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”Kuin taivas ja hanki Suomen ovat värisi puhtahat”
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Tuulisena Puolustusvoimain lippu-
juhlapäivänä 4. kesäkuuta lippu-
tangoissamme ympäri maata hul-

musi jälleen 100 vuoden ikään ehtinyt, 
meille rakas kansallissymbolimme siniristi-
lippu.  Se, että lipustamme tuli sinivalkoi-
nen, ei ollut 100 vuotta sitten aivan itses-
täänselvyys. Kansallislippumme voisi aivan 
hyvin olla myös Suomen vaakunan väre-
jä kantava punakeltainen lippu. Näin olisi 
voinut käydäkin, jos kansallistaiteilijamme 
Akseli Gallen-Kallela olisi asiasta päättä-
nyt. Suomen lipun syntyhistoria onkin var-
sin mielenkiintoinen. 

Suomen itsenäistyessä 6.12.1917 nos-
tettiin senaatintalon, valtioneuvoston lip-
putankoon leijonalippu, joka oli karmii-
ninsinooberinpunainen, ja sen keskellä oli 
kullankeltainen vaakunaleijona hopeanval-
koisine varustuksineen ja ruusukkeineen. 
Vapaussodan päätyttyä keväällä 1918 lip-
puasiaa käsiteltiin eduskunnassa, ja lippu-
lain käsittely delegoitiin perustuslakiva-
liokunnalle. Lipun suunnittelukilpailusta 
luovuttiin, sillä asialla oli kiire. Perustusla-
kivaliokunnan enemmistö oli sinivalkoisen 
lipun kannalla. Valkoisen armeijan lipun 
pohjaväri oli ollut valkoinen, ja sama vä-
ri tuli olla valtion lipussa. Skandinaavinen 
risti haluttiin lippuun osoitukseksi Suo-
men kuulumisesta Pohjoismaihin. 

Kädenväännön jälkeen päädyttiin 
kompromissiin, että lipussa pitäisi olla si-
ninen risti valkoisella pohjalla. Ehdotus ha-
luttiin kuitenkin varmuuden vuoksi alistaa 
yleisesikunnan piirustuskonttorin päälli-
kön, taiteilija Akseli Gallen-Kallelan arvi-
oitavaksi. Taiteilija Gallen-Kallelan reak-
tio oli kuitenkin tyrmäävä: ”Aivan hirveä”, 
hän töräytti nähdessään lippuehdotuk-
sen.  Gallen-Kallela halusi kunnioittaa li-
pussa vaakunan värejä, punaista ja keltais-
ta. Kansallistaiteilijamme tekikin lukuisia 
omia ehdotuksia. Hänen luonnoksissaan 
lipun väreinä olivat punainen, keltainen 
ja valkoinen. Taiteilijan luonnokset eivät 
kutenkaan kelvanneet, ja hän pakkasi ta-
varansa ja lähti vähän äkeissään hellun-
tain viettoon Leppävaaraan. Näin piti pyy-
tää Gallen-Kallelan apulaisia taiteilija Eero 

Snellmania ja koristemaalari Bruno Tuuk-
kasta apuun. Aikaa luonnosteluun ei mie-
hillä juuri ollut ja vain muutaman tunnin 
työskenneltyään taiteilijat ryntäsivät puoli-
märät piirustukset kainalossaan eduskun-
taan. Snellmanin ja Tuukkasen luonnoksis-
ta korjattiin muun muassa ristin sävyä, jo-
ka muuttui ”taivaansinisestä” ”merensini-
seksi”. Ristiä myös levennettiin. Perustus-
lakivaliokunnan ehdotuksesta 28.5.1918 
hyväksyttiin eduskunnassa ehdotus sinival-
koisesta ristilipusta. 

Huomioiminen lämmittää mieltä 
ja kohottaa maanpuolustustahtoa
Omaan alkuvuoteeni on sisältynyt posi-
tiivisia yllätyksiä, kun pitkään tekemääni 
maanpuolustuksellista tiedotustyötä on 
palkittu. Itsenäisen Suomen kenttätykis-
tön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhlassa 
Santahaminassa menin aivan sanattomak-
si, kun tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pa-
sivirta yllättäen pyysi minua noutamaan 
vuoden 2017 tykkimiesteko-palkinnon. 
Koen palkinnon olevan osoituksena myös 
siitä, että minut on hyväksytty osaksi ty-
kistöjoukkoa. Lämmin Kiitos vielä kerran 
palkinnon myöntäjille, luovutushetki säi-
lyy mielessäni ikuisesti. Toisen yllätyksen 
koin 4.6., jolloin huomasin oman nimeni 
palkittujen joukossa valtiollisten kunnia-
merkkien myöntölistaa selatessani. Suo-
men Valkoisen Ruusun I luokan mita-
li kultaristein ilahduttaa ja antaa tarmoa 
jatkaa eteenpäin omalla tiedotussarallani. 
Kiitos tämänkin palkitsemisen hakemuk-
sen tekijöille ja mitalin myöntäjille. Läm-
pimät onnittelut kaikille muillekin 4.6. 
palkituille ja teille, jotka saitte ylennyksen 
sotilasarvoonne samaisena päivänä! 

K-9 Moukarin pienoismalli 
näytteillä Militariassa
Majuri Markku Koski teki ison työn 155 
mm panssarihaupitsi K-9 Moukari pie-
noismallin rakentamisessa. Halusinkin 
antaa hetkeksi tämän upean, vuoden ajak-
si haltuun saamani tykkimiesteko-kierto-
palkinnon kaikkien ihailtavaksi. Palkinto 
on esillä kesän ajan Hämeenlinnassa Mu-

seo Militariassa. Kiitän museota hyvästä 
yhteistyöstä. Oli hienoa, että Helsingissä 
heti tykistön juhlapäivän 9. helmikuuta 
jälkeisenä aamuna mieleeni pälkähtänyt 
ajatus voitiin toteuttaa. 

Seuraavan lehden 3/18 aineistopäivä 
on 17. elokuuta. Kannustankin myös tei-
tä kiltalaisia toimittamaan lehteen kuvia 
ja tarinoita, sillä kuten sanotaan, lehti on 
kirjoittajiensa näköinen. Lehden ilmoi-
tushankintaankin kaivataan apua. Ilmoi-
tuksia hankkineelle tykistökillalle makse-
taan myös pieni palkkio!

Aurinkoista kesää kaikille!

Sirkka Ojala,
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
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Talvisena pakkaspäivänä 9. hel-
mikuuta ilmassa oli suuren ty-
kistöjuhlan tunnelmaa, kun 
pääkaupungissa vietettiin It-
senäisen Suomen kenttätykis-
tön ja Tykistökoulun 100-vuo-
tisjuhlaa.  Helsingin parhaal-
la paikalla Senaatintorilla ylei-
sö pääsi päivän ajan ihmettele-
mään laajaa tykistön kalusto-
näyttelyä ja haastattelemaan ty-
kistössä palvelevia varusmiehiä 
ja henkilöstöä.  Myös tykistön 
tarkastaja, eversti Pasi Pasivir-
ralla oli kiireinen päivä, kun 
hän oli muun muassa tiuhaan 
median tentattavana. 

Kalustonäyttelyssä oli esil-
lä myös tykistön uusin ylpeys 
massiivinen K-9-panssarihau-
pitsi, jolla varusmieskoulutus 
aloitetaan vuoden 2019 alussa. 
Jo aamulla ani varhain päiväko-
tiryhmä ja Helsingin yliopiston 

Itsenäisen Suomen kenttätykistö 
ja Tykistökoulu juhlivat Helsingissä
SIRKKA OJALA

opiskelija kävivät tutustumassa 
haupitsiin.  Näyttely toi hyvin 
esille myös kenttätykistömme 
pitkän historian. Historiapuo-
lesta vastasivat Tuomo Ahon 
johdolla Raskas patteristo 1:n 
perinneyhdistyksen miehet se-
kä Kankaanpään Seudun Ty-
kistökillan perinnejaos ja Nii-
nisalon ratsastajat. Komeisiin 
jatkosodan aikaisiin perinne-
asuihin pukeutuneet Raskas 
patteristo 1:n miehet esittelivät 
yleisölle patteriston sodanai-
kaista kalustoa. Esille oli saatu 
ensimmäisen kerran myös van-
hojen sodanaikaisten piirustus-
ten mukaan talven aikana val-
mistunut puupyörätykille ra-
kennettu moottorivetopyöräs-
tö.  Perinnejaoksen tykkihe-
voset tykkimiehineen viiletti-
vät Pekka Termalan johtama-
na kahdessa asemaanajonäy-
töksessä ympäri Senaatintoria 
hurmioituneen yleisön silmien 

edessä. Patteriston komento-
teltassa pääsi autenttiseen 
sodanajan tunnelmaan, ja 
päiväkodin lapsiryhmä-

kin huudahti yhteen ääneen 
hetken savunhajuisessa teltassa 
istuttuaan; ”Upeeta!”.

Päiväjuhla 
arvokkaissa puitteissa 
Santahaminassa
Itsenäisen Suomen kenttä-
tykistön ja Tykistökoulun 
100-vuotisjuhlatilaisuudet 
järjestettiin kutsuvierastilai-
suuksina Maanpuolustuskor-
keakoulun tiloissa Santaha-
minassa.  Arvokkaaseen päivä-
juhlaan toivat tervehdyksensä 
myös puolustusministeri Jussi 
Niinistö ja Puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jarmo 
Lindberg. Ennen aselajin pal-
kitsemisia puheen juhlassa piti 
tykistön tarkastaja, eversti Pasi 
Pasivirta. Tykistökoulun joh-
tajan, everstiluutnantti Petri 
Majurin tervehdys kuultiin 
ennen Tykistökoulun palkit-
semisia. Muun muassa entiset 
Tykistökoulun johtajina pal-
velleet saivat muistoksi upean 
Tykistökoulu 100 vuotta -juh-
lamitalin. Juhlan musiikis-
ta vastasi Kaartin soittokunta 
johtajanaan musiikkimajuri 
Pasi-Heikki Mikkola. Juh-
lassa kuultiin muun muassa 
musiikkikappaleet Kahdeksan 
tuuman kanuuna, Rovajärven 
marssi ja Rautapatterin marssi. 

Juhlan päätti juhlaesitel-
mä, jonka piti Tykistökoulu 100 

vuotta -historiikin kirjoittanut 
FM, kapteeni res. Juhani Vak-
kuri. Hän kertoi esitelmässään 
Tykistökoulun vaiheikkaasta 
100 vuotisesta toiminnasta ja 
historiikin kokoamisesta. His-
toriikin kokoaminen aloitet-
tiin kevättalvella 2015. Kirjas-
sa kerronta on kronologisesti 
etenevää ja se on pyritty tah-
dittamaan sekä Tykistökoulun 
sijoituspaikkakuntiin että kou-
lun eri johtajien kausiin. Tykis-
tökoulun historia onkin ker-
tomus sadan vuoden nousu-
johteisesta toiminnasta ampu-
mamenetelmien, välineistön ja 
ohjesääntöjen kehittämiseksi ja 
jossa koulutuksen ja tutkimuk-
sen tehostamisen kautta on ko-
hotettu kenttätykistön henki-
löstön ammattitaitoa ja koulu-
tettu reserviläisiä. Samalla kir-
ja on myös itsenäisen Suomen 
kenttätykistön perustamisen, 
kehityksen ja koulutuksen tari-
na, toteaa Vakkuri.

Juhlan ja kahvittelun jäl-
keen olikin kaikilla kutsuvie-
railla kotiin viemisinä paksu 
punakantinen peräti 400-sivui-
nen historiikki.

Juhlapäivä huipentui San-
tahaminassa kutsuvieraille jär-
jestettyyn tykistölliseen iltajuh-
laan. Juhlaa vietettiin mauk-
kaan illallisen, hyvän musiikin 
ja tanssin pyörteissä aina pik-
kutunneille saakka.  

Raskas patteristo 1:n miehet vasemmalta: Mauri Piirainen, Seppo Rapo, Jukka Mattila, Arto Ojanen, Tuomo Aho, Matti 
Lehto, Mika Pousi, Martti Haikonen, Tero Hoiska, Jari Ahonen, Pirkka Kärki, Jyrki Hoiska, Mikko Kärki, Henkka Uimonen, 
Keijo Hoiska, Harri Hoikkanen, Juha Nieminen, Petri Peltola, Petri Soini ja Jari Ruohola. Kuva: Sirkka Ojala.
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Arvoisat sotiemme veteraanit, 
puolustusvoimain herra ko-
mentaja, tykistön tarkastaja, 
hyvät naiset ja herrat
Aloitan sitaatilla: ”Puolustus 
ylivoimaista vihollista vastaan 
vaatii runsaasti ampumatar-
vikkeita, erityisesti tykistölle ja 
kranaatinheittimille. Sillä näi-
den tuli on puolustustaistelun 
ratkaiseva perustekijä.” Jatko-
sodan aikana IV armeijakun-
nan tykistökomentajana toi-
minut eversti Oskar Sippola 
luonnehti näillä sanoilla puo-
lustustaistelun luonnetta huh-
tikuussa 1945 järjestetyssä up-
seereiden keskustelutilaisuu-
dessa.
Jalkaväkiupseereiden kiistel-
lessä pääpuolustuslinjan pitä-
misestä painotti Sippola voi-
makkaasti epäsuoran tulen 
merkitystä hyökkäyksen py-
säyttäjänä koko puolustuksen 
syvyydessä. Sippola tiesi mis-
tä puhui, olihan venäläisten 
hyökkäykset torjuttu juuri IV 
armeijakunnan lohkolla Tali-
Ihantalassa kesällä 1944. Suo-
malainen tykistö tuhosi toistu-
vasti hyökkääjän jo lähtöase-
miinsa. Suomalainen tykistö 
näytti kykynsä kouriintuntu-
valla – ja viholliselle tappavan 
ainutkertaisella – tavalla.
Suomalaisen tykistön kehi-
tys alkoi vapaussodasta. Tykis-
tö oli osa sarkatakkista talon-
poikaisarmeijaa, joka vapautti 
Suomen. Ensi laukaukset am-
muttiin Oulun valtauksessa 

Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Itsenäisen 
Suomen kenttätykistön ja Tykistökoulun 100-vuotisjuhlassa

everstiluutnantti Vilho Neno-
sen johdolla. Pikakoulutuksen 
jälkeen tykistö tuki taistelua 
kaikilla rintamanosilla.
Itsenäisyyden ensi vuosikym-
meninä tykistölle kehitettiin 
taktiikkaa, joka sopi suomalai-
siin olosuhteisiin. Kalustollista 
vajetta korvattiin laadukkaal-
la koulutuksella ja taktiikalla, 
joiden oikeellisuus mitattiin 
talvisodan taisteluissa. Tulos-
ta rajoitti ensi sijassa ampu-
matarvikkeiden määrä, joita 
oli hankittu aivan liian vähän 
ennen sotaa.  Päättäjien kitsas-
telu maksetaan tositilanteessa 
verellä, ja ampumatarvikkeita 
voi harvoin olla liikaa – ope-
tuksia, joita ei pidä unohtaa.
Ennen talvisotaa luodut pe-
rusteet ja mittavat kalusto- ja 
ampumatarvikehankinnat yh-
dessä talvisodassa saadun so-
tasaaliin kanssa mahdollisti-
vat tykistön huomattavan laa-
jentamisen välirauhan aikana. 
Myös taito hioutui jatkosodan 
hyökkäysvaiheen aikana. Toi-
mintamallien aktiivinen kehit-
täminen jatkui läpi asemaso-
dan muun muassa Suvi-Kum-
sassa sijaitsevassa Tykistön am-
pumakoulussa.
Kokemusten ja oppien siir-
täminen käytäntöön kenraali 
Nenosen johdolla mahdollis-
ti tulen keskittämisen ennen 
näkemättömällä tavalla Kan-
naksen suurtaisteluissa kesäl-
lä 1944.
Sodassa opittua ei unohdet-

tu, vaan suomalaisen tykis-
tön määrää ja osaamista yllä-
pidettiin määrätietoisesti läpi 
kylmän sodan. Vaikka tykki-
kalusto oli osin vanhentunut-
ta, käytettiin sitä harjoituska-
lustona tykistön ampumahar-
joituksissa Rovajärvellä. Tämä 
mahdollisti sen, että suomalai-
set tykkimiehet – varusmiehet 
ja reserviläiset – pääsivät har-
joittelemaan täysin erilaisilla 
laukausmäärillä kuin esimer-
kiksi heidän pohjoismaiset vel-
jensä. Kylmän sodan päättyes-
sä Suomi – toisin kuin pääosa 
eurooppalaisista valtioista – ei 
ajanut puolustusjärjestelmään-
sä, saati sitten kenttätykistö-
ään alas. Päinvastoin, realismi 
säilytettiin ja kotimaan puo-
lustus säilytettiin puolustuk-
semme ykköstehtävänä. Säi-
lytettiin myös kyky laajamit-
taisen hyökkäyksen torjun-
taan. 1990-luvulla tehtiinkin 
merkittäviä kalusto- ja ampu-
matarvikehankintoja euroop-
palaisista aseiden alennus-
myynneistä. Nämä hankinnat, 
muun muassa sadat tuhannet 
tykistön laukaukset, ovat kan-
taneet näihin päiviin saakka.
Suomalainen kenttätykistö on 
keskeinen osa puolustusjärjes-
telmäämme. Viime kesänä hy-
väksytty puolustusselonteko 
linjaa puolustustamme pitkäl-
le 2020-luvulle.
Kuluva vuosikymmen on 
Maavoimien kehittämisen ai-
kaa. Tykistön osalta tämä tar-

koittaa muun muassa ampu-
matarvikkeiden, mutta eri-
tyisesti etelä-korealaisten K-9 
”Moukari” -panssarihaupitsi-
en hankintoja – sain muuten 
itse todistaa panssarihaupitsi-
en maahantuontia eilen sata-
massa. ”Moukarin” itsenäinen 
”ammu ja väistä -kyky” siir-
tää tykistön tulenkäytön aivan 
uudelle tasolle. Tykkejä pitää-
kin saada lisää. Voimassa oleva 
osto-optio tulisi kaikin mah-
dollisin keinoin kyetä voida 
lunastaa.
Suomalainen tykistö elää voi-
makkaasti ajassa, mutta am-
puu pitkälle tulevaisuuteen 
– historiaansa kunnioittaen. 
Toivotan satavuotiaalle tykis-
töllemme hyvää juhlavuotta.

