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 Riittääkö maanpuolustustahto 
ja miten sitä ylläpidetään?
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Helteisessä Porissa heinäkuun 
puolivälissä järjestetyissä Suo-
miAreena-keskusteluissa yhtenä 

aiheena oli ”Riittääkö maanpuolustustah-
to ja miten sitä voisi ylläpitää?” 

Valtion vuoden 2017 Puolustusselon-
teossa todetaan, että Suomen maanpuo-
lustus on koko kansan asia ja suomalais-
ten korkea maanpuolustustahto on puo-
lustuskyvyn perusta. Maanpuolustustahto 
onkin puolustusministeri Jussi Niinistön 
mukaan koko puolustuksemme keskeinen 
kulmakivi.

- Mitä me teemme hienoilla asejärjes-
telmillä, jos niitä ei haluta käyttää ja puo-
lustaa maata? toteaa Niinistö.

Vuosikymmenten ajan vahvaa maan-
puolustustahtoamme ovat vaalineet so-
tiemme veteraaneilta meille välittyneet so-
takertomukset. Veteraanisukupolven siir-
tyessä viimeiseen iltahuutoon on perinne-
työllä jatkossa entistä tärkeämpi rooli. Kes-
keinen sija maanpuolustustahdon ylläpitä-
misessä on nykyisin yleisellä asevelvollisuu-
della. Yleinen asevelvollisuutemme tulee 
säilyttää jatkossakin. Jos asevelvollisuus pe-
rustuisi vapaaehtoisuuteen, ei yleistä reser-
viä riittäisi enää koko maata puolustamaan. 
Tämä myös romuttaisi maanpuolustustah-
toamme, ja sen uudelleen rakentamiseen 
menisi kauan. Näin on käynyt naapuri-
maassamme Ruotsissa, jossa on tänä vuon-
na yritetty palauttaa rajatusti kymmenisen 
vuotta sitten alas ajettu yleinen asevelvolli-
suus melko laihoin tuloksin.

Maanpuolustustiedotuksen suunnitte-
lukunta MTS teettää vuosittain mielipide-
kyselyn ”Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta maanpuolustukses-
ta ja turvallisuudesta”. Syksyllä 2017 teh-
dyn kyselyn mukaan suomalaiset kokevat 
tärkeimmiksi tekijöiksi Suomen puolusta-
miseksi maamme itsenäisyyden (83 pro-
senttia), alueellisen koskemattomuuden 
(60 prosenttia) ja suomalaisen demokrati-

an (43 prosenttia). Seuraavina tulivat suo-
malainen koulutus- ja hyvinvointi järjes-
telmä sekä tasa-arvo. On siis tärkeää, että 
kaikki suomalaiset, myös maahanmuutta-
jataustaiset, kokisivat Suomen puolustami-
sen arvoiseksi maaksi. Syrjäytyminen yh-
teiskunnasta onkin yksi uhkatekijä maan-
puolustustahdon kannalta. 

Suomen Puolustusvoimat kouluttaa 
vuosittain 23 000 varusmiestä. Laadu-
kasta varusmieskoulutustamme kehite-
tään parhaillaan Koulutus 2020 -ohjelmal-
la. Koulutusuudistuksilla tavoitellaan kor-
kealaatuista osaamista tehokkailla, mo-
derneilla ja motivoivilla koulutustavoilla. 
Uudessa koulutuskokeilussa keskeistä op-
pimismateriaalia ovat muun muassa mik-
roelokuvat ja sisäampumasimulaattorit.  

Varusmieskoulutuksen suorittaneis-
ta vain noin 2 % on naisia. Silti niilläkin 
suomalaisilla naisilla, jotka eivät ole suo-
rittaneet asepalvelusta, maanpuolustus-
tahto on kansainvälisestikin katsottuna 
korkealla tasolla. Maanpuolustustiedo-
tuksen suunnittelukunnan puheenjohta-
ja, kansanedustaja Sofi a Vikman perään-
kuuluttaakin sitä, että naisten tulisi saada 
oikea-aikaista tietoa vapaaehtoisesta nais-
ten asepalveluksesta ja siihen hakeutumi-
sesta. Koko ikäluokkaan kohdistuvia kut-
suntoja edullisempi vaihtoehto olisi Vik-
manin mukaan tietopaketti, joka tulisi 
naisille kotiin kutsuntakirjeellä. Kutsun-
takirjettä on jo kokeiltu onnistuneesti Pir-
kanmaalla. Kirje onkin lisännyt huomat-
tavasti pirkanmaalaisten naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen hakeutumista.

Koska maanpuolustustahto on yksi 
Suomen puolustuksen vahva kulmakivi, 
yritetään sitä myös horjuttaa muun muas-
sa hybridivaikuttamisella.  Paras täsmälääke 
tähän on puolustusministeri Niinistön mu-
kaan maamme hyvä koulutusjärjestelmä ja 
suomalaisten hyvä medialukutaito, joka tu-
lee pitää jatkossakin korkealla tasolla.

Intoa kaikille syksyn maanpuolus-
tustoimintaan – jokainen meistä on 
maanpuolustaja!

Sirkka Ojala,
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
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Pohjoinen 18

Harjoituksessa oli tällä kertaa 
kaksi vaihetta: taisteluharjoi-
tus 24.–29.5. ja Maavoimien 
vaikuttamisharjoitus (ampu-
maharjoitus) 29.5.–7.6.2018. 
Harjoitukseen liittyi myös Il-
mavoimien POMMI 18 -har-
joitus Rovajärven alueella.

Harjoituksessa tarkastettiin 
joukkojen koulutustaso, har-
joiteltiin Maavoimien joukko-
jen tulenkäyttöä ja joukkojen 
keskittämistä. Lisäksi harjoi-
teltiin eri johtamistasojen sekä 
aselajien yhteistoimintaa tais-
teluharjoituksessa ja ammun-
noissa. Harjoitus päättyi vaa-
tivaan yhteisammuntaan, jos-
sa taistelevia joukkoja tuettiin 
keskitetyllä tulenkäytöllä.

Harjoitukseen osallistui yh-
teensä noin 8 200 sotilasta ja 
noin 1 800 ajoneuvoa Puolus-
tusvoimista, Poliisista ja Raja-
vartiolaitoksesta. Harjoituksen 
johti eversti Asko Muhonen 

Pohjoinen 18 -harjoitus

Maasotakoulusta. Tykistöam-
muntojen johtajana toimi Ty-
kistökoulun johtaja eversti-
luutnantti Petri Haataja. 

Sääolot suosivat harjoitus-
ta, sateita ei käytännössä ollut 
juuri lainkaan. Tästä aiheutui-
kin sitten se ammuntoja han-
kaloittanut maaston kuivuus. 
Varsinkin ensimmäisellä vii-
kolla jouduttiin ammuntoja, 
joissa maaston syttyminen oli-
si ollut todennäköistä, rajoit-
tamaan. Rajoitus koski erityi-
sesti kevyttä raketinheitintä ja 
valojuova-ammuksia. Muuta-
malla pienellä maastopalolla 
selvittiin, joten hyvin kuiten-
kin meni. Kuivuus johti myös 
pölyyn, joka haittasi erityisesti 
tiestöillä liikuttaessa.

Ampuvana kalustona har-
joituksessa oli raskaat ja kevy-
et raketinheittimet, 130K54 ja 
122H63 vedettävät kenttätykit 
ja panssarihaupitsi 122PSH74. 

Kranaatinheittimistö oli harjoi-
tuksessa mukana 120 mm ja 81 
mm kalustoilla. 

Koulutustarkastusammun-
ta tai tutummin loppuam-
munta keräsi jälleen runsaan 
joukon tarkastuksia ja seuraa-
jia. Ammunta toteutettiin jo 
perinteisen kaavan mukaan 
Joortiloselän alueella. Koulu-
tustarkastusammunnassa tar-
kastettiin yhtymän tulenkäyt-
töjärjestelmän suorituskyky 
(tulenjohtotoiminta, tulen-
käytön johtaminen, tulitoi-
minta, johtamisjärjestelmä ja 
huolto). Tarkastuksessa edelly-
tettiin jokaiselta joukolta toi-
mintaa metrin, piirun ja se-
kunnin tarkkuudella.

Tällä kertaa mukana oli 
myös panssarintorjunta-asei-
ta ja vaunuaseita. Lisäksi am-
muntaan liittyi vielä kolme Il-
mavoimien ilmasta maahan 
-suoritusta.  

TERO MÄENPÄÄ
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Pohjoinen 18 -harjoitus näkyi myös 
perinteises   sosiaalisessa mediassa: 

• Maavoimat.fi /pohjoinen18
• Facebook.com/maavoimat
• Twi  er.com/maavoimat @maavoimat
• Instagram.com/puolustusvoimat.fi 
• Youtube.com/puolustusvoimat.
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Tykistökenraali Nenosen tu-
lenavauskilpailun perinteitä 
kantava koulutustasonmit-
taus järjestettiin Rovajärven 
ampuma-alueella POHJOI-
NEN 18 -harjoituksen yhte-
ydessä. Ampuvat joukot ovat 
itse suunnitelleet ja johtaneet 
mittausammunnat Tykistö-
koulun ohjauksella edellisten 
kahden vuoden ajan. Tänä 
vuonna mittauksen ja siihen 
kuuluvat ammunnat johti Ty-
kistökoulu. 

Mittaus toteutetaan arvi-
oimalla joukkojen kykyä saa-
vuttaa taistelu- ja ampuma-
valmius sekä kykyä toteuttaa 
tulitehtävät virheettömästi 
annetuissa määräajoissa. Mit-
tauksella lisätään koulutuksen 
tavoitteellisuutta sekä anne-
taan joukoille palautetta jou-
kon koulutustasolla mittaus-
hetkellä ja näin koulutuksen 
tuloksellisuudesta. Koulutus-
tason mittaus toteutettiin tä-
nä vuonna heti harjoituksen 
alussa. Mittaus oli joukko-
jen ensimmäinen tai toinen 
ampumapäivä harjoituksessa. 
Kokonaisuudessaan ampu-
mapäiviä joukoilla oli takana 
viidestä yhdeksään. Harjoi-
tuksen alussa toteutettu mit-
taus mahdollisti kattavan pa-
lautteen antamisen joukoille 
ja näin kehityskohteiden kor-
jaamisen tulevina ampuma-
päivinä.

Mittaus toteutettiin pe-
rinteisesti antamalla joukolle 
hyökkäystehtävä, jonka pe-
rusteella taisteluosaston ko-
mentaja ja tulenjohtokomen-
taja käskevät iskuportaan 
hyökkäämään ja tuliyksiköt 
ajamaan asemaan ja tuke-
maan taistelua. Edellisen vuo-
den tapaan mittauksessa ar-
vioitiin myös tuliyksiköiden 
torjuntajoukkueiden toimin-
ta. Torjuntajoukkueen toi-

VILLE HUKKANEN, MAJURI, TYKISTÖKOULU

Koulutustasonmittaus 
POHJOINEN 18 -harjoituksessa

minnan mittaaminen on mit-
taajien havaintojen mukaan 
johtanut toimijoukkueiden 
koulutuksen kehittymiseen.

Mittaukseen osallistui 
kaikkiaan kuusi joukkoa, jois-
ta kolmella oli tukevina yksi-
köinä patteristo ja kranaatin-
heitinkomppania. Lopuilla 
kolmella tukevana yksikkönä 
oli ainoastaan kranaatinhei-
tinkomppania. Kevyen ja ras-
kaan raketinheitinpattereiden 
osalta koulutustasonmittaus 
toteutettiin J-vaiheessa tuke-
malla joukkojen suoritusky-
vyn mittaamista.

Koulutustasonmittaukses-
sa arvioidaan taisteluosaston 
tykistöjärjestelmän kykyä tu-
kea joukon taistelua. Mitta-
uksessa onnistuminen edel-
lyttääkin onnistumista kai-
killa osa-alueilla. Yksittäiset 

Panssariprikaati tyhjensi pajatson ja putsasi palkintopöydän. Paras mittaustulos tykistöllä, kranaatinheitti-
mistöllä ja taisteluosastolla koulutustasonmittauksessa. Lisäksi joukko voitti panssarintorjuntaohjusharjoi-
tuksessa toteutetun koulutustarkastuksen. Tyytyväiset edustajat yliluutnantti Paavo Peltonen ja everstiluut-
nantti Aku Antikainen pakkasivat palkinnot kotimatkalle, kun muu joukko oli jo paluumarssilla. 
Kuva: Satu Hujanen/Puolustusvoimat.

pienet virheet saattavat joh-
taa dramaattisiin eroihin tu-
loksissa. Huomioiden jouk-
kojen vähäiset ampumapäivät 
ennen harjoitusta voidaan tu-
loksia pitää kokonaisuudes-
saan hyvinä.

Patteristojen mittaukses-
sa taso oli erityisen korkea. 
Panssariprikaatin perustama 
panssarihaupitsipatteristo ja 
tulenjohtoryhmä tekivät lä-
hes virheettömän suorituk-
sen saavuttaen 1291 pistet-
tä Karjalan Prikaatin jäädessä 
toiseksi 1140 pisteellä ja Kai-
nuun Prikaatin kolmanneksi 
951 pisteellä. 

Kranaatinheitinkomppa-
nioiden osaltakin taso oli kor-
kea. Panssariprikaatin kranaa-
tinheitinkomppanian ja tu-
lenjohtoryhmän lähes virhee-
tön suoritus johti 1338 pis-

teeseen, Karjalan Prikaatin 
saavuttaessa 1259 pistettä ja 
Porin Prikaatin 1139 pistettä. 

