautti kym-
meniä tuhansia miehiä rinta-
malle. Pikkulotat taas vapa-
uttivat omalla toiminnallaan 
vanhempia sisariaan raskaam-
piin tehtäviin. 

Niinistö totesi, että eri nais-
järjestöjen vapaaehtoistoimin-
nalla oli merkittävä asema 
Suomen sotaponnisteluissa. 
Niinistön mukaan yleinen il-
mapiiri ja yhteen hiileen pu-
haltaminen suosivat vapaaeh-
toistoimintaa sotiemme aika-
na, yksin ei kukaan olisi pär-
jännyt. Niinistön toi esiin, et-
tä nykyäänkin maanpuolustus 
muodostaa kokonaisuuden ja 
sen saralla on tilaa lukuisille 
toimijoille aivan kuten sotiem-
me aikana.  Edelleen on kehi-
tettävää ja vapaaehtoistyön 
kohteita on runsaasti. Niinis-
tö totesi, että suomalinen yh-
teiskunta on nykyisin moni-
mutkaisempi ja useampia ker-
roksia sisältävä kuin se oli so-
tiemme aikana. Maatalous-
yhteiskunnasta on muodos-
tunut tietoyhteiskunta, jonka 
haavoittuvuudet ovat hyvin-
kin erilaisia. Hänen mukaansa 
potentiaalia on runsaasti ja jo-

kaiselle käsiparille olisi käyttöä 
tämän päivän ja tulevaisuuden 
kriiseissä. Suomi on juuri niin 
kestävä kuin me suomalai-
set olemme yhteensä, kiteytti 
puolustusministeri.

Hannu Lakee esitteli näyt-
telyä asiantuntevasti ja mielen-
kiintoisesti. Esittelyn jälkeen 
virisi runsaasti keskustelua, ja 
vitriineissä olleet asiakirjat, va-

lokuvat ja esineet tarinoineen 
vetivät väen mietteliääksi. Ai-
nut miinus näyttelylle tuleekin 
siitä, että se on avoinna aivan 
liian lyhyen aikaa. Näin upea 
näyttely pitäisi olla avoinna ai-
nakin useamman viikon ajan. 
Mutta tähän lienee suurimpa-
na syynä rajallinen mahdolli-
suus käyttää kunnan käräjäsa-
lin tilaa näyttelytarkoitukseen.
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Lotta Svärd -järjestön kanta järjestön aseistamiseen oli jyrkän kiel-
teinen. Suomen lottahistoriassa ainoan poikkeuksen muodostivat 
keväällä 1944 ilmatorjuntaan koulutetut valonheitinlotat jotka saivat 
kalliin kaluston ja itsensä suojelemiseksi italialaiset terni-kiväärit 
(Manlicher-Carcano m/38, 7.35). Lotille myönnettiin yksiköiden 
päälliköiden harkinnan mukaan sotatoimialueella hallussapitolupia 
taskuaseille yksittäistapauksissa.

Puolustusministeri Jussi Niinistö avasi näyttelyn.  
Ministerin vieressä näyttelyn puuhamies ja näyttely-
toiminnan kantava voima Hannu Lakee.
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Tuntematon tykistön kehittäjä ja tadžikkien sankari – 
kolmen armeijan kenraali Kaarlo Kivekäs

Mirko Harjula, 
Jarmo Loikkanen:
Kaarlo Kivekäs - Kolmen 
armeijan kenraali
09/2017, Docendo, 288 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Kaarlo Kivekäs (1866–
1940) kuuluu ehkä tunte-
mattomimpiin suomalaisiin 
kenraaleihin. Tämä johtunee 
monestakin tekijästä. Yksi syy 
lienee siinä, että Kivekäs pal-
veli Suomen armeijaa ainoas-
taan rauhan aikana eikä ko-
mentanut suomalaisia jouk-
koja taisteluissa. Toinen syy 
siihen, miksi Kivekäs on jää-
nyt unholaan, lienee hänen ja 
Mannerheimin jännitteinen 
suhde. Historian hämäriin 
Kivekäs on vaipunut myös 
siksi, että hän kuoli jo talvella 
1940. Talvi- ja jatkosodan 
aikana kansakunnan kaapin 
päälle nousivat ne kenraalit 
ja komentajat, jotka olivat 
aktiivipalveluksessa.

Unohdukselle ei kuiten-
kaan olisi ollut mitään syy-
tä, sillä Kivekäs teki erittäin 
näyttävän sotilasuran jo Ve-
näjän keisarillisessa armeijassa 
ollen muuten ainoa puhtaas-
ti suomenkielinen upseeri, jo-
ka nousi keisarillisen armei-
jan kenraaliksi. Merkittävissä 
tehtävissä Kivekäs toimi myös 
itsenäisen Suomen puolustus-
voimissa, ja muutenkin hä-
nen vaiheistaan olisi voinut 
jo aiemmin kirjoittaa. Parem-
pi kuitenkin myöhään kuin ei 

milloinkaan. Nyt Kivekkääs-
tä on ilmestynyt elämäkerta 
Kaarlo Kivekäs – Kolmen ar-
meijan kenraali, jonka ovat 
kirjoittaneet Mirko Harjula 
ja Jarmo Loikkanen.  Har-
jula tunnetaan Suomen au-
tonomiakauden ja itsenäisyy-
den alkuvaiheiden sotahisto-
rian asiantuntijana, kun taas 
Loikkasella on sukuside ken-
raali Kivekkääseen – hänen 
isoisänsä oli naimisissa Kivek-
kään ottotyttären kanssa.

Kaarlo Kivekäs syntyi jou-
lukuussa 1866, eli hän oli 
noin puoli vuotta Mannerhei-
mia vanhempi. Taustat näillä 
kahdella olivat hyvin erilai-
set: Mannerheim oli aatelis-
suvun vesa, kun taas Kivek-
kään isä oli kauppias ja kesti-
kievarin pitäjä. Kivekkään isä 
oli ilmeisen suomenmielinen 
ja laittoi poikansa Hämeen-
linnan lyseoon, joka oli tuol-
loin maan ainoa suomenkie-
linen lyseo. Kouluaikanaan 
Kaarlo vaihtoi sukunimensä 
Kivekkääksi – aikaisemmin se 
oli ollut Backman. Voimiste-
lu ja urheilu kiinnostivat Ki-
vekästä kouluaikana, ja kun 
hän vielä oli lapsesta asti ol-
lut kiinnostunut metsästyk-
sestä ja eräretkeilystä, oli san-
gen luontevaa, että hän halusi 
sotilasuralle.

Suomen kadettikoulun Ki-
vekäs aloitti vuonna 1886. 
Haminassa Kivekäs sai muilta 
kadeteilta hieman karsastus-
ta osakseen, sillä hän oli niin 
avoimen suomenkielinen ja 
-mielinen – enemmistö kade-
teista kun oli ruotsinkielisiä. 
Kadettikoulussa Kivekästä ei 
kuitenkaan saatu nujerrettua 
kielen takia, vaikka yritystä 
oli – Kivekäs oli erittäin vah-
va ja vastasi aina takaisin. Ka-
dettikoulun opetus oli Kivek-
kään mielestä liian teoreettis-
ta ja käytäntö unohtui. Kun 
kadettikoulusta valmistuttiin, 
piti suorittaa vielä eräänlai-
nen käytännön koulutus, jo-

ka saatiin kentällä. Vasta tä-
män käytännön koulutuksen 
jälkeen upseerin katsottiin 
olevan valmis.