Jussi Niinistö
Puolustusministeri

5Kuva: Raimo Ojala. 5



Juhlapäivän alkajaisiksi tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta ja Tykistökoulun 
johtaja, everstiluutnantti Petri Majuri laskivat seppeleet Hietaniemen hautausmaalla 
tykistönkenraali Vilho Nenosen ja Marsalkka Mannerheimin muistomerkille. Kuva: 
Puolustusvoimat.

Senaatintorin kalustonäyttely antoi kävijälle laajan kuvan kenttätykistömme tulivoimaisesta kalustosta. Kuva: Raimo Ojala.

Myös tykkihevoset puettiin sodanaikaisiin lumipukuihin. 
Pauli Huhtamaa ja Raimo Soininen valmistelevat he-
vosta ensimmäiseen näytökseen. Kuva: Sirkka Ojala.

    Juhlapäivän kalustonäyttelyn rakentaminen aloitet-
tiin jo iltapäivällä 8. helmikuuta ja töitä jatkettiin iltaan 
asti. Kuva: Sirkka Ojala.
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Vasemmalla Tykistökoulun johtaja, everstiluutnantti Petri Majuri tarkastaa Senaatintorin perinnejoukot. Pirkka Kärki, Mikko Kärki ja Arto Ojanen 
kertoivat Majurille muun muassa Raskas patteristo 1:n perinnetoiminnasta. Kuva: Sirkka Ojala.

Päiväjuhlassa luovutettiin muun muassa Tykistökoulun 
entisille johtajille ja yhteistyökumppaneille Tykistökoulu 100 vuotta juhlamitali. 
Kuva: Sirkka Ojala.

  Vuoden 2017 Tykkimiesteko -palkinto luovutettiin Tulikomentoja -lehden 
päätoimittaja Sirkka Ojalalle tunnustuksena hänen kenttätykistön eteen 
tekemästään tiedotustyöstä. Kuvassa palkinnon luovuttanut tykistön tarkas-
taja, eversti Pasi Pasivirta ja Sirkka Ojala käsissään tykistön juhlavuoden 
kunniaksi uusittu, Markku Kosken rakentama Tykkimiesteko-kiertopalkinto 
K-9-panssarihaupitsin pienoismalli. Palkinnon myöntää vuosittain Suomen 
Kenttätykistön Säätiö ja siihen kuuluu kiertopalkinnon lisäksi stipendi. Kuva: 
Puolustusvoimat.

  Juhlaesitelmän piti Tykistökoulu 100 vuotta -historiikin kirjoittanut FM Juha-
ni Vakkuri. Kuva: Sirkka Ojala.
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Kaikki päiväjuhlaan osallistuneet saivat lahjaksi 
400-sivuisen Tykistökoulu 100 vuotta -historiikin. 
Kuva: Sirkka Ojala

Illallispöydät on katettu ja iltajuhla Santahaminas-
sa voi alkaa. Kuva: Raimo Ojala.

Santahaminassa tykistön iltajuhlan vieraita vastaanottivat tykistön tarkastaja, eversti 
Pasi Pasivirta ja puolisonsa Ranja sekä Tykistökoulun johtaja, everstiluutnantti Petri 
Majuri puolisonsa Marjan kanssa. Kuva: Raimo Ojala.

Iltajuhlassa Viron tykistön tarkastaja everstiluutnantti Kaarel Mäesalu luovuttaa 100 -vuotiaalle Suomen kenttätykistölle Viron puolustusvoimien 
lipun. Kuva: Raimo Ojala.
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Talvisodan jälkeen mootto-
roiduille tykkipatteristoil-
le rakennettiin muun muas-
sa sotasaaliskalustosta moot-
torivetopyörästöjä. Kuorma-
autoja oli saatu tykkien vetä-
jiksi, mutta rautavannepyörät 
rajoittivat kuorma-autolla ve-
dettävien tykkien vetonope-
utta. Jotain piti keksiä, jotta 
hevosia suurempi vetonopeus 
saataisiin hyödynnettyä. Rat-
kaisu oli kumipyörillä varus-
tettu moottorivetopyörästö. 
Sen avulla tykki saatiin siirty-
mien ajaksi kumipyörille. 

Raskas patteristo 1:n perin-
netoimintaan on etsitty vuosia 
155 H 17 -kaluston mootto-
rivetopyörästöä muun muas-
sa Sotamuseosta, Museo Mi-
litariasta ja keräilijöiltä, mut-
ta harmittavasti yhtään pyö-
rästöä ei ole löytynyt. Sen si-
jaan puolivahingossa löytyivät 
alkuperäiset piirustukset. Itse 

hyppäsin suorastaan ilmaan, 
kun piirustukset löytyivät. 

Tuumasta ryhdyttiin toi-
meen ja päätettiin, että Itse-
näisen Suomen kenttätykis-
tö ja Tykistökoulu 100 vuot-
ta -kalustoesittelyyn pitää eh-
do ttomasti saada tehtyä uus-
tuotantona wanhojen piirus-
tusten mukaan tehty mootto-
rivetopyörästö. 

Ensin alkuperäisistä piirus-
tuksista piti ottaa kopiot, sillä 
alkuperäisten piirustusten ha-
luttiin säilyvän siinä kunnossa 
kuin ne ovat. Hyvälaatuisten 
kopioiden tekeminen osoit-
tautui vaikeaksi, koska piirus-
tukset olivat pahasti haalistu-
neet. Sastamalassa Jari Ruo-
hola piirsi päiväkausia uusia 
piirustuksia puhtaaksi. Lo-
pulta käytettävissä oli asian-
mukaiset piirustukset.

Parissa SA-kuvassa näkyy 
155 H 17 -haupitsin moot-

torivetopyörästö. Jari Aho-
nen ja Jari Ruohola kuiten-
kin huomasivat, että ne poik-
kesivat hivenen piirustuksis-
ta. He toimivat Mikko Kär-
jen ja Tuomo Ahon ohella 
moottorivetopyörästön puu-
haryhmässä. Ilmeisesti osien 
valmistusta yksinkertaistet-
tiin ja riitti, että saatiin toimi-
via osia.

Uustuotanto-osia poltto-
leikattiin sekä koneistettiin. 
Välillä käytiin ottamassa hau-
pitsista tarkempia mittoja ja 
rakennettiin kiinnityskorvak-
keista pahvimalleja, jotta voi-
tiin todeta osien sopivan pai-
koilleen. Etsittiin vanteita, 
renkaita, akseleita ja jousia.

Materiaalia alettiin saa-
da kasaan, mutta pyörien ja 
lehtijousien kanssa oli omat 
ongelmansa. Akselinnavan 
pulttijako ei osunut oletettu-
jen vanteiden kanssa yksiin, 

155 H 17 -haupitsin 
moottorivetopyörästön tarinaa
TUOMO AHO

ja piti keksiä nopeasti ratkai-
su. Apuun tuli Sammaljoel-
la asuva veteraanikuorma-au-
toilija Erkki Nieminen, joka 
ystävällisesti lainasi moottori-
vetopyörästöön sopivat van-
teet renkaineen. Lehtijousiin 
teetettiin Vallilan Takomossa 
uudet norrat. Sitten alkoi ar-
moton kasaaminen. 

155 H 17 -tykkiin käyvä 
moottorivetopyörästö saatiin 
juuri ja juuri ajoissa valmiiksi. 
Senaatintorilla näky oli juh-
lallinen, kun arviolta 55-60 
vuoden jälkeen puupyöräinen 
155 H 17 -haupitsi oli jälleen 
sota-aikaisessa moottorimars-
sivarustuksessa moottoriveto-
pyörästön päällä ja Citroen-
tykinvetokuorma-auton kou-
kussa kiinni.

Lämpimät kiitokset kai-
kille moottorivetopyörästön 
hankkeessa mukana olleille 
henkilöille ja tahoille.  

Raskas patteristo 1:n1:n 
moottorivetopyörästön 
tekijät vas. Jari Ruohola 
 ja Jari Ahonen. 
Kuva: Sirkka Ojala.
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Pitkäjänteisesti eteenpäin

Hallituksen vierailu 
Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksessa

Tykkimiehet ry hallituksen 
toukokuun kokous pidettiin 
Riihimäellä Puolustusvoimien 
tutkimuslaitoksen Riihimä-
en yksikön tiloissa. Kokouk-
sessa luovutettiin yhdistyksen 
standaari yhdistyksen entisel-
le toiminnanjohtajalle Kari 
Haloselle. Kari Halonen työs-
kentelee tällä hetkellä Uuden-
maan Reservipiirien (Uuden-
maan Reserviupseeripiiri ry ja 
Uudenmaan Reserviläispiiri 
ry) toiminnanjohtajana. En-
nen kokousta doktriiniosaston 
osastopäällikkö everstiluut-
nantti Matti Toivettula esit-
teli hallituksen jäsenille tutki-
muslaitoksen toimintaa, josta 
muutama kappale seuraavaksi.

Puolustusvoimien tutki-
mus- ja kehittämistoimin-
nan tavoitteena on tuottaa pe-
rusteet puolustusjärjestelmän 
pitkäjänteiselle kehittämiselle. 
Puolustusvoimat tekee tutki-
musta noin 350 henkilötyö-
vuotta vuosittain, ja tämän 
lisäksi yhteistyökumppaneil-
la teetetään merkittäviä tut-
kimushankkeita. Tutkimus-
toiminnalla varmistetaan, että 
puolustusvoimissa kehitetään 
oikeita suorituskykyjä ja han-
kitaan tehtäviin tarkoituksen-
mukaisinta puolustusmateri-
aalia.

Puolustusvoimien tutki-
muslaitos (PVTUTKL) on 
Pääesikunnan alainen soti-
laslaitos, jossa palvelee noin 
200 työntekijää. Tutkimus-
laitos on monialainen tutki-
musorganisaatio, joka kokoaa 
yhteen sotataitoon ja käyttö-
periaatteisiin, puolustusmate-
riaaliin ja -teknologiaan sekä 
ihmisen toimintakykyyn liit-
tyvää tutkimus- ja kehittämis-
toimintaa. Tutkimuslaitok-
seen kuuluu viisi pitkälle eri-
koistunutta tutkivaa osastoa. 
Riihimäelle on sijoittunut in-
formaatiotekniikkaosasto ja 
doktriiniosasto. Räjähde- ja 
suojelutekniikkaosasto ja ase-
tekniikkaosasto ovat Ylöjär-
vellä. Tuusulaan on sijoittu-
nut toimintakykyosasto. Hen-
kilöstöstä noin 1/3 on sotilai-
ta ja 2/3 siviilihenkilöitä.

Puolustusvoimien tutki-
muslaitoksen julkinen julkai-
sutoiminta on osin löydet-
tävissä sähköisenä versioina 
puolustusvoimat.fi -sivustolta. 
Huhtikuussa 2018 on julkais-
tu muun muassa Puolustus-
tutkimuksen vuosikirja 2018 
(Pdf ). Julkaisusta saa hyvän 
kuvan tutkimuksen moninai-
suudesta.

Jäsenrekisteri ja 
osoitetiedot
Jäsenrekisteri on siirretty Yh-
distysavaimeen. Jäsenien itse-
palvelua ei ole otettu käyttöön, 

vaan osoite- ja jäsenyystietojen 
muutokset ilmoitetaan edel-
leen toiminnanjohtajalle. Oi-
kea osoitetieto varmistaa sen, 
että neljä kertaa vuodessa il-
mestyvä Tulikomentoja-leh-
ti ja yhdistysposti saavuttavat 
jäsenet. Eroaminen yhdistyk-
sestä tapahtuu aina kirjallisesti 
(esim. sähköpostiviesti). Halli-
tuksen hyväksymä jäsenrekis-
terin rekisteriseloste löytyy yh-
distyksen www-sivuilta.

Museo Militaria
Museo Militaria on yksi Hä-
meenlinnan Linnaniemen 
”helmistä” Hämeen linnan ja 
Vankilamuseon ohella. Toi-
vottavasti useat teistä vierai-
levat museovuoden 2018 ai-

kana Militariassa. Sisäänpääsy 
myös museokortilla. Militari-
an museokaupassa on myyn-
nissä museon omien tuotteiden 
ohella myös Tykkimiehet ry:n 
tuotteita. Osan myyntituotteis-
ta löydät myös www.museomi-
litaria.fi -sivustolta tilausohjei-
neen. Lounasravintola Militari-
asta saat kahvit museokierrok-
sen lomassa ja isompaan näl-
kään on tarjolla maittava lou-
nas. Käydäänkö museolla?

Toivotan kaikille hienoja ke-
säpäiviä ja lämpimiä säitä!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

Puheenjohtaja Kari Vilamo luovuttaa Tykkimiehet ry:n standaarin Kari 
Haloselle. Kuva: Esko Hasila.

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
MATERIAALIEN TOIMITUSOSOITTEET:
Materiaalit kiltasivustolle: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com
Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: pv.ahonen@outlook.com

Tulikomentoja lehden tiedot ja lehden verkkoversiot 
löytyvät osoitteesta: www.tykkimiehet.fi 

TULIKOMENTOJA ILMESTYY VUONNA 2018

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)   
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TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

Vihdoinkin kesä
Helmikuussa Helsingin Se-
naatintorilla järjestetty Ty-
kistökoulu ja itsenäisen Suo-
men kenttätykistö 100 vuot-
ta -tapahtuma sujui hienosti, 
ja saimme tapahtumalle pal-
jon julkisuutta. Kiitän kaikkia 
tapahtuman valmisteluun ja 
toteuttamiseen osallistuneita 
henkilöitä. Teidän panoksen-
ne ansiosta tapahtumasta tuli 
ikimuistoinen. Parhaat kiitok-
set myös Helsingin kaupungil-
le tuesta kalustonäyttelyn jär-
jestämiseen pääkaupunkimme 
paraatipaikalla. 

Kylmän kevään jälkeen 
olemme saaneet mukavat ke-
säkelit Suomeen. Näistä ke-
leistä olemme päässeet nautti-
maan myös tällä viikolla alka-
neessa Maavoimien vaikutta-
misharjoituksessa. Lappi yllät-
tää aina. Olimme varautuneet 
pahaan kelirikkoon ja märkiin 
olosuhteisiin. Nyt maasto on 
kuitenkin ennätyskuivaa ja si-
ten metsäpalon vaara on suuri. 
Tämä on poikinut jonkin ver-
ran rajoituksia toimintaam-
me. Me emme kuitenkaan an-
na niiden häiritä joukkojem-
me koulutusta. Harjoitukseen 
osallistuu joukkoja kaikista 
Maavoimien joukko-osastoista 
ja puolustushaaroista sekä kes-
keisistä yhteistyökumppaneis-
tamme. Harjoitusjoukkojen 
vahvuus on reilusti yli 5 000 
taistelijaa. Raskailla aseilla am-
mumme jälleen tuhansia lau-
kauksia. Kumppaneistamme 
haluan erityisesti mainita Mil-
login, jonka panos harjoituk-
sen onnistumiselle on jälleen 
kerran merkittävä.

Rovajärven harjoitus tarjo-
aa meille jälleen kerran oivalli-
set mahdollisuudet mitata val-
takunnallisesti tulenkäytölli-

sen osaamisemme taso. Joukot 
pääsevät toteuttamaan tehtä-
viään haasteellisissa ympäris-
töissä osana isompaa kokonai-
suutta. Harjoitusta on kehitet-
ty Maasotakoulun johdolla ja 
nyt epäsuorantulenammun-
tojen ohessa toteutetaan yhä 
laajempia panssarintorjunta- 
ja jalkaväkiammuntoja. Myös 
muiden aselajiosuuksien se-
kä Puolustusvoimien yhteis-
ten vaikuttamiskykyjen rooli 
on vahvistumassa osana har-
joitusta. Joukkojen harjoitta-
minen isompana kokonaisuu-
tena tarjoaa meille ainutlaatui-
sen mahdollisuuden kouluttaa 
myös palkattua henkilökun-

taamme. Harjoituksen ohes-
sa toteutamme luonnollisesti 
myös mittavaa kokeilu- ja tes-
taustoimintaa. Näiden avul-
la saamme testattua erilaisten 
ratkaisuiden soveltuvuutta se-
kä tuotua käyttöön uusia ky-
vykkyyksiä. Näin saamme pi-
dettyä tykistömme ja heitti-
mistömme iskukyvyn korkeal-
la tasolla. Rovajärven alue tar-
joaa näihin erinomaiset mah-
dollisuudet.

Joukkojemme osaaminen 
mitattiin heti harjoituksen 
alussa toteutetulla koulutusta-
son mittauksella. Joukot ryh-
mitettiin ensimmäisiin teh-
täviin käytännöllisesti katso-

en suoraan keskitysmarssilta. 
Mittauksen tulosten perusteel-
la joukkojen pääkouluttajat 
ohjaavat viimeisen koulutus-
viikon koulutusta. Olen var-
ma, että parin viikon päästä 
kotiutamme jälleen kerran so-
takelpoisia joukkoja reserviin. 
Kiitän kaikkia joukko-osastoja 
hyvin tehdystä työstä.

Toivotan kaikille lukijoil-
lemme oikein hyvää ja le-
vollista kesää. Ladatkaa akut 
täyteen syksyn koitoksia 
varten.

Pasi Pasivirta
eversti 
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Tykistön päivää vietettiin pe-
rinteisesti tykistönkenraali Vil-
ho Nenosen syntymäpäivä-
nä 6. maaliskuuta Helsingissä. 
Juhlapäivä alkoi Hietaniemen 
hautausmaalla, jossa laskettiin 
seppele tykistönkenraali Neno-
sen haudalle tykistön täsmälli-
syydellä tasan kello kaksitoista.

Iltapäivällä juhlapäivän oh-
jelma jatkui Suomen Kenttä-
tykistön Säätiön ja Tykkimie-
het ry:n kokouksilla Ravinto-
la Tekniskan tiloissa. Tykkimies 
2018 -kirja julkaistiin Suomen 
Kenttätykistön Säätiön ko-
kouksessa. Kirjan päätoimit-
tajana on toiminut kapteeni 
Tuukka Mäkelä ja toimitus-
sihteerinä on ollut majuri Tero 
Mäenpää. Tänä vuonna kir-
jan kantta koristaa itseoikeu-
tetusti tykistön uusin kalus-
tohankinta K-9-panssarihau-
pitsi. Suomen Kenttätykistön 
Säätiö on julkaissut kirjaa jo 
vuodesta 1958 lähtien ja kirja 
on säätiön 32. vuosikirja.