Joukkojen arviointia jat-
kettiin koulutustasonmitta-
uksen jälkeen T- ja J-vaiheis-
sa. Joukkojen suorituskyky 
kehittyi edelleen ampuma-
päivien kokonaismäärän jo-
pa kaksinkertaistuessa harjoi-
tuksen aikana. Lähitulevai-
suudessa koulutustason arvi-
ointia kehitetään edelleen pa-
lauttamalla ryhmäkohtaisen 
suorituskyvyn mittaaminen 
erikois- ja joukkokoulutus-
kauden vaihteeseen. Ryhmä-
kohtaisen suorituskyvyn mit-
taamisella tuetaan joukkojen 
suorituskyvyn määrätietois-
ta kehittymistä aina erikois-
koulutuskauden alusta jouk-
kokoulutuskauden loppuun 
saakka.   
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Tehtävä KARPR PSPR KAIPR MAX piste
AMPUMAVALMIUS 49 100 34 100
TULIASEMAMITTAUS 100 100 100 100
TULENJOHTOMITTAUS
 - KS-mittaus 50 50 50 50
 - TJ-aseman paikantaminen 50 50 50 50
VIESTIYHTEYDET 50 50 50 50
1. AMPUMATEHTÄVÄ
 - Aika 0 2 0 100
 - Maalin tarkkuus 85 100 100 100
 - Tulen osuvuus 134 166 82 200
 - Tulen koossaolo 98 97 45 100
2. AMPUMATEHTÄVÄ
 - Aika 0 100 60 100
 - Tulen osuvuus 200 150 86 200
 - Tulen koossaolo 98 100 60 100
KOULUTUKSELLINEN SUORITUSKYKY
 - Hyökkäävä komppania 41 46 44 50
 - Patteristo/patteri 185 180 190 200

YHTEENSÄ 1140 1291 951 1500

SIJOITUS 2. 1. 3.

Tehtävä JPR PORPR UUDPR KARPR PSPR KAIPR
AMPUMAVALMIUS 100 94 0 100 100 25 100
TULIASEMAMITTAUS 50 98 100 100 100 100 100
TULENJOHTOMITTAUS
 - KS-mittaus 50 50 50 50 20 50 50
 - TJ-aseman paikantaminen 50 50 50 50 50 50 50
VIESTIYHTEYDET 50 50 50 50 50 50 50
1. AMPUMATEHTÄVÄ
 - Aika 0 0 0 99 100 0 100
 - Maalin tarkkuus 100 70 0 80 100 70 100
 - Tulen osuvuus 108 82 8 156 166 134 200
 - Tulen koossaolo 74 100 24 90 74 37 100
2. AMPUMATEHTÄVÄ
 - Aika 0 48 0 85 100 0 100
 - Tulen osuvuus 17 200 0 100 184 180 200
 - Tulen koossaolo 17 94 30 67 74 74 100
KOULUTUKSELLINEN SUORITUSKYKY
 - Hyökkäävä komppania 36 36 44 41 40 43 50
 - Kranaatinheitinkomppania 155 167 76 191 180 170 200

(1)

YHTEENSÄ 807 1139 432 1259 1338 983 1500

SIJOITUS 5. 3. 6. 2. 1. 4.

KRANAATINHEITTIMISTÖ

Taisteluosasto/
piste  ä
1. PSPR/2629
2. KARPR/2399
3. KAIPR/1934

TYKISTÖ
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KOKOUSKUTSU
TYKKIMIEHET RY:N 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS PIDETÄÄN
17.11.2018 klo 12.00 alkaen 

Museo Militariassa
osoitteessa Vanhankaupunginkatu 19, 

13100 HÄMEENLINNA
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen 
sääntöjen mukaiset syyskokoukselle 

kuuluvat asiat.

TERVETULOA!
Hallitus

Kesä kääntyy kohti syksyä

Elokuu on viimeinen kesä-
kuukausi. Se merkitsee myös 
asevelvollisuuslainmukaisten 
kutsuntojen alkamista. Tä-
nä vuonna kutsuntamääräyk-
sen ovat saaneet vuonna 2000 
syntyneet Suomen miespuo-
liset kansalaiset ja uudelleen 
tarkastettavaksi määrätyt ase-
velvolliset. Kutsuntoihin osal-
listuu noin 35 000 miestä. 
Palveluksenaloittamismäärä-
yksen on saanut viime vuo-
sina noin 76 %  kutsuntaan 
osallistuneista. Väliaikaiseen 
tai pysyvään vapautukseen 
johtaneesta palveluskelpoi-
suuden diagnoosista suurin 
ryhmä oli mielenterveys- ja 
käyttäytymishäiriöt. 

Palveluksen aloittaneista 
varusmiehistä palveluksen kes-
keyttää vuosittain noin 14–
15 prosenttia. Yleinen asevel-
vollisuus takaa Suomen soti-
laallisen turvallisuuden. Tä-
mä vuonna kutsunnanalaises-

ta vuoden 2000 ikäluokasta 
tiedämme käytännössä vas-
ta kymmenen vuoden kulut-
tua, kuinka moni ikäluokasta 
on suorittanut varusmiespal-
veluksen. Mikä on ikäluokan 
prosenttitaso, jossa yleisen ase-
velvollisuuden ajatus varus-
miespalveluksen osalta toteu-
tuu vielä alkuperäisessä muo-
dossaan?

Muistin virkistykseksi
Jokainen miespuolinen Suo-
men kansalainen on asevelvol-
linen sen vuoden alusta, jona 
hän täyttää 18 vuotta, sen vuo-
den loppuun, jona hän täyttää 
60 vuotta. Tähän on muuta-
mia poikkeuksia. Asevelvolli-
suuden suorittamiseen kuulu-
vat varusmiespalvelus, kerta-
usharjoitus, ylimääräinen pal-
velus ja liikekannallepanon ai-
kainen palvelus sekä osallistu-
minen kutsuntaan ja palvelus-
kelpoisuuden tarkastukseen. 

Asevelvollinen on palvelukses-
sa tai kuuluu reserviin tai vara-
reserviin. Varareserviin kuuluu 
asevelvollinen, joka 1) ei ole 
vielä suorittanut varusmiespal-
velusta, 2) ei enää kuulu reser-
viin tai 3) on vapautettu palve-
luksesta rauhan aikana. 

Naisten vapaaehtoiseen ase-
palvelukseen pääsemisen edel-
lytyksenä on Suomen kansa-
laisuus, 18–29 vuoden ikä se-
kä terveydentilan ja muiden 
henkilökohtaisten ominai-
suuksien sopivuus sotilaskou-
lutukseen. Hakuaika naisten 
vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen päättyy 1. maaliskuuta 
2019.

Museo Militarian 
kirjamyynti
Museo Militariassa on myy-
ty kesän ajan kirjaston koko-
elmasta poistettuja kaksois-
kappaleita ja teoksia, jotka ei-
vät varsinaisesti kuulu museon 

toimialaan. Poistoja on noin 
2 000 kpl ja hinnat ovat edul-
lisia, pääasiassa 1–10 euron vä-
lillä. Tykistöaiheisia ohjesään-
töjä ja teoksia on tarjolla vie-
lä paljon. Uusi eriä on tulossa 
myyntiin. 

Syyskokous 
Tykkimiehet ry:n syyskoko-
us pidetään 17.11.2018 klo 
12.00 alkaen Museo Milita-
riassa Hämeenlinnassa. Yh-
distyksen hallitus valmistelee 
vuoden 2019 toimintasuun-
nitelman ja talousarvion ko-
kouksen käsiteltäväksi. Varsi-
naisten jäsenten, varsinaisten 
yhteisöjäsenten sekä kunnia-
jäsenten esityksiä sisältöihin 
voi jättää toiminnanjohtajal-
le, joka esittelee ne hallituk-
selle.

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

K arjalan Tykistökilta ry:n 
varapuheenjohtaja Erk-

ki Rika on kuollut
Killan pitkäaikainen halli-

tuksen jäsen ja varapuheenjoh-

taja Erkki Rika kuoli sairau-
den murtamana 13.8.2018. 
Hän oli erittäin aktiivinen ja 
pidetty kiltalainen ja mukana 
suurella sydämellä vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä toi-
mien vuosikymmenien aikana 
monissa tehtävissä myös reser-
viläisjärjestössä. Hän oli synty-
nyt 2.3.1950. Sotilasarvoltaan 
hän oli ylivääpeli (res). Karja-
lan Tykistökilta kunnioittaa 
Erkin muistoa ja suree hyvän-
tuulisen kiltaveljen menetystä.

in memoriam

Erkki Rika 
1950-2018
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Kohti syksyä
Tänä kesänä olemme saaneet 
nauttia auringonpaisteesta ja 
poikkeuksellisen lämpimis-
tä keleistä. Toivottavasti kaikki 
ovat saaneet ladattua akut täy-
teen syksyn koitoksia varten. 
Edessämme on jälleen työn-
täyteinen syksy.

Tykistömme suorituskyvyn 
määrätietoinen kehittäminen 
jatkuu. Moukari-hanke etenee 
aikataulussa. Tykkien vastaan-
otot ovat käynnissä ja varus-
miesjoukkojen koulutus pääs-
tään aloittamaan suunnitelmi-
en mukaan ensi kesänä. Mou-
kareiden hankinnan myötä saa-
vutettavat uudet kyvyt kyetään 
hyödyntämään täysimääräises-
ti uudistetun ammunnanhal-
linnan ja uusien ampumatar-
vikkeiden hankintojen myötä. 
Työtä riittää pitkäksi aikaa ja 
monella saralla.

Pitkäjänteinen työ henki-
löstömme osaamistason ke-
hittämiseksi kantaa hedelmää. 
Tykistökoulu on jälleen ker-
ran tehnyt erinomaista työtä 
kurssien oppisisällön kehittä-
misessä. Henkilöstöllämme tu-
lee olemaan entistä paremmat 
valmiudet johtaa ja kouluttaa 
joukkojamme. Varusmieskou-
lutusjärjestelmämme uudistus 
etenee ja ensi tammikuusta al-
kaen kykenemme tarjoamaan 
varusmiehillemme entistä mie-
lekkäämpää ja selkeisiin osaa-
miskokonaisuuksiin liittyvää 
koulutusta.

Ohjesääntöjen ja koulutus-
oppaiden valmistelu ja päivi-
tykset ovat myös hyvässä vauh-
dissa. Näiden käyttöönoton 
myötä saamme yhtenäisen pe-
ru stan järjestelmämme koko-
naisuuden hallinnalle ja kehit-
tämiselle. Parhaat kiitokseni 
kaikille tähän työhön osallistu-
ville henkilöille. Teidän työnne 
on todella arvokasta, vaikka se 
ei ehkä aina siltä tunnukaan. 
Pyydän kirjoittajahenkilöstön 
esimiehiä suhtautumaan posi-
tiivisesti aikaresurssin kohden-
tamiseen tähän työhön kaiken 
kiireen keskellä.

Vuodenvaihteen lähestyessä 
on myös taas aika katsoa pei-
liin ja arvioida, mitä olemme 
saaneet aikaiseksi tänä vuon-
na. Monista merkittävistä asi-
oista pitää valita yksi asia, joka 
valitaan vuoden tykkimiesteok-
si. Kunnian ja todella hienon 
kiertopalkinnon lisäksi vuo-
den tykkimiesteko palkitaan 
Suomen kenttätykistön säätiön 
myöntämällä stipendillä. Otan 
mielelläni vastaan perusteltuja 
esityksiä. Meillä on mahdolli-
suus palkita hyviä suorituksia 
myös muun muassa tykkimies-
mitalein. Kannustankin tykis-
tön joukko-yksiköitä ja kilto-
ja tekemään esityksiä mitalien 
myöntämisestä. 

Työn ohessa pääsemme vie-
lä kerran juhlimaan itsenäisen 
Suomen tykistön 100-vuotis-
ta taivalta. Marraskuun alussa 

Karjalan tykistörykmentti juh-
listaa merkkipäiväänsä Kouvo-
lassa. Parhaat onnittelut Karja-
lan tykistörykmentille. Hienon 
juhlan valmistelua varjostaa yk-
si suru-uutinen. Pitkäaikainen 
Karjalan Tykistökillan vaikut-
taja ja aktiivinen reserviläinen 
Erkki Rika poistui keskuudes-
tamme elokuun alussa. Otan 
osaa suureen suruun ja toivotan 

voimia Erkin läheisille. Erkki 
oli Tykkimies isolla sydämellä.

Toivotan kaikille lukijoil-
lemme oikein hyvää syksyä. 
Nauttikaamme syksyn, toi-
von mukaan, raikkaista ke-
leistä.

Pasi Pasivirta
eversti 
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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)   

Tulikomentoja 3/2018 9



Kainuun Tykistö- ja Hei-
tinkilta vieraili Rovajärvellä 
toukokuussa Kainuun Tykis-
törykmentin vieraana. Isän-
tänä toimi viimeistä kertaa 
rykmentin komentaja evers-
tiluutnantti Marko Palokan-
gas, joka tätä luettaessa on jo 
aloittanut uuden kansanväli-
sen tehtävänsä. Kiltalaisia oli 
ehtinyt mukaan 14 henkeä 
puheenjohtaja Timo Härkö-
sen johdolla.

Aurinkoisessa kevätsääs-
sä tapahtuneen bussimatkan 
jälkeen saivat kiltalaiset aluk-
si lyhyen briefauksen harjoi-
tuksen pääpiirteisiin. Sen tar-

koituksena oli 600 sotilaan ja 
150 ajoneuvon voimin kehit-
tää joukkotuotettavien yksi-
köiden osaamista, joka mitat-
tiin myöhemmin kenttätykis-
tön pääharjoituksessa samoilla 
Rovajärven selkosilla. 

Kahden päivän aikana saa-
tiin erittäin hyvä kuva nyky-
aikaisen epäsuoran tulen jär-
jestelmän toiminnasta. Tu-
tustumiskohteina olivat niin 
tykistön kuin myös sekä ve-
dettävien että tela-alustaisten 
kranaatinheittimien tuliase-
matoiminta. Päätteeksi seu-
rattiin tulenjohtopaikalla tu-
len koossaoloa ja ammunnan 

Kainuun Tykistö- ja Heitinkilta vieraili 
Kainuun Tykistörykmentin harjoituksessa
ARTO OJANEN

tarkkuutta. Vierailun isän-
tä everstiluutnantti Palokan-
gas sai useasti pysähtyä kiit-
telemään varusmiehiä hyvistä 
suorituksista. Kokeneet kilta-
laiset saattoivat itsekin todeta, 
etteivät kehut tulleet aiheetta. 
Tästäkin oli vielä tarkoitus pa-
rantaa myöhemmin joukkojen 
”loppusodassa” Pohjoinen 18 
-harjoituksessa.

KaiPr:n nyt harjoittele-
vat joukkotuotettavat yksiköt 
kuuluivat alueelliseen tykis-
töön, joka taistelee hajautetus-
ti. Tällä kertaa oli tykit sijoi-
tettu yksittäin maastoon myös 
kovapanosammunnoissa tosin 

runsaasti lyhennetyin etäisyyk-
sin. Joskushan joudutaan har-
joitusteknisistä syistä sijoitta-
maan tykit lähelle toisiaan, jol-
loin hajautettuna toimiminen 
jää kokonaan pois. 