Näin kävi Kivekkäänkin 
kohdalla. Hän oli valinnut 
aselajikseen tykistön – ehkä 
sen vuoksi, ettei joutuisi suo-
malaiseen joukko-osastoon, 
jossa päällystö oli pääosin 
ruotsinkielistä. Kivekäs ylen-
nettiin aliluutnantiksi vuon-
na 1890, ja hänen tiensä vei 
Keski-Aasiaan. Matka Turkes-
taniin ratsuvuoristopatteriin 
oli monipolvinen, ja siitä Ki-
vekäs kertoo seikkaperäises-
ti muistelmissaan. Aluksi Ki-
vekäs otettiin hieman kylmä-
kiskoisesti vastaan, vakanssia-
kaan ei tahtonut aluksi löy-
tyä. Ajan myötä Kivekkääseen 
alettiin kuitenkin suhtautua 
myönteisesti. Moniin teki 
vaikutuksen Kivekkään fyysi-
set voimat – hän pystyi yksin 
nostamaan 6 ½ puudan (noin 
107 kg) tykinputken hevosen 
selkään.

Kivekkään ensimmäiset 
vuodet Keski-Aasiassa kului-
vat melko normaaleissa aska-
reissa, kuten koulutustehtä-
vissä. Muutaman vuoden jäl-
keen Kivekäs pääsi ensimmäi-
sille sotaretkilleen, kun tilan-
ne Pamirilla kiristyi. Olot alu-
eella olivat sekavat, kun sekä 
britit että venäläiset halusivat 
laajentaa etupiiriään ja lusik-
kansa soppaan työnsivät alu-
eella asuvat paikallisruhtinaat 
ja heimot. Erityiset afgaanit 
aiheuttivat huolta venäläisil-
le. Murhetta aiheutti myös 
Buharan emiiri, joka hallit-
si Venäjän armosta Pamiria. 
Pamiria ei haluttu liittää suo-
raan Venäjään, sillä se olisi 
aiheuttanut suurvaltakriisin 
brittien ja venäläisten välillä. 
Buharalaisten hallintojärjes-
telmä oli feodaalinen, ja he 
verottivat ankarasti Pamirin 
asukkaita ja kohtelivat heitä 
muutenkin mielivaltaisesti. 
Tätä ei Pamirin osaston ko-

mentajaksi noussut Kivekäs 
sulattanut, vaan hän puolus-
ti kaikin mahdollisin tavoin 
alueen tadžikkeja. Kivekkään 
toimesta useita buharalaisia 
hallintomiehiä saatiinkin ero-
tettua.

Kivekäs sai toimintansa 
johdosta alueella niin hyvän 
maineen, että nykyään Ho-
rogin kaupungista, joka on 
Vuoristo-Badahšanin auto-
nomisen alueen pääkaupunki 
Afganistanin ja Kiinan rajal-
la, löytyy Kivekkään mukaan 
nimetty tie ja hotelli – suun-
nitellaanpa sinne jopa Kivek-
käästä kertovaa museota. Jo-
tain Kivekkään arvostuksesta 
kertoo myös se, että Pamirin 
tadžikit tekevät kunniakäyn-
tejä hänen haudalleen Ahve-
niston hautausmaalle. Kive-
käs ei totisesti ole unohtunut 
niiltä, joita hän puolusti. Ki-
vekästä voi luonnehtia oikeu-
dentuntoiseksi sotilaaksi, joka 
harjoitti kriisinhallintaa aika-
na jolloin termiä ei vielä tun-
nettu.

Vaikka kenties merkittä-
vimmän työnsä Kivekäs teki 
nimenomaan Keski-Aasiassa 
vuosina 1890–1910, ei hä-
nen myöhempikään uran-
sa ollut millään tavalla mitä-
tön. Käytyään upseerien ty-
kistökoulun Kivekäs ylennet-
tiin everstiksi ja hänestä tuli 
Puolassa sijaitsevan 2. ratsas-
tavan kenttätykistörykmen-
tin komentaja. Puolasta Ki-
vekäs siirtyi vuodenvaihteessa 
1913–1914  Vladivostokiin, 
jossa otti komentoonsa 1. rat-
sastavan vuoristotykistöryk-
mentin. Kaukoidässä Kive-
käs ei ehtinyt kauaa olla, sillä 
maailmansota syttyi jo kesällä 
1914, ja loppusyksystä Kive-
käs oli taas Puolassa rykment-
tinsä kanssa. Kivekkään tykis-
tö taisteli varsin menestyksek-
käästi Masovian rintamalla 
ja myöhemmin Hotynin rin-
tamalla. 4. luokan Yrjön ris-
tiä Kivekäs ei kuitenkaan saa-
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nut, vaikka sitä hänelle esi-
tettiin – mutta melkein kaik-
ki muut mahdolliset kunnia-
merkit hän maailmansodan 
aikana sai.

Vuoden 1916 alusta Kivek-
käästä tuli 113. tykistöprikaa-
tin komentaja ja syksyllä hän 
nousi kenraalikuntaan. Venä-
jän armeijassa Kivekkään ura 
sai huippunsa kun hänet tou-
kokuussa 1917 – siis helmi-
kuun vallankumouksen jäl-
keen – nimitettiin 41. armei-
jakunnan tykistön päällikök-
si, ensin väliaikaiseksi ja myö-
hemmin vakinaiseksi. Lop-
pusyksystä 1917 Kivekkäästä 
tuli 113. divisioonan komen-
taja. Kivekäs oli kaikesta pää-
tellen varsin pätevä upseeri. 
Bolsevikkivallankumous kui-
tenkin muutti kaiken. Venä-
jän armeija oli hajoamistilas-
sa, eikä Kivekäs muutenkaan 
halunnut palvella bolsevik-
keja. Koska hänen koostui-
vat pääasiassa ukrainalaisista, 
päätti Kivekäs siirtyä Ukrai-
nan palvelukseen, jossa hän 
sai divisioonanatamaanin ar-
von. Kun Kivekäs kuuli Suo-
men itsenäistyneen ja vapa-
ussodan alkaneen, päätti hän 
pyrkiä Suomeen, mutta saksa-
laiset estivät tämän – saksalai-
set olivat tehneet päätöksen, 
että suomalaisia ja virolai-
sia upseereita ei saanut pääs-
tää kotimaahansa. Yrittivätpä 
saksalaiset saada Kivekästä jo-
pa bolsevikkiarmeijaan!