Juhlapäivä huipentui yh-
teiseen tykkimiesiltaan, jossa 
myös palkittiin ahkeria toimi-
joita tykkimiesmitalein. En-
nen maittavaa illallista kuul-
tiin sotilasprofessori, eversti 
evp Mika Hyytiäisen esitel-
mä. Hyytiäinen pohti esitel-
mänsä aluksi omaa ensim-
mäistä ”kohtaamistaan” ty-
kistönkenraali Nenosen kans-

 Tykistön päivänä vaalittiin 
perinteitä ja visioitiin tulevaisuutta

sa. Hyytiäinen toimi neljä ja 
puoli vuotta Puolustusvoimi-
en teknisen tutkimuslaitok-
sen johtajana ja laitoksen yh-
det juuret ovat samalla Hara-
kan saarella, jossa myös ken-
raali Nenonen teki 1930-lu-
vulla omia tieteellisiä ko-
keitaan. Hyytiäisen mukaan 
Nenosen hautamuistomerk-
ki voisikin sijaita myös Hara-
kan saarella, sillä kerran yksi 
kokeista epäonnistui niin pa-
hoin, että Nenonen melkein 
räjäytti itsensä sen seuraukse-
na. Onneksemme näin ei kui-
tenkaan käynyt. 

Hyytiäinen pyrki esitel-
mässään katsomaan tykki-

miestoimintaa niin sanotusti 
ulkopuolisen silmin. Hänen 
mukaansa Suomen tykistön 
nykytilaa voi kuvata kolmel-
la sanalla: kiistaton, kehit-
tyvä ja kunnossa. Kiistaton-
ta on se, että tykistö on edel-
leen suomalaisen taistelun 
kuningatar, sillä se toimittaa 
kuoleman vastapuolelle tuki-
en taistelua. Jos armeijaa ku-
vataan palapelinä, joka koos-
tuu monista eri paloista, on 
tykistö professorin mukaan 
aika lailla vankka kulmapala 
tässä palapelissä. Tykistön ke-
hittyvyyttä kuvaa, että tykistö 
on edennyt koko ajan hyvin, 
ja operatiivinen puoli on nyt 

SIRKKA OJALA

myös uskottavassa kunnossa. 
Hyytiäisen mukaan jatkossa 
ihmisen päätöksenteko taiste-
lukentällä on kuitenkin entis-
tä pienempi. Hän esittikin vi-
sion, että tulevaisuudessa tu-
lenjohtajana toimisi tekoälyl-
lä varustettu ohjelmointiro-
botti, joka kertoisi, montako 
laukausta ja millä tykillä am-
mutaan. Tykkimiesten teh-
täväksi jäisi murkuloiden la-
taaminen tykkeihin sekä jär-
jestelmän valvonta ja ohjel-
mointi. Hyytiäisen mukaan 
tykistö saattaakin olla varsin 
nopeasti taistelukentällä, jos-
sa tekoälyllä ja optimoinnilla 
on iso merkitys.  

Suomen Kenttätykistön Säätiön asiamies, kapteeni 
Tuukka Mäkelä esitteli päätoimittamansa säätiön 
32. vuosikirjan.

Sotilasprofessori evp Mika Hyytiäinen visioi esitel-
mässään tykistön nykytilaa ja tulevaisuutta.

    Seppelettä Nenosen hautamuistomerkille 
olivat laskemassa tykistön tarkastaja, eversti Pasi 
Pasivirta, Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja, FM Kari 
Vilamo ja yhdistyksen varapuheenjohtaja eversti 
evp Esko Hasila.
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Perinteiseen tapaan Jääkäritykistön Kilta laski edesmenneen kunniajäsenensä jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin haudalle seppeleen. Seppelettä laskemassa olivat vas. killan varapuheenjohtaja Pekka Aho-
nen ja hallituksen jäsen Harri Virtanen.

Tykistön päivän iltajuhlassa palkitut ja palkitsijat ryhmäkuvassa. Mitaleita jakamassa olivat tykistön tarkas-
taja, eversti Pasi Pasivirta, Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja FM Kari Vilamo sekä Tykkimiehet ry:n toimin-
nanjohtaja Pertti Yrjölä.

Tykistön päivän iltajuhla keräsi Tekniskan Salien juhlatilan lähes täyteen tykkimiehiä ja tykistön ystäviä.

Raketinheittimet ja raketit

Yhdysvaltain Armeija on päi-
vittämässä budjettivuonna 2018 
46 kpl MLRS-raketinheittimiä 
perusversiosta A2-versioksi. 
Tämä mahdollistaa ohjautuvien 
rakettien ampumisen. (Jane´s 
Defence Weekly 21 February 
2018)

Israel on ottamassa käyttöön 
uusia ohjautuvia Romah 2 
-raketteja. Näitä ammutaan 
MLRS-raketinheittimellä. (Jane´s 
Defence Weekly 7 March 2018, 
14 February 2018)

Israelilainen IMI-yhtiö on neu-
vottelemassa Israelin Puolus-
tusministeriön kanssa uuden 
raketinheitinyksikön varusta-
misesta EXTRA-järjestelmällä. 
Järjestelmä käyttää 306 mm 
raketteja, joiden kantama on 
150 km. Myöhemmin yksikölle 
toimitetaan raketteja, joiden 
kantama on 300 km. Tällä saate-
taan viitata IMIn Predator Hawk 
-raketteihin. (Jane´s Defence 
Weekly 14 February 2018)

Marokon armeija on hankki-
massa kiinalaisia WS-2-raketin-
heittimiä. Järjestelmän kaliiperi 
on 400 mm ja sillä ammutaan 
ohjautuvia raketteja.

 
WS-2 –raketinheitin. Lähde: 
https://www.armyrecognition.
com/february_2018_global_de-
fense_security_army_news_in-
dustry/chinese_ws-2d_rocket_
launchers_for_morocco.html.

Yleistä tykistöstä

Turkki on tuonut tammikuun 
lopulla kurdien vastaiseen 
operaatioonsa 203 mm M110-
telahaupitseja. Kurdien puo-
lustusvarustuksiin on kuulunut 
taisteluhautoja, bunkkereita ja 
tunneleita. (Jane´s Defence 
Weekly 7 February 2018)
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös loppuvuoden 2018 merkkipäivät, merkki-
päiviin tulleet muutokset ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimitta-
maan ennen seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hä-
meenlinna, kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mpk 0440 478 602.

Numeron 3/2018 aineistopäivä on 17.8.2018 ja ilmestymisviikko 37 (14.9.2018). 

Tykkimiehet ry

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 al-
kaen) Selkäsuonkatu 7 B 2, 13100 Hä-
meenlinna, mp 040 938 1696, pertti.
yrjola(at)gmail.com Yhdistyksen inter-
netsivut: www.tykkimiehet.fi . Pankkiyh-
teys: Nordea FI98 2124 1800 0110 53

Tulevia tapahtumia:
Hallituksen kokous 5/2018 pidetään 
to 13.9.2018 klo 11.00 alkaen Helsin-
gissä. Kokouspaikkana Maanpuolustus-
järjestöjen talo (Töölöntorinkatu/Dö-
belninkatu).
Hallituksen kokous 6/2018 pidetään 
to 18.10.2018 klo 11.00 alkaen Hel-
singissä. Kokouspaikkana Maanpuolus-
tusjärjestöjen talo (Töölöntorinkatu/
Döbelninkatu).
Hallituksen kokous 7/2018 pidetään 
la 17.11.2018 klo 10.00 alkaen Hä-
meenlinnassa. Kokouspaikkana Museo 
Militaria.

Suomen 
Kenttätykistön 
Säätiö 

Säätiön asiamies: kapteeni Tuukka Mä-
kelä Yhteystiedot: tuukka.makela(at)
mil.fi 

Kenttätykistökerho 
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- 
Sihteeri sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick 
Hjelt - rahastonhoitaja, Tapio Laakso 
- Nuoriso, Jorma Kainulainen - Ase ja 

urheilu sekä Raine Mönkkönen - Loh-
jan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Jääkäritykistön Killan kesäretki 
9.8.2018
Kilta järjestää kesäretken Lohjalle. 
Retken kohteina ovat Tytyrin elämys-
kaivos ja Kaarteen Sotamuseo. Ruo-
kailu noutopöydästä St. Laurence 
Golf Klubin ravintolassa.
Lähtö retkelle klo 9.30 Linnankasar-
milta Museo Militarian pihasta ja pa-
luun Hämeenlinnaan illansuussa. 
Retken hinta 40 euroa/hlö. Maksu ke-
rätään linja-autossa. Hintaan sisältyy 
pääsymaksut, ruokailu ja bussimatka. 
Ehtona retken toteutumiseen on, et-
tä matkalle lähtee vähintään 10 hen-
kilöä. Viimeinen ilmoittautumispäi-
vä on 1.8. Ilmoittautumiset retkelle 
Kristian Nordenswanille puh. 040 
1713717.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpy-
polku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 
044 0478 602, juhani.suni(at)gmail.
com. Tiedotussihteeri Sirkka Ojala, Ki-
veliönkatu 12, 33580 Tampere, mp 050 
3688460 sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti:  jaakaritykistonkilta
(at)gmail.com. Jääkäritykistön Kilta 
löytyy myös facebookista, käy tykkää-
mässä! Killan verkkosivu: 
www.jaakaritykistonkilta.fi .

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Timo Härkönen, 
mp 0445572457, timo.harkonen(at)
gmail.com, sihteeri Tero Viiru, mp 
0405014387, tero.viiru(at)gmail.com, 

varapuheenjohtaja Jukka Räisänen 
mp 050 030 7744, jukka.raisanen(at)
luukku.com, jäsensihteeri Ville Tuovi-
nen, vtuovi(at)gmail.com. rahastonhoi-
taja Tapio Räisänen, mp 0400218192, 
tapio.vaisanen(at)upm-kymmene.com
Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.com

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Kevätkokous Kouvolassa 11.4.
Killan kevätkokous pidettiin Kouvolan 
Upseerikerholla 11.4. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Matti Tiihonen 
ja sihteeriksi Sini Timonen.
Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntö-
määräiset kevätkokousasiat, vuoden 
2017 toimintakertomuksen hyväksy-
minen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen tilivel-
vollisille. Vuoden 2017 lopussa killan 
jäsenmäärä oli 404. Eniten uusia jäseniä 
liittyi killan kotisivujen kautta.
Vuonna 2017 varusmiehiä palkittiin 
seuraavasti
Killan pienoistykillä palkittiin rykmen-
tin 165 ja 347 vuorokautta palvelleiden 
kotiuttamisjuhlissa yksi 165 vuorokaut-
ta ja yksi 347 vuorokautta palvellut va-
rusmies kaksi kertaa vuodessa. ”Karja-
lan Tykistöä 90- vuotta”-juhlakirjalla 
palkitaan rykmentin 165 ja 347 sekä 255 
vuorokautta palvelleiden kotiuttamis-
juhlissa yksi varusmies jokaisesta pe-
rusyksiköstä neljä kertaa vuodessa. Tu-
ettiin tuotepalkintojen hankkimista Ty-
kistöaliupseerikoulun linjojen parhaim-
mille oppilaille. 
Henkilökunnan osalta ansioituneet kou-
luttajat kilta palkitsi Karjalan tykistö-
rykmentin vuosipäivänä stipendeillä ja 
kouluttajantykein. 
Kilta on muistanut 50-, 60-, 70-, 80- ja 
90-vuotta täyttäneitä jäseniään adres-
sein.
Kevätkokouksen jälkeen Karjalan tykis-
törykmentin komentaja everstiluutnant-
ti Jussi Annala kertoi kenttätykistön ja 
rykmentin ajankohtaista kuulumista.
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Uudet säännöt tulivat voimaan tam-
mikuussa 
Syyskokouksen hyväksymät killan uu-
det säännöt tulivat voimaan tammikuus-
sa. Suurimpana muutoksena säännöissä 
oli killan kotipaikan muuttuminen Kou-
volaksi. Muutoksena tuli voimaan myös 
se, että jäsenmaksunsa laiminlyönyt jä-
sen katsotaan eronneeksi jo seuraavan 
vuoden alusta. Lisäksi uusien sääntöjen 
mukaan killan valtuuskunta lakkautui.  
Tutustuminen tulenkäyttöharjoituk-
seen 28.4.
Perinteiseen tapaan, lähes 40 kiltalais-
ta, pääsimme jälleen vierailemaan am-
puma- ja tulenkäyttöharjoituksessa Pah-
kajärvellä lauantaina 28.4. aurinkoisessa 
kevätsäässä. Tutustuimme AMOS-jär-
jestelmän tuliasematoimintaan. Lavet-
tina oli Patria AMV-miehistönkuljetus-
vaunu, jossa on viisihenkinen miehistö, 
johtaja, ajaja, ampuja, lataaja sekä apu-
lataaja. Neljä AMOS-ajoneuvon kah-
deksan 120 millimetrin putkea korvaa-
vat yhdeksän tavallista kranaatinheitin-
komppanian 120 mm raskasta kranaa-
tinheitintä. Tulenjohtopaikalla seura-
simme minilennokin avustuksella suo-
ritettua tulenjohtoa. Minilennokkijärjes-
telmät ovat käytössä kaikissa maavoi-
mien joukko-osastoissa. lennättämisessä 
noudatetaan ilmailun säädöksiä. Mini-
lennokkiryhmää johtaa tiedustelukou-
lutettu upseerikokelas, jolla on alaisuu-
dessaan seitsemän minilennokki- ja tie-
dustelukoulutuksen saanutta aliupseeria 
ja ajoneuvon kuljettaja. Lausumme läm-
pimät kiitokset rykmentin komentajalle, 
henkilökunnalle sekä varusmiehille su-
juvista vierailujärjestelyistä ja vieraan-
varaisuudesta.
Tulevia tapahtumia:
Syyskokous 2.11.
Killan syyskokous pidetään Karjalan ty-
kistörykmentin satavuotis perinnepäi-
vän yhteydessä perjantaina 2.11. Kou-
volassa. Samalla kiltalaisilla on mahdol-
lisuus osallistua juhlapäivän tilaisuuk-
siin. Juhlitaan yhdessä 100-vuotiasta 
rykmenttiä. 
Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana kak-
si ”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-
osastolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” 
-aselajilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . 
Facebook-sivun hyödyntämistä on edel-
leen aktiivisesti jatkettu. Sivuille lisät-
tiin myös kuvia retkistä ja tapahtumista. 
Facebook mahdollistaa uusien potenti-
aalisten jäsenien tavoittamisen sosiaali-

sessa mediassa. Killan sivuista ”tykkää” 
säännöllisesti uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Face-
bookista. Käy katsomassa ja tyk-
käämässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts Killan 
kotisivut ovat uudistuneet. Sivujen ul-
koasun suunnittelusta on vastannut So-
fi a Spets. Sivujen kehittämistä jatketaan 
edelleen. Tervetuloa tutustumaan uudis-
tuneisiin sivuihin osoitteessa 
www.karjalantykistokilta.fi  
Tulevista tapahtumista löytyy tietoa 
myös Karjalan Prikaatin kilpi - ja Tuli-
komentoja – lehdissä. 
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteen-
muutokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteita, kuten kirjoja, kiltalakkeja 
ja pinssejä voi tiedustella hallituksen jä-
seniltä ja killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, 
Kumputie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 
592 4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Vara-
puheenjohtaja Erkki Rika, mp 040 
5478442. Yleissihteeri Sini Timonen, 
mp 040 755 0575, yleissihteeri(at)kar-
jalantykistokilta.fi , Jäsensihteeri Mai-
ja Leskinen, Haukjärventie 96, 46230 
Valkeala, jasensihteeri(at)karjalantykis-
tokilta.fi . Taloudenhoitaja Olli Pasila, 
Varastovastaava Hilla Puhakka. Halli-
tuksen muut jäsenet Anniina Kajander, 
Tuomas Kola ja Timo Rintanen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, 
Hämeenkatu 7 A 11, 15110 Lahti, 
mp 040 5577 269, jorma.sovinen(at)
phnet.fi . Varapuheenjohtaja Juha Tar-
nanen, Vesijärvenkatu 52 A 6, 15140 
Lahti, kultatyo(at)tarnanen.inet.fi . Sih-
teeri: Olli Eerola, Maitotie 2 B 9, 15510 
Nastola, mp 0400 494572, olli.eerola(at)
meubeltra.fi . Rahastonhoitaja Pentti 
Korpimies, Petäjäkatu 27, 15900 Lahti, 
mp 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana 
toimii johtokunnan jäsen Ari Sausta, 
Kuningattarenkatu 40 B 17, 17900 Lo-
viisa, ari.sausta(at)pp.inet.fi ,
 mp 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

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

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrin-
polku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 
8297, veijo.walkky(at)gmail.com. Jä-
senasiat ja talous: Johannes Ryymin, 
Tanhukaari 2 A 17, 40520 Jyväskylä, 
mp 0400 762 407, johannes.ryymin(at)
luukku.com. Yleisasiat: Pekka T. Hytti-
nen, Aallontie 19 A 4, 80160 Joensuu, 
mp 045 112 3205, pekkatapanihyttinen 
(at )gmail.com ( huom. muuttuvat yhte-
ystiedot).