Päivän ammunnoista jää-
neet pölyt huuhdottiin iltai-
sin vierailun isännän johdol-
la Heinuvaaran saunalla. Kun 
kevätsääkin oli aurinkoinen ja 
lämmin, ei killan vierailu oi-
keastaan enää voinut onnistu-
neempi olla. Siitä sekä myös ai-
kaisemmasta runsaasta tuesta 
killalle lämpimät kiitokset ryk-
mentin komentajalle sekä hen-
kilökunnalle.  

Kiltalaiset seuraavat heitinjoukkueen ampuma-arvojen laskentaa.

  KrhTeka eli tela-ajoneuvon lavalle sijoitettu kranaatinheitin. Oikealla 
KaiTR:n komentaja evl Marko Palokangas.

Kiltalaiset 155 K83 -tykin ääressä. Kuvat: Arto Ojanen.
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Suomen puolustusvoimien so-
dan ajan suorituskyvyn perus-
tan muodostavat hyvin kou-
lutetut ja toimintakykyiset re-
serviläiset. Tutkimukset ovat 
tuoneet esille, että reserviläisil-
lä on hyvät psyykkiset voima-
varat, mutta vain puolet heistä 
on tarpeeksi hyvässä fyysisessä 
kunnossa. Vuoden 2015 tutki-
muksessa puolet reserviläisis-
tä saavutti kestävyyskunton-
sa osalta sijoituksensa mukai-
sen tavoitetason. Hieman yli 
puolella lihaskunto oli hyvä. 
Joka kymmenes reserviläinen 
oli fyysisesti heikossa kunnos-
sa ja joka kolmas oli ylipainoi-
nen. Vain joka kolmas harrasti 
terveytensä kannalta riittävästi 
vapaa-ajan liikuntaa. 

Reserviläisten fyysisen toi-
mintakyvyn ylläpidon kannal-
ta on tärkeää, että heitä kan-
nustetaan ylläpitämään fyy-
sistä kuntoaan, liikunta-aktii-
visuuttaan sekä terveyttään. 
Heidän poikkeusolojen osaa-
mista ja toimintakykyä kehi-
tetään puolustusvoimien jär-
jestämissä kertausharjoituk-
sissa sekä Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen järjestämäl-
lä vapaaehtoisella maanpuo-
lustuskoulutuksella. Maan-

Lisää liikettä – reserviläisten suorituskyky kuntoon

puolustuskoulutusyhdistys 
(MPK), Reserviläisurheiluliit-
to (RESUL) ja puolustusvoi-
mat ovat käynnistäneet yhtei-
sen Lisää Liikettä -hankkeen 
reserviläisten tehtäväkohtai-
sen fyysisen toimintakyvyn ja 
kunnon parantamiseksi. 

Säännöllinen toimintaky-
vyn seuranta on tärkeää niin 
Suomen puolustuskyvyn kuin 
kansaterveyden edistämisen 
kannalta. Reserviläisten tehtä-
väkohtaista fyysistä toiminta-
kykyä testaan nykyisin satun-
naisesti puolustusvoimien ker-
tausharjoituksissa ja MPK:n 
kuntotesteissä. Testauksen tu-
lisi kuitenkin olla järjestelmäl-
listä, jotta pystyttäisiin ylläpi-
tämään mahdollisimman reaa-
liaikainen tilannekuva reservi-
läisten toimintakyvystä. 

Hankkeen tavoitteena te-
hostaa reserviläisten tehtävä-
kohtaisen fyysisen toimintaky-
vyn testausta sekä luoda siihen 
liittyvä seurantajärjestelmä. Li-
säksi tavoitteena on lisätä re-
serviläisten vapaa-ajan liikun-
ta-aktiivisuutta sekä parantaa 
heidän fyysistä kuntoaan. Lisää 
liikettä -hanke tuo järjestelmäl-
lisyyttä ja tehoa tehtäväkohtai-
sen fyysisen toimintakyvyn tes-

taamiseen ja sen myötä testaus-
toiminnasta saadaan luotetta-
va järjestelmä. Osana hanketta 
koulutetaan kuntotestaajia ym-
päri Suomea ja kehitetään Tik-
ki-tietojärjestelmä kuntotesti-
tulosten tallentamiseksi jatkoa 
käyttöä varten. Tarkoituksena 
on, että mahdollisimman moni 
reserviläinen saadaan mukaan 
testausjärjestelmän piiriin.

Kuntotestien toteutukses-
ta vastaavat MPK:n koulutetut 
testaajat. Testitulokset kirjataan 
RESUL:n rakentamaan Tikki-
tietojärjestelmään, josta tiedot 
voidaan nähdä reaaliaikaises-
ti ja tarvittaessa siirtää puolus-
tusvoimien tietojärjestelmiin. 
Samalla reserviläisten toimin-
takyvystä taltioidaan luotetta-
vaa tietoa yhteiseen järjestel-
mään. Tietojärjestelmä tuottaa 
myös kyselyyn perustuvaa tie-
toa reserviläisten terveydestä. 
Kuntotestitietoja voidaan tar-
vittaessa hyödyntää myös puo-
lustusvoimien tutkimushank-
keissa, mutta niiden käsittelyyn 
tarvitaan reserviläisten henkilö-
kohtainen lupa. Tikki:in käyt-
täjäksi voi kirjautua osoitteessa 
https://tikki.fi /app.

MPK vastaa reserviläisten 
tehtäväkohtaisen fyysisen toi-

mintakyvyn ja kunnon kehit-
tämisestä järjestämällä fyysi-
sen koulutuksen harjoituksia 
ja liikuntatapahtumia, kuten 
esimerkiksi Kesäyön marssit ja 
erilaiset jotokset. Käytössä on 
myös puolustusvoimien Mars-
Mars-applikaatio, mikä on mo-
derni sosiaalisen median lii-
kuntapalvelu. Reserviläiset voi-
vat kirjata sinne liikuntatieto-
jaan sekä laatia henkilökohtai-
sia harjoitusohjelmia. Ohjelma 
on ladattavissa Android ja App-
le kaupoista.

Viimeaikaiset sodat ja ope-
raatiot ovat osoittaneet, että so-
dankäynnin fyysiset vaatimuk-
set eivät ole keventyneet vaan 
päinvastoin jopa kasvaneet. 
Operaatiot ovat siirtyneet met-
sistä asutuskeskuksiin sisältä-
en runsaasti fyysisesti vaativia 
spurtteja, fyysisiä ponnistuk-
sia ja kiipeämistä lisäkuorman 
kanssa. Teknologian lisäänty-
minen operaatioissa on yleises-
tä käsityksestä poiketen lisän-
nyt kannettavan taakan mää-
rää. Hyvä fyysisen ja henkinen 
kunto ovat siten reserviläisten 
toimintakyvyn kivijalka. Lisää 
Liikettä -hanke onkin yksi kei-
no vaikuttaa myönteisesti re-
serviläisten fyysiseen kuntoon 
ja liikunta-aktiivisuuteen. Tä-
män lisäksi reserviläisten tulisi 
harrastaa aktiivisesti vapaa-ajan 
liikuntaa. Nykysuositusten 
mukaan monipuolista liikun-
taa tulisi harrastaa 3-5 kertaa 
viikossa vähintään 30-45 mi-
nuuttia kerrallaan. 

Lisätietoja hankkeesta on saa-
tavilla MPK:n liikuntasivuilla. 

Matti Santtila
Maanpuolustuskoulutusyhdistys
liikuntapäällikkö, FT
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Lämpimänä elokuun 9. päivän aamu-
na toistakymmentä killan jäsentä ko-
koontui Linnan kasarmille. Matka 
suuntautui tällä kertaa Uudellemaalle, 
Lohjalle. Retken ensimmäinen koh-
de oli poikkeuksellinen, Tytyrin kai-
vos. Kaivostoiminta alkoi Lohjalla jo 
vuonna 1897 avolouhintana. Vuonna 
1956 toiminta siirtyi kokonaan maan 
alle. Kaivos on Suomen kolmanneksi 
suurin kalkkikaivos.  

Kaivoksen yhteydessä sijaitsee 
Tytyrin elämyskaivos. Se sijaitsee 
110-tasolla, käytännössä 80 metrin 
syvyydessä Lohjan alla. Sinne kulje-
taan Kone-yhtiön valmistamalla Suo-
men nopeimmalla yleisön käytössä 
olevalla henkilöhissillä. Hissi liikkuu 
10 m/s.  Kone-yhtiö käyttää myös kai-
voksen ensimmäistä pystysuoraa kui-
lua testilaboratoriona, jossa testataan 
moderneja pilvenpiirtäjähissejä.

Elämyskaivoksessa on kaivosmu-
seo, jonka pysyvä näyttely esittelee 
kaivostyön historiaa. Geologian tutki-
muskeskuksen näyttely esittelee Suo-
men kallioperää. 

Oppaanamme toimi entinen Fin-
nairin lentokapteeni Ilpo Vehkamä-

ki. Saimme erittäin perusteellisen  esi-
tyksen Suomen kaivostyön historiasta 
ja Suomen kallioperän muodostumi-
sesta. Opaskierros päättyi hienoon va-
lo- ja musiikkiesitykseen, jossa taustal-
la soi Edvard Griegin vuorenpeikko-
jen tanssi.

Maanpäälle päästyämme suunta-
simme Lohjan Golf-klubille syömään. 
Suomalaisia perinteitä kunnioitetaan 
näköjään golfpiireissäkin. Torstai päi-
vä ja ruokalistalla oli muun muassa 
hernekeittoa.

Ruokailun jälkeen matka jatkui 
kohti Kaarteen Sotamuseota. Paikka 
oli ennalta tuntematon kaikille muka-
na olleille. Jännittyneenä odotin mitä 
tuleman pitää. Saavuttuamme museon 
massiiviselle rautaportille soitin mu-
seolle olevamme portin takana. Port-
ti avautui, ajoimme noin 300 metriä 
ja eteemme avautui itämaisia patsaita, 
suihkulähteitä ja ”huvimajoja.” Park-
kipaikalta oli opasteet kohti valtavaa 
valkotiilistä omakotitaloa. Pihalla mei-
tä oli vastassa talon isäntä Kalervo, hä-
nen vaimonsa Teija ja oppaamme evl, 
res Juhani Hannuksela.

Museon yleisesittelyn jälkeen saim-

me heti tutustua museon arvokkaim-
paan esineeseen. Vitriinissä oli Man-
nerheim-ristin ritari nro 69, lentäjä-
ässän, Lauri Nissisen risti ja hänen 
kunniamerkkinsä.

Talon alakertaan oli rakennettu 
muun muassa Lotta-kanttiini, juoksu-
hauta, pommisuoja, korsu ja koneki-
vääripesäke. Loistavat ääniefektit täy-
densivät näyttelyä. Esineistö (n. 3000) 
oli kattava läpileikkaus koko sotien 
ajalta.

Kalervo Kaarre sanoo, että kotimu-
seo on kunnianosoitus itsenäisyytem-
me säilyttämisen puolesta taistelleille 
sotiemme veteraaneille sekä muistutus 
Suomen kunniakkaan historian perin-
teen vaalimiselle.

Teija Kaarteen harrastukseen, 
mosaiikkitöihin, pääsimme tutustu-
maan kierroksen päätteeksi. Teija oli 
tehnyt mitä upeampia mosaiikkitöi-
tä, joita hän esitteli seurueellemme. 
Lisäksi hän harrastaa ikonimaalausta. 
Maalaukset olivat nähtävillä varta vas-
ten rakennetussa tsasounassa.

Kiitettyämme saamastamme erit-
täin sydämellisestä vieraanvaraisuudes-
ta lähdimme kohti Hämettä.  

Jääkäritykistön Killan 
kesäretki Lohjalle
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ILKKA VAHTOKARI

Autonkuljettajamme otti meistä ryhmäkuvan Kaarteen sotamuseon 
pihamaalla. Kuvassa kanssamme ovat  myös Teija ja Kalervo Kaarre 
sekä oppaanamme toiminut everstiluutnantti res Juhani Hannuksela.
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Tytyrin kaivoksella oppaanamme toimi entinen Finnairin lentokapteeni 
Ilpo Vehkamäki. 

Tytyrin elämyskaivos sijaitsee 80 metrin syvyydessä.

Kaarteen sotamuseon Lotta-kahvila. Tiskin takana talon isäntä Kalervo 
Kaarre, oikealla oppaamme everstiluutnantti res Juhani Hannuksela.

Mannerheim-ristin ritari nro 69, lentäjä-ässän, Lauri Nissisen Manner-
heimristi ja hänen kunniamerkkinsä ovat museon kokoelman helmiä. 
Kalervo Kaarre esittelee kaapin alaosassa olevaa pienoismallidio-
raamaa, jossa kahta Suomen tunnuksissa olevaa Messerschmitt 
Bf109-G2-hävittäjää valmistellaan torjuntalennolle.
.

Osoite: 
Museo Militaria, Tykkihalli, 
Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna

Pyhän Barbaran ilta
4.12.2018

Museo Militarian tykkihallissa Museo Militarian tykkihallissa 
Hämeenlinnassa Linnankasarmilla Hämeenlinnassa Linnankasarmilla 

klo 18.00- 21.00klo 18.00- 21.00

Kutsumme kaikki kenttätykistökiltojen jäsenet Kutsumme kaikki kenttätykistökiltojen jäsenet 
tervetulleeksi juhlimaan tykistön suojelus-tervetulleeksi juhlimaan tykistön suojelus-
pyhimystä Pyhää Barbaraa perinteiseen pyhimystä Pyhää Barbaraa perinteiseen 

tykistökaupunkiin ja omaan aselajimuseoomme tykistökaupunkiin ja omaan aselajimuseoomme 
Hämeenlinnaan.Hämeenlinnaan.

Ilmoittautumiset viimeistään 20.11. mennessä Ilmoittautumiset viimeistään 20.11. mennessä 
maksamalla 40 euroa Jääkäritykistön Killan maksamalla 40 euroa Jääkäritykistön Killan 

tilille FI63 4260 0010 2237 48. tilille FI63 4260 0010 2237 48. 
Viestikenttään oma nimi.Viestikenttään oma nimi.

Juhla toteutuu, jos määräpäivään mennessä Juhla toteutuu, jos määräpäivään mennessä 
ilmoittautuneita on 40 henkilöä.ilmoittautuneita on 40 henkilöä.