Lopulta Kivekäs pääsi 
Suomeen heinäkuussa 1918. 
Tuolloin vapaussota oli kui-
tenkin jo ohi. Koulutetulle 
upseerille oli kuitenkin käyt-
töä nuoressa armeijassa. En-
sin Kivekkäästä tuli vartiopa-
taljoonien komentaja ja hän 
vastasi vankileirien vartioin-
nista. Tämä tehtävä jäi kui-
tenkin lyhytaikaiseksi, ja jo 
pian Kivekäs sai vaativam-
pia tehtäviä. Lokakuussa Ki-
vekkäästä tuli rannikkotykis-
tön komentaja V. P. Nenosen 
jälkeen. Rannikkotykistössä 
Kivekkään otteet olivatkin 
tarmokkaat, hän piti huolta 
koulutuksen kehittämisestä 
ja varusmiesten olojen paran-
tamisesta, ja hän esimerkik-

si esti joidenkin rannikkolin-
noitusten tykkien myynnin 
romuksi. Kivekkään aloittees-
ta myös Laatokalle alettiin ra-
kentaa rannikkopuolustusta. 
Myös linnoitusten ampuma-
sektoreita laajennettiin, sillä 
aikaisemmin ne olivat olleet 
pääasiassa etelän ja lännen vä-
lille, uudessa tilanteessa sek-
torit oli saatava myös itä- ja 
kaakkosuuntaisiksi.

Tykistön tarkastajaksi Kive-
käs siirtyi talvella 1919. Hän 
sopi virkaan sikäli hyvin, että 
oli kokenut tykistöupseeri ja 
oli vastustanut saksalaissuun-
tausta edellisenä vuonna. Ty-
kistön tarkastajana Kivekkään 
tärkein tehtävä oli varustaa ty-
kistörykmentit mahdollisim-
man yhtenäisellä kalustolla ja 
järjestää koulutusta. Kivekäs 
kehotti tykistöjoukko-osastoja 
perustamaan aliupseerikouluja 
ja hän myös nimitti Nenosen 
tykistöupseerien täydennys-
koulutuksen johtajaksi. Kive-
käs antoi Nenoselle niin ikään 
tehtäväksi perustaa Perkjär-
velle kaikkien tykistöjoukko-
osastojen leirin kesäksi 1920. 
Kivekäs muuten oli yleen-
sä hyvin tyytyväinen Neno-
sen toimintaan ja esitti tämän 
ylentämistä kenraalimajuriksi 
jo vuonna 1919. Ylennys to-
teutui kuitenkin vasta vuon-
na 1923.

Tykistön tarkastajan teh-
tävien ohella Kivekäs toimi 
kesällä 1919 ylipäällikön esi-
kuntapäällikkönä eli sotavä-
en päällikkönä (puolustus-
voimain komentajana nyky-
termein). Heinäkuun 18. päi-
vä Mannerheim nimitti Ki-
vekkään ylipäälliköksi. Eräät 
kenraalit, kuten Hannes Ig-
natius, yrittivät vaatia Kive-
kästä toimimaan niin, että 
tämä painostaisi Ståhlbergia 
luopumaan presidenttiehdok-
kuudesta. Kivekäs kieltäytyi, 
varoitti hallitusta ja antoi käs-
kyn, jossa kielsi sotilaita jyr-
kästi puuttumasta politiik-
kaan. Kivekäs myös kiersi itse 
valvomassa, että hänen anta-
maansa käskyä noudatettiin. 
Tätä toimintaa Kadettiklu-
bi, joka oli vanhojen Hami-
nan kadettikoulun käyneiden 

järjestö ja eräänlainen kun-
niatuomioistuin, paheksui. 
Myös Mannerheim alkoi vie-
roksua Kivekästä.

Kivekkään ura ei kuiten-
kaan vielä päättynyt, mutta 
eräänlainen alennus tuli, sil-
lä hänestä tehtiin rannikko-
puolustuksen päällikkö ja sen 
ohella taas tykistön tarkastaja. 
Armeijan johtoon nousi K. F. 
Wilkama, joka oli maailman-
sodassa johtanut korkeimmil-
laan prikaatia, kun taas Kive-
käs oli komentanut divisioo-
naa. Kivekäs oli kompromet-
toinut itsensä kesällä oikeis-
ton silmissä – Wilkamalla ei 
ollut tällaisia rasitteita. Wil-
kama oli myös vapaussodan 
sankareita ja raittiina uskovai-
sena sopi myös hyvin maalais-
liiton vaikutusvaltaiselle joh-
tajalle Santeri Alkiolle. Kive-
käs kuitenkin nieli pettymyk-
sensä ja toimi tarmokkaasti 
rannikkopuolustuksen kehit-
tämiseksi. Ajattelussaan hän 
korosti aktiivisuutta. Kivek-
kään aikana saatettiin alulle 
merivalvonta-asemien perus-
taminen, linnakkeiden am-
pumasektoreita laajennettiin, 
viestiyhteyksiä parannettiin ja 
tykkimalleja kehitettiin. Nä-
mä vain muutamina esimerk-
keinä siitä työstä, mitä Kivek-
kään aikana tehtiin.

Kivekäs oli siis tarmokas 
mies, mutta hänen kohtalok-
seen koitui hänen taustansa 
Venäjällä. Jääkärit pitivät Ve-
näjällä palvelleita upseereita 
liki maanpettureina ja alkoi-
vat vaatia näiden eroa. Eten-
kin rannikkotykistöä arvos-
teltiin ja väitettiin, että Kive-
käs yritti suorastaan venäläis-
tää rannikkotykistön. Väit-
teessä oli siteeksi totta, sil-
lä rannikkotykistössä palveli 
melko paljon venäläistaustai-
sia upseereita, mutta se joh-
tui yksinkertaisesti siitä, että 
muita ammattitaitoisia ran-
nikkotykistöupseereita ei vie-
lä ollut. Varmastikaan Kive-
käs ei ollut mikään ”ryssä” 
vaan isänmaallinen upseeri, 
joka ei halunnut sortua po-
litiikkaan vaan kehittää par-
haan kykynsä mukaan Suo-
men puolustusta. 

Lopulta Kivekästä nöyryy-
tettiin vielä niin, että hänet 
siirrettiin Suomenlinnan ko-
mendantin virkaan, joka vie-
lä muutettiin everstin viras-
ta majurin viraksi. Kivekästä 
loukattiin syvästi, mutta hän 
osoitti lojaalisuutensa ja py-
syi sillä paikalla, joka hänel-
le osoitettiin. Pienen symbo-
lisen hyvityksen Kivekäs sai, 
kun hänestä tehtiin myös Hel-
singin varuskunnan päällikkö. 
Kivekäs jäi lopulta eläkkeel-
le säädetyssä iässä elokuussa 
1928 ja samalla hänet ylennet-
tiin kenraaliluutnantiksi.

Pitkän uran tehnyt ken-
raali vetäytyi eläkkeelle ja 
asettui asumaan Terijoen 
Kellomäelle. Eläkkeellä ol-
lessaan hän toimi vielä palk-
kiotoimisena ammustentar-
kastajana ja osallistui Terijo-
ella usein puolustusvoimien 
tilaisuuksiin. Varsin lähei-
seksi hänelle tulivat paikka-
kunnalla toimineet Erillinen 
pioneerikomppania ja Jää-
käripataljoona 1. Talvisodan 
sytyttyä Kivekäs joutui no-
peasti jättämään kotinsa, jo-
ka oli vain noin kolme kilo-
metriä rajasta. Kivekäs läh-
ti Kellomäeltä rautatietä rä-
jäyttämään tulleiden pionee-
rien resiinan mukana. Hän 
ilmoittautui olevansa valmis 
palvelukseen, mutta iäkäs 
kenraali ei kelvannut kun-
niamerkkejä jakamaan kuten 
esimerkiksi kenraalit Wet-
zer ja Wilkama. Kivekäs oli 
Mannerheimille persona non 
grata vuoden 1919 jälkeen. 
Talvisodan loppua Kivekäs 
ei ehtinyt nähdä. Hän kuoli 
19.2.1940.