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-
Laanilantie 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(at)gmail.
com. Varapuheenjohtaja Ilkka Tupala 
040-5948511, ilkka.tupala(at)hotmail.
com. 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-
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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

mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Jarmo Palkia,  
jarmo.palkia@gmail.com. Killan verk-
kosivut 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 . Vi-
ceordf Risto Lindgren, Brunnsgatan 
10, 10600 Ekenäs, mp 040 5634 322
Besök våra hemsidor: 
www.gillesartilleristerna.com och 
www.mulliradio.net

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Pää killan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Varapuheenjohtaja Pauli Huhtamaa, 
Silmäkkeentie 9, 38720 Vihteljärvi, mpt 
040 199 4220, mpk 044 578 7045, pau-
li.huhtamaa(at)sataedu.fi . Sihteeri (vt) 
Tuomas Rantala, Välimaankatu 1-5 D 
58, 33500 Tampere, mp 050 378 7111, 
tuomas.h.j(at)gmail.com. Taloudenhoi-
taja Pertti Onniselkä, Aarnintie 26, 
28370 Pori, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Tiedottaja 
Sirkka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 

Tampere, 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 On-
niselkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, pk 
(02)6355 448, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Jäsensihtee-
ri Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistik-
ko 43 B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, 
vesa.niemenmaa1(at)gmail.com

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

Vammalan Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rauta-
joentie 65, 38210 Sastamala, pk (03) 

5115077, pt (03) 5124600, mp 0500 
631431, matti.niemi(at)niementehtaat.fi .
Sihteeri Tuomas Rantala, Välimaan-
katu 1-5 D 58, 33500 Tampere, mp 
3787111, Tuomasthjran(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-Hois-
ka, Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki, 
mp 044 021 0549, mpt 040 524 4373, 
sepporh(at)gmail.com. Varapuheenjoh-
taja Arvo Hakamaa, Ruukintie, 60120 
Seinäjoki, Kunniapuheenjohtaja Antti 
Vainio, Siipipyöränkatu 29 B Seinäjoki, 
Sihteeri Aki Kinnunen Pultrantie 55, 
60120 Seinäjoki, mp 0400 666343, aki.
kinnunen(at)marttilankortteeri.fi  Jäsen-
sihteeri ja rahastonhoitaja Samuli Nii-
nistö, Homesojantie 28 B 4, 60800 Il-
majoki, pt ja pk (06) 4246 931, mp 040 
7720437, samuli.niinisto(at)gmail.com

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pauli Huhtamaa, Sil-
mäkkeentie 9, 38720 Vihteljärvi, mpt 
040 199 4220, mpk 044 578 7045, 
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Tulenjohtovälineet

TICAM 1000B
Brittiläinen Thermoteknix Systems 
Ltd on esitellyt uuden TICAM 1000B 
-tulenjohtotähystimensä. Se on moni-
toimijärjestelmä, joka koostuu jääh-
dyttämättömästä lämpökuvalaitteesta, 
laser-etäisyysmittarista, digitaalisesta 
magneettikompassista, reaaliaikaisesta 
kameratallentimesta sekä GPS-lait-
teesta, jonka avulla määritetään maalin 
koordinaatit. Kamera toimii 10 tuntia 

pauli.huhtamaa(at)sataedu.fi , Sih-
teeri Esko Isohannu, Ratakistonkatu 
29 A 2, 33300 Tampere, mp 050 550 
9420, esko.isohannu(at)kuntke.fi , Ra-
hastonhoitaja Jari Anttila, Katajaka-
tu 4, 38700 Kankaanpää, pk 0400 954 
536, jariant(at)gmail.com
Kiltasivut netissä: 
kankaanpaanseudun
tykistokilta.yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Ra-
sinojantie 7, 29600 Noormarkku, mp 
044 7011860, kalle.salonen(at)pori.fi   
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, 
Telluksentie 17 B 01480 Vantaa, mp 
050 500 3122, k.pyysalo(at)kolum-
bus.fi . Sihteeri Toivo Vanhanen, Lau-
rinniityntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp 
040-5488605, toivo_vanhanen(at)
outlook.com, Rahastonhoitaja Mika 
Aarnio, Kurkelankatu 8 A 1, 21100 
Naantali, mp 040 5108499, mika.
aarnio(at)utu.fi  

Mittamies- ja Topografi killan 
alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurin-
niityntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp 
040 5488605, toivo_vanhanen(at)
welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparin-
katu 6, 38700 Kankaanpää, mp 040 
5239282, pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Anna-
lantie 1, 28220 Pori, mp.044 7011853, 
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi  
Tampere: Veikko Rantaniemi, Sam-
monkatu 18 A 4, 33540 Tampere, mp 
040 580 2400, veikko_r(at)hotmail.
com 
Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäi-
senranta 2, 21620 Kuusisto, mp 041 
538 0444, juha.kangasniemi(at)
runosmaenlampo.fi  
Jouk koyksikkö: Kilta vaalii Mittaus-
patteriston, Tiedustelupatteriston ja 
Topografi kunnan perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva säh-
köpostiosoitteesi jäsenrekisteriin.

VALKOINEN KENRAALI 
MANNERHEIM 1918-20189 8

Taulun koko 200x250 mm. 
Hinta 100 € 

Muki, konepesunkestävä.
Hinta 50 € 
Tilaukset:  mo.ingman@gmail.com 
tai p. 040 5167 807
Toimitus pos  ennakolla.

Maanpuolustuskiltojen liitto ry palkitsi 
liittokokouksessaan 14.4. Hämeenlinnassa 
Tulikomentoja-lehden kunniamaininnal-
la artikkelista ”Puolustusselonteko keskus-
teluttaa”. Artikkelin on kirjoittanut Jukka 
Sippola. 4-sivuinen artikkeli on julkaistu 
lehdessä 2/2017.

Lämpimät onnittelut Jukka Sippolalle 
saadusta kunniamaininnasta!  

Tulikomentoja-lehdelle 
kunniamaininta vuoden 
2017 kiltalehtikilpailussa

AA-paristoilla. (https://www.armyrecognition.
com/dsa_2018_news_offi cial_show_daily/
fi rst_time_exhibition_of_thermoteknix_
ticam_1000b_at_dsa_2018.html)
 
Tykistötutkat

Venäjän Keskisen Sotilaspiirin 41A:n 
tykistöyksikölle on toimitettu uusi helmi-
kuun lopussa 2018 Zoopark-1M-tykistö-
tutkakalusto. (http://armyrecognition.com/
march_2018_global_defense_security_
army_news_industry/russian_central_milita-
ry_district_inducts_zoopark-1m_counterbat-
tery_radars.html)

Israelin puolustusvoimat on ottamassa 
käyttöön uusia tykistötutkia. Uusin kalusto 
on tyypiltään EL/M-2138T, ja sen käyttöä 
ollaan laajentamassa huomattavasti. muita 
käytössä olevia tyyppejä ovat AN/TPQ-
37(V) Firefi nder sekä EL/M-2084. Kaikki 
tutkat tullaan verkottamaan toisiinsa, mikä 
mahdollistaa koko taistelukentän kattavan 
3D-tilannekuvan muodostamisen. (Jane´s 
Defence Weekly 28 February 2018)
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ARTO OJANEN

Museo
esineet 
kertovat 

OSA 32

Venäläinen tulenjohtosuuntakehä m18

Kun tykistössä siirryttiin ennen 
ensimmäistä maailmansotaa 
epäsuoraan ammuntaan, tarvit-
tiin myös välineitä tulen johta-
miseen. Jotta laukaukset osui-
sivat, oli välttämätöntä mita-
ta suunnat tulenjohtopaikoilta 
maaliin sekä tuliasemiin. Kaik-
ki suurvallat ryhtyivät kehittä-
mään tehtävään sopivaa väli-
neistöä, jolloin syntyivät suun-
takehät. Venäjän kenttätykistöl-

lä oli Suomessa suuri tykistöva-
rikko Viipurissa sekä pienempi 
Helsingissä. Niiden uumenista 
löytyi sata vuotta sitten myös 
meidän kenttätykistömme en-
simmäinen suuntakehämalli, 
joka sai ”hankintavuoden” mu-
kaan kirjanpitonimen suunta-
kehä m18. Alkuperäinen malli-
vuosi oli kylläkin 1915.

Suuntakehän perusmallis-
sa on runko, tähtäyskaukoput-

ki sekä laitteen ympäri kiertävä 
vaakakehä.

Kaukoputki liikkui myös 
pystysuunnassa, jolloin lait-
teella voitiin mitata korkeus-
kulmiakin. Myöhemmin kau-
koputki korvattiin yksinkertai-
sella diopteriputkella. Rungon 
alapäässä on pallonivel, jolla 
suuntakehä kiinnittyy jalus-
taan. Vaakakehän keskellä on 
pohjoisneularasia. Koska samaa 

kehää käytettiin myös suunnan 
siirtoon, oli tätä varten toinen 
kulma-asteikko rasian ulkoke-
hällä. Mittaukset tehtiin aina 
jalustaa käyttäen. Tulenjohta-
jan käyttöön laite soveltui erin-
omaisen hyvin, mutta tuliase-
missa käyttöä haittasi suunnan-
mittauksen tarkkuuden rajoit-
tuminen ainoastaan noin 20 
piiruun.

Venäläisissä suuntakehissä 
kulma-asteikko kasvoi vasta-
päivään. Tämä johtui siitä, ettei 
Keisarin tykistössä silloin käy-
tetty tulenjohtometodi, niin 
sanottu sinimenetelmä, lain-
kaan tarvinnut pohjoissuun-
taa. Riitti kun mitattiin maali-
kulma, josta tulenjohtaja pääs-
sälaskuna laski patterille tar-
vittavan ampumasuunnan se-
kä korjaukset. Laskutoimitusta 
helpotti suuntakehän m18 toi-
nen erikoisuus: tarvittavat tri-
gonometriset arvot on graafi se-
na taulukkona kaiverrettu me-
tallilevyyn, joka oli kiinnitetty 
okulaarin yläpuolelle.

Venäjän armeijalta Suo-
meen jääneet suuntakehät eivät 
riittäneet tarpeeseemme, joten 
meillä suunniteltiin oma yk-
sinkertaistettu versio. Ensim-
mäinen sarja näistäkin valmis-
tettiin ”nurinpäin” kasvavalla 
vaakakehällä, sillä tieto Neno-
sen tulenjohtokortin käyttöön-
otosta ei ollut ajoissa tavoit-

Museo Militarian näyttelyssä kävijä sivuuttaa helposti venekompassin kokoisen 
ja näköisen esineen, joka oli 100-vuotiaan tykistömme aloittaessa yhtä tärkeä 
kuin tu  u 76 K02 -tykki. Laite oli käytössäkin lähes yhtä kauan. Kyseessä on ve-
näläinen tulenjohtosuuntakehä m18.

Venäläinen tulenjohtosuuntakehä malli 15-18.  Kuva: Samuel 
Fabrin/Museo Militaria.

Kotimaassa valmistettu suuntakehä m18-40. Kuva Sirkka Ojala.

Trigonometrinen taulukko tulenjohtajaa varten. Laskuesimerkki: kulma 200 piirua jolloin luetaan alapuolelta 
sinin käänteisluku 4,8. Huomaa lukemien kasvusuunnan kertovat nuolet. Kuva: Samuel Fabrin/Museo 
Militaria.
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tanut Puolustusministeriön hankintaosastoa. 
Valmistaja oli helsinkiläinen hienomekaniik-
katehdas E. M. Nordqvist AB, joka oli aloit-
tanut toimintansa proteesi- ja hammashoito-
alan tuotannolla. Firma valmisti suuntakehien 
lisäksi myös kulmatasaimia sekä tykistölle että 
heittimistölle.

Ensimmäiset runsaat kymmenen vuotta sai 
tykistömme tulla toimeen m18 ainoana kul-
manmittausvälineenään. Sen jälkeen asema- ja 
mittaussuuntakehät korvasivat tämän perus-
työkalun ja se jäi ainoastaan tulenjohdon käyt-
töön. Ennen sotia ehdittiin suunnitella paran-
nuksiakin, muun muassa valoaukko käsivalai-
simella valaisuun. Tähtäyskaukoputki sijoitet-
tiin helposti irrotettavaksi laitteen päällä olevi-
en tappien varaan. Osa väärään suuntaan kas-
vavista kulma-asteikoistakin vaihdettiin. Kirja-
vuus vielä lisääntyi, kun talvisodan sekä jatko-
sodan alun sotasaalisvälineet otettiin joukko-
jemme käyttöön.

Sodissa yritettiin siten tulla toimeen myös 
suuntakehillä, joiden asteikko oli väärinpäin tai 
täysi ympyrä jotain muuta kuin 6000 piirua. 
Esimerkin vuoksi ”väärinpäin” oleva suunta 
muunnetaan pohjoisluvuksi vähentämällä saa-
tu lukema 6000:sta, esimerkiksi 6000 – 18-60, 
josta pohjoisluku olisi 41-40. 6400-jakoisella 
kehällä varustetulla välineellä saatu lukema pi-
täisi puolestaan kertoa 15:lla sekä jakaa 16:lla. 
Helppoa eikö totta? No, ei aivan mutta parem-
pi tämäkin kuin ei mitään. Kaikille nykyajan 
tykkimiehille tuttuja käsisuuntakehiä tuli käyt-
töön välirauhan aikana, mutta suurin osa tu-
lenjohdosta tapahtui m18:lla sodan loppuun 
asti.

Tulenjohtosuuntakehä m18 oli tulenjoh-
tueiden käytössä vielä pitkään sotien jälkeen. 
Näin oli siitä huolimatta, että taskuun mahtu-
va käsisuuntakehä oli ominaisuuksiltaan joka 
suhteessa ylivoimainen. Tulenjohto- ja mitta-
usvälineiden inventaariossa vuodelta 1960 oli 
tulenjohtosuuntakehä ainoa nimike, jota sil-
loin oli varastossa yli lasketun sodan ajan tar-
peen. 1960-luvulla m18 kuului siis vieläkin 
tulenjohtueen varustukseen. Silloin palvelleet 
ovat tosin kertoneet, että laitetta yleensä vain 
kuljeteltiin mukana käyttämättömänä rekvi-
siittana. Käsisuuntakehä oli silloin jo täysin 
syrjäyttänyt entisen tekniikan. 

1970-luvun alkaessa poistuivat nämä en-
simmäisen maailmansodan veteraanit lopul-
ta tulenjohtueista. Mutta ei Suomen armeijan 
varastoista! Niitä säilytettiin Optisella Vari-
kolla vielä erä, jonka käyttötarkoitusta ei tun-
neta. Todennäköisesti kyse oli lahja- tai muis-
toesineistä. Sadan vuoden ikä jäi kuitenkin 
saavuttamatta, sillä loputkin siirtyivät pois-
tomyyntiin muutama vuosi sitten. Voisi ai-
ka suurella varmuudella olettaa, että tässä on 
Puolustusvoimien kirjoilla pisimpään säilynyt 
varusesine.   

Museovierailulla 
Hämeenlinnassa
KALEVI VIRTANEN

Porin Seudun Tykistökilta suuntasi tänä vuonna kevätretkelle Museo Mi-
litariaan 5. toukokuuta. Retkikohde valikoitui museon erikoisnäyttelyiden 
johdosta: naapurimme Viron itsenäisyysjulistuksesta on 100 vuotta, samoin 
omien jääkäreittemme kotiinpaluusta.

 Museo Militariassa on parhaillaan esillä porilaisen toimitusjohtaja Pertti 
Ramstedtin (kuvassa oikealla) Viron vaiheisiin liittyvä laajahko kokoelma, 
jonka omistaja itse esitteli retkiporukalle. Suomen ja Viron itsenäistymiset ja 
myöhemmät vaiheet muun muassa viime sotiemme ajalta käytiin kiinnosta-
vasti läpi Ramstedtin esitelmässä, joka kuultiin jo bussimatkalla Porista Hä-
meenlinnaan.   

Valtakunnallinen kaatuneitten muistopäivä 20. toukokuuta osui tänä 
vuonna helluntaiksi. Porissa Keski-Porin kirkon sankariristille laskettiin 
juhlavin menoin useita seppeleitä. Pohjankankaan Tykistökilta ry ja Po-
rin Seudun Tykistökilta osallistuivat järjestöjen yhteisseppeleeseen. Kiltoja 
edustivat tilaisuudessa puheenjohtaja Kalevi Virtanen ja rahastonhoitaja 
Pertti Onniselkä.   

Seppeleitä laskettiin sankariristille
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Suomenruotsalainen tykistö 
sai alkunsa Suomen oltua itse-
näinen vasta muutaman kuu-
kauden. Helmikuussa 1918 
everstiluutnantti V. P. Neno-
nen perusti Tykistökoulun 
Pietarsaareen. Pohjanmaalle 
perustettiin viisi patteria. Nel-
jän patterin riveissä oli ruot-
sinkielisiä miehiä. Nämä oli-
vat Kruunupyyn patteri, Je-
puan patteri sekä kaksi patte-
ria Närpiöstä. Patterit kuului-
vat Jääkäritykistöpatteristoon, 
joka myöhemmin osallistui 
muun muassa Tampereen tais-
teluihin. Näin suomenruotsa-
lainen kenttätykistökoulutus 
alkoi maassamme. 

Ennen viime sotia ruotsin-
kielisen tykistöyksikön sijoi-
tuspaikkakunta vaihteli. Ty-
kistö oli sijoittuneena Tuusu-
laan vuosina 1918–1920. Sen 
jälkeen koitti Hämeenlinnas-
sa vietetty ajanjakso 1921–
1928. Turussa tykistö toimi 
vuosina1929–1933. Sen jäl-
keen vuorossa oli Vaasa, vuo-
sina 1934–1939. Sodan jäl-
keen joukko kokoontui Han-
koon 1944–1945, minkä jäl-
keen se lopulta siirtyi Tammi-
saareen. 

1930-luvulla Vaasassa toi-
mineen tykistöjoukon nimi 
oli Kenttätykistörykmentti 4. 
Joukko vastasi raskaan moot-
toroidun kenttätykistön kou-

Tykistöllinen päivä Dragsvikissä
lutuksesta. Se perusti näin ol-
len suurimman osan maan ras-
kaista tykistöjoukoista talvi- ja 
jatkosodan aikana.  

Tammisaareen ja tarkem-
min Dragsvikiin suomenruot-
salainen tykistöjoukko siir-
tyi vuonna 1945. Tykistö toi-
mi Dragsvikissa aina vuoden 
2004 loppuun. Silloin ruot-
sinkielinen tykistökoulutus 
päättyi Suomessa.

Dragsvikin tykkimiehille 
lakkautus oli raskas ja kivuli-
as, mutta hyvin aikaisessa vai-
heessa he päättivät vaalia pe-
rinteitään ja perinne-esinei-
tään. Nykyään kenttätykistön 
perinteitä voi nähdä upsee-
rikerhon tykistöhuoneessa ja 
Perinnekukkulalla. Jo pieni-
muotoisten näyttelyiden jär-
jestäminen ja hallinnointi vaa-
tii paljon työtä. Esineet ovat 
osaksi aselajille tunnusomaisia 
ja siten yleispäteviä tykistön 
kannalta. Toiset perinne-esi-
neet ovat läheisesti sidoksissa 
joukon toimintaan, sen uuras-
tuksiin ja jokapäiväiseen työ-
hön. Haluamme ylpeinä näyt-
tää historiaamme. Olemme 
kiitollisia Uudenmaan prikaa-
tin johdon tuesta työllemme.  

Erityinen mainitsemisen 
arvoinen seikka on, että muo-
dostimme Suomen pienim-
män tykistöyksikön, ja se, et-
tä työkielemme oli ruotsi. Jo-

ka kerta kun osallistuimme 
kansallisiin tykistöharjoituk-
siin tai johdimme suurempia 
kertausharjoituksia, kielelli-
nen taustamme loi erityistä 
painetta. Teimme kaikkem-
me täyttääksemme vaatimuk-
set. Oman käsityksemme mu-
kaan ylitimmekin usein odo-
tukset. Harvoin jouduimme 
häpeämään suorituksiamme. 
Ja voimme tosipaikan tullen 
poikkeuksetta luottaa prikaa-
tin jakamattomaan tukeen! 