Tiedustelut ja ilmoitukset ruoka-allergioista Tiedustelut ja ilmoitukset ruoka-allergioista 
killan sihteerille Juhani Sunille killan sihteerille Juhani Sunille 

juhani.suni@gmail.com tai 044 047 8602.juhani.suni@gmail.com tai 044 047 8602.
Illalliskortti sisältää illallisen buffet pöydästä ja Illalliskortti sisältää illallisen buffet pöydästä ja 

mahdollisuuden tutustua Museo Militarian mahdollisuuden tutustua Museo Militarian 
perusnäyttelyyn klo 17.00 alkaen.perusnäyttelyyn klo 17.00 alkaen.

Tumma puku, paraatipuku ja isot kunniamerkit Tumma puku, paraatipuku ja isot kunniamerkit 

 Jääkäritykistön Kilta ry 
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Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta 
vieraili alkukesällä Rovajärvel-
lä Pohjoinen 18 -harjoituksessa. 
Kymmenkunta kiltalaista käsit-
täneen osaston automatka hal-
ki eteläisen Suomen alkoi joi-
denkin osalta jo aamuvarhaisel-
la, jotta illaksi ehdittiin aikai-
semmista Rovajärvi-retkistä tu-
tuksi tulleeseen Raajärven kai-
voskylän majapaikkaan.

Ensimmäisenä vierailukoh-
teena oli Kainuun prikaatin 
130 K 54 -patteriston tuliase-
mat, joiden miehistönä oli-
vat tällä kertaa Aliupseerikou-
lun oppilaat. Tämä kalusto on 
varsin raskas liikuteltava, kuten 
monet lukijatkin muistavat. Ei 
ollut siten ihme, että varusmie-
het kertoivat leirin olleen hyvin 
vaativa – varsinkin, kun am-
muttavia kranaattejakin oli ol-
lut runsaasti käytettävissä. Vii-
me vuosisadalta huomattavas-
ti lyhentynyt leirin kokonais-
pituus osaltaan pakottaa hyvin 

tiiviiseen toimintaan. Onneksi 
kesän helteet eivät vielä olleet 
alkaneet. 

Toisena kohteena saivat kil-
talaiset tutustua Logistiikka-
pataljoonan toimintaan Vene-
vaaran varikolla. Tämä paik-
kahan sijaitsee ampumakentän 
eteläpuolella lähellä Misin ase-
maa. Oudontuntuinen nyky-
ajan käsite logistiikka tarkoit-
taa sotilaille entistä huoltoa: 
ampumatarvike-, elintarvike- 
ym. täydentämistä sekä aseiden 
ja kuljetuskaluston huoltoa eli 
nykykäsittein ylläpitoa. Nä-
mä toiminnot pyörivät sodan 
ajan armeijassamme lähes yk-
sinomaan reserviläisvoimin. Jo 
paikalle saavuttaessa kävi myös 
ilmi, kuinka hajautettu taistelu 
edellyttää myös huoltolaitoksil-
ta tehokkaan oman toiminnan 
suojaamisen. Tästä harvemmin 
nähdystä toimialasta saatiinkin 
erittäin hyvä kuva reserviläisten 
esittelemänä.

Toisena vierailupäivänä oli 
ohjelmassa perinteinen pää-
tösammunta, jolloin kaikki lei-
rin tykit sekä raketin- ja kra-
naatinheittimet ampuvat sa-
malle maalialueelle. Tämä osio 

sujui tutun täsmällisesti ja te-
hokkaasti. Aina komeaa kat-
seltavaa vaikka onkin useim-
mille tullut tutuksi jo vuosi-
kymmeniä! Mutta jotain ihan 
uuttakin saivat kiltalaiset näh-

Etelä-Pohjanmaan kiltalaiset 
Rovajärven harjoitusmaisemissa
ARTO OJANEN

Tuli koossa.

KaiTR:n tulenjohtoryhmä.KaiTR:n tulenjohtoryhmä.
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dä. Ilmavoimien Hornetit pudot-
tivat kolme kappaletta täsmäaseita, 
JDAM-liitopommeja. Nämä ovat 
tavallisia 450 kg lentopommeja, 
joihin on lisätty ohjaussiivekkeet 
sekä GPS-paikannuslaite. Tulok-
sena on hyvin edullinen täsmäase. 
Sellaiseksi se myös osoittautui, sil-
lä kaikki kolme pommia lensivät 
suoraan maaliin. Yksi tosin jäi tun-
temattomasta syystä räjähtämättä. 
Tämä oli tiettävästi ensimmäinen 
kerta, kun Ilmavoimat esitteli täs-
mäaseita julkisesti kovapanosam-
munnoissa.

Tutusta Rovajärvi-ohjelmistos-
ta poikkesi myös panssarintorjun-
taohjusammunta. Kaksi ohjusta 
ammuttiin, ja ne molemmat osui-
vat maalina toimineeseen vanhaan 
T55-vaunuun.

Onnistuneen vierailun jälkeen 
oli aika taas suunnata kohti ete-
lää puheenjohtaja Seppo Rinta-
Hoiskan johdolla. Kiltalaiset kiit-
tävät lämpimästi kaikkia isäntiä, 
reserviläisiä sekä varusmiehiä.

Paluumatkalla oli aikaa tutus-
tua myös Lapin sodan maisemiin. 
Enemmänkin kiltaveljiä tai mui-
ta kiinnostuneita tykkimiehiä oli-
si mukaan mahtunut. Ehkä sitten 
seuraavalla kiltaretkellä joukko on 
vielä lukuisampi, toivoi puheen-
johtaja Rinta-Hoiska.  

Kranatteja sekä panoksia valmis-
tellaan ammuntaan.

Tieto on valtaa, on englantilainen fi loso-
fi  Sir Francis Bacon sanonut. Esimerkke-
jä tästä on runsaasti. Esimerkiksi Vanhas-
sa Testamentissa on kertomus Davidista 
ja Goljatista. David oli pieni ja voimiltaan 
vähäinen, mutta hänellä oli tietoa ja taitoa 
lingon käsittelyssä. Tuon taidon avulla hän 
pystyi keskittämään voimavaransa täsmälli-
sesti ja kohta oli Goljat kukistettu. 

Kun Suomi talvisodassa piti pintansa 
suurvaltaa vastaan, hehkutettiin saavutusta 
USA:n valtalehdistössä viikosta toiseen etu-
sivun uutisina. Näkyipä tässä silloin vertauk-
sia Davidin ja Goljatin kamppailuun. Oliko 
tuolloin kyse tiedosta ja osaamisesta vai sit-
keydestä ja peräänantamattomuudesta? 

Komentajalla on vastuu tuhannesta kilo-
metristä välillä korpistakin rintamaosuutta. 
Jos hän ei tiedä, mistä vihollinen hyökkää, 
hän joutuu jakamaan rajalliset joukkonsa 
harvaksi ketjuksi, joka on helposti murret-
tavissa. Mutta jos komentaja saa tietää, mis-
tä ja milloin vastapuoli rynnäköi, niin hän 
voi keskittää voimavaransa oikeaan kohtaan 
lyöden voittoisasti tunkeutujan. Mutta en-
täpä, jos vihollinen hämää, levittää siis di-
sinformaatiota?

Informaatiovaikuttaminen on synonyy-
mi informaatiosodankäynnille, jossa tavoit-
teena on aseellisen voiman sijasta vaikutta-
maan kohteeseen sisältäpäin. Tässä voidaan 
käyttää hyväksi yhteisössä tai yhteiskunnas-
sa olevia ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Sosi-
aalinen media on avannut aivan uusia mah-
dollisuuksia kansalaismielipiteen muokkaa-
miseen. On vaikeaa tietää, missä rintama-
linjat tällaisessa vaikuttamisessa menevät. 
Tosiasiassa hyvinkin vakaa yhteiskunta voi 
murtua nopeasti, jos olosuhteet siihen ovat 
otolliset. Esimerkiksi Jugoslavia, joka pirs-
toutui ja ajautui sisällissotaan Titon kuole-
man jälkeen. Mikään maa tai yhteiskunta ei 
ole murtumaton, vaan vakautta täytyy ra-
kentaa ja ylläpitää jatkuvasti. Eräs kulma-
kivi tähän on korkea maanpuolustustahto, 
jonka eteen myös maanpuolustustyötä teke-
vät yhdistykset toimivat.

Informaatiovaikuttamisen perinteet 
juontavat tuhansien vuosien taakse. Kiina-
laisen Sun Tzun mukaan sodankäynnissä 
perimmäisenä tavoitteena on sodan voitta-
minen ilman taistelua. Niin amerikkalaises-
sa kuin venäläisessäkin sotataidossa laaja hä-
mäys on aina sotasuunnitelmien keskiössä.

Digitaalisessa maailmassa informaatio, 
oli se sitten sen hankintaa, arviointia tai kä-
sittelyä, näyttelee entistä merkittävämpää 

roolia elämässämme. Ympärillämme on li-
sääntyvästi myös virheellistä ja tarkoituksel-
lisesti harhaan johtavaa informaatiota. Nä-
mä eivät liity pelkästään sotilaallisiin toi-
miin ja tavoitteisiin. Hämäävää tietoa jae-
taan niin liike-elämässä kuin kotimaisessa 
ja kansainvälisessä politiikassa.  Eikä infor-
maatiovaikuttaminen ole edes aina väärää 
tai vääristeltyä tietoa. Se voi olla myös va-
littua oikeaa tietoa hyvin valittuina hetkinä. 
Kaiken lisäksi informaatiovaikuttaminen 
voi olla jotakin sellaista, mitä emme edes 
ajattele informaatioksi.

Informaatiovaikuttaminen on helppoa ja 
nopeaa, se ei tunne valtioiden rajoja, etäi-
syyksiä, aikaa tai paikkaa ja on lisäksi äärim-
mäisen kustannustehokasta. Tietoa on pal-
jon ja helposti saatavilla ja tiedon alkuperää 
tai luotettavuutta joudutaan yhä useammin 
kyseenalaistamaan. Kansalaisten moniluku-
taidon kehittäminen onkin merkittävä ris-
kien ennakoinnin ja varautumisen keino. 
Entisten tietolähteiden, kuten tv-uutisten ja 
sanomalehtien, sijaan etenkin nuoret ihmi-
set saavat tietonsa suoratoistopalvelujen ja 
sosiaalisen median kautta. 

Voidaankin kysyä, että kuka hallitsee näi-
tä alustoja ja kenen totuutta ne välittävät?

Monilukutaito merkitsee kykyä arvioida 
lähteiden luotettavuutta ja käytettävyyttä, 
sekä vertailla eri lähteiden tietoa objektiivi-
sesti ennen tiedon hyödyntämistä päätök-
sentekoon tai toimintaan. Kiinnitä monilu-
kutaitoon huomiota, kun seuraavan kerran 
haet tietoa Internetistä. Arvioi, onko löytä-
mäsi tieto oikeaa vai väärää. 

Raimo Ojala
kyberturvallisuuskouluttaja
MPK Hämeen maanpuolustuspiiri

 Oikeaa ja väärää tietoa
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Satakunnan tykistörykmentti 
vietti 224:ttä perinnepäivään-
sä Niinisalossa 22. toukokuu-
ta juuri ennen joukkojen siir-
tymistä Rovajärven harjoitus-
maastoihin. Varuskuntara-
vintola Falkonetissa järjeste-
tyn pienimuotoisen mutta ar-
vokkaan juhlan juonsi majuri 
Kimmo Papinaho.  

Rykmentin lipun saavut-
tua juhlaan kajautti Pohjan-
maan maanpuolustussoit-
tokunta tuttuakin tutum-
man tykistön kunniamars-
sin: Kahdeksan tuuman ka-
nuunan. Juhlan tervehdyspu-
heen piti rykmentin komen-
taja, everstiluutnantti Antti 
Pirinen. Komentaja Pirinen 
kertoi puheessaan tärkeistä 
rykmentin perinteistä, jotka 
lähtevät Kuninkaallisen Suo-
men tykistörykmentin pe-
rustamispäivästä 26.5.1794. 
Tuolloin Kaarle-herttua, jo-
ka Kustaa III:n kuoleman 
jälkeen hoiti valtakunnan asi-
oita, allekirjoitti määräyksen, 
jolla Kuninkaallinen Tykis-
törykmentti jaettiin neljään 
itsenäiseen Kuninkaalliseen 
Tykistörykmenttiin: Svean, 
Suomen, Götan ja Venden 
tykistörykmentit. Suomen 
Tykistörykmentti toimi useil-
la paikkakunnilla pääpaikan 
ollessa Helsingissä. Siellä si-
jaitsi rykmentin esikunta ja 
seitsemän tykistökomppa-
niaa kymmenestä. Pirinen 
toi esiin, että rykmentillä oli 
merkittävä rooli muun mu-
assa Koljonvirran taistelussa, 
jossa torjuttiin ylivoimainen 
venäläisten hyökkäys taitavan 
sotapäällikön, eversti Johan 
August Sandelsin johdolla. 

Rykmentin perinteet jat-
kuvat vuonna 1918 perustet-
tuun KTR I:seen, joka kun-
nostautui vapaus- ja jatkoso-
dassa. Vapaussodan ansioista 
valtionhoitaja Mannerheim 
myönsi rykmentille Vapau-

Satakunnan tykistörykmentti 
juhli perinteitään

SIRKKA OJALA
denristin, vaikka KTR 1 -ni-
mistä joukkoa ei vapaussodas-
sa varsinaisesti ollutkaan. Ris-
ti myönnettiinkin rykmentil-
le koko tykistön saavutuksis-
ta. Tuota vapaudenristiä ryk-
mentti kantaa edelleen lip-
punsa kärjessä.  Pirinen toi 
myös esiin, että nykyinen ni-

mi Satakunnan tykistöryk-
mentti on ollut käytössä rei-
lut 61 vuotta. 

Tänä päivänä alkuperäisen 
Kuninkaallisen Tykistöryk-
mentin perinteitä vaalimassa 
on enää Satakunnan tykistö-
rykmentti, koska Ruotsi lak-
kautti viimeisen Venden ty-

kistörykmentin vuonna 2000 
omien puolustusvoimiensa 
alasajon yhteydessä.  

Juhlassa jaettiin myös mo-
nia palkintoja ja huomion-
osoituksia kiitoksena henki-
lölle hyvin tehdystä työstä ty-
kistön ja koko Suomen Puo-
lustusvoimien hyväksi.  