Kenraali Kaarlo Kivekäs 
eli siis mitä mielenkiintoisim-
man elämän. Hänen panos-
taan Suomen tykistön ja var-
sinkin rannikkopuolustuksen 
kehittäjänä voi pitää todella 
merkittävänä. Suomen tykis-
tölle oli todellinen onni, et-
tä se sai alkuvaiheessaan joh-
toonsa sellaiset henkilöt kuin 
Kaarlo Kivekäs ja V. P. Neno-
nen. Kivekäs oli korkea-arvoi-
nen kentällä ansioitunut tyk-
kimies, kun taas Nenonen oli 
suuri tiedemies, joka pystyi 
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saattamaan akateemiset op-
pinsa käytäntöön. Oli erityi-
sen tärkeää, että Kivekäs van-
hempana ja enemmän sotako-
kemusta saaneena upseerina 
tuki Nenosta. Joitakin ristirii-
toja miesten välillä aika ajoin 
oli, mutta ne eivät olleet ylit-
sepääsemättömiä. Molemmat 
olivat kuitenkin ennen kaik-
kea tykistön puolella.

On erittäin ansiokasta, et-
tä Kaarlo Kivekkäästä on tehty 
nyt elämäkerta. Se täydentää 

kuvaamme siitä, miten Suo-
men puolustusvoimia itsenäi-
syyden ensimmäisinä vuosina 
rakennettiin. Vielä on kuiten-
kin henkilöitä, joiden elämä-
kerta odottaa kirjoittamistaan, 
kuten tässäkin esiin noussut 
K. F. Wilkama tai kenraalit 
Martin Wetzer, Paul von Ge-
rich, Ernst Löfström ja Os-
car Enckell. Kaikilla heillä oli 
merkittävä rooli Suomen puo-
lustusvoimien alkutaipaleelle, 
mutta he ovat jääneet suurilta 

osin historian hämäriin. Olisi-
kin erittäin toivottavaa, että 
myös näitä vanhempia ken-
raaleita tutkittaisiin enemmän 
ja heistä kirjoitettaisiin elämä-
kerrat.

Kaiken kaikkiaan Kaarlo Ki-
vekäs – Kolmen armeijan ken-
raali on mielenkiintoinen teos 
ja täyttää tehtävänsä. Kirjassa 
kuulee myös kenraali Kivek-
kään omaa ääntä, sillä hän eh-
ti kirjottaa muistelmiaan – joi-
ta ei kuitenkaan ikinä julkaistu. 

Joskus lainaukset muistelmis-
ta ovat ehkä aavistuksen tur-
han pitkiä. Kuviakin kirjassa 
on melko hyvin, lukuun otta-
matta Kivekkään Keski-Aasian 
kautta. Kirjassa ei ole unohdet-
tu myöskään karttoja, mikä on 
hyvä asia, sillä ne kuuluvat ai-
na asiaan kun kerrotaan sotata-
pahtumista. Kolmen armeijan 
kenraali Kaarlo Kivekäs on elä-
mäkertansa ansainnut! 

Tuomas Rantala

Jatkosodan alkuvaiheet saksalaiskenraalin silmin

Pekka Visuri:
Saksan kenraali Suomen 
päämajassa vuonna 1941
09/2017, Docendo, 373 s.

Jatkosodasta ja siitä, miten sii-
hen päädyttiin ja millaisia pää-
töksiä sen alkuvaiheessa teh-
tiin, on kirjoitettu paljon. On 
ilmestynyt niin akateemisia 
tutkimuksia, muistelmia kuin 
populaareja tietoteoksia. Tun-
tuu, että aihe olisi jo ammen-
nettu tyhjiin. Mutta ei – näin 
ei suinkaan ole, vaan edelleen 
ilmestyy teoksia, jotka käsitte-
levät aihetta. Toiset ovat kiin-
nostavampia kuin toiset. Kiin-
nostavien ryhmään kuuluu eh-
dottomasti eversti evp. Pek-
ka Visurin toimittama Saksan 
kenraali Suomen päämajassa 
vuonna 1941. Oikeastaan ky-
seessä on eräänlainen kaksois-
teos, joka sisältää Visurin kir-
joittaman laajan tausta- ja ana-
lyysiosuuden sekä jalkaväen-

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

kenraali Waldemar Erfurthin 
sotapäiväkirjan vuodelta 1941.

Waldemar Erfurth (1879–
1971) on Suomen sotahistori-
an kannalta merkittävä ja mie-
lenkiintoinen hahmo, sillä toi-
mihan hän koko jatkosodan 
ajan Suomen päämajassa Sak-
san yhteyskenraalina. Suo-
meen Erfurth saapui jo hyvis-
sä ajoin ennen sodan puhkea-
mista kesäkuun 13. päivä ja 
poistui vasta syyskuun 13. päi-
vä 1944, eli oleskelu venyi yli 
kolmivuotiseksi. Tuosta viimei-
sestä sotavuodesta kertova osa 
Erfurthin päiväkirjasta saatiin 
julkisuuteen jo kymmenen 
vuotta sodan päättymisen 
jälkeen vuonna 1954. Sii-
tä on sittemmin otettu myös 
uusintapainos. Koko Erfurt-
hin päiväkirjaa ei kuitenkaan 
uskallettu päästää julkisuuteen 
vielä niin pian sodan päätty-
misen jälkeen. Varsinkin jatko-
sodan alkuvaiheiden käsittely 
koettiin arveluttavaksi.

Nyt tilanne on korjaantu-
nut ja jatkosodan alkuvaiheita 
käsittelevä osa Erfurthin päi-
väkirjasta on saatettu kaikki-
en ulottuville. Erfurthin mer-
kinnät ovat varsin seikkape-
räisiä, mikä johtunee hänen 
sotahistorioitsijataustastaan. 
Erfurth oli väitellyt fi losofi -
an tohtoriksi vuonna 1939 ai-
heella, joka käsitteli armei-
joiden operatiivista yhteistoi-
mintaa sotatoimissa. Se, mik-
si juuri Erfurth määrättiin 

Suomeen yhteyskenraaliksi, 
ei valitettavasti oikein selviä 
mistään. Ehkä katsottiin, että 
hän vanhan koulukunnan 
upseerina – Erfurth oli synty-
nyt 1879 - oli sopivampi Man-
nerheimin neuvottelukump-
paniksi kuin joku nuorempi 
kenraali. Erfurth oli myös ar-
meijan yleisesikunnan (OKH) 
päällikön Franz Halderin van-
ha ystävä, joten tämänkin suh-
teen voi olettaa vaikuttaneen 
valintaan.