Viimeisimmän merkin 
Uudenmaan prikaatissa val-
litsevasta hyvästä yhteistyöstä 
saimme 6. huhtikuuta 2018, 
jolloin varuskunnassa vietet-
tiin tykistön päivää. Prikaa-
tin komentaja, kommodo-
ri Arvi Tavaila osallistui päi-
vään, jonka alkajaisiksi hän 
sai vastaanottaa kaksi uutta 
tykkiä sijoitettaviksi Dragsvi-
kin puustellin Perinnekukku-
lalle. Ensimmäinen oli vanha, 
uskollinen palvelija, 75 mm 
tykki vuodelta 1902. Myös 
toisella tykillä, vuosimallia 
1963 olevalla 122 mm hau-
pitsilla on pitkät perinteet. 
Se muodosti vuosikymmeni-
en ajan Suomen tykistön sel-
kärangan.  Vanhan tykin luo-
vutti rouva, fi losofi an maiste-
ri Annika Nylund, ja toisen 
luovutti tykistön tarkastaja, 
eversti Pasi Pasivirta, joka 

on aloittanut tykkimiesuran-
sa patteristossamme. 

Lyhyessä luovutusseremo-
niassa luovuttajat leikkasivat 
saksilla uudet tykit ympäröi-
neet punaiset nauhat. Paikal-
la olleet panivat merkille, et-
tä sakset olivat mustat. Majuri 
Ingmar Asplund esitteli vas-
tarakennetun tykkikatoksen, 
jolla vanha 75 mm tykki on 
tarkoitus suojata säältä.  Asp-
lund esitti tykkimiesten kii-
tokset Uudenmaan prikaatin 
killalle tuesta, joka teki tykki-
katoksen mahdolliseksi. 

Luovutusseremonian jäl-
keen Dragsvikin tykkimiehet 
ja kutsuvieraat kokoontuivat 
tykistöpäivällisille upseeriker-
holla. Noin 45 henkilöä osal-
listui päivällisille. Tunnelma 
oli huipussaan, ja yksi jos toi-
nenkin tykkimies voi aistia, et-
tä näin pitää olla, kun tykistö 
juhlii. Iltaa leimasi syvä yhte-
näisyyden tunne. Kaikki pai-
kalla olleet panivat myös mer-
kille vanhan patteriston ko-
mentajan, everstiluutnantti 
Stig-Björn Ulfssonin terveh-
dyksen paikalla olijoille. 

Tykkimies Spik alias 
Risto Lindgren m.m.

Jk. Se, joka ei vaali perintei-
tä, sillä ei ole oikeutta tulevai-
suuteen.

Prikaatin komentaja, kommodori Arvi Tavaila vastaanotti kaksi uutta tykkiä sijoitettaviksi Dragsvikin puustellin Perinnekukkulalle. Nauhaa leikkaa-
massa Prikaatin komentajan kommondori Tavailan kanssa toinen tykkien luovuttajista tykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta. 
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Kokoukset ja koulutuspäivät sujuvasti:
    - useita kokouskabinetteja
    - peruskokoustekniikka
    - tilava saunaosasto ja ruokailutila

    soveltuu myös kokouskäyttöön
Perhejuhlat helposti, kysy tarjous.

Tarjoamme kaikille killoille ja kiltalaisille 
mahdollisuuden lounas- ja tilausruokailuun 

päivän hintaan.

A-oikeudet. Ota yhteyttä.

RAVINTOLA SEISKA
Suomen kasarmi 7

13100 Hämeenlinna
Puh: 03 67 43 433 tai 040 451 5229

www.kerhoravintolaseiska.fi 
S-posti: ravintola@kerhoravintolaseiska.fi 

RAVINTOLA SEISKA
Avoinna ark. 8-15, muulloin tilauksesta

Lounas noutopöydästä arkisin klo 11-14

Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä!
Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennoissa, 
ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 17.8.2018 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 kiltaveljet 
ja kiltasisaret eri puolilta maata (viettivät)/viettävät merkkipäivi-
ään (helmi-)heinä–syyskuussa 2018.

9.2. Ravi Seppo Kausala 70 v
9.2. Torri Seppo Lappeenranta 80 v
13.2. Meriläinen Antti Sotkamo 90 v
27.2. Luopa Timo Kouvola 60 v 
27.2. Syrjäläinen Jaakko Someenjärvi 60 v
14.3. Wallin Jorma Pulsa 60 v 
19.3. Lappalainen Seppo Lappeenranta 70 v
22.3. Pekonen Eero Savonlinna 70 v 
13.4. Puonti Ahti Kotka 70 v 
22.4. Karhula Ari Lappeenranta 60 v
1.5. Junni Matti Savitaipale 50 v
10.5. Inkinen Jarmo Lappeenranta 70 v
12.5. Määttälä Aatto Valkeala 80 v 
13.5. Valtonen Jorma Anjalankoski 70 v
3.6. Nikunen Erkki Lahti 70 v 
21.6. Hyvärinen Veini Hamina 70 v 
21.6. Taimioja Antti Anjalankoski 90 v
23.6. Niiva Jorma Lappeenranta 70 v
29.6. Riihimäki Kalle Lappeenranta 50 v
4.7. Kyröläinen Mauri Otava 75 v 
6.7. Kaikko Aulis Lappeenranta 80 v
7.7. Parkkinen Pertti Mikkeli 70 v 
7.7. Pirhonen Matti Hämeenlinna 60 v
14.7. Salo Rauno Turku 80 v
18.7. Inkinen Jorma Tampere 80 v
20.7. Rämö Veikko Forssa 70 v
23.7. Sipilä Rauno Tornio 70 v
31.7. Lappalainen Matti Kangasala 70 v
2.8. Kurronen Reijo Lappeenranta 60 v
4.8. Saikko Martti Lappeenranta 70 v
5.8. Rantanen Timo Sastamala 90 v
10.8. Haapiainen Oiva Nykälä 60 v
12.8. Kansikas Aarno Helsinki 70 v
16.8. Härmä Risto Kuopio 95 v
17.8. Lukkari Tauno Kerimäki 80 v
19.8. Nurminen Matti Salo 60 v
20.8. Konttinen Kaarlo Hurissalo 85 v
26.8. Huttunen Juha Lappeenranta 50 v
26.8. Koukku Marja Sastamala 70 v
26.8. Nygren Harri Vaajakoski 80 v
30.8. Matti Harri Jämijärvi 70 v
1.9. Rajamäki Rainer Jämijärvi 70 v
3.9. Hänninen Esko Mikkeli 90 v
3.9. Varonen Matti Mikkeli 70 v
8.9. Markku Esko Sastamala 75 v
10.9. Aapro Pekka  Savitaipale 50 v
12.9. Kylliäinen Veikko Taavetti 70 v
13.9. Latvakoski Hannu Oulu 80 v
14.9. Alander Rainer Pori 60 v
14.9. Mäkipää Esa Sastamala 65 v
17.9. Manninen Olli Sakari Lempäälä 75 v
18.9. Ahonen Kyösti Härkälä 70 v
20.9. Leppänen Kari Kouvola 50 v
24.9. Mäkinen Kalevi Kankaanpää 85 v
30.9. Huhtanen Tapio Pori 60 v
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Helmikuun alussa majuri Juu-
so Welin otti hoitaakseen ryk-
mentin komentajan tehtävät 
Panssariprikaatin alaisuudessa 
toimivassa Jääkäritykistöryk-
mentissä rykmentin komen-
tajan everstiluutnantti Matti 
Hongon saatua nopean ko-
mennuksen jatko-opintoihin 
ulkomaille. 

Majuri Welin on toiminut 
rykmentissä rykmenttiupseeri-
na jo useita vuosia, joten hän 
varmasti tuntee rykmentin ja 
sen toiminnot kuin omat tas-
kunsa. Welin sanoikin asetta-
neensa kolme kuukautta kes-
täneen komentajakautensa tär-
keimmäksi arviointikriteerik-
si päivittäisten rutiinien hoita-
misen. Welin totesi, että muun 
muassa palkat ja päivärahat tu-
livat maksetuiksi, varusmiehiä 
ylennettiin ja useat juhlat ja 
tapahtumat järjestettiin mal-
likkaasti. Lisäksi aikaan saatiin 
myös paljon kehittämistyötä 
eri hankkeiden piirissä. 

Sumuisena kevätaamu-
na, sotilaallisen koruttomas-
sa tilaisuudessa huhtikuun 
30. päivänä majuri Welin luo-
vutti rykmentin hyvin tunte-
malleen seuraajalleen eversti-
luutnantti Aku Antikaiselle. 
Uusi komentaja on Jääkärity-
kistörykmentin kasvatti, sillä 
hän on aloittanut palveluksen 
rykmentissä noin 26 vuotta 
sitten. Antikainen kertoi pu-
heessaan toimineensa rykmen-
tin eri tehtävissä yli kymme-

nen vuotta, joista vajaat viisi 
hän palveli yksikön päällikkö-
nä. Työkokemusta Antikaisel-
le on kertynyt niin ikään vii-
tisen vuotta Panssariprikaatin 
operatiivisella osastolla. Anti-
kainen siirtyi palvelukseen ko-
tikonnuilleen Pääesikunnasta. 
Antikainen totesikin leppoi-
sasti, että työmatka supistui 
25 minuuttiin. 

Antikainen sanoi puhees-
saan, että rykmentin valtakun-
nallisesti ainutlaatuinen kou-
lutuskalusto ja kolmen asela-
jin eri koulutushaarat asettavat 
mittavat haasteen ja vastuut 
toiminnan kehittämiselle. Li-
säksi osaamisessa korostuu yh-
teistoiminta Panssariprikaatin 
ja muiden joukkojen kanssa, 
erityisesti M18-viestijärjestel-
män käyttöönottoon liittyen. 
Antikainen toi myös esiin, että 
vuoden vaihteessa rykmenttiin 
liitetty johtamisjärjestelmä-
komppania ja tuleva K-9 ras-
kaan panssarihaupitsin käyt-
töönotto vahvistavat entises-
tään rykmentin valtakunnal-
listen tehtävien ulottuvuutta. 

Heti Sotilaskodissa nautit-
tujen vaihtotilaisuuden kak-
kukahvien jälkeen alkoi arki-
nen aherrus. Everstiluutnant-
ti Antikainen ja majuri Welin 
suuntasivat joukkoineen Poh-
jankankaalle. Siellä alkoi use-
amman viikon kestävä harjoi-
tusputki, joka huipentui Ro-
vajärvellä järjestettävään Poh-
joinen 18 -harjoitukseen.  

Jääkäritykistörykmentissä annetaan 
monipuolista koulutusta. Vaihtotilai-
suudessa paikalla oli vain osa varus-
miehistä ja henkilökunnasta, sillä osa 
oli jo ehtinyt siirtyä Pohjankankaan 
harjoitusmaastoihin. 

Jääkäritykistörykmentti siirtyi uusiin käsiin
SIRKKA OJALA

Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisula luovutti Jääkäritykis-
törykmentin everstiluutnantti Aku Antikaisen johtoon. 
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Majuri Juuso Welinille (vas.) rykmentin uusi komentaja everstiluut-
nantti Aku Antikainen on tuttu jo ennestään, sillä Antikainen palveli 
Panssarihaupitsipatterin päällikkönä, kun Welin astui rykmentin palve-
lukseen. Majuri Welin sanoikin palaavansa takaisin rykmenttiupseerin 
tehtävään ylpeänä siitä, että saa jatkaa edelleen työntekoa omassa 
joukossaan – Jääkäritykistörykmentissä.

Toukokuun alussa Sota-
museo avasi Suomenlin-

nassa näyttelyn Puolustusvoi-
mat 100 vuotta sodan ja rau-
han töissä. Näyttel y kertoo 
Suomen itsenäisyyden ajan so-
dista: sisällissodasta 1918, tal-
visodasta 1939–1940, jatko-
sodasta 1941–1944 ja Lapin 
sodasta 1944–1945. 

Näyttely on esillä kahdes-
sa rakennuksessa Sotamuse-
on Maneesissa, jossa kerro-
taan Suomen itsenäisyyden 
ajan sodista ja ns. Kuntoma-
neesissa, jossa esitellään Puo-

lustusvoimia sotien jälkeisenä 
aikana. Näyttelyt ovat avoinna 
31.12.2018 asti. 

Suomenlinnassa voi tu-
tustua myös sukellusvene Ve-
sikkoon joka on avoinna 
31.10.2018 saakka. Sukellus-
vene Vesikko rakennettiin Tu-
russa vuonna 1933 ja se toimi 
sotien aikana 1939–1944 osa-
na Suomen merivoimia.

Pääsymaksut: yhteislippu 
7€ /4€ tai Museokortti.
sotamuseo.fi   

Puolustusvoimat – 100 vuotta 
sodan ja rauhan töissä 

Yleiskuva Maneesista Riitta Blomgren, Sotamuseo.

Puolustusministeri
 Jussi Niinistö on 
4.6.2018 myöntänyt 
seuraavat kilta-ansi omitalit:

Gisselberg Lauri, nro 1401 (Riihimäen Seudun Tykistökilta ry)
Huhtamaa Pauli, nro 1403 (Satakunnan Kiltapiiri ry)
Mattila Veikko, nro 1411 (Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry)
Vatsia Juhani, nro 1422 (Riihimäen Seudun Tykistökilta ry)
Lämpimät Onnittelut palkituille!

Kilta-ansio-
mitaleilla 
4.6. palkittuja

Tykkimiesteko-kiertopalkinto 
näytteillä Museo Militariassa
Markku Kosken rakentama Tykkimiesteko-kiertopalkinto K-
9-panssarihaupitsin pienoismalli on esillä Museo Militariassa 
Hämeenlinnassa kesäkauden 2018 ajan. Pienoismalliin voi tu-
tustua museon aukioloaikoina. Lisätietoa museosta löydät www.
museomilitaria.fi  -sivustolta.  

Kuva: Raimo Ojala.
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Tykistökoulussa tapahtui joh-
tajan vaihdos 1.4.2018, Pet-
ri vaihtui Petriin. Everstiluut-
nantti Petri Majuri luovut-
ti Tykistökoulun majuri Petri 
Haatajalle 29.3.2018 järjeste-
tyssä vaihtotilaisuudessa. Tilai-
suus alkoi ulkona Tykistökou-
lun pääovien edessä vaihto-
paraatilla, jossa vanha johtaja 
luovutti Tykistökoulun lipun 
uudelle. Tämän jälkeen Ne-
nosen aulassa pidettiin juhla-
tilaisuus.

Tykistökoulun johtaja vaihtui

Everstiluutnantti Petri Ma-
juri aloitti Tykistökoulun joh-
tajana 1.7.2015. Tykistökou-
lun johtajana toimiessaan Pet-
ri antoi merkittävän panoksen 
koulun toiminnan edelleen 
kehittämiseksi muun muas-
sa koulutuksen, ampumahar-
joitusten, yhteistyön Ilmavoi-
mien kanssa, ohjesääntötuo-
tannon ja kansainvälisen toi-
minnan osalta.

Petrin määrätietoinen toi-
minta ja johtaminen sekä am-

mattitaito niin aselajiasioissa 
kuin myös esimerkiksi opera-
tiivisissa asioissa on tunnettu 
ja tunnustettu Maasotakou-
lun ja aselajimme keskuudes-
sa. Petrin aikana Tykistökou-
lun hyvä ja tunnustettu maine 
on edelleen kehittynyt. Petriä 
ja Tykistökoulua kuunnellaan 
ja arvostetaan.

Alaiset, esimiehet kuin 
myös muut organisaatiot ovat 
voineet luottaa Petrin vank-
kaan ammattitaitoon. Hänellä 

on ollut tarvittaessa aina osaa-
minen, kyky ja rohkeus tukea 
muita ohjaamalla ja linjaamalla 
toimintaa sekä tekemällä tarvit-
tavat ratkaisut ja päätökset ot-
taen itse myös vastuun niistä.

Petri on tehtävänsä aikana 
oman työnsä ohessa johtanut 
ja ohjannut mittavia projekte-
ja, mainittakoon muun muas-
sa Tykistökoulun 100-vuotis-
historiikki, itsenäisen suomen 
kenttätykistön ja Tykistökou-
lun 100-vuotisjuhlat sekä kan-
sainvälisessä toiminnassa joh-
detut kaksi NORTHER-har-
joitusta.

Tykistökoulun henkilökun-
ta kiittää Petriä erinomaisesta 
työstäsi Tykistökoululla ja toi-
vottaa onnen ja menestystä tu-
levissa haasteissa ja seuraavassa 
kansainvälisessä tehtävässä.

Tykistökoulu luovutti 
everstiluutnantti Petri Maju-
rille Tykistökoulun kilven nu-
mero 29 ja laatan numero 280 
jo aiemmin saatuun Tykistö-
koulun lippuun.

Tykistökoulun uusi johta-
ja on useimmille Niinisalos-
sa palvelleille ennestään tuttu, 
joten annetaan hänen itse ker-
toa hieman itsestään.

”Olen kotoisin Kuusamos-
ta, asun tällä hetkellä Ylöjär-
vellä omakotitalossa rakkaan 
vaimoni ja ihanien lasteni 
kanssa. Meillä on myös labra-
dorinnoutaja ja farmariauto. 
Meille valmistuu ”unelmatalo” 
Vesilahdelle Lempäälän etelä-

TERO MÄENPÄÄ

Majuri Petri Haataja on vastaanottanut Tykistökoulun lipun everstiluutnantti Petri Majurilta. 

Kutsuvieraita juhlakahvilla, 
lähimpänä Veli-Matti Sokura ja 
Juhani Vakkuri.

Everstiluutnantti Petri Majuri
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TYKKIMIEHEN KYMPPI
 Kysymykset laati Ilkka Vahtokari.