Tykkimiesmitalilla soljen kera palkitut oik. yliluutnantti Jani Laine, vääpeli Joni Wallin, vääpeli Janne 
Lehtisaari, kapteeni Jyrki Vehkamäki sekä majuri Kimmo Papinaho. Palkintoja jakamassa oli rykmentin 
komentaja, everstiluutnantti Antti Pirinen.

Pohjanmaan maanpuolustussoittokuntaa johti kapteeni Sami Salmivuori. Soittokunta esitti juhlassa myös 
Jääkärimarssin sekä perinteisen Rautapatterin marssin.
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PARAS URHEILUYKSIKKÖ: 
2. patteri

PARAS ATT-YKSIKKÖ: 
1. patteri

VUODEN KOULUTTAJA: 
Vääpeli Joni Wallin

TYKKIMIESMITALI 
SOLJEN KERA:
Majuri Kimmo Papinaho
Kapteeni Jyrki Vehkamäki
Yliluutnantti Jani Laine
Vääpeli Janne Lehtisaari
Vääpeli Joni Wallin

SUOMEN KT-SÄÄTIÖN 
PRONSSINEN PLAKETTI:
Kapteeni Lau ri Lehtinen
Luutnantti Matti Peltomäki

SATTR:n perinnepäivän 2018 palkitsemisia

Luutnantti Jukka Paulamäki
Vääpeli Tuomo Katajainen
SATTR:n pienoislippu:
Kapteeni Tapio Vähätalo

SATAKUNNAN 
TYKISTÖRISTI:
Luutnantti Jaska Koskinen
Luutnantti Jukka Paulamäki
Luutnantti Matti Peltomäki
Luutnantti Juho Virtanen

VIESTIRISTI: 
Vääpeli Mikko Kulmala

Lisäksi henkilöstöä palkittiin 
mm. Porin prikaatin komentajan 
myöntämillä Porilaisristeillä sekä 
SATTR:n yksikköviireillä, 
ja pöytästandaareilla.

Pohjankankaan Tykistökillasta juhlaan osallistuivat mm. Vammalan 
Seudun Tykistökillan puheenjohtaja Matti Niemi, joka keskustelee 
kuvassa rykmentin komentajan, everstiluutnantti Antti Pirisen kanssa. 
Taka-alalla kuvassa myös Pohjankankaan Tykistökillan puheenjohtaja 
Kalevi Virtanen. 

Vuoden kouluttajan palkinnon pokkasi vääpeli Joni Wallin. Palkinnon 
luovutti rykmentin komentaja, everstiluutnantti Pirinen.

Verkkolehti Uusi Suomen jul -
kaiseman uutisen mukaan 
Suomen ja Ruotsin tiivistyvä 
kansainvälinen puolustus-
yhteistyö Naton ja länsimai-
den kanssa ärsyttää Venäjää. 
Lehti viittaa raporttiin, jon-
ka on kirjoittanut sotilas-
professori, everstiluutnantti 
Petteri Lalu Maanpuolustus-
korkeakoulusta.

Lalun mukaan Venäjän suh-
tautuminen Suomen län-

tiseen puolustusyhteistyöhön 
on muuttunut. Kun aiemmin 
Venäjä on uhannut vastatoi-
milla siinä tapauksessa, että 
Suomi liittyisi puolustusliitto 
Natoon, on vastatoimien uh-
ka nyt laajentunut koskemaan 
jäsenyyden lisäksi myös puo-
lustusyhteistyön tiivistymistä. 
Lalun mukaan on selvää, että 
Suomen ja Ruotsin läheinen 
puolustusyhteistyö ja kansal-

lisen puolustuksen harjoittelu 
ärsyttävät Venäjän poliittista ja 
sotilaallista johtoa.

– Tällainen lähestymistapa 
on seurausta venäläisestä dia-
lektiikkaan perustuvasta nolla-
summapelistä. Omaa sotilaal-
lista turvallisuutta tavoitellaan 
kaikilla keinoilla ja siinä paras 
saavutus on tietysti vastapuo-
len alistuminen taisteluja käy-
mättä, Lalu kirjoittaa.

Myös Ulkopoliittisen ins-
tituutin vanhempi tutkija 
Charly Salonius-Pasternak 
katsoo, että Suomi on nyt 
käytännössä sotilaallisesti liit-
toutunut länteen. Tähän ase-
man muutokseen, jonka ta-
kana on sekä EU-jäsenyys et-
tä kahdenväliset puolustusyh-
teistyön sopimukset Yhdys-
valtain, Britannian ja Ruotsin 
kanssa, on viitannut julkises-
ti myös presidentti Sauli Nii-
nistö.

Venäjää ärsyttää sotilaallinen 
yhteistyö pohjoismaissa

Verkkosivujensa julkaisun 
mukaan Puolustusvoimat 
osallistuu Naton kumppa-
nuustoimintaan ja yhteis-
työhön. Yhteistyön keskei-
nen tavoite on sotilaallisen 
suoritus- ja yhteistoiminta-
kyvyn kehittäminen kansal-
lisen puolustuksen ja kan-
sainvälisen kriisinhallinnan 
tarpeita varten.

Yhteistyön sotilaallisia pai-
nopistealueita ovat Naton 

koulutus- ja harjoitustoimin-
taan osallistuminen sekä tie-
donvaihto ja yhteisen tilanne-
tietoisuuden kehittäminen.

Suomi on osallistunut Na-
ton rauhankumppanuusyh-
teistyöhön vuodesta 1994 al-
kaen. Suomi on ollut myös 
Euroatlanttisen kumppanuus-
neuvoston (Euroatlantic Part-
nership Council eli EAPC) jä-
sen vuodesta 1997.

Suomi kutsuttiin edistynee-
nä kumppanimaana mukaan 

Suomi osallistuu yhteistyöhön 
kansallisista lähtökohdistaan 

Naton laajennettujen mahdol-
lisuuksien kumppanuusyhteis-
työhön (Enhanced Opportuni-
ties Program eli EOP) vuonna 
2014. Tämä on Suomelle hyö-
dyllinen mahdollisuus Nato-
suhteen ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi.

Naton koulutustilaisuuk-
siin ja seminaareihin sekä yh-
teisiin harjoituksiin Suomi 
osallistuu kansallisista lähtö-
kohdistaan. Koulutus- ja har-
joitusyhteistyön painopiste on 
vaativissa harjoituksissa. Vuo-
sittain Suomi on mukana noin 
kahdessa sadassa koulutusta-
pahtumassa ja 15–20 harjoi-
tuksessa.

Suomi edistää tiedonvaih-
toa Naton kanssa turvallisuu-
sympäristön tilanteesta ja soti-
laallisesta varautumisesta. Li-
sääntynyt tiedonvaihto ja yh-
teinen tilannetietoisuus Itä-
meren alueella lisää vakautta ja 
parantaa sotilaallisen toimin-
nan ennakoitavuutta alueella.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös loppuvuoden 2018 merkkipäivät, merkkipäiviin 
tulleet muutokset ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen 
seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com tai 
mp 0440 478 602.

Numeron 4/2018 aineistopäivä on 23.10.2018 ja ilmestymisviikko 49 (4.12.2018). 

Tykkimiehet ry

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.

Yhdistyksen syyskokous pidetään la 
17.11.2018 klo 12.00 alkaen Hämeen-
linnassa. Kokouspaikkana Museo Mi-
litaria.

Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppelin-
katu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp 050 
325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Pertti Yrjölä Suomen kasarmin 
katu 7 B 2, 13100 Hämeenlinna, mp 040 
938 1696, pertti.yrjola(at)gmail.com  Yh-
distyksen internetsivut: 
www.tykkimiehet.fi 
Pankkiyhteys: 
NORDEA FI98 2124 1800 0110 53

Suomen 
Kenttätykistön 
Säätiö 

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

Kenttätykistökerho 
ry ja Uudenmaan 
tykistökilta ry

Tulevaa toimintaa:
20.11. Kenttätykistökerhon ja Uuden-
maan Tykistökillan vuosikokoukset 

KOKOUSKUTSU 
20.11.2018 kello 18:00 alkaen pide-
tään Kenttätykistökerho ry:n vuosiko-
kous ja välittömästi tämän jälkeen Uu-
denmaan Tykistökilta ry:n vuosikokous  
maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa 
osoitteessa Döbelninkatu 2.  
Kokouksissa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. 
Tervetuloa.  
Yhdistysten hallitus

Toimihenkilöt: 
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt vuonna 2018: 
Aki Mäkirinta - PJ puheenjohtaja(at)kt-
kerho.fi , Puh: 0400 805 124, Oskari Ma-
tilainen - VPJ, Janne Hänninen- Sih-
teeri sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick Hjelt 
- rahastonhoitaja, Jere Portter - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä 
Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Ennakkotietoa JTR Killan 60-vuotis-
juhlasta
Jääkäritykistön Kilta juhlistaa 60 vuoden 
merkkipaaluaan 15. joulukuuta 2018 Hä-
meenlinnan Raatihuoneella. Kaikki killan 
jäsenet toivotetaan tervetulleiksi juhlaan.  
Kello 13.00 - 14.00 kahvitarjoilu. Varsi-
nainen päiväjuhla alkaa juhlasalissa kel-
lo 14.00. Tarkemmat tiedot joulukuus-
sa ilmestyvässä Tulikomentoja -lehdessä 
4/2018.
Killan hallitus

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-
ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 044 
0478 602, juhani.suni(at)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönka-
tu 12, 33580 Tampere, mp 050 3688460 
sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Kilta löytyy 

myös facebookista, käy tykkäämässä! 
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, varapuheenjoh-
taja Jukka Räisänen mp 050 030 7744, 
jukka.raisanen(at)luukku.com, jäsensih-
teeri Ville Tuovinen, vtuovi(at)gmail.
com. rahastonhoitaja Tapio Räisänen, 
mp 0400218192, tapio.vaisanen(at)upm-
kymmene.com

Killan sähköposti: 
kaithkilta(at)gmail.com, 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tulevaa toimintaa:
Syyskokous ja Karjalan tykistörykmen-
tin perinnepäivä 2.11. 
Syyskokous pidetään Kouvolan Upsee-
rikerholla 2.11. klo 10.00. Kahvitarjoilu 
klo 9.30 alkaen. Kokouksen jälkeen kai-
killa halukkailla on mahdollisuus seurata 
Karjalan tykistörykmentin 100-vuotispe-
rinnepäivän ohjelmaa Kasarminmäellä, 
jossa paraatikatselmus ja ohimarssi. Sen 
jälkeen siirrytään päiväjuhlaa Kouvolan 
kaupungintalolla. 

KOKOUSKUTSU
Syyskokous Kouvolan Upseerikerholla, 
osoite Upseeritie 5 Kouvola, perjantai-
na 2.11.2018 klo 10.00. Kokouksessa 
ovat esillä sääntömääräiset syyskokous-
asiat. Kokouksen jälkeen jatketaan ryk-
mentin perinnepäivän ohjelmalla. 
Ilmoittautumiset 26.10. mennessä, pu-
helimitse numeroon 0299 431309.
Tummapuku ja kunniamerkit
Tervetuloa
Hallitus
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Vierailu tykistön ja heittimistön ampu-
ma- ja tulenkäyttöharjoitukseen 27.10.
Kiltalaisilla on mahdollisuus tutustua am-
puma- ja tulenkäyttöharjoitukseen Pahka-
järvellä lauantaina 27.10. Kokoonnumme 
pääportin pysäköintialueella klo 10.00, 
josta bussikuljetus Pahkajärvelle. Tilaisuus 
päättyy klo 16.00 mennessä.
Ilmoittautumiset 22.10. mennessä sähkö-
postitse pj(at)karjalantykistokilta.fi  
tai puhelimitse 040 5892341.

Varapuheenjohtaja Erkki Rika on kuollut
Killan pitkäaikainen hallituksen jäsen ja 
varapuheenjohtaja Erkki Rika kuoli sai-
rauden murtamana 13.8.2018. Erkki oli 
erittäin aktiivinen ja pidetty kiltalainen 
ja mukana suurella sydämellä vapaaehtoi-
sessa maanpuolustustyössä toimien vuo-
sikymmenien aikana monissa tehtävissä 
myös reserviläisjärjestössä. Hän oli synty-
nyt 2.3.1950. Sotilasarvoltaan hän oli yli-
vääpeli (res). Karjalan Tykistökilta kunni-
oittaa Erkin muistoa ja suree hyväntuuli-
sen kiltaveljen menetystä.