Erfurthin pääasiallisena 
tehtävänä oli toimia Hitlerin 
ja Mannerheimin välisenä yh-
teysupseerina. Käytännössä 
Erfurthin esimiehinä toimivat 
sekä OKH:n Franz Halder et-
tä Wehrmachtin pääesikunnan 
(OKW) päällikkö Alfred Jodl. 
Jo ennen Suomeen saapumis-
taan Erfurth sai Halderilta tie-
doksi koko strategisen suun-
nitelman Suomen suunnalla – 
mutta sitä ei saanut kertoa heti 
suomalaisille. Saksalaiset ajatte-
livat, että jos kaikki strategisen 
suunnitelman sisältämät asiat 
olisi paljastettu heti alusta al-
kaen, olisi tämä voinut hieman 
jarruttaa suomalaisten intoa 
lähteä sotaan.

Erfurthin päiväkirja kertoo 
hyvin, miten hän heti saavut-
tuaan joutui tiukasti neuvot-
telemaan suomalaisten kans-
sa siitä, miten sotaa käytäisiin. 
Sodan päämäräthän olivat suo-
malaisilla ja saksalaisilla poik-
keavat toisistaan, mutta saksa-

laiset luonnollisesti halusivat 
saada suomalaiset toimimaan 
niin, että se olisi heidän omien 
päämääriensä mukaista. Osit-
tain nämä toiveet pystyttiinkin 
ottamaan huomioon. Varsin-
kin se, että päähyökkäys suun-
tautuisi ensin Laatokan itä-
puolelle, oli saksalaisten tahto. 
Päämajankin Erfurth olisi ha-
lunnut Mikkelin sijasta Joen-
suuhun – lähemmäksi Karjalan 
armeijaa. Mannerheim piti 
kuitenkin Mikkeliä mukavam-
pana.

Saksalaiset saivatkin mo-
nessa suhteessa toiveitaan lä-
pi, mutta kyllä suomalaiset-
kin pystyivät pitämään päänsä. 
Saksalaisten toivomaan hyök-
käykseen lähemmäksi Pietaria 
suomalaiset eivät taipuneet, to-
deten että sellaiseen ei ole edel-
lytyksiä. Leningradin saartoon 
suomalaiset kyllä omalla taval-
laan osallistuivat, mutta Visu-
rin luonnehdintaa siitä, että in-
toa aktiiviseen sotatoimintaan 
kaupunkia vastaan ei ollut, voi 
pitää oikeana.

Mielenkiintoista on lukea 
myös, miten saksalaiset ja suo-
malaiset todella luulivat sodan 
olevan nopeasti ohi, mutta jo 
syksyllä käsitykset olivat muut-
tuneet. Lokakuun puolivälis-
sä 1941 Mannerheim totesi-
kin Erfurtille, että tämän pi-
ti varautua olemaan Suomessa 
useita talvia. Sota ei ollutkaan 
osoittautunut salamasodaksi, 
vaan vähitellen vaikeudet kas-
voivat ja sota jähmettyi ase-
masodaksi. Viimeistään joulu-
kuussa 1941 Erfurth sai havai-
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ta suomalaisten tuskastuneen 
sodan pitkittymiseen. Tuol-
loin Erfurth joutui myös tote-
amaan, että Mannerheim alkoi 
epäillä saksalaisten mahdolli-
suuksia. 

Päiväkirjaa lukiessa havait-
see kuinka aktiivinen henkilö 
ja toimija Erfurth oli. Hän oli 
jatkuvasti yhteydessä eri henki-
löiden kanssa, teki tarkkoja ha-
vaintoja sekä suoritti tutustu-
mismatkoja eri rintamalohkoil-
le. Näillä matkoilla suuri osa 
suomalaisista rintamakomenta-
jistakin tuli Erfurthille tutuik-
si. Suomalaisten yhtymien esi-
kuntien pienuus ja vaatimat-
tomuus saavat osakseen Erfur-
tilta kiitosta, ja hän toteaakin 
suomalaisten olevan mestareita 
improvisoimaan. Mikään aino-
astaan päämajassa istuva passii-
vinen esikuntakenraali Erfurth 
ei todellakaan ollut vaan todel-
la verkostoitunut henkilö. Eri-
tyisen mielenkiintoista on lu-
kea Erfurthin suhteesta Man-
nerheimiin. Kesäkuussa, ennen 
kuin oli edes ehtinyt tutustu-
maan Mannerheimiin, Erfurt-

hilla on tiettyjä ennakkoluulo-
ja marsalkkaa kohtaan. Mutta 
mitä enemmän Erfurth sitten 
joutuu tekemisiin Mannerhei-
min kanssa, sitä enemmän hän 
joutuu marsalkan lumoihin.

Erfurthista itsestään piirtyy 
päiväkirjan kautta kuva van-
han koulukunnan upseerista, 
joka oli lojaali hallitukselleen ja 
toteutti parhaan kykynsä mu-
kaan sitä tehtävää, joka hänel-
le annettu. Erfurth oli toimin-
nassaan ilmeisen hienovarainen 
ammattimies, jolla ei ollut mi-
tään ideologisia päämääriä so-
dankäynnin suhteen. Sen, et-
tä erään tv-ohjelman, jossa Er-
furthin päiväkirjaa oli käsitelty, 
otsikoksi oli laitettu ”Manner-
heimin kotinatsi”, voikin kat-
soa loukanneen sekä Manner-
heimia että Erfurthia.

Sotahistorian harrastajille 
nyt julkaistu teos tarjoaa mie-
lenkiintoisen kurkistusaukon 
jatkosodan ensimmäiseen vuo-
teen. Aiheesta on kyllä kir-
joitettu paljon, mutta Wal-
demar Erfurthin päiväkirja 
täydentää merkittävällä tavalla 

käsitystämme jatkosodan 
alusta. Sinänsä se ei tuo kovin 
paljon uutta tietoa, mutta täy-
dentää aikaisemmin tutkittua. 
Mitään suurta sensaatiotakaan 
kirja ei tarjoa, vaikka eräät tie-
dotusvälineet ovat otsikoineet 
teoksen paljastavan vaikka mi-
tä. Hieman oudolta tuntuu, 
että koko kirja on pantu Pek-
ka Visurin nimiin, onhan suu-
ri osa teoksesta Erfurthin sota-
päiväkirjaa. Visurin sinänsä an-
siokas taustoitus on kuitenkin 
vain osa kirjasta.

Saksan kenraali Suomen pää-
majassa vuonna 1941 on kai-
ken kaikkiaan erittäin tärkeä ja 
mielenkiintoinen dokumentti 
jatkosodasta. Laaja taustoitus- 
ja analyysiosa on perusteltu ja 
pääsääntöisesti hyvin kirjoitet-
tu. Visuri ei pyri etsimään syylli-
siä, vaan pyrkii kertomaan kiih-
kottomasti mitä tapahtui. Taus-
toitus- ja analyysiosa palvelevat 
päiväkirjaosan lukemisessa. 