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

1. Joutselän taistelussa käytettiin tiettävästi ensimmäisen 
kerran tykkejä Suomessa.  Milloin tuo taistelu käytiin?
a) 1480-luvulla  b) 1510-luvulla  c) 1550-luvulla

2. Hämeen vanhassa linnassa tai sen varastoissa oli enim-
millään 96 tykkiä. Tuolloin elettiin
a) 1480-lukua  b) 1580-lukua  c) 1680-lukua 

3. Suuressa Pohjansodassa 1700–1721 ruotsalaisilla oli 
käytössään myös tykkejä. Mikä oli tuon ajan tykkien 
kantama? a) n. 200 m  b) n. 500 m  c) n. 1000 m

4. Kuninkaalliseen Preussin Jääkäripataljoona 27:een 
perustettiin 17.3.1916 tykistöyksikkö, haupitsijaos. 
Montako suomalaista jääkäriä tuossa jaoksessa aluksi 
oli? a) 16  b) 26  c) 36

5. Itsenäisen Suomen ensimmäiset tykinlaukaukset am-
muttiin vapaussodassa 1918 Oulun varuskunnan valta-
uksen yhteydessä. Missä kuussa Oulun valtaus tapah-
tui? a) helmikuussa  b) maaliskuussa  c) huhtikuussa

6. Missä sijaitsee Metzin tykistötaktiikan tutkimuskeskus, 
jossa Vilho Petter Nenonen kävi vuonna 1921 opinto-
matkalla? Tuon kurssin jälkeen Nenonen alkoi soveltaa 
saamiaan oppeja Suomen tykistön kehittämiseen.
a) Venäjällä  b) Ranskassa  c) Saksassa

7. Millä paikkakunnalla Tykistökoulu sijaitsi jatkosodan 
aikana 1942–1944? a) Helsingissä  b) Vaasassa  
c) Niinisalossa

8. Missä Suomen kenttätykistö on ampunut viimeiset so-
danajan taistelulaukaukset? a) Torniossa  b) Kilpisjärvellä  
c) Ilomantsissa

9. Monesko Tykistökoulun nykyinen johtaja everstiluut-
nantti Petri Haataja on koulun Niinisalossa olon aikana 
(1969– 2018)? a) 15  b) 20  c) 25

10. Koska uudella tykistökalustolla K9-psh ”Moukarilla” on 
tarkoitus aloittaa varusmieskoulutus? a) 2018  b) 2019   
c) 2020 

PI

puolelle kuluvan kesän aika-
na. Harrastan perhokalastusta, 
jääkiekkoa, kitaransoittoa ja 
metsästystä. Elän siis onnellis-
ta aikaa myös siviilielämässäni.

Olen palvellut Niinisalos-
sa valmistumisestani, vuodes-
ta 2000 saakka vuoden 2014 
loppuun. Tehtäviini mahtuu 
ykköspatteria, AUK:a, nelos-
patteria, raketinheitinpatteria 
ja tykistökoulua. Tehtävissäni 
sain kokea niin tulenjohdon, 
tuliaseman, viestin ja hanke-
maailman ihanuudet ja kau-
heudet. Moni kanssani palvel-
leista työkavereista, esimiehis-
tä ja alaisista muistelee noita 
aikoja myös, eikä pelkästään 
lämmöllä. Mutta onneksi aika 
kultaa muistot.

Siirryin 1.1.2015 Puolus-
tusvoimien tutkimuslaitoksel-
le, jossa sain palvella kolmes-
sa upeassa eri tehtävässä vain 
11 kilometrin päässä kotoani. 
Tämän erittäin opettavaisen ja 
kasvattavan jakson jälkeen pa-
lasin ”kotivaruskuntaani” ny-
kyiseen tehtävääni 1.4.2018.

Olen avoin, huumorinta-
juinen, impulsiivinen, joskus 
jopa ilkeilevä, mutta saadun 
palautteen perusteella kuiten-
kin alaisista huolehtiva, mää-
rätietoinen, vaativa ja oikeu-

denmukainen. Nautin työs-
täni ja olenkin tuonut useasti 
esille, että jos näissä hommissa 
menettää kipinän, on syytä et-
siä töitä muualta.

Näin maavoimien ja tykis-
tön vuosikymmenellä on kun-
nia palvella nopeasti kehitty-
vän aselajin parissa. Tykistö-
koulun johtajana pyrin säi-
lyttämään edeltäjäni luoman 
erinomaisen poikkeusolojen 
valmiuden, kansainvälisen yh-
teistyön, Tykistökoulussa an-
nettavan laadukkaan ja arvos-
tetun koulutuksen sekä poik-
keuksellisen hyvän työilma-
piirin.

Omalta osaltani teen kaik-
keni, että aselaji saa tarpeisiin-
sa jatkossakin osaavaa ja am-
mattitaitoista henkilökuntaa, 
sillä hienoimmatkaan järjestel-
mät eivät tuo haluttua suori-
tuskykyä ilman osaavaa ja mo-
tivoitunutta henkilöstöä. Am-
mattitaitoinen ja koulutettu 
henkilöstö, suorituskykyiset 
järjestelmät ja jatkuvasti kehit-
tyvät käyttöperiaatteet luovat 
yhdessä vastustajaan nähden 
ylivoiman. Tässä ylivoiman 
luomisessa Tykistökoululla on 
tehtävänsä kaikilla osa-alueil-
la, mutta tärkein tehtävämme 
on kuitenkin koulutus.”  

Majuri Petri Haataja puhumassa. Puolustusvoimain lippujuhlapäivänä 
4.6. Haataja ylennettiin everstiluutnantiksi.

TYKKIMIESTEN LEHTI

TulikomentojaTulikomentoja
Lehden verkkoversiot osoitteesta: www.tykkimiehet.fi 
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Kiltamme säännöissä sano-
taan muun muassa, että kilta 
vaalii Jääkäritykistön perin-
teitä. Näitä perinteitä lähdet-
tiin vaalimaan Vaasassa järjes-
tettyihin jääkäreiden kotiinpa-
luun 100-vuotisjuhlallisuuk-
siin. Pirteänä helmikuun pak-
kasaamuna matkaonnikkaan 
nousi Hämeenlinnasta toista-
kymmentä killan jäsentä. Jotta 
matkateko taittuisi matkalai-
silta sukkelasti, oli matkanjoh-
taja tehnyt visailun, joka mit-
tasi tietojamme jääkäreiden 

Jääkäritykistön Killan kiltaretki 
suuntautui helmikuussa Vaasaan

TEKSTI: ILKKA VAHTOKARI, KUVAT: SIRKKA OJALA.

vaiheista. Välipysähdys tehtiin 
Jalasjärvellä, jossa nautimme 
Juustoportilla maittavat säm-
pyläkahvit. 

Vaasaan saavuttiin iltapäi-
vällä. Otettuamme vastaan 
hotellihuoneet lähdimme sa-
man tien tutustumaan ja ker-
taamaan tietoja jääkäriliik-
keestä Pohjanmaan museoon, 
jossa oli esillä Jääkärit-näytte-
ly. Näyttely oli hyvin kattava 
alkaen liikkeen perustamisesta 
aina jääkäreiden osallistumi-
seen jatkosodan taisteluihin. 

Iltaohjelmassa oli Vaa-
san kirkossa järjestetty Sak-
san asevoimien soittokunnan 
konsertti. Menimme omasta 
mielestämme ajoissa paikalle, 
noin tuntia ennen konsertin 
alkua, mutta kirkko oli jo lä-
hes täysi. Konsertti oli todella 
hieno ja korkeatasoinen. Oh-
jelman mukaan kaksi viimeis-
tä kappaletta Jääkärimarssi ja 
Finlandia saksalaisina sovi-
tuksina soivat todella mahti-
pontisesti. En ole aikaisem-
min kokenut sitä, että kun 

Jääkärimarssin ensisävelet ka-
jahtavat, yleisö nousee spon-
taanisti seisomaan. Raikuvien 
aplodien jälkeen orkesteri yl-
lätti kuulijat soittamalla oh-
jelman ulkopuolelta molem-
pien maiden kansallislaulut 
ja loppuhuipennukseksi vielä 
Lili Marleen -kappaleen.

Illalla kokoonnuimme ho-
tellin ala-aulaan vaihtamaan 
mielipiteitä päivän tapahtu-
mista. Sunnuntaina aamupa-
lan jälkeen läksimme seuraa-
maan seppeleenlaskuja jääkä-
rimuistomerkille ja vapaus-
sodassa kuolleitten jääkärei-
den muistomerkille. Kirpeäs-
sä pakkassäässä tutustuimme 
kalustoesittelyyn Vaasan van-
halla kasarmialueella ja sieltä 
suuntasimme kulkumme Vaa-
san torille paraatikatselmus-
ta ja ohimarssia seuraamaan. 
Täytyy myöntää, että kyllä 
saksalaiset sotilaat marssivat 
hienosti tahdissa.

Ohimarssin jälkeen lin-
ja-auton keulan suunnattiin 
kohti Hämettä. Juustoportilla 
käytiin syömässä ja ostamassa 
tuliaisia.

Perillä oltiin tasan kello 17, 
kuten matkasuunnitelmaan oli 
kirjattu. Kiitos kaikille muka-
na olleille. Nähdään isommal-
la porukalla joulukuussa, kun 
Kilta viettää 60-vuotisjuhliaan 
Hämeenlinnan Raatihuoneel-
la. Kaikki jäsenet ovat tervetul-
leita mukaan juhlimaan.  

Museon vitriinissä oleva jääkäripuku sopisi 
myös tykkimies Mikko Kärjelle.

Saksalaisen Wachbataillonin kunniaosasto ohimarssilla. Osasto erottui asunsa, tiheän marssi-
muotonsa ja täydellisen tahtimarssinsa ansiosta.

TEKSTI: ILKKA VAHTOKARI, KUVAT: SIRKKA OJALA
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Jääkäritykistörykmentti juhli 
102. perinnepäiväänsä Pans-
sariprikaatissa 16. maaliskuu-
ta komentajansa, majuri Juu-
so Welinin johdolla. 

Perinteiseen tapaan päivä 
alkoi Jääkäritykistörykmentin 
kentällä paraatikatselmuksella 
ja palkitsemisilla huipentuen 
näyttävään ohimarssiin. Kun-
niavieraana perinnepäivässä 
oli Kevyt patteristo 11:n vii-
meinen elossa oleva sotavete-
raani, reservin kapteeni Yrjä-
nä Heikinheimo. Kutsuvie-
raiden joukossa oli lisäksi usei-
ta rykmentin entisiä komenta-
jia sekä sidosryhmien ja tykis-
tökiltojen edustajia.

Ennen juhlalounasta ryk-
mentin perinnehuoneessa kut-
suvieraat pääsivät näkemään 
rykmentin edellisenä komen-
tajan toimineen everstiluut-

nantti Matti Hongon reliefi n. 
Tällä kertaa reliefi ä ei viralli-
sesti paljastettu päiväjuhlassa, 
sillä everstiluutnantti Honko 
saapui Roomasta vasta ryk-
mentin iltajuhlaan. 

Reliefi  on jälleen sotilas-
mestari res. Pertti Mäkisen 
käsialaa. Mäkinen kertoi evers-
tiluutnantti Hongon ottaneen 
häneen yhteyttä tammikuun 
puolivälissä ja kysyneen, ehti-
sikö hän valmistaa reliefi n vie-
lä perinnepäivän tilaisuuteen. 
Mäkinen totesi leppoisaan ta-
paansa, että everstiluutnant-
ti Honko on jo viides Jääkäri-
tykistörykmentin komentaja, 
jonka kasvot hän on likistänyt 
reliefi n muotoon. Koska etäi-
syyttä mallin ja taiteilijan vä-
lillä oli tällä kertaa yli 2000 ki-
lometriä, on reliefi  tehty lähin-
nä valokuvien perusteella. On-

neksi massa ehti kuivua.
Päiväjuhlassa ennen mait-

tavaa juhlalounasta kuultiin 
muun muassa everstiluutant-
ti evp Tauno Aaltosen puhe. 
Aaltonen muistutti mieliim-
me, että juhlapäivä on myös 
vähemmän tunnettu satavuo-
tispäivä, sillä tasan sata vuot-
ta sitten 16. maaliskuuta avasi 
jääkäripatteristo ensimmäisen 
kerran tulen Suomen kamaral-
la tukiessaan vapaussodan tais-
teluissa Virtain osastoa jääkä-
rikapteeni Aarne Snellmanin 
toimiessa tulenjohtajana. 

Aaltonen korosti puhees-
saan perinnetyön tärkeyttä 
ja yhteyden vaalimista tule-
vinakin vuosina muun mu-
assa Hohenlockstedtiin. Hän 
myös toivoi, että nykyvarus-
miehet kotiuduttuaan pitäi-
sivät yhteyttä entisiin palve-
lustovereihinsa. Siihen on ny-
kypäivänä paljon paremmat 

edellytykset kuin hänen va-
rusmiesaikanaan 55 vuotta sit-
ten, jolloin lähes kaikki yhtey-
denpito piti hoitaa yksiomaan 
kirjeitse. Kokemuksesta hän 
saattoi sanoa, että tästä yhtey-
denpidosta on paljon iloa tu-
levina vuosikymmeninä. Aal-
tonen myös toivoo, että ny-
kyvarusmiehet kotiuduttuaan 
seuraisivat elämänsä ruuhka-
vuosista huolimatta aktiivises-
ti muun muassa vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
kurssitarjontaa ja osallistuisi-
vat myös muuhun vapaaehtoi-
seen maanpuolustustyöhön ja 
oman tykistökiltansa toimin-
taan. Puheensa lopuksi Aalto-
nen muistutti meitä kaikkia 
tärkeästä velvollisuudesta ja 
kunniatehtävästä: jääkärien ja 
sotaveteraanien perinteen vaa-
limisesta. 

Juhlapäivän musiikista vas-
tasivat Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunnan nuoret 
lahjakkaat muusikot.  

lustovereihinsa. Siihen on ny
kypäivänä paljon paremmat 

Juhlapäivän musiikista vas
tasivat Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunnan nuoret
lahjakkaat muusikot. 

 Jääkäritykistörykmentin perinnehuone 
sai uuden komentajareliefi n
SIRKKA OJALA
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Kirjoitussarja kertoo Suomessa ja 
maailmalla vaikuttaneista sotilais-
ta, jotka olivat myös tykkimiehiä. 
Otsikkoteksti on sikäli harhaan-
johtava, että kukaan herroista ei 
oikeasti ole tuntematon. Useim-
mat ovat päinvastoin kansallisesti 
tai kansainvälisesti hyvinkin tun-
nettuja. Tuntematonta on aino-
astaan heidän toimintansa tykis-

tössä, joka lähes kaikilla tapahtui 
nuorena upseerina uran alkuvai-
heissa ennen yleisjohtajan tehtä-
viä. Jotkut harvat taas muistetaan 
ansioista, jotka eivät lainkaan liity 
heidän tykkimieshistoriaansa.

Myös lukijat voivat tehdä ehdo-
tuksia päätoimittajalle, jos sopi-
via henkilöitä on tiedossa!

Tuntemattomia 
TYKKIMIEHIÄ

Kenraaliluutnantti Lauri Malmberg työhuoneessaan. Kotijoukkojen esikunta 3.10.1941.  Kuva: SA-kuva.

Lauri Malmberg (1888–1948)
ARTO OJANEN

Lauri Malmberg (1888–
1948) eli ”Mala” muistetaan 
Suojeluskuntien pitkäaikaise-
na Ylipäällikkönä. Ennen sitä 
hän kuitenkin ehti aloittaa ly-
hyen uran insinöörinä, palvella 
jääkärinä sekä tehdä vielä uran 
tykkimiehenäkin ennen tätä 
tunnetuinta tehtäväänsä.

Malmberg syntyi Helsingis-
sä suomenkieliseen sekä myös 
-mieliseen akateemiseen per-
heeseen. Tunnettuun pappis-
sukuun kuuluva isä toimi leh-
torina, myöhemmin rehtorina 
Normaalilyseossa. Ylioppilaak-
si Mala pääsi 1908 ja kirjoit-
tautui Teknilliseen korkeakou-
luun. Insinöörikoulutukseen 
kuului tuolloin teoreettisten 
opintojen lisäksi työharjoitte-
lua myös työntekijätehtävissä, 

joten Malmberg toimi opin-
tojen aikana muun muassa vii-
larina ja sähkömiehenä. Tästä 
hänelle koitui suurta hyötyä 
myöhemmissä tehtävissä. Dip-
lomityönsä Malmberg teki his-
sitekniikasta. Hissit olivat sil-
loin uutena keksintönä todel-
lista aikansa huipputekniikkaa. 
Mala valmistui diplomi-insi-
nööriksi vuonna 1914 ja aloitti 
välittömästi Strömbergillä insi-
nööriuransa.

Ensimmäinen maailmanso-
ta oli alkanut. Suomessa heräsi 
halu itsenäistymiseen sotilaal-
lisin keinoin, syntyivät uudel-
leen aktivistit. Heihin kuului 
myös nuori insinööri Malm-
berg, joka perehtyi pioneeritek-
niikkaan saksalaisen oppikirjan 
avulla. Pian illat kuluivatkin 

opettaen nuoremmille opiske-
lijoille sabotaashi- ja räjäytys-
taitoja. Uskallusta ei ainakaan 
puuttunut, sillä myös käytän-
nön harjoituksia pidettiin esi-
merkiksi Vantaanjoen rauta-
tiesillalla nykyisessä Oulunky-
lässä. Eräänä iltana opettaja oli 
kuitenkin syytä ilmoittamat-
ta poissa. Myöhemmin selvisi, 
että Lauri Malmberg oli mat-
kustanut ”opintomatkalle” ul-
komaille. Kyse oli tietysti vär-
väytymisestä jääkäriksi. Ulko-
maille matkustaminen oli tuol-
loin vielä helppoa, kunhan jo-
ku ”peitetarina” löytyi.

Lauri Malmberg saapui 
Saksan Lockstedter Lageriin 
maaliskuussa 1915. Vaikka 
hän ei aivan ensimmäisiä ol-
lutkaan, takasi aikainen ”saa-

pumiserä” korkeamman arvon 
ja tehtävän myöhempiin tuli-
joihin verrattuna. Kaksikieli-
nen Malmberg myös sopeu-
tui lähes täysin ruotsinkielis-
ten ensimmäisten ”Pfadfi nde-
reiden” joukkoon. Kun vapaa-
ehtoisia saapui lisää, ylennet-
tiin Malmberg Gruppenfüh-
reriksi (alikersantti) syyskuussa 
1915. Jääkäreille koulutettiin 
aluksi yksinomaan jalkaväki-
oppia, mutta vuodenvaihtees-
sa 1915–1916 alkoi myös pio-
neerikoulutus. Lauri Malm-
berg oli luonnollinen valinta 
tähän joukkoon, olihan hänel-
lä jo kouluttajakokemustakin! 
Myöhemmin aloitettiin myös 
viesti- ja tykistökoulutus. Jäl-
kimmäiseen tarvittiin kaikki 
teknillisen koulutuksen saa-
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neet, joten pioneeria ei Malm-
bergista tullut, vaan edessä oli 
aselajin vaihto tykkimieheksi.