Kilta Facebookissa 
Karjalan Tykistökilta löytyy nyt myös Fa-
cebookista. Käy katsomassa ja tykkäämäs-
sä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts 

Tietoa tulevista tapahtumista
Tulevista tapahtumista lisää tietoa Karja-
lan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja –
lehdissä sekä killan kotisivuilla osoitteessa 
www.karjalantykistokilta.fi  

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteita voi tiedustella myös halli-
tuksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Yleissihtee-
ri Sini Timonen, mp 040 755 0575, 
yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.fi , Jä-
sensihteeri Maija Leskinen, Haukjärven-
tie 96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi . Taloudenhoita-
ja Olli Pasila, Varastovastaava Hilla Pu-
hakka. Hallituksen muut jäsenet Annii-
na Kajander, Tuomas Kola ja Timo Rin-
tanen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hämeen-
katu 7 A 11, 15110 Lahti, mp 040 5577 
269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Varapu-
heenjohtaja Juha Tarnanen, Vesijärven-
katu 52 A 6, 15140 Lahti, kultatyo(at)
tarnanen.inet.fi  . Sihteeri: Olli Eerola, 
Maitotie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäkatu 
27, 15900 Lahti, mp 040 5750 772, 
pentti.korpimies(at)phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Ku-
ningattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, 
ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

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

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

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

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-Laa-
nilantie 5 B 9, 90500 Oulu, pk (08) 5566 
551. raimo.nurmela(at)mail.suomi.net

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Pauli Kärkkäinen 040-
5736254, pauliokarkkainen(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-
mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Jarmo Palkia, Ota-
vankatu 16 A 1 11130 Riihimäki,
jarmo.palkia(at)gmail.com .
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta 
www.riihitykki.fi  

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

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

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Tulevaa toim intaa:

POHJANKANKAAN TYKISTÖKIL-
TA RY:N VUOSIPÄIVÄ JA SYYS-
KOKOUS NIINISALOSSA VARUS-
KUNTARAVINTOLA FALKONE-
TISSA LAUANTAINA 20.10.2018
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n vuo-
sipäivää vietetään perinteisin menoin 
Niinisalossa lauantaina 20. päivänä lo-
kakuuta.
Tilaisuus alkaa seppeleenlaskulla Talvi-
sodan muistomerkillä klo 11.30.
Omakustanteinen lounas hintaan 15 
€/hlö on tarjolla varuskuntaravintola 
Falkonetissa klo 12.00 alkaen.
Vuosipäivän tilaisuus alkaa klo 13.00. 
Juhlapuheen pitää Porin prikaatin ko-
mentaja eversti Mika Kalliomaa.
Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu.
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n syys-
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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

kokous alkaa kahvitarjoilun jälkeen n. 
klo 14.30.
Tumma puku, kunniamerkit
TERVETULOA!
Huom! Lounaan vuoksi kokoukseen 
osallistujia pyydetään ilmoittautu-
maan jäsenkilloittain pääkillan sihtee-
rille 6.10.2018 mennessä osoitteeseen 
tuomas.h.j(at)gmail.com 

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Pe-
räalhontie 25, 29350 Palus, mp. 044 
2100 572, kalevi.virtanen(at)dnainter-
net.net. Varapuheenjohtaja Pauli Huhta-
maa, Silmäkkeentie 9, 38720 Vihteljärvi, 
mpt 040 199 4220, mpk 044 578 7045, 
pauli.huhtamaa(at)sataedu.fi  . Sihteeri (vt) 
Tuomas Rantala, Välimaankatu 1-5 D 
57, 33500 Tampere, mp 050 378 7111, 
tuomas.h.j(at)gmail.com. Taloudenhoita-
ja Pertti Onniselkä, Aarnintie 26, 28370 
Pori, mp 0500 590 409, pertti.onniselka(at)
happyback.fi . Tiedottaja Sirkka Ojala, Ki-
veliönkatu 12, 33580 Tampere, mp 050 
3688460 sirkka.ojala(at)gmail.com
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta

KOKOUSKUTSU
Porin Seudun Tykistökillan syyskokous 
pidetään la 13.10 klo 11.30 Ravintola 
Amadossa, Keskusaukio 2, Pori. Esillä 
sääntöjen määräämät syyskokousasiat.
Lounas osanottajille. Ilmoittautumiset 
sihteerille 6.10 mennessä.
Lounaan jälkeen kokoonnumme perin-
netykille; laskemme kukkalaitteen klo 
13.10.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Sihteeri/rahastonhoitaja Pertti Onni-
selkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, pk 
(02)6355 448, mp 0500 590 409, 
pertti.onniselka(at)happyback.fi . Jäsensih-
teeri Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistik-
ko 43 B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, 
vesa.niemenmaa1(at)gmail.com

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

lerkki@dnainternet.net.
Killan verkkosivut: 
www.turunseuduntykistokilta.com 

Vammalan Seudun Tykistökilta

KOKOUSKUTSU
Vammalan Seudun Tykistökillan syys-
kokous pidetään torstaina 1.11.2018 
klo 19.00 alkaen Sirkka ja Matti Nie-
men luona Rautajoen kartanossa (Rau-
tajoentie 65, 38210 Sastamala).
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
TERVETULOA!

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rautajoentie 
65, 38210 Sastamala, mp 0500 631431, 
matti.niemi(at)niementehtaat.fi . Sihtee-
ri Tuomas Rantala, Välimaankatu 1-5 
D 57, 33500 Tampere, mp 0503787111, 
tuomas.h.j(at)gmail.com
Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vaunun-
peräntie 249, 38210 Sastamala, pk (03) 
5152202

Pohjankankaan Tykistökillan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, Un-
tamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp 044 
021 0549, mpt 040 524 4373, sepporh(at)
gmail.com. Varapuheenjohtaja Arvo Ha-
kamaa, Ruukintie, 60120 Seinäjoki, 
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Kunniapuheenjohtaja Antti Vainio, Siipipyöränkatu 29 B Seinä-
joki, Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja Samuli Niinistö, Homeso-
jantie 28 B 4, 60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 931, mp 040 
7720437, samuli.niinisto(at)gmail.com

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Pauli Huhtamaa, Silmäkkeentie 9, 38720 Vihtel-
järvi, mpt 040 199 4220, mpk 044 578 7045, pauli.huhtamaa(at)
sataedu.fi , Sihteeri Esko Isohannu, Ratakistonkatu 29 A 2, 33300 
Tampere, mp 050 550 9420, esko.isohannu(at)kuntke.fi , Rahaston-
hoitaja Jari Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kankaanpää, pk 0400 
954 536, jariant(at)gmail.com Kiltasivut netissä: kankaanpaanseu
duntykistokilta.yhdistysavain.fi  

Mittamies- ja Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasinojantie 7, 29600 Noor-
markku, mp 044 7011860, kalle.salonen(at)pori.fi   
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Telluksentie 17 B 01480 
Vantaa, mp 050 500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . Sihteeri Toi-
vo Vanhanen, Laurinniityntie 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.j.aarnio(at)gmail.com  

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 a 5, 00440 Helsin-
ki, mp 040 5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 38700 Kankaanpää, 
mp 040 5239282, pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 1, 28220 Pori, mp.044 
7011853, 
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi  
Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisenranta 2, 21620 Kuusisto, 
mp 041 538 0444, juha.kangasniemi@pp1.inet.fi . Joukkoyksik-
kö: Kilta vaalii Mittauspatteriston, Tiedustelupatteriston ja To-
pografi kunnan perinteitä. Killan kotisivut ovat osoitteessa: www.
pohjankankaantykistokilta.fi /alaosastot/mittamies-ja-topografi kilta-
ry/ Muista ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoitteesi jäsenre-
kisteriin. 

TYKKIMIEHEN KYMPPI
 Kysymykset laati Ilkka Vahtokari.

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

PPI

1. Mitä yhteistä tykistöön liittyvää oli seuraavilla kaupungeil-
la 1500-luvun Suomessa: Turku, Viipuri ja Olavinlinna?
a) Niissä valmistettiin tykkejä  b) Niissä oli salpietarilaitos.
c) Niissä oli ruutimylly.

2. Missä käytiin Suomen sodan suurimmat tykistötaistelut 
syyskuun alussa 1808?  a) Oravaisissa  
b) Ruonassa ja Salmissa  c) Koljonvirralla

3. Missä maassa kehiteltiin ensimmäinen joustolavettinen 
tykki vuonna 1898? a) Venäjällä b) Saksassa  c) Ranskassa

4. Kuka oli Saksassa perustetun JP 27:n kenttähaupitsipat-
terin päällikkö, kun joukko saapui Suomeen helmikuussa 
1918? a) ylijoukkueenjohtaja L. Oesch  
b) ylijoukkueenjohtaja L. Malmberg  
c) ylijoukkueenjohtaja E. Gadolin

5. Ylipäällikkö Mannerheim antoi suojeluskunnille käskyn 
riisua venäläiset aseista 27.–28.2.1918 välisenä yönä. 
Noin 5000 sotilasta venäläisistä varuskunnista riisuttiin 
aseista. Saaliiksi saatiin mm. 8000 kivääriä, 34 kone-
kivääriä ja 4 kranaatinheitintä. Montako tykkiä saatiin 
valkoisten haltuun? a)  22  b) 37  c) 53

6. Suomen itsenäisyyden tunnusti 4. tammikuuta neljä 
valtiota, joista kolme olivat Neuvosto-Venäjä, Ruotsi, 
Saksa. Mikä oli neljäs valtio?  a) Englanti  b) Saksa  
c) Ranska

7. Suojeluskunnat toimivat hyvin aktiivisesti vapausso-
dan jälkeen 1920- ja 1930-luvuilla. Suojelukuntatykistö 
järjesti jopa omia kovapanosammuntoja Perkjärvellä. 
Montako tykkiä oli suojeluskuntapattereilla käytössä 
ennen talvisotaa 1938?  a) n. 150  b) n. 180  c) n. 200

8. Yleisimmät Suomessa käytettyjen tykkien kaliiperit ovat 
olleet 76 mm, 105 mm, 122 mm, 152 mm ja 155 mm. Tal-
visodassa Suomella oli käytössä myös n. 60 kpl 114 mm 
haupitsia. Minkämaalainen tämä tykki oli?  
a) espanjalainen  b) amerikkalainen  c) englantilainen

9. Kenet Mannerheim nimitti Suomen Puolustusvoimain 
komentajaksi 12.2.1945?  a) kenraali Airon
b) kenraali Heinrichsin  c) kenraali Nenosen

10. Minkä vuoden alusta Tykistökoulu liitettiin osaksi Maa-
sotakoulua?  a) 2010  b) 2012  c) 2015

Vedettävät tykit

Intian armeija jatkaa vedettävien M777-haupitsien koeam-
muntoja 10 kk tauon jälkeen. Tarkoituksena on ampua 150 kpl 
Intiassa valmistettuja ammuksia ampumataulukkojen määrittä-
miseksi. Vuoden 2018 lopussa ensimmäiset viisi asetta luovu-
tetaan Intian armeijalle. Myöhemmin toimitetaan vielä 20 asetta 
valmiina ja sen jälkeen loput 120 asetta valmistetaan Intiassa. 
Viimeisten aseiden pitäisi valmistua vuoden 2021 puolivälissä. 
(Jane´s Defence Weekly 25 July 2018)

Intialainen OFB-yhtiö on saanut loppuun Dhanush FH-77B/45-
tykkien testit. Tämä mahdollistaa niiden välittömän käyttöön-
oton Intian armeijassa. Heinäkuun testeissä jokaisella kuudella 
aseella ammuttiin 50 laukausta 38 km etäisyydelle. Yhteensä 
aseita on tilattu Intian armeijalle 114 kpl. Mikäli ase osoittautuu 
”operatiivisesti menestykselliseksi”, hankitaan vielä 270 asetta 
lisää. (Jane´s Defence Weekly 20 June 2018)

Ajoneuvotykit

Ranskan Armeija hankkii vielä 32 kpl 155 mm CAESAR-ajoneu-
votykkejä. Hankinnan jälkeen vielä käytössä olevat AUF1-pans-
sarihaupitsit voidaan poistaa käytöstä. Sen jälkeen CAESAR 
on ainoa Ranskan armeijan tykkikalusto, mikä yksinkertaistaa 
logistiikan järjestelyjä. Tykin mukana kulkee 18 laukausyhdis-
telmää, joista 12 on sirpalekranaatteja, 4 savukranaatteja ja 2 
BONUS-panssarikuorma-ammuksia. (International Defence Re-
view May 2018)
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Porin prikaatin 2/2018-saa-
pumiserän sotilasvakuutus- ja 
-valatilaisuudet järjestettiin jo 
perinteiseen tapaan joukko-
yksiköittäin neljällä eri paik-
kakunnalla. Ensimmäisenä oli 
Satakunnan tykistörykmentin 
tilaisuus Merikarvian urheilu-
kentällä torstaina aamupäivällä 
16.8.2018.  

Isojoella kokoontui Pohjan-
maan jääkäripataljoona ja Var-
sinais-Suomen Huoltopatal-
joonan 2. huoltokomppania, 
Liedossa Satakunnan pionee-
ri- ja viestipataljoona sekä Pai-

miossa Satakunnan jääkäripa-
taljoona ja Varsinais-Suomen 
huoltopataljoonan 1. huolto-
komppania. 

Sää suosi näitä juhlavia ti-
laisuuksia. Aurinko lämmitti 
vielä kesäiseen malliin, joten 
alokkaiden omaiset ja paik-
kakuntalaiset pääsivät huo-
letta viettämään tätä hienoa 
päivää.

 Alueelle olikin kerääntynyt 
paljon väkeä. Kalustonäyttely 
kiinnosti varsinkin nuorimpia. 
Kavereiden kanssa oli jännittä-
vää kiivetä isoihin ajoneuvoi-

SATTR:n varusmiehet 
kajauttivat valansa Merikarvialla

hin ja ihmetellä siellä kaikkia 
hallintalaitteita, nappuloita ja 
vipuja.   

Laivaston soittokunta esiin-
tyi tilaisuuden aluksi. Porin 
prikaatin komentaja, eversti 
Mika Kalliomaa suoritti pa-
raatikatselmuksen yhdessä Sa-
takunnan tykistörykmentin 
komentajan, everstiluutnantti 
Antti Pirisen kanssa. Sotilas-

pastori Albert Halonen 
piti kenttähartauden. 

Merikarvian kun-
nanjohtaja Kim-

mo Puolitai-

val toimi esilukijana sekä soti-
lasvakuutuksessa että -valassa.  

Paraatikatselmuksen jälkeen 
päästiinkin seuraamaan jo odo-
tettua ohimarssia. Ryhdikkäi-
den marssijoiden perässä jyris-
telivät moottoroidut joukot. 
Koko tapahtuman juonsi suu-
relle yleisölle asiantuntevasti 
kapteeni evp Olli Mustaniemi. 

 Kunhan vastanimitetyt jää-
kärit ja tykkimiehet saivat ohi-
marssin jälkeen palautettua 
aseensa, oli aika etsiä oma per-
he ja muut läheiset ihmiset ja 
suunnata valalomille.   

MERJA HÄMÄLÄINEN, PUOLUSTUSVOIMAT, PORIN PRIKAATI

Joukot marssivat urhei-
lukentälle Satakunnan 
tykistörykmentin lipun 
ja majuri Kimmo Papin-
ahon johdolla.2222



Ohimarssin vastaanottajat, Porin prikaatin komentaja eversti Mika 
Kalliomaa ja Merikarvian kunnanjohtaja Kimmo Puolitaival.

Eversti Mika Kalliomaa (oik) ja everstiluutnantti Antti Pirinen paraati-
katselmuksessa.

Ohimarssia johtaa everstiluutnantti Antti Pirinen.

Kevyt raketinheitin 122 RAKH 89.

Raskas raketinheitin 298 RSRAKH 06SATTR.
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Kilta- ja läheistenpäivää vietet-
tiin Niinisalossa 15. heinäkuu-
ta. Päivän järjestelyistä vastasi-
vat yhteistyössä MPK:n Lou-
nais-Suomen maanpuolustus-
piiri, Porin prikaatin Niinisa-
lon varuskunta, Pohjankan-
kaan Tykistökiltaan kuuluvat 
jäsenkillat sekä Niinisalon So-
tilaskotiyhdistys. Viikonloppu 
saatiinkin mallikkaasti hoidet-
tua MPK:n Läheistenpäivän 
kurssin johtajana toimineen 
Pauli Huhtamaan uurastet-
tua vääpeliryhmineen useita 
viikkoja ennen varsinaista ta-
pahtumaviikonloppua. Poh-
jankankaan Tykistökillan ve-
tovastuussa oleva Porin Seu-
dun Tykistökilta hoiti myös 
mallikkaasti oman osuutensa. 
Niinisalon varuskunnan puo-
lelta vastuussa viikonlopun 
sujumisesta oli kapteeni Har-
ri Lähde. Yhteistyö varuskun-
nan kanssa sujuikin hyvin, ja 
varuskunnan kiltalaisille tar-
joamat majoitustilatkin saivat 
kiitosta.