Toivoa sopii, että jo-
ku vielä toimittaisi Erfurt-
hin päiväkirjat vuosilta 1942 
ja 1943. Vaikka kyseiset 

vuodet olivatkin vähemmän 
dramaattisia kuin vuodet 1941 
ja 1944, olisi mielenkiintoista 
päästä lukemaan Erfurthin 
merkintöjä siitä, miten Suo-
men päämajassa suhtauduttiin 
esimerkiksi Stalingradin tapah-
tumiin ja millaisia keskusteluja 
silloin käytiin suomalaisten ja 
saksalaisten välillä.

Lopuksi voi vielä yhtyä Vis-
urin huoleen siitä, miten ny-
kyään operatiivis-strategisten 
ja sotilaspoliittisten ongelmien 
tutkimisesta on tullut epämuo-
dikasta, kun ”uusi sotahisto-
ria” ja ”arkipäivän sotahistoria” 
ovat nousseet tutkimuksessa 
kärkeen. Yhtään väheksymättä 
näitä muodikkaimpia sotahis-
torian suuntauksia voi todeta, 
että kyllä operatiivisen ja stra-
tegisen tason tutkimuksetkin 
ovat edelleen tärkeitä. Kaikkea 
ei vieläkään ole tutkittu. Esi-
merkiksi Suomen päämajan 
historia puuttuu, vaikka siinä 
jos missä olisi mielenkiintoisen 
tutkimuksen aihe. 

Tuomas Rantala

Sota oli korkeakouluni

Kaija Lammi, 
Sota oli korkeakouluni – 
Aila Iisalo 1921-2015
01/2017, 143 s.
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Kirjan historiallinen viiteke-
hys kertoo pääpiirteet Suomen 
historian vaiheista ja käänne-
kohdista tuhannen vuoden ta-

masti etäältä pommikoneiden 
tulon. Sitten hän mietti, että 
on vain oltava rauhallinen ja 
tehtävä parhaansa. Muuta ei 
pysty tekemään. Tämä olikin 
elämänviisaus, joka sopii meil-
le kaikille: Yritän aina parhaa-
ni, enempää en voi. 

Jatkosodassa Aila määrättiin 
ilmavalvontatehtäviin, mutta 
hän halusi rintamalle pääty-
en 16. Kenttäsairaalaan.  Hä-
nen tehtävänsä oli kirjoittaa 
haavoittuneiden ja kuolleiden 
potilaiden sairaskertomukset. 
Hän kertoo, että haavoittu-
neiden ja kuolevien näkemi-
nen järkytti. Kirjassa on Aila 
Iisalon päiväkirjamerkintöjä 
ja yksityiskohtaisia kerrontaa 
menneistä tapahtumista. 

Ennen sotaa hän ei ollut 
ehtinyt opiskella ammattia it-
selleen. Aila Iisalo totesi, että 
viidessä vuodessa hän oli op-
pinut enemmän kuin koulus-
sa.  Esimerkiksi selviytymistä 
vaikeissa olosuhteissa, itseluot-

tamusta ja tunteiden hallin-
taa. Kirjan nimi Sota oli kor-
keakouluni viittaakin osuvas-
ti juuri siihen valtavaan hen-
kiseen pääomaan, jonka sota-
ajan kokemukset hänelle an-
toivat. Varsinaiset ammatilliset 
toimistoalan ja kieliopinnot 
hän suoritti sodan jälkeen teh-
den pitkän työuran Valmetin 
myyntisihteerinä. 

Sodan jälkeen Lotta Svärd 
-järjestö jouduttiin lakkaut-
tamaan ja vasta 1990-luvun 
alussa perustettiin lottaperin-
neyhdistyksiä ympäri maata. 
Aila Iisalo oli aktiivisesti jäl-
leen mukana toiminnassa aina 
kuolemaansa saakka. 

Raimo Ojala

Kirjaa voi tilata Pirkanmaan 
Lottaperinne ry:n puheenjoh-
taja Inkeri Haarla-Kettuselta 
sähköpostitse:
inkeri.haarla@gmail.com ja
puhelimitse 050 5678 165.

kaa aina nykypäiviin asti. Kir-
ja kertoo Aila Iisalon (1921–
2015) tarinan. Kirjan kirjoit-
taja Kaija Lammi on lomit-
tanut mielenkiintoisella taval-
la Aila Iisalon elämänvaiheet 
historiallisten tapahtumien 
ketjuun. Kirja keskeistä antia 
ovat Aila Iisalon sota-aikaiset 
muistiinpanot. Hänen toivee-
naan oli, että nämä tulisivat 
julki kirjan muodossa. 

Aila Iisalo muutti vuon-
na 1937 Tampereelle ja liittyi 
pari vuotta myöhemmin Lot-
ta Svärd Pirkka-Hämeen piirin 
Tampereen osastoon. 

Talvisodan alkaessa 17 vuo-
tias Aila Iisalo aloitti ilmaval-
vontatehtävät Pyynikin näkö-
tornista, tähyillen taivaalle nä-
kyikö taivaalla vihollisen pom-
mikoneita. Hän kertoo, että 
aluksi jännitti, huomaako var-
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SIRKKA OJALA           

Lukulampun
valossa

Syksyn kirjasatoa

Vuoden viimeisinä päivinä pimeyden 
laskeutuessa on jälleen mukava vie  ää 
aikaa lempinojatuolissa hyvän kirjan pa-
rissa. Tänä syksynä kustantajat ovat to-
della hemmotelleet kirjallisuuden ystä-
viä. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi 
myös maamme historiasta ja muun mu-
assa Suomen marsalkka C. G. E. Man-
nerheimista on ilmestynyt useitakin 
teoksia. Ne valo  avat jälleen uudella ta-
valla marsalkan persoonaa. Niin ikään 
vuoden 1918 tapahtumat ovat näy  ä-
väs   esillä loppuvuoden kirjauutuuksis-
sa. Näitä kirjoja voit pakata myös pukin-
kon   in aa  oiltaa odo  amaan.

GUSTAF MANNERHEIM - ARISTO-
KRAATTI SARKATAKISSA 
Talvisodan pommitukset 1939–1940
Henrik Meinanderi

Kuinka keisarilli-
seen Venäjään si-
toutuneesta mie-
hestä tuli dra-
maattisten vaihei-
den kautta sarka-
takki-Suomen elä-
vä legenda? Elä-
mäkerta valottaa 
Mannerhe imin 
persoonaa ja toi-

mintaa totuttua laajemmasta näkökul-
masta.

Mannerheimia ohjasivat ensimmäiseen 
maailmansotaan asti niin sääty-yhteiskun-
nan kuin imperialismin arvot, ja myö-
hemmin ennen kaikkea bolsevisminvas-
taisuus, mutta menestyäkseen itsenäisty-
neessä Suomessa hänen oli mukauduttava 
uuteen arvomaailmaan. Miten kaikki tä-
mä muokkasi Mannerheimin persoonalli-
suutta, näkemystä Suomen asemasta Eu-
roopassa ja työskentelyä sodanjohtajana?