Jääkärijoukon tykistö kä-
sitti aluksi ainoastaan jaok-
sen: kaksi 105 mm haupitsia 
vuosimallia 1898-09. Haupit-
sijaos perustettiin virallisesti 
17.3.1916. Päivä on edelleen 
Jääkäritykistörykmentin pe-
rinnepäivä. Lauri Malmberg 
määrättiin tykinjohtajan tehtä-
vään. Koulutuksen jälkeen ko-
ko Jääkäripataljoona 27 nimen 
saanut suomalaisjoukko siir-
rettin saamaan rintamakoke-
musta kesän 1916 aluksi. Lau-
ri Malmberg myös kunnostau-
tui: hänelle myönnettiin Rau-
taristi elokuussa 1916.

Joulukuussa 1916 laajen-
nettiin jaos täydeksi patterik-
si. Malmbergin luonnollinen 
tehtävä olisi ollut   jaosjohta-
ja mutta hänet nimitettiinkin 
patterin päälliköksi. Malmerg 
oli huomattu! Patterin todelli-
nen johtaja oli tosin saksalai-
nen upseeri suomalaisten toi-
miessa ”opiskelevina johtaji-
na”. Malmberg sai tällöin myös 
Zugführerin (vänrikki) arvon. 
Malmbergin alaisina toimi-
neet jääkärit kirjoittivat myö-
hemmin, että häntä ei koettu 
etäiseksi kuten muita suoma-
laisjohtajia. Tämä olikin luon-
nollista; olihan Malmberg vain 
joitakin vuosia aikaisemmin 
työskennellyt opintojen ohessa 
ammattimiesten rinnalla sekä 
insinöörinäkin tottunut ratko-
maan pulmia heidän kanssaan.

Jääkäripataljoonan taistel-
tua Misse-joella, Ekkau-kek-
kaussa ja Aa-joella Riianlahdel-
la seurasi paluu koulutukseen 
Libaussa eli nykyisessä Lie-
pajassa. Tämä vaihe venyi lä-
hes vuoden mittaiseksi. Vaik-
ka miehistö turhautui jatku-
vaan koulutukseen, olivat joh-
tajat kiireisiä. Malmberg opetti 
jääkäreille muun muassa ballis-
tiikkaa sekä ampumaoppia. Sa-
malla hän patterin päällikkönä 
johti tykistöohjesääntöjen luo-
mista, vaikka ei niiden kirjoit-
tamiseen osallistunutkaan. Jää-
käreiden lähtiessä helmikuussa 
1918 kohti Suomea ylennettiin 
Lauri Malmberg majuriksi.

Tykistöjääkärien ensimmäi-

nen palveluspaikka oli Pietar-
saaressa sijainnut Tykistökou-
lu, joka kovalla kiireellä varus-
ti ja koulutti tykistöpattereita 
rintamalle. Majuri Malmberg 
nimitettiin kolmepatteristoi-
sen Jääkäritykistöprikaatin ko-
mentajaksi. Ruotsalaisessa esi-
kuntajärjestyksessä tehtävä oli 
kuitenkin vain hallinnollinen, 
sillä jalkaväkijohtaja määräsi 
ja käski tykistöä. Siten ”vajaa-
työllistetty” Malmberg joutui 
Tamperetta lähestyttäessä Nä-
sijärven itäpuolelta hyökkää-
vän kaksipataljoonaisen tais-
teluosaston komentajaksi, siis 
jalkaväkijohtajaksi. Malmber-
gin joukot valtasivat ankarien 
taistelujen jälkeen Messukylän 
ja osallistuivat hyökkäykseen 
itse kaupunkiin.

Lauri Malmberg selviytyi 
tästäkin itselleen vieraammasta 
johtamistehtävästä erinomai-
sesti.

Kun Tampere oli vallat-
tu palasi Malmberg Jääkärity-
kistörykmentiksi muuttuneen 
prikaatinsa johtoon ja osallis-
tui vielä Viipurin valtaukseen. 
Täällä käytiin todellinen ty-
kistötaistelu, johon otti osaa 
toistasataa tykkiä molemmil-
ta puolilta. Valkoinen tykistö 
ampui erään lähteen mukaan 
5000 laukausta. Samalla se 
oli ensimmäinen kerta, jolloin 
kenttätykistömme yhtenäisen 
tulisuunnitelman mukaisesti 
toimi jalkaväen hyökkäyksen 
tukena. Nämä tulisuunnitel-
mat oli pääosin laatinut majuri 
Malmberg.

Sodan päätyttyä oli aika ra-
kentaa Suomen tulevia Puolus-
tusvoimia saksalaisten sotilai-
den johdolla, sillä ruotsalaiset 
upseerit joutuivat poistumaan 
maasta. Majuri Malmberg oli 
nyt jääkärien ykköstykkimies, 
joka määrättiin tärkeään teh-
tävään Lappeenrantaan siir-
retyn Suomen Tykistökoulun 
johtajaksi. Kouluttajina toimi 
sekä saksalaisia että suomalai-
sia upseereita. Myös Malmber-
gin esimiehenä oli saksalainen 
majuri Butz, joka kuitenkin 
hoiti muitakin tehtäviä ja an-
toi Malalle varsin vapaat kädet. 
Jo elokuussa 1918 aloitti up-
seerikokelaskurssiksi nimetty 

ensimmäinen kaaderiupseerei-
ta kouluttanut kurssi. Sen op-
pilaina oli useita tulevassa so-
dassa ansioituneita tykkimie-
hia kuten tuleva tykistön tar-
kastaja Uolevi Poppius sekä 
myös myöhempi päämajames-
tari Aksel Fredrik Airo. Kurssi 
oli samanaikaisen tunnetum-
man jalkaväkiupseereita kou-
luttaneen Markovillan kurssin 
kanssa.

Suomen Tykistökoulu kui-
tenkin lakkautettiin jo loka-
kuussa, ja myös saksalaiset up-
seerit poistuivat maailmanso-
dan häviön myötä Suomesta. 
Majuri Malmberg nimitettiin 
Hyrylään sijoitetun Kenttäty-
kistörykmentti 1:n komenta-
jaksi. Tämä tehtävä oli työläs, 
sillä mitään suomalaisia mal-
leja rauhanaikaisesta joukko-
osastopalveluksesta ei tieten-
kään ollut. Upseeristo sekä ali-
upseerit olivat taustaltaan ja 
koulutukseltaan (osaamisel-
taan) kauniisti sanottuna hy-
vin vaihtelevia. Rakennukset 
olivat huonossa kunnossa eikä 
tiloja ollut riittävästi. Puuttui 
kalustoa sekä ennen kaikkea 
hevosia. Autoja tykistö ei vie-
lä tarvinnut! Asevelvollisille ei 
juuri myönnetty lomia, minkä 
johdosta karkaamiset ja luvat-
tomat poissaolot yleistyivät.

Viranhoidon lisäksi ehti 
Lauri Malmberg myös hoi-
taa upseerien yhteisiä asioita. 
Hänet valittiin Jääkäriliiton 
ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi. Liitto ajoi voimakkaas-
ti jääkärien asioita. Palveluk-
sessa olevien jääkäriupseeri-
en edunvalvonta oli näkyvin 
osa, mutta huomiota saivat 
myös siviiliin siirtyneet jääkä-
rit. Malmberg valittiin myös 
Upseeriliiton ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi, mutta tä-
mä liitto oli alussa ainoastaan 
aatteellinen. Jäseniäkin oli 
vielä vähän. Nykyinen Soti-
lasaikakausilehti sai kuitenkin 
alkunsa Malmbergin puheen-
johtajakaudella. Nämä vuo-
det olivat Malmbergille todel-
lisia ”ruuhkavuosia”, sillä hän 
myös avioitui vapaussodassa 
kaatuneen jääkäriluutnantti 
Armas Ståhlbergin nuorem-
man sisaren kanssa.

Aselajin ylin johto oli vie-
lä järjestämättä. Tärkeimpänä 
asiana oli aselajin ykkösmie-
hen valinta. Jääkärit eivät tun-
teneet eversti Vilho Nenos-
ta, sillä vapaussodan Pääma-
jan tykistöosasto hoiti ainoas-
taan hallintoasioita. Nenosen 
toiminta opettajana upseerien 
koulutuksessa ei lisännyt jää-
kärien luottamusta häneen, sil-
lä Nenosen opetusta pidettiin 
vaikeaselkoisena ja teoreetti-
sena – ehkä ei täysin aiheetta. 
Myös everstiluutnantiksi ylen-
nyt Lauri Malmberg oli ehdol-
la Tykistön tarkastajan virkaan, 
mutta nimityksen sai kuiten-
kin Nenonen, varmasti tykis-
tömme onneksi. Lauri Malm-
berg jäi edelleen joukko-osas-
ton komentajaksi.

On mielenkiintoista ver-
rata jääkärien ”ykköstykki-
mies” Malmbergin ja Vilho 
Nenosen ansioita. Malmber-
gilla oli diplomi-insinöörin 
tutkinto ja hän oli jo osoitta-
nut johtamistaitoa jääkärinä, 
Tampereen valtauksessa sekä 
joukko-osastopalveluksessa. 
Nenoselta sotakokemus puut-
tui kokonaan. Hän ei ehtinyt 
Japanin sotaan eikä saanut 
käytännössä juuri rintamako-
kemusta koko maailmanso-
dan aikana. Jääkärit pitivät-
kin Nenosta pelkkänä tekno-
kraattina. Tykistöllisessä osaa-
misessa Nenonen oli tietysti 
täysin ylivoimainen.

Lauri Malmberg olisi hy-
vin ehtinyt täydentää osaamis-
taan ja ehkä kilpaillut Neno-
sen kanssa myöhemmin joh-
topaikasta, mutta toisin kävi. 
Suojeluskunnat tarvitsivat uu-
den ylipäällikön, johon järjes-
tö halusi Mannerheimin. Pre-
sidentti Ståhlberg ei kuiten-
kaan suostunut Mannerheimia 
tähän tehtävään nimittämään. 
Paikkaa tarjottiin yhteistyö-
kykyiselle ja suositulle Malm-
bergille. Parin kieltäytymisen 
jälkeen hän lopulta otti pos-
tin vastaan. Tätä tehtävää hän 
hoitikin aina järjestön lakkaut-
tamiseen asti jääden eläkkeelle 
1.1.1945. Tämä aika tosin jäi 
varsin lyhyeksi, sillä Malmberg 
kuoli jo 1948 ehtimättä täyttää 
60 vuotta.   

Tulikomentoja 2/2018 29



Toukokuun 15. päivänä 1918 
juna toisensa jälkeen oli kii-
dättänyt kaupunkiin harmaita 
sarkatakkisia miehiä pohjoisen 
suunnalta. Seuraavan päivän 
keväinen sää oli mitä aurinkoi-
sin. Ennen puoltapäivää oli 16 
000 miehen valkoinen armei-
ja Töölössä valmiina paraa-
tiin Helsingissä.  Ylipäällikkö 
Mannerheim tarkasti marssi-
joukot Eläintarhan paikkeil-
la. Reitti kulki Kansallismu-
seon edestä silloista Heikinka-
tua postitalon aukion kohdal-
le, jossa pormestari Johannes 
von Haartman tervehti ken-
raalia ja paraatia Suomenlin-
nan tykkien ampuessa kun-
nialaukauksia. Mannerheimin 
perässä ratsastivat Helsingin 
käskynhaltija Gösta Theslöf, 
päämajoitusmestari Hannes 
Ignatius ja saksalainen majuri 
Wilhelm Crantz. Heidän ta-
kanaan tuli valkoisen armei-

jan lippu kantajanaan Uuden-
maan rakuunoiden vahtimes-
tari Koski rinnallaan jääkäri-
kapteenit Zilliacus ja Kekoni. 
Lipun perässä tulivat kenraali 
Maexmontan ja everstit Berg, 
Becker, Holmberg, Neno-
nen, v. Rehausen, ja Törn-
gren.

Mutta millainen paraa-
ti se oli? Alkuosa oli hienois-
sa univormuissa ja ryhdikkäi-
nä, mutta mitä pidemmälle 
paraati eteni, sitä selvemmin 
paljastui käydyn sodan kosket-
tava kovuus: Maailmassa oli 
kyllä nähty taistelleita paraati-
joukkoja, mutta tämä oli aivan 
toista. Näkyviin marssi har-
maita pitkiä partoja rinnallaan 
keskenkasvuisia poikia, use-
at komppaniat univormuissa, 
jotkin vain osaksi, ja viimeiset 
lähes pelkästään omissa asuis-
saan! Karvahattuja, lippalak-
keja ja huopahattuja oli kaik-

kia, jotkut saappaissa ja jotkut 
kengissä, mutta kaikki yhtei-
sessä rintamassa! Vaikutti et-
tä talonpoikaisarmeijan sekä 
miehet että hevoset olisivat 
sopineet paremmin kentäl-
le kuin paraatiin kivikadulle, 
mutta yhteinen suunta oli kai-
kille selvää.

Paraati jatkoi senaatintoril-
le, jossa tervehdittiin Suomen 
senaatin puheenjohtajaa Pehr-
Edvin Svinhufvudia.

Mannerheimin seurue siir-
tyi ratsujensa selästä Valtio-
neuvoston linnaan, jossa se-
naatti oli kokoontuneena juh-
laistuntoon. Ylipäällikkö esit-
ti senaatille tervehdyspuheen, 
johon Svinhufvud vastasi. 
Sitten kaikki siirtyivät toril-
le Maamme-laulun soidessa. 
Siellä joukkoja tervehti edus-
kunnan puhemies Lundson. 
Kun ylipäällikkö oli vastan-
nut Lundsonin puheeseen, 

kohottivat paraatijoukot rai-
kuvan eläköön-huudon. Tä-
män jälkeen tulivat Helsingin 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Norrmenin ja ylioppi-
laskunnan puheenjohtaja Le-
schin puheenvuorot, joihin 
Mannerheim vastasi lyhyesti. 

Lopuksi rouva Wetzer ja 
rouva Theslöf luovuttivat ni-
menomaan Mannerheimille 
ommellun ja omistetun lipun. 
Seuranneeseen jumalanpal-
velukseen osallistuivat myös 
Saksan edustajat kenraali krei-
vi Rüdiger von der Goltzin 
johdolla.

Tämän jälkeen paraati ete-
ni hotelli Kämpin kohdalle 
Runebergin patsaalle ohimars-
sia varten.  Mukana oli jalka-
väkirykmenttien lisäksi ratsu-
väki sekä kanuuna- ja haupit-
sipattereita. Ohimarssi alkoi 
orkesterin soittaessa Karjalan 
jääkärien marssia. Toukokuun 

Sata vuotta Suuresta Paraatista
Toukokuun 16. päivänä tuli kuluneeksi sata vuo  a valkoisten joukkojen paraa  sta Helsingin keskus-
tassa.  Dramaa   nen ja väkivaltainen sisällissota oli saatu päätökseen ja kaupunki oli vapaute  u 
punaisista joukoista. 

Vapaussodan Perinnelii  o järjes   tapahtuman muistoksi hienon seppeleenlaskun ja muisto  laisuu-
den Hietaniemen hautausmaalla ja marsalkka Mannerheimin patsaalla. 

ERKKI WUOLIJOKI

Vapaussodan perinneliiton puheenjohtaja kenraalimajuri Kalervo Sipi, 
Lotta Svärd Säätiön puheenjohtaja Pirjo Björk, ja Vapaussodan huol-
tosäätiön puheenjohtaja Timo Tulosmaa laskivat Marsikin patsaalle 
seppeleen.
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Suuren Paraatin jälkeen eduskunta 
valitsi Svinhufvudin valtionhoitajaksi. 

Sata vuotta myöhemmin
Vapaussodan perinneliiton järjestämä 
osasto suoritti kunniakäynnit ja sep-
peleenlaskut marsalkka Mannerhei-
min, kenraali Aarne Sihvon ja taitei-
lija Akseli Gallen-Kallelan haudoille 
Hietaniemen vanhalla hautausmaalla.  
Tämän jälkeen kulkue eteni Manner-
heimin patsaalle, jossa myös oli sep-
peleenlasku. Perinneasuiset kunnia-
vartiot asetti Ratsumieskilta ry.

Osaston kärjessä kulkeneen Suo-
men liput perässä tulivat Vapaussodan 
perinneliiton ja yhdistysten liput, sit-
ten muiden maanpuolustusjärjestöjen 
yhteensä noin 30 lippua. Lippulinnaa 
seurasivat Ratsastavan poliisin parivar-
tiot ja Rakuunakillan ja Ratsumieskil-
lan ratsukot perinneunivormuissaan.

Mannerheimin patsaalla soitti Ka-
relia-puhallinorkesteri aluksi Karja-
lan jääkärien marssin. Seppeleen pat-
saalle laski Vapaussodan Perinneliiton 
puheenjohtaja, kenraalimajuri Ka-
lervo Sipi, Lotta Svärd Säätiön pu-
heenjohtaja Pirjo Björk ja Vapaus-

soturien huoltosäätiön puheenjohta-
ja Timo Tulosmaa. Lopuksi kuultiin 
Suomalaisen ratsuväen kunniamarssi 
30-vuotisen sodan aikana.

Epilogi
Lyhytkestoinen mutta raaka sota oli 
vaurioittanut ihmismieliä ja ihmis-
suhteita ennen kokemattomalla taval-
la. Jo samana syksynä oli valtiopäivi-
en kuitenkin kokoonnuttava yksika-
mariseen eduskuntaan päättämään 
yhteisesti maan asioista. Maltillisten 
ja arvostettujen poliitikkojen ja kan-
sanedustajien onnistui vakiinnuttaa 
eduskunnan työskentely puoluerajo-
jen yli kohti yhtenäistä tulevaisuutta.

Lähdeaineisto
Blomstedt Y et al. (toim.) Kuka kukin 
oli. Otava, Helsinki 1961. Jägerskiöld, S. 
Gustaf Mannerheim 1918. Holger Schildts, 
Helsingfors 1967. 
Mannerheim G. Minnen, I. Holger 
Schildts, Helsingfors 1950. Räikkönen E. 
Svinhufvud ja itsenäisyyssenaatti. Otava, 
Helsinki 1935.
Theslöf G et al. (toim.) Finlands frihetskrig 
år 1918, VI. Södeströms, Helsinki 1925. 

Ratsuväki toi hienolla tavalla esiin perinteisiä arvoja.

Paraatin saapuessa Kansallismuseon kohdalle oli 
kaupunki täynnä juhlivaa ja hurraavaa väkeä. 
Arthur Heikellin maalaus vuodelta 1921.

  Karelia- puhallinorkesteria kuunteli myös joukko 
koululaisia.   