Lauantaina 14. heinäkuu-
ta kesän porottavassa helteessä 

MPK:n Läheistenpäivän kurs-
silaiset ja VEH-harjoitukseen 
osallistuneet reserviläiset val-
mistelivat toimintarastit se-
kä myyntipisteet. Iltapäivällä 
Varuskuntaravintola Falkone-
tin tarjoaman maittavan lou-
naan jälkeen siirryttiin am-
pumaradalle ottamaan mittaa 
toisistaan Pohjankankaan Ty-
kistökillan jokavuotisen am-
pumamestaruuskilpailun tii-
moilta. Uuden kiinnityksen 
killan komeaan kiertopalkin-
topokaaliin sai Yrjö Inkinen 
Tampereelta, joka voitti ta-
saisella ammunnallaan Kan-
kaanpään Seudun Tykistökil-
taa edustaneen Matti Lappa-
laisen. Matti sai aseensa koh-
distuksen iskukuntoon vasta 
kilpailun loppupuolella ja am-
puikin komeasti taululleen kil-
pailun huippulukemat viimei-
sellä kilpailukierroksella. Hel-
teisen päivän päätteeksi ampu-
maradalta palattua oli kuuma 
Tykistökoulun sauna miesten 
mieleen, ja tarinoita kerrottiin 
ja kuulumisia päivitettiin pit-
källe aamuyön tunteihin asti.

MPK:n kultainen 
ansiomitali kapteeni 
Matti Lappalaiselle

Läheistenpäivän aamun käs-
kynjako alkoi juhlavalla pal-
kitsemisella, kun vuosia 
MPK:n ahkerana toimijana 
ja kouluttajana olleelle kap-
teeni evp. Matti Lappalaiselle 
luovutettiin MPK:n kultainen 
ansiomitali. Mitalin luovutti-
vat MPK:n Lounais-Suomen 
maanpuolustuspiirin koulu-
tuspäällikkö Hannu Lam-
mintausta ja Pohjankankaan 
Tykistökillan varapuheenjoh-
taja Pauli Huhtamaa.  

Ensimmäisten varusmies-
ten omaisten saapuessa varus-
kuntaan päästiin tositoimiin, 
sillä asiakkaita alkoi virrata 
myös kiltalaisten lettupisteelle 
Lippukentällä leijailevan her-
kullisen tuoksun houkuttele-
mina.  Myös kiltalaisten mak-
karapisteillä riitti asiakkaita 
välillä ihan jonoksi asti, ja ve-
sipisteitä täydennettiin kilpaa 
paahtavan auringon kanssa. 
Kiltalaisten myymät makkarat 

ja muurinpohjalätyt saivatkin 
erityiskiitoksen vierailijoilta. 

Kuten muinakin vuosina 
kiltalaiset järjestivät vieraili-
joille ja varusmiehille myös 
oheisohjelmaa perusyksilöi-
hin ja kalustonäyttelyyn tu-
tustumisen lisäksi. Kranaatin-
heittoa sai kokeilla Valkiajär-
ven rannassa ja viileässä Tyk-
kihallissa sijaitsivat Eko-ase-
ammunta ja toiminnallinen 
viestirasti. Viestirastilla pääsi 
kokeilemaan radioita LV241 
ja LV141, ja vanhempaa vies-
titystekniikkaa edusti SANLA 
M/90. 

Päivän nostalgisena ohjel-
mahuipennuksena oli vauhdi-
kas ja odotettu Perinnevaljakon 
asemaanajonäytös. Toisessa toi-
mintanäytöksessä pääroolissa 
oli sotakoira ohjaajineen.   

Kilta- ja läheistenpäivää vietettiin 
Niinisalossa heinäkuun helteessä
SIRKKA OJALA

Kapteeni evp. Matti Lappalainen on puolustusvoi-
mista reserviin siirryttyään toiminut pitkään myös 
Pohjankankaan Tykistökillassa ampumavastaavana 
ja Perinnevaljakon luottomiehenä sekä uusien perin-
netykkimiesten kouluttajana.

Kankaanpään Seudun Tykistökilta muisti Matti Lappalaista 70-vuotissyntymäpäivän 
johdosta hopeisella Perinnevaljakon lautasella sekä Tykistökoulu 100 vuotta 1918-
2018 -historiikilla. Muistamiset Matille luovutti killan puheenjohtaja ja MPK:n läheis-
tenpäivän kurssin kurssinjohtaja Pauli Huhtamaa.
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  Ennen varsinaista mestaruuskilpailua ammuttiin useita kohdistuslaukauksia ja aika 
moni saikin aseensa hyvään vireeseen.

  Osumia lasketaan tauluilla. MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin koulutus-
päällikkö Hannu Lammintausta oli mukana myös ampumaradalla. Harrin tehtäväkenttään 
kuuluu Niinisalossa järjestettävä MPK:n tykistökoulutus.

   Killan mestaruuskilpailun voittanut Yrjö Inkinen valmistelee rynnäkkökivääriä 
ampumakuntoon. 

   Pohjankankaan Tykistökillan ampumamestaruuskilpailun 2018 tulokset

Perinnejaos esiintyi vierailijoille ja ampui kolme mojovaa laukausta 76 mm venäläisellä 
perinnetykillä vuodelta 1902. Niinisalon Ratsastajien hevoset keräsivät jälleen näytöksen 
jälkeen vierelleen runsaan ihailijajoukon ja myös esitys sai paljon kiitosta ja tunnustusta.

  Kapteeni Harri Lähde toivotti Niinisalon varuskunnan puolesta vierailijat tervetulleiksi ja esitteli 
päivän ohjelman.

1. Yrjö Inkinen Tampere 88+89 177
2. Matti Lappalainen Kankaanpään Seudun Tykistökilta 78+96 171
3. Mika Stenlund Porin Seudun Tykistökilta 83+86 169
4. Jani Jokinen 75+84 159
5. Eetu Koskensalo Kankaanpään Seudun Tykistökilta 64+85 149
6. Juho Soini Nokia 76+67 143
7. Aki Eriksson Kankaanpään Seudun Tykistökilta 44+83 127
8. Vesa Niemenmaa Porin Seudun Tykistökilta 44+58 102
9. Juha Nieminen Vammalan Seudun Tykistökilta 12+76 88Tulikomentoja 3/2018 2525



Perinnetykkimies lauhkeine Suomenhevosineen.

Päivän kalustonäyttelyssä oli esillä sitä kalustoa, jonka käyttöön Porin prikaatin saapumiserän 2/18 varus-
miehet Niinisalossa koulutetaan. Raskaan raketinheittimen ohjaajan penkille pääsivät istahtamaan myös 
perheen pienimmät.

Viestirastilla pääsi tutustumaan 
uudempaan ja vanhempaan 
viestikalustoon.

Eko-aserasti kerää vuodesta toi-
seen runsaasti innokkaita ampu-
jia. Kiltalaisilta sai hyviä neuvoja 
ammunnan suoritukseen.

Killan lättypisteellä hiki virtasi, mutta paistajat kokivat tekevänsä työtä, jolla on tarkoitus. 
Kiitosta satelikin runsaasti vierailijoilta.

Mikko Kärki komeassa perinneasussa esittelemäs-
sä viestirastin kalustoa.
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Puolustusvoimat on nyt uudis-
tamassa varusmiespalveluksen 
sisältöä. Koulutuksen uudista-
miseen tähtäävä Koulutus 2020 
-ohjelmaa on kehitetty huomi-
oiden myös varusmiehiltä saa-
dut palautteet. Ohjelmalla on 
tarkoitus muovata varusmies-
palvelusta nykyaikaisia koulu-
tusmenetelmiä käyttäen. Kes-
keisiä uudistuksia ovat muun 
muassa kurssimuotoisuus sekä 
nykyteknologian ja verkko-ope-
tuksen hyödyntäminen. Koulu-
tuksessa käytetään muun muas-
sa sisäampumasimulaattoreita 
ja mikroelokuvia ajankäytön te-
hostamiseksi. Myös liikuntaa li-
sätään eikä tämä tarkoita mars-
simista, vaan tarkoitus on tarjo-
ta varusmiesten fyysistä toimin-
takykyä kehittävää liikuntakou-
lutusta hyvin monipuolisesti. 
Liikuntakoulutuksen lisäämi-
sen seurauksena huonokun-
toinenkin varusmies jaksaa pa-
remmin ja hyväkuntoiset soti-
laat saavat lisää haasteita. 

Ensimmäisessä vaihees-
sa uudistukset on suunnattu 

suurelta osin peruskoulutus-
kaudelle eli alokaskauden en-
simmäisten viikkojen koulu-
tukseen. Myöhemmin Puolus-
tusvoimat ulottaa koulutusuu-
distukset myös erikoiskoulu-
tuskausille ja johtajakoulutuk-
seen. Ensimmäisinä Koulutus 
2020 -ohjelma testiryhmään 
pääsivät mukaan muun muassa 
Porin prikaatin saapumiserän 
2/18 alokkaat. Uusia koulutus-
menetelmiä esiteltiinkin medi-
an edustajille heinäkuun alussa 
Niinisalon varuskunnassa. 

Porin prikaatin alokkail-
le annettiin heti ensimmäi-
senä palveluspäivänä omat 
PVMoodle-tunnukset joi-
den avulla he voivat kirjau-
tua Puolustusvoimien omaan 
verkko-oppimisympäristöön. 
PVMoodlesta he löytävät ko-
ko alokaskauden läpiviennin, 
sähköiset oppimismateriaalit 
ja viikko-ohjelmat. Esimerkki-
nä kapteeni Hanna Lehtinen 
Porin prikaatista kertoi, että 
ensimmäisenä palveluspäivänä 
alokkaat löysivät Moodlesta 

muun muassa seuraavana sun-
nuntaina varuskunnassa järjes-
tetyn Läheistenpäivän ohjel-
man. Näin he saattoivat heti 
viestiä   vierailupäivästä koti-
väelleen. Tiedonkulku paranee 
myös henkilöstön osalta, sillä 
nyt jokaisen on helppo katsoa 
vaikka omat työvuorot verkos-
ta esimerkiksi lomalta palates-
saan. Heinäkuussa tunnelmat 
Niinisalon varuskunnassa oli-
vatkin innostuneet, ja myös 
kouluttajat pitivät kokeilussa 
olevia uudistuksia hyvinä. Jat-
kossa myös kouluttajien roo-
li muuttuu. Heiltä odotetaan 
entistä valmentavampaa otet-
ta, ja palautteen merkitys ko-
rostuu entistä enemmän. Puo-
lustusvoimien koulutuspääl-
likkö, prikaatikenraali Jukka 
Sonninen toteaa, että kokei-
lut edellyttävät kantahenki-
lökunnalta uutta osaamista ja 
pedagoginen näkökulmakin 
on valttia, jotta uudistukset 
onnistuvat.

Koulutus 2020 -ohjelman 
mukaan maanantait ja perjan-
tait ovat varusmiehelle ne vii-
kon keveimmät päivät. Maa-
nantaisin käydään läpi viikon 
ohjelma ja tavoitteet ja perjan-

Varusmiesten koulutusta kehitetään 
SIRKKA OJALA 

9. heinäkuuta saapumiserässä 2/18 varusmiespalveluksen 
aloi    12 200 alokasta, joista lähes 600 on naisia. Maavoimien 
joukko-osastoihin uusista varusmiehistä sijoi  ui noin 9500. 

taisin tarkastellaan opetettujen 
asioiden toteutumista. Tiistais-
ta torstaihin ovat viikon tiu-
kimmat päivät, sillä ne on ko-
konaan varattu koulutukselle 
ja toiminnalle. Varusmiespal-
veluksesta ei ole kuitenkaan tu-
lossa verkkokurssia, vaikka jat-
kossa arkeen kuuluu verkko-
opetuksen menetelmiä ja simu-
laatioita. Ensimmäiset koulu-
tusviikot kuluvatkin edelleen 
pääsääntöisesti maastossa, va-
kuutti kapteeni Lehtinen.

Koulutus 2020 -ohjelman ta-
voitteena on siis tuottaa muun 
muassa laadukasta osaamista, 
onnistuneita valintoja ja teho-
kasta koulutusta uusilla tavoil-
la ja välineillä. Toimintakyky ja 
sen kehittäminen on keskeises-
sä osassa koko asevelvollisuus-
ajan kehittämisessä. Uudistet-
tu koulutusjärjestelmä kyke-
neekin vastaamaan seuraavan 
vuosikymmenen operatiivisiin 
vaateisiin, todetaan Puolustus-
voimissa. 

Vierailun päätteeksi pääsim-
me hetkeksi seuraamaan virtu-
aalista tykistökeskitystä tulen-
johtajan näkökulmasta näyttö-
pääteeltä käsin – se oli varsin 
todentuntuista.  

 

Tammikuussa palvelukseen astuneet varusmieskouluttajat tutustuivat heinäkuun alussa mikroelokuviin Niinisalon varuskunnassa. Kuvassa 
katsotaan mikroelokuvaa ”Kertasinko ampumakuntoon”. Elokuvien kesto on 30 sekunnista neljään minuuttiin ja ne pyörivät Puolustusvoimien 
omalla julkaisualustalla, josta ne on linkitetty PVMoodle-julkaisualustalla oleviin kursseihin. Onnistuessaan uudistukset otetaan koko Puolustus-
voimien laajuiseen käyttöön vuonna 2020.
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Kesän kasarmikierroksia ja digitointityötä
SAMUEL FABRIN

Museo Militarian opastetut 
kesäkierrokset Linnankasar-
min alueella olivat su osittu-
ja. Niin vesisateella kuin tu-
kahduttavien helteidenkin ai-
kana kierrokselle osallistujia 
riitti – enimmillään osallis-
tujia oli 38. Kierroksia järjes-
tettiin kerran viikossa. Niillä 
tutustuttiin Linnankasarmin 
alueen pitkään historiaan, jo-
hon kuuluvat itsenäisyyden 
ajan varuskunta-ajan lisäksi 
esimerkiksi punavankileiriai-
ka, autonomian ajan venäläi-
nen sotaväki sekä Hämeenlin-
nan kaupungin varhaisvaiheet 
Ruotsin ajalla.