Ainutlaatuinen muotokuva Gustaf 
Mannerheimista ja hänen aikakaudestaan 
1860-luvulta 1950-luvulle
Kustantaja: Otava
Julkaisuaika: 2017

KOMENDANTTI
Pauliina Lindholm

Viaporin vallit 
1748. Loistokas 
romaani sytyttää 
eloon komendan-
tin kamppailut it-
seään, olosuhteita 
ja virkamiehiä 
vastaan.

Oppinut maa-
ilmanmies Au-
gustin Ehrens-

värd vastaa suunnittelemansa, ennen nä-
kemättömän linnoituksen rakennustöistä 
Viaporin liejuisella työmaalla, joka etenee 
tuskallisen hitaasti. Hankkeen rahoitus on 
alati vaakalaudalla, sotien väsyttämät ruo-
tumiehet sairastelevat ja piskuisen kau-
pungin virkamiehet kieroilevat.

Itämaan puolustuksen tärkeyttä ei Tuk-
holmassa ymmärretä. Ehrensvärd on stra-
tegioineen yksin, vaikka Venäjän uhka on 
todellinen.

Meri ja saaren luonto muovautuvat hä-
nelle vapauden maisemaksi. Unissaan ko-
mendantti kuulee naisen naurun, joka ei 
jätä häntä rauhaan.
Kustantaja: Otava
Julkaisuaika: 7/2017

TAMMIKUU 18
Antti Tuuri

Sisällissodan alku-
tahdit Pohjan-
maalla – vahva, 
dokumentteihin 
perustuva sotaro-
maani.

Itsenäisyysmies 
Ahto Sippola käy 
Vimpelissä seu-
raamassa perusta-
mansa sotakoulun 

harjoituksia. Koulua johtaa kenraali von 
Gerich, suojeluskuntien päällikkö. Ylista-
rossa pitäisi riisua aseista kylään majoite-
tut n. 600 venäläistä sotilasta, mutta suo-
jeluskunnalla on huonosti aseita. Kurit-
tomat joukot aiheuttavat pelkoa. Sippola 
yrittää hankkia aseita.

Mannerheim nimitetään armeijan yli-
päälliköksi ja esikunta perustetaan Vaa-
saan; suojeluskunnat ja punakaartit so-
tivat jo Viipurissa. Ylistarossakin tilanne 
kiristyy ja Vaasaan matkaava sotilasjuna 
määrätään pysäytettäväksi. Rata rikotaan 
ja yllätyshyökkäys alkaa.
Kustantaja: Otava
Julkaisuaika: 8/2017

SVEABORG – HELSINGIN SUOJA JA 
PIETARIN ETUVARTIO 1808-1918 
Alpo Juntunen

Ruotsi rakensi 
1700-luvun lo-
pulla merivaltansa 
tueksi Helsingin 
edustalla oleville 
saarille merilin-
noituksen, joka 
sai nimen Svea-
borg – Suomen-
linnaksi se ristit-
tiin vasta vuonna 

1918. Linnoitusta ei kyetty hyödyntä-
mään valtakunnan jouduttua todelliseen 
kriisiin, ja Venäjä valloitti sen vuonna 
1808. Näin Venäjä vahvisti asemansa Itä-
meren johtavana sotilasmahtina.

Sveaborgista tuli Venäjän Itämeren lai-
vaston tärkeä tukikohta. Se myös varmisti 
Venäjän vallan Suomessa, sillä uudet isän-
nät siirsivät pääkaupungin linnoituksen 
suojassa olevaan Helsinkiin, jolloin yhteys 
Venäjän ja Suomen välillä vahvistui. Svea-
borg tarjosi Helsingin kehitykselle turvan 
vuosikymmeniksi, mikä näkyi erityisesti 
Krimin sodassa vuosina 1853–1856.

Linnoituksen sotilaallinen voima ja 
merkitys vaihtelivat 1800-luvulla maa-
ilmanpolitiikan kehityksen, strategisten 
muutosten ja Venäjän voiman mukaan. 
Kun suomalais- venäläiset suhteet kiristyi-
vät vuosisadan vaihteessa, Sveaborgista tu-
li myös Venäjän vallan vartija Suomessa.

Ensimmäisen maailmansodan vuosi-
na linnoitus saavutti sotilaallisen voiman-
sa huipun osana suurta puolustusjärjestel-
mää, joka suojasi Pietaria. Vihollinen ei 
kukistanut Itämeren laivastoa ja vahvaa 
rannikkopuolustusta. Järjestelmä kuiten-
kin hajosi ja menetti voimansa Venäjän 
vallankumouksen seurauksena. Touko-
kuussa 1918 Sveaborg luovutettiin itse-
näistyneelle Suomelle.
Kustantaja: Docendo
Julkaisuaika: 2/2017

JALKAVÄEN RASKAAT ASEETI
Markku Palokangas

Historiantutki-
mus on tuonut 
esiin, että sekä so-
dissa että niiden 
välisten uhkien ai-
kana itsenäisyy-
den säilyminen on 
jouduttu monesti 
lunastamaan tais-
teluissa asein sekä 

varmistamaan aseiden avulla myös sotien 
välilläkin.

Aseiden taustat ovat Suomessa olleet 
ainutkertaiset ja moninaiset: on ollut vi-
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holliselta jääneitä tai vallattuja, ulkomailta 
hankittuja sekä kotimaassa Suomen olo-
suhteisiin suunniteltuja ja valmistettuja.

Suurimman kokonaisuuden ovat muo-
dostaneet pääaselajin eli jalkaväen aseis-
tus. Se on koostunut yksilökohtaisista pie-
naseista ja toisaalta myös jalkaväen ras-
kaammista tukiaseista sekä monen soti-
laan yhdessä käyttämistä ryhmäaseista.

Teoksessa keskitytään itsenäisen Suo-
men jalkaväen raskaisiin aseisiin ja ryh-
mäaseisiin, joista käsitellään muun muas-
sa panssarintorjunta- ja jalkaväkitykit, re-
kyylittömät aseet, singot, jalkaväkiohjuk-
set, miinanheittimet ja lukuisat erilaiset 
kranaatinheittimet sekä esitellään muuta-
mia kotimaassa kehitettyjä asekokeiluja.

Jokainen vakiokäytössä ollut ase esitel-
lään historiallisine taustatietoineen ja pe-
rusominaisuuksineen. Näkökulma aihee-
seen on suomalainen. Teos perustuu pit-
källe arkistolähteisiin, ja kuvitus on kaut-
taaltaan alkuperäistä.
Kustantaja: Docendo
Julkaisuaika: 2017

YYTEET
Matti Rönkä

Miltä Tuntema-
ton sotilas näyt-
täisi, jos sen päi-
vittäisi vuoteen 
2016 ja työpaikal-
le?

Ville Koske-
la toimii esimie-
henä pienessä IT-
fi rmassa, Varma-
Datassa. Koskela 

on company man, joka työpaikan juhlis-
sa viihtyy ennemmin oman tiimin kuin 
johdon pöydässä. Vanhan toimarin vetäy-
tyessä paikalle ilmestyy moderni johtaja 
Lammio. Pian ei fi rman pakuja enää niin 
vain lainailla eikä kahvia kannella pahvi-
mukeissa omille työpisteille. Pienten arjen 
taistelujen taustalla vilahtelee kuitenkin 
koko ajan kaksikirjaiminen peikko, YT. 
Osa porukasta kestää, osa karkaa, kaikki 
eivät selviä hengissä loppuun saakka.