Lippulinna eteni loistavassa kevätsäässä.
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22.4.2018 tuli kuluneeksi ta-
san 100 vuotta Riihimäen Pa-
mauksena tunnetusta Riihi-
mäen valtauksen ratkaisseesta 
tykinlaukauksesta. Riihimä-
en Seudun Tykistökillan kirja-
työryhmä oli ahkeroinut koko 
talven ajan, jotta juhlapäivänä 
saatiin julkistaa Ilmo Luhti-
sen kokoama kirja ”Riihimä-
en Pamaus 22.4.1918 - Kat-
saus paikkakunnan kehitykseen 
ja silloisiin tapahtumiin”. Kir-
jatyöryhmässä Luhtisen lisäk-
si olivat työskennelleet killan 
jäsenet Kari Jyrkinen, Sa-
mi Saarinen, Markku Tark-
konen ja Juha Vatsia. Kirjan 
kokoamisessa tärkeä osuus on 
ollut myös rakenteellisia neu-
voja antaneella FM Jouni Par-
tasella. 

Ääriään myöden täyttyneessä 
Riihimäen Reserviläisten kerho-
huoneessa olikin odottava ja in-
nostunut tunnelma, kun killan 
puheenjohtaja Juha Vatsia ava-
si tilaisuuden. Seuraavaksi ää-
neen päästettiin kirjaprojektin 
isä Ilmo Luhtinen, joka kertoi 
puheessaan kiltalaisten keskuu-
dessa virinneen runsaan keskus-
telun tapauksen tiimoilta olleen 
syynä sille, että tapahtumaa alet-

 Riihimäen Pamaus – 
kansien välissä
SIRKKA OJALA

tiin tarkemmin tutkia tykistöön 
liittyvänä tapauksena. Luhtisen 
mukaan asiaan paneutumisen 
jälkeen sukeutui myös halu jul-
kaista kirja liittyen silloisiin po-
liittisiin, valtiollisiin ja sotilaal-
lisiin tapahtumiin. Päivämäärä 
22.4.1918 liittyykin vankasti it-
senäisen Suomen ensimmäisen 
ja kiistellyimmän vuoden ta-
pahtumiin.

Kirjassa on käytetty otteita 
monista sen ajan historiaa ku-
vaavista teoksista ja kirjoituk-
sista. 88-sivuinen kirja sisäl-
tääkin kaksikymmentä tuota 
aikaa käsittelevää lukua ja nel-
jäkymmentä kuvaa. Kirja pai-
nottuu vapaussotamme ratkai-
suvaiheisiin Riihimäen koh-
dalta katsottuna. Riihimäen 
osalta pamausta edeltävät kuu-
kaudet on pyritty käsittele-
mään lyhyesti. Kirja ei olekaan 
Luhtisen mukaan historiankir-
joitusta vaan sarja asiantunti-
joiden kirjoittamia kuvauksia.

Vuoden 1918 keväällä käy-
ty Suomen vapaussota on mo-
nin tavoin vaikuttanut niin 
henkilöihin kuin paikkakun-
tiin, ja myös Riihimäen seu-
tu joutui sodan pyörteisiin. 
Sodan aikaiset ja sodan jälkei-

set vankileirit kertovat traagi-
sesti sen ajan kuohunnasta ja 
kostonkierteestä. Molemmin 
puolista väkivaltaa vuosina 
1917–1918 tapahtui suuressa 
määrin. Sen aikaiset olosuh-
teet sen aiheuttivat. Se on kan-
samme menneisyyttä, histori-
aa ja alkavan itsenäisyytemme 
kasvukipuja. Siitä ajasta ovat 
jäljellä muistokivet ja haudat. 
Ne kertovat sen ajan aikalais-
ten uljuudesta, uhrautumises-
ta ja sankariteoista ollen myös 
suruviestinä menneisyydestä, 
totesi Luhtinen puheessaan.

Luhtinen kertoi, että Riihi-
mäen pamaus, ammusvaunun 
valtava räjähdys, vaikutti rat-
kaisevasti verenvuodatuksen 
jäämiseksi vähäiseksi siihen 
nähden, mikä se olisi voinut 
olla asemakylän valtauksessa. 
Saksalaisten joukkojen mer-
kitys oli suuri Etelä-Suomen 
taisteluissa. Riihimäen pama-
us on kuitenkin vähäinen ta-
pahtuma sisällissodan loppu-
ratkaisuun nähden, mutta Rii-
himäen paikallishistoriaan se 
kylläkin kuuluu.

Luhtinen toi esiin, että sa-

Tilaisuuden päätteeksi killan puheenjohtaja Juha Vatsia luovutti (vasemmalta) tykkimiesmitalin Pekka Kumelalle ja Jari Vatsille sekä tykkimies-
mitalin soljen kera Heikki Piipposelle. Kuvassa palkittujen kanssa ovat myös puheenjohtaja Juha Vatsia ja Ilmo Luhtinen.

Ilmo Luhtinen sai kirjoittaa ahkerasti omistuskirjoituksia kokoamaansa 
kirjaan.
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dan vuoden jälkeen tapauk-
sesta on todettava historian 
tutkijoiden dokumentoineen 
varsin seikkaperäisesti itsenäi-
syytemme vaikean ensi vuo-
den tapahtumia.  Luhtinen 
painottikin puheensa lopuksi, 
että jälkipolvien on hyvä tie-
tää maamme historiaa ja olla 
onnellisia siitä, että vaikeissa 
olosuhteissa on saavutettu ny-
kyinen rauhantila. Tulevaisuu-
teen on katsottava rohkeasti ja 
luottavaisesti kuitenkin men-
neisyyttä kunnioittaen.

Kirjan julkistuksen jäl-
keen täytekakkukahvien ääres-
sä virisi runsaasti keskustelua. 
Myös kirjan myyntipisteeseen 
muodostui pitkä jono, sillä 
jokainen halusi saada kirjan 
omiin hyppysiinsä ja tietysti 
myös Luhtisen omistuskirjoi-
tuksella varustettuna.

Lainaus kirjasta: 
”Silminnäkijän kertomaa: Kon-
duktööri Nestor Elomaan pojat 
Olavi, 10 v ja Helge 8 v, olivat 
aamulla 22.4.2.1918 menneet 
kodistaan Vähäkäyrältä Allin-
nan mäelle katselemaan Riihi-
mäen ratapihalta näkyvää lii-
kennettä, kun siellä kiireellä 
suoritettiin vaihtotöitä. Silloin 
oli tapahtunut kova räjähdys ja 
sitä seurannut ilmanpaine oli 
heittänyt veljekset ”mukkelis-
makkelis”. 

Kirjaa voi ostaa Killalta se-
kä Riihimäen Uudesta Kirja-
kaupasta. Kirjan hinta on kil-
lalta tilattuna 20 euroa + pos-
tikulut.   

Kirjan kansikuvana on vanha 
valokuva pamauksen aiheutta-
masta räjähdyskuopasta. 

Reilun viisi vuotta Hämeen-
linnassa toiminut Museo Mi-
litaria avasi kesäkautensa kut-
suvierastilaisuudella, jota vie-
tettiin iloisissa ja positiivisissa 
tunnelmissa lämpimänä ke-
vätpäivänä toukokuun lopul-
la. 

Tervetulosanoissaan mu-
seoyhdistyksen puheenjohtaja 
eversti Harri Kauppinen ver-
tauskuvallisesti totesikin: ”ku-
ten aurinko paistaa pihalla, 
paistaa se myös museon sisäl-
lä”. Kauppisen mukaan mu-
seon toiminta onkin nyt sel-
keästi vakiintunut kaikilla mi-
toilla ja yhteiset toimintatavat 
ovat löytyneet. Museossa kat-
sotaankin nyt rohkeasti eteen-
päin. Museo on myös löytä-
nyt oman sijansa Hämeenlin-
nasta. Vuonna 2017 tehtiin 
myös uusi kävijäennätys, jol-
loin museossa vieraili 23 306 
kävijää. Eversti Kauppinen toi 
esiin, että Militarian nousu-
johteinen tilanne on suurelta 
osin museon ammattitaitoisen 
henkilökunnan ansiota. He 
ovat vieneet museota eteen-
päin omalla positiivisella asen-
teellaan ja osaamisellaan.

Omassa puheenvuorossaan 
museonjohtaja Miia-Leena 

Tiili toi esiin, että hänelle so-
tilasmuseon tehtävä on näyt-
täytynyt yhä selvempänä kulu-
neen puolentoista vuoden joh-
tajakauden aikana. Tiilin toi 
esiin, että yksi Militarian ydin-
tehtävistä on edelleen museon 
ainutlaatuisten kokoelmien yl-
läpitäminen. Tiilin mukaan 
museoiden tulee kuitenkin 
nykyisin rakentaa monenlaisia 
sisältöjä ja tarjota yleisölle mo-
nipuolista tarjontaa. Museon 
on oltava merkityksellinen ih-
misille ja niille yhteisöille joi-
den kanssa toimitaan, painot-
ti Tiili. 

Tiili kertoi, että tällä het-
kellä museossa työskentelee 
neljä vakituista ja kolme osa-
aikaista työntekijää. Heidän li-
säkseen on joukko sitoutunei-
ta asiantuntevia vapaaehtoisia. 
Henkilökunnassa on tapahtu-
nut myös muutoksia kuluneen 
vuoden aikana ja muun muas-
sa lehden lukijoille tuttu mu-
seomestari Ilkka Vahtokari 
on siirtynyt ansaituille eläke-
päiville kesäkuun alussa. Ilkan 
suuriin saappaisiin on kuiten-
kin saatu uusi museomestari 
Kari Jokelainen.

Uudet näyttelyt juhlista-
vat mm. Puolustusvoimien 

ja viestiaselajin 100-vuotis-
juhlavuotta

Kesäkauden avajaisissa 
päästiin myös kurkistamaan 
museon tutkija FM Samuel 
Fabrinin opastamana kol-
meen alkuvuoden aikana val-
mistuneeseen näyttelyosioon. 

Yksi uusista näyttelyistä 
on museon ensimmäinen toi-
minnallinen näyttely ”QSO 
– Minulla on yhteys!” Näytte-
lyssä kävijät pääsevät kokeile-
maan viestitoimintaa käytän-
nössä. Kaikenikäisille sopivas-
sa näyttelyssä viestitekniikoita 
esittelee viestikyyhky ”Kuso” 
(QSO).

Vuoden alkupuolella mu-
seossa avautui Museo Milita-
rian ja Viron Suurlähetystön 
yhteistyössä tuottama näyt-
telyosio ”Pohjan Pojista Suo-
men Poikiin”. Näyttely kertoo 
niin suomalaisista vapaaeh-
toisista Viron itsenäistymis-
vaiheissa kuin virolaisista va-
paaehtoisista Suomessa toisen 
maailmansodan aikana. 

Kesän ajan voi tutustua 
myös valokuvausopiskelija 
Henri Airon näyttelyyn ”Mu-
seoitu”. Näyttely perustuu do-
kumentaariseen valokuvapro-
jektiin, jonka Airo toteutti 
suomalaisissa sotilasmuseoissa 
kevättalvella 2018. Näyttely 
pohtii valokuvan keinoin tal-
vi- ja jatkosodan muistelemi-
sen kulttuuria.  

Museo Militariassa katsotaan 
rohkeasti tulevaisuuteen
SIRKKA OJALA

Vilkkuvien viestien lähet-
tämistä kokeili museon 
kesäkauden avajaisissa 
mm. Tykkimiehet ry:n pu-
heenjohtaja Kari Vilamo. 

”Pohjan Pojista Suomen Poikiin” 
-näyttelyn esineistöstä pääosa 
on porilaisen Pertti Ramstedtin 
yksityiskokoelmasta. Kuvas-
sa Pohjan Poikien kankainen 
jääkarhunpäätunnus Ramstedtin 
kokoelmasta. Kuva: Museo 
Militaria.
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Tykistön 100-vuotisjuhlavuoden kunni-
aksi Pohjankankaan Tykistökilta piti tä-
män vuoden kevätkokouksensa histori-
allisissa puitteissa: kilta kokoontui Poris-
sa jo 1600-luvulta peräisin olevaan Kel-
lahden säteriin. Itse rutiinikokous sujui 
perinteisten nuottien mukaan sillä poik-

Pohjankankaan Tykistökilta 
kokousti historiallisessa ympäristössä

Lyhyt katsaus Kellahden 
säterin historiaan
Säteri (ruots. säteri) on rälssitalo, jonka 
omistaja oli vapautettu suorittamasta rat-
supalvelusta. Tavallisesti aatelissuvun omis-
tuksessa oleva pää- ja sukukartano. Vuonna 
1562 säädettiin, että kreivi oli vapautettu 
suorittamasta ratsupalvelua kolmelta, va-
paaherra kahdelta ja tavallinen aatelinen 
yhdeltä talolta. 

Kellahden (Källfjärd) kylässä, joka si-
jaitsi kapean merenlahden pohjukassa, oli 
1560-luvulla kuusi taloa. Ratsumestari Ot-
to Juhana Grotenhusen sai muiden tilo-
jen lisäksi Kellahden talot palkkioksi sota-
palvelusta vuonna 1614 ja muodosti niis-
tä säterin. Verovapaus peruutettiin isos-
sa reduktiossa 1680-luvulla, jonka jälkeen 
Kellahden tila jaettiin säterivapautta naut-
tivaksi Kellahden Säteriksi ja ratsupalvelua 
suorittavaksi Kellahden Rustholliksi. 

Ensin Lyttylän kartanoa isännöinyt 
Grothusen siirtyi sittemmin Kellahden sä-
terin isännäksi kokoamalla kylän tilat säte-
rikseen. Myöhemmin tästä tilasta muodos-
tettiin kaksi erillistä tilaa, Kellahden säteri 
ja ratsutila. Kellahden säteri on kuulunut 
Avellan-suvulle 1700-luvulta alkaen, rust-
holli ostettiin nykyiselle omistajasuvulle 
huutokaupassa vuonna 1868. Kartanot ra-
kennuksineen ja puistoineen antavat vielä 
tänä päivänäkin historiallisen leimansa ky-
län maisemaan.

Säterin nykyinen omistaja, teollisuus-
neuvos Timo Prihti ei käytä omaisuuttaan 
vetäytymiseen Portugalin lämpöön. Hän 
on tehnyt neljä vuotta jättimäistä kulttuu-
ritekoa hankkimalla omistukseensa Porin 
Kellahdella sijaitsevan Säterin kartanon, 
jonka rakennuksien ja esineistön kunnos-
tamiseen hän on sijoittanut jo lähes miljoo-
na euroa. 

- Kartanon sisustus alkaa olla valmis. 
Parhaillaan inventoidaan neljän tuhannen 
niteen kirjastoa, kertoo Prihti, joka on ko-
koamassa kartanon yhteyteen myös mu-
seota. 

Lähteet: 
Museovirasto, Kellahden kyläyhdistys, 
Wikipedia, Satakunnan Kansa 2018

keuksella, että tiliasioiden käsittely päätet-
tiin sairastapauksen vuoksi siirtää syysko-
koukseen.

Kokousympäristö sen sijaan tarjosi pal-
jon nähtävää ja säterin nykyisen omista-
jan pitämän esitelmän jälkeen myös kes-
kusteltavaa.  

Teollisuusneuvos Timo Prihtin kokousesitelmää Kellahden säterin vaiheista kuunneltiin kiinnos-
tuneina ja se aiheutti lopuksi vilkkaan keskustelun.

Kokouksessa palkittujen rivistöä: muun muassa Pertti Luoma, Juha Nieminen, Mervi Heino ja 
Kalevi Virtanen saivat ”prenikan” rintaansa. Kuva: Tuomas Rantala

Säterin varastotiloissa on vielä runsaasti ”perattavaa” ja arkistoitavaa – sekä esineistöä että 
dokumentteja.

KALEVI VIRTANEN
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Panssariprikaatin johtama Maavoimien Arrow 18 -har-
joitus järjestettiin jälleen Pohjankankaalla Niinisalos-
sa 7.–18. toukokuuta. Harjoitukseen osallistui joukkoja 
Yhdysvalloista, Norjasta ja Suomesta. Harjoituksen joh-
tajana toimi Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari 
Nisula.

Arrow 18:ssa harjoiteltiin Maavoimien mekanisoitujen 
joukkojen ja aselajien yhteistoimintaa mekanisoidun jou-
kon hyökkäystaistelussa ja yhteisissä ammunnoissa. Har-
joitukseen kuului myös eri johtamistasojen yhteistoimin-
taa, ilmatulenjohtoa ja Ilmavoimien lähitulitukea. Harjoi-
tuksessa oli kaksi vaihetta: simulaattoriavusteinen taistelu-
harjoitusvaihe ja ampumaharjoitusvaihe.

Harjoitukseen osallistui henkilökuntaa ja varusmiehiä 
Panssariprikaatista, Porin prikaatista, Karjalan prikaatis-
ta, Uudenmaan prikaatista, Jääkäriprikaatista, Utin jää-
kärirykmentistä ja Maasotakoulusta. Harjoitusjoukkojen 
kokonaisvahvuus oli enimmillään noin 3 200 henkilöä. 
Harjoituksessa oli mukana noin 150 panssaroitua ajo-
neuvoa ja noin 300 muuta ajoneuvoa.

Amerikasta harjoitukseen osallistui joukkoja Yhdys-
valtain Euroopan maavoimajoukkojen (USAREUR) 2. 
ratsuväkirykmentin eskadroonasta sekä Yhdysvaltain 
merijalkaväen (USMC) Euroopan ja Afrikan joukkojen 
panssarivaunujoukkue. Lisäksi mukana oli Norjan ase-
voimien panssarintorjuntajoukkue.  

Amerikkalaiset sotilaat olivat vaikuttuneita suomalais-
ten varusmiesten osaamisesta. Heidän mukaansa varus-
miehemme ovat teräviä ja osaavia sotilaita.   

Arrow 18 -harjoituksessa 
hiottiin iskukykyä ja yhteistoimintaa

SIRKKA OJALA

Suomalaisen panssarijääkärijoukkueen taistelija. 
Varusmiesten mukaan muiden maiden joukkojen 
kanssa toimiminen tuo vaihtelua harjoitusarkeen. 
Suomen kielellä kuitenkin pärjää hyvin, sillä muiden 
maiden joukkojen kanssa viestitteleminen on lähinnä 
komppanianpäällikön vastuulla.

Yhdysvaltain merijalkaväen Euroopan ja Afrikan joukkojen panssarivaunu-
joukkue vaunuineen odottamassa mediaväen tapaamista.

Suomesta harjoitukseen osallistuivat muun muassa panssaripioneerikomp-
panian Leopard-pohjaiset raivauspanssarivaunut. 
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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