Yyteet on tiukka yhteiskunnallinen 
kommentaari, jota lukiessa saa itkeä ja 
nauraa. Rönkä löytää työelämän hierty-
mät ja lautumat ja kirjoittaa niistä viisaas-
ti ja terävästi. Kuten Koskelansa, Rönkä 
välttää yksisilmäisyyden karikot, sanoo 
kun on aihetta mutta pitää lopulta aina 
kaverista huolta.
Kustantaja: Gummerus kustannus
Julkaisuaika: 8/2017

RAUTATIESOTA 1918 - TAISTELUT 
SAVON RINTAMALLA 
Sakari Viinikainen

Sisällissota olisi 
voinut ratketa 
rautateillä heti al-
kuunsa. Juuri si-
sällissodan alla 
valmistunut Kar-
jalan rata teki 
Pieksämäestä ris-
teysaseman, jonka 
valtaamalla pu-
naiset olisivat voi-

neet jopa ratkaista sodan ennen kuin se 
kunnolla alkoikaan – tai tehdä sodan-
käynnin valkoisille ainakin äärimmäisen 
vaikeaksi. Punaisten katse ei kuitenkaan 
kohonnut kartalla tarpeeksi ylös, vaan 
keskittyi tiukasti omaan elinhermoon, 
Riihimäki–Pietari rataan.

Tämä likinäköisyys johtui siitä, että 
26. tammikuuta 1918 saapuvaksi luvatun 
”suuren asejunan” suojaamis- ja aseiden-
jakosuunnitelma oli käytännössä punais-
ten ainoa sotasuunnitelma. Tarkoitus oli 
kyllä lähteä Kouvolasta etenemään Savon 
rataa toisella junalla, mutta liikkeellelähtö 
myöhästyi – vain muutamia tunteja, mikä 
tekee Savon sodan alkuhetkistä jännitys-
näytelmän.

Sisällissota oli mitä suurimmassa mää-
rin rautatiesota. Silloiset maantiet eivät 
olisi mitenkään kyenneet kuljettamaan 
ennen näkemättömän suuria armeijoita. 
Radat toivat mukaan myös uuden aseen, 
hirviömäiset panssarijunat. Kaikki panssa-
rijunat eivät tosin olleet keskenään vertai-
lukelpoisia, sillä sellaisiksi sanottiin myös 
omatekoisia viritelmiä, jollainen syntyi 
veturin työntämästä hiekkasäkeillä suoja-
tusta tavaravaunusta.

Savon rintamilla taisteli lukuisia myö-
hemmin tunnetuksi tulleita hahmoja, ku-
ten presidentti Urho Kekkonen, nobe-
listi Artturi Ilmari Virtanen, keksijänero 
Eric Tigerstedt, talvisodan sankarit Ar-
mas Kemppi ja ”Motti-Matti” Aarnio, 
jatkosodan Päämajan ”aivot” Valo Nihti-
lä ja kenraali Kustaa Tapola. Erikoisin Sa-
von sotureista oli salaperäinen saksalai-
nen ”yliluutnantti” Karl von Zedtwitz zu 
Hackenbach, joka todellisuudessa oli itä-
valtalainen korpraali Karl Mü ller.
Kustantaja: Docendo
Julkaisuaika: 10/2017

YKSI RYKMENTTI, SATA TARINAA - 
VETERAANIT KERTOVAT 
Petri Pietiläinen

Jatkosodassa juuri 
etulinjaan ko-
mennettu Jalkavä-
kirykmentti 1 
murtui venäläis-
ten suurhyökkä-
yksessä Valkeasaa-
ressa kesäkuussa 
1944. Rykmentti 
kärsi valtaisat tap-
piot mutta jatkoi 

taisteluaan ”Kannaksen läpijuoksussa”. 
Henkiin jääneet tunsivat vuosikymmeniä 
syyllisyyttä ja väheksyntää siitä, etteivät 
kyenneet pitämään puoliaan mahdotto-
massa tilanteessa. Kenelle jäi vastuu rinta-
man murtumisesta?

Tässä kirjassa sadan samassa rykmen-
tissä palvelleen miehen tarinat kohtaavat. 
Kirja pohjautuu veteraanien 2000-luvul-
la tehtyihin ainutlaatuisiin haastatteluihin 
ja JR 1:n perinnekillan haltuun uskottuun 
muistelumateriaaliin.

Muistelijat edustavat heitä, jotka nuo-
rukaisina taistelivat koko jatkosodan, jot-
ka nuorukaisina heitettiin täydennysjou-
koiksi sekasortoon vajonneelle Kannak-
selle ja jotka ihmettelevät vieläkin, miksi 
ylemmät eivät kuunnelleet heitä.

Veteraanit paljastavat nyt, kuinka he 
hyökkäysvaiheessa saivat käskyn surma-
ta venäläisiä haavoittuneita ja sotavankeja 
talvisodan muistoksi. Kaiken keskellä he 
tekivät velvollisuutensa. Nämä miehet ko-
kivat sodan voitot ja suurenmoisen tove-
ruuden taisteluissa.

Valkeasaaren jälkeen JR 1 käytännössä 
hajotettiin. Myöhemmin perinnekilta ja 
veteraanijärjestöt toivat taistelutoverit taas 
yhteen. Todellisuus elää henkiin jääneiden 
tarinoissa – ja tässä teoksessa. Satavuotisen 
Suomen kannattaisi kuunnella heitä.

Yksi rykmentti, sata tarinaa muodostaa 
itsenäisen rinnakkaisteoksen Janne Mäki-
talon ja Jukka Vainion sotahistorialliselle 
teokselle Valkeasaaressa läpimurto – Jal-
kaväkirykmentti 1 jatkosodassa (Docen-
do 2013).
Kustantaja: Docendo
Julkaisuaika: 8/2017
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Tykistökoulussa Niinisalossa 
(TyKK kuuluu Maasotakouluun)

Satakunnan tykistörykmentissä Niinisalossa 
(SatTR kuuluu Porin prikaatiin)

Jääkäritykistörykmentissä Parolassa 
(JTR kuuluu Panssariprikaatiin)

Karjalan tykistörykmentissä Vekaranjärvellä 
(KarTR kuuluu Karjalan prikaatiin)

Kainuun tykistörykmentissä Kajaanissa 
(KaiTR kuuluu Kainuun prikaatiin)

Reserviupseerikoulussa Haminassa 
(RUK kuuluu Maasotakouluun)

Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä 
(MPKK henkilökunnan koulutusta)

Suurimmat tykistön harjoitus-
alueet sijaitsevat Rovajärvellä 
ja Pohjankankaalla.

Rovajärvi

Niinisalo SatTR ja TyKK
Pohjankangas

Parola 
JTR

Vekaranjärvi
KarTR

Kajaani
KaiTR

Helsinki
MPKK

TYKISTÖKOULUTUSTA ANNETAAN 
NYKYISIN SEURAAVISSA PAIKOISSA:

Hamina
RUK