Museon valokuvakokoel-
mien digitointityö jatkui ke-
sällä 2018 yliopistoharjoit-
telijan voimin. Kesällä 2017 
digitoitiin museon Perkjärvi-
aiheisia valokuvia. Nyt työ-
tä jatkettiin Suomen Tykistö-
museon kokoelmiin alun pe-
rin kuuluneiden valokuva-al-
bumeiden kuvien digitoinnil-
la. Samalla albumeiden luet-
telointitiedot tarkistettiin. Al-
bumien kuvat saivat myös ai-
emmin puuttuneet kuvakoh-
teiset tunnisteet. Kuuden vii-
kon projektin aikana digitoi-

Iltahartaus jatkosodan ajalta.

tiin yhteensä 1630 kuvaa. 

Alkusyksyn tapahtumia 
Syksyn yleisöluennot aloittaa 
sotilasprofessori, everstiluut-
nantti Janne Mäkitalo torstai-
na 13.9. kello 18. Mäkitalon 
luento Taistelutilan muokkaa-

jat – suomalaisen pioneeritak-
tiikan kehittyminen itsenäisyy-
den aikana perustuu hänen pi-
an ilmestyvään teokseensa. 

Vuoden 2018 aikana muse-
ossa on muistettu viestiaselajin 
100-vuotista historiaa itsenäi-
sessä Suomessa. Siihen liittyen 

20.9. avataan kaksi Kaakkois-
Suomen Viestikillan toteutta-
maa näyttelyä: Viestisotaa Ru-
kajärvellä – 14. Divisioonan 
viestitoiminta jatkosodan ai-
kana 1941–1944 sekä Viesti-
joukkojen synty - Marskin joh-
tamisjärjestelmä M18.  

Ilt h t j tk d j lt

Ratsastusta RUK:ssa 1930-luvun alussa. 
Kuvat: Museo Militaria 

  Hevosvetoista hiihtoa jatkosodan 
vuosilta.

Vainajien muistojuhla Kilpisjärvellä 20.5.1945.
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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 Tulikomen-
noissa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 
23.10.2018 oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäivä-
luetteloon tulevat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luette-
losta, se voi johtua siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu 
kiltasi jäsenrekisteristä tai että kiltasi ei ole lähettänyt v 2018 
merkkipäiväluetteloa lehden toimitukselle.

Pyydämme kiltoja/kiltojen sihteerejä/jäsensihteereitä toimit-
tamaan v. 2019 oman kiltansa merkkipäiväluettelon aineis-
topäivään (23.10.2018) mennessä sähköpostiosoitteeseen 
kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä 
kiltaveljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät 
merkkipäiviään syys–joulukuussa 2018.

23.9. Olander Henry Helsinki  80 v
28.9. Halonen Kari Kauniainen 60 v
7.10. Parkkinen Matti Lappeenranta  80 v
15.10. Kemppainen Mikko Tampere 60 v
18.10. Koponen Kosti Ahonkylä 60 v
21.10. Liukkonen Keijo Anttola 70 v
21.10. Salmela Hannu Inkeroinen 70 v
23.10. Hartikainen Esko Kerava 60 v
1.11. Tyven Sami Nokia 50 v
2.11. Vesalainen Kai-Pekka Kouvola 60 v
4.11. Janttu Ari Espoo 60 v
5.11. Piilola Jorma Kovesjoki 70 v
12.11. Lehtonen Seppo Kouvola 70 v
13.11. Yli-Rämi Marja-Liisa Sastamala 65 v
14.11. Pitkänen Juha Kouvola 50 v
16.11. Mankki Hannu Kouvola 70 v
19.11. Vanhanen Toivo Helsinki 70 v
22.11. Hakala Ilmari Talma 75 v
6.12. Paajanen Antti Turku 75 v
6.12. Pulkkinen Seppo Kouvola 70 v
9.12. Valjakka Aapo Ruotsi 70 v
10.12. Sahanen Kimmo Valkeala 50 v
13.12. Vuorinen Tuomo S Vantaa 70 v
16.12. Lamberg Jaakko Mikkeli 75 v
18.12. Juhola Markku Helsinki 70 v
19.12. Heinonen Hannu Helsinki 70 v
20.12. Holma Kalevi Kankaanpää 90 v
20.12. Immonen Keijo Imatra 70 v
21.12. Juntunen Lasse Imatra 60 v
21.12. Nikkola Veli Tampere 65 v
22.12. Flinck Esa Juhani Vantaa 65 v
22.12. Vilamo Kari Helsinki 75 v
30.12. Pajunen Heikki Tampere 75 v
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SAMUEL FABRIN

Järeää kaaritulta – 300 mm kranaatinheitin vuodelta 1942 

Kranaatinheittimien taustal-
la on pitkä kehityskaari. Ruu-
tiaseita edelsivät katapultti-
aseet. Lyhytputkisia bombar-
deja ja mörssereitä seurasivat 
ensimmäisessä maailmanso-
dassa yleistyneet miinanheitti-
met, joista kranaatinheittimet 
1920-luvulla kehitettiin. 

Suomessa varsinaisten kra-
naatinheittimien aikakauden 
aloittivat englantilaiset 81 mm 
Stokes-heittimet 1920-lu-
vun jälkimmäisellä puoliskol-
la. 1930-luvun alusta lähtien 
käyttöön saatiin myös koti-
maisia Tampellan valmistamia 
heittimiä. Tuotanto aloitettiin 
Stokes-esikuvan mukaan 81 
mm heittimillä. 

”Köyhän kansan Stuka” 
Tampella oli aloittanut ras-
kaan 120 mm kranaatinheitti-
men suunnittelun 1930-luvun 
jälkimmäisellä puoliskolla, mi-
kä johti lopulta onnistuneeksi 
aseeksi osoittautuvan raskaan 

120 mm kranaatinheittimen 
120 Krh/40 syntyyn. Ase saa-
tiin sarjatuotantoon vasta tal-
visodan jälkeen. Raskaan heit-
timen kehitystyön yhteydes-
sä alkoi Tampellan Aseosas-
ton johtaja Aarne Tuomola, 
diplomi-insinööri Hans Otto 
Donnerin ja insinööri Leo Jy-
väkorven ajatuksissa elää my 
ös idea järeästä heittimestä. 

Tykistöltä saatiin kenraa-
liluutnantti Vilho Nenosen 
kautta perusteita heittimen 
suunnittelulle: tavoitteena oli 
luoda ase yksittäisten piste-
maalien, lähinnä linnoittei-
den tuhoamiseen. Nenonen 
käytti suunniteltavasta aseesta 
varsin kuvaava nimitystä ”köy-
hän kansan Stuka” saksalaisen 
syöksypommittaja Junkers Ju 
87:n mukaan.

Piirustukset järeästä heit-
timestä valmistuivat syksyllä 
1940, ja lopulta 9.6.1941 – 
siis jo ennen jatkosodan syt-
tymistä – puolustusministeriö 

tilasi Tampellalta yhden 300 
mm kranaatinheittimen perä-
kappaleineen, laukaisulaittei-
neen ja vastalevyineen. Aseen 
etutukea, kuljetuslaitteita tai 
ammuksia ei tuolloin vielä jos-
tain syystä tilattu. 

Ammuntaa A-pukilta
Vaikka piirustukset olivat val-
mistuneet ja tilaus heittimestä 
oli tehty välirauhan aikana, en-
simmäinen koeammunta 300 
mm kranaatinheittimellä jär-
jestettiin Niinisalossa vasta jat-
kosodan toisena kesänä 1942. 
Tampella oli tilannut heitintä 
varten putkiaihion Boforsilta 
Ruotsista jo 14.6.1941, mut-
ta laiteongelmien vuoksi put-
ken toimitus viivästyi. Lopul-
ta putki saatiin Suomeen huh-
tikuussa 1942. Alun perin ase 
oli ollut tarkoitus saada ampu-
makuntoon jo maaliskuussa.

Alkukesällä Niinisalossa 
järjestettiin ensimmäiset koe-
ammunnat. Koska etutukea 

ei vielä ollut, kaivettiin heitti-
men vastalevyä varten maahan 
kuoppa, jonka päälle rakenne-
tun A-pukin varaan putki tu-
ettiin. Alkuperäisen tilauksen 
yhteydessä auki jäänyt am-
muskysymyskin oli ratkennut 
Tampellan valmistettua koe-
ammuntoja varten 30 ammus-
ta. 

Ensimmäisten koeammun-
tojen jälkeen järjestettiin put-
ken – etutuki puuttui edelleen 
– esittelyammunta 10.7.1942. 
Ammuntoja seurasi arvoval-
tainen joukko: muun muassa 
Suomen marsalkka C. G. E. 
Mannerheim, puolustusmi-
nisteri, jalkaväenkenraali Ru-
dolf Walden sekä tykistön-
kenraali Nenonen.  

Vaikka ase oli lavettiratkai-
sultaan vielä keskeneräinen, 
kesän 1942 ammunnat sujui-
vat hyvin. Marsalkka Man-
nerheim tosin ihmetteli suu-
ren ammuksen aikaansaamaa 
varsin vaatimattoman kokois-

Museo Militarian ulkonäy  elyalueen järein ken  ätykki on saksalainen 210 mm haupitsi 
vuodelta 1917 (210 H 17). Alueella on kuitenkin kaliiperiltaan sitäkin isompi ase. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole tykki vaan 300 mm kranaa  nhei  n vuodelta 1942.  

Museo
esineet 
kertovat 

OSA 33

Kuva: Sirkka Ojala.
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Puolustusvoimille 
sata uutta virkaa

Hallitus lisäsi budjettiriihessä puo-
lustusministeriön pääluokkaan 

yhteensä 9,57 milj. euroa. Tästä 5,8 
milj. euroa on tarkoitettu noin sadan 
uuden tehtävän perustamiseen Puo-
lustusvoimien tehtäväkokoonpanoon. 
Tehtävät  on suunniteltu toimintaval-
miuden ylläpitämiseen, asevelvollisten 
koulutukseen sekä uusien suoritusky-
kyjen (esim. kyberpuolustus) kehittä-
miseen.

”Olen kiertänyt kolmena ministeri-
vuotenani joukko-osastoja tiuhaan ja 
törmännyt yhä enemmän henkilöstön 
työssäjaksamisen ongelmiin - resurssipu-
la näkyy puolustusvoimien arjessa”, tote-
aa puolustusministeri Jussi Niinistö ja 
jatkaa: ”Tällä lievitetään puolustusvoi-
mien henkilöstöpulaa.”

Sotilastiedustelulaista Puolustusvoi-
mille aiheutuviin menoihin lisättiin 
3,77 milj. euroa, jotta vuoden 2019 lisä-
rahoitus on täysimääräisesti hallituksen 
lakiesityksen mukainen. Lisärahoitus-
tarve aiheutuu uusien toimivaltuuksien 
lisäämisestä ja siihen liittyvästä henkilös-
tön lisätarpeesta, koulutuskustannuksis-
ta sekä laitteiden ja järjestelmien han-
kinnoista ja niiden ylläpidosta.   

ta kuoppaa. Selityksenä oli, että 175 kg 
ammus oli esittelyssä vielä hiekkatäyttei-
nen. Ase oli joka tapauksessa tehnyt vai-
kutuksen, ja kehitystyötä jatkettiin. Am-
muntojen pöytäkirjoissa heitin nimettiin 
300 Krh/42:ksi.   

Kaksi lavettimallia
Vaikka heitin oli Tampellan suunnittele-
ma, loppuvuodesta 1942 aseeseen tilattiin 
puuttuva etutuki kuljetuslaitteineen Val-
tion Tykkitehtaalta (VTT). Kun tieto saa-
vutti Tampellan, se herätti närkästystä, ja 
asiasta reklamoitiin. Lopulta alkuvuodes-
ta 1943 Tampellalta lopulta tilattiin kuusi 
300 mm heitintä lavetteineen. 

Ensimmäisenä lavettinsa sai kuitenkin 
valmiiksi VTT, jonka ratkaisua kokeiltiin 
ammunnoissa keväällä 1943. Tässä niin 
sanotussa Salorannan mallissa heittimen 
edessä oli poikittainen kiskotus, jota pit-
kin etutuen jalkoja liikutettiin. Aseen kor-
keuskulmaa säädettiin vetämällä jalkoja 
kiskoja pitkin yhteen tai päästämällä niitä 
levälleen. Ratkaisun vuoksi heittimen si-
vusuuntausmahdollisuus oli pieni. Kaare-
villa kiskoilla sivusuuntausmahdollisuutta 
voitiin kuitenkin kasvattaa. Lataus tapah-
tui putken alla olevan latausvarren avul-
la: ammus laitettiin latausvarren päähän, 
ja varsi nostettiin vintturin avulla putken 
suulle, josta ammus valui putkeen. Vint-
turin vaijerit kulkivat putken etuosan 
kautta latausvarren etupäähän. 

Tampella suunnitteli lavettiratkaisun, 
joka on nähtävillä Museo Militariassa. Sii-
nä ajolaitteen pyörät lukittuivat ampuma-
asennossa siten, että asetta voitiin pyörit-
tää vastalevyn ympäri täydet 360 astetta. 
Sivusuuntausmahdollisuudet olivat siis ra-
jattomat, jos tuliaseman maasto sen vain 
salli. Pyörät olivat peräisin 76 mm ryk-
mentinkanuunasta (76 RK 27). Etutuki 
muodostui tyypillisestä kranaatinheitin-
rakenteesta poiketen yhdestä tukivarresta, 
ja korkeuskulmaa säädettiin hihnapyöri-
en kautta kulkevien vaijerien avulla. La-
taaminen tapahtui laskemalla putki vaa-
ka-asentoon tai käyttämällä erityistä am-
mushissiä. 

Tampellan lavettiratkaisu valmistui tal-
vella 1943–1944, ja sitä päästiin esittele-
mään armeijan edustajille. Vaikka lavetti 
oli monin kohdin VTT:n ratkaisua kent-
täkelpoisempi, ongelmia aiheuttivat esi-
merkiksi aseen massaan nähden liian ka-
peat pyörät, jotka upposivat helposti lu-
meen. Jostain syystä keväällä 1944 Tam-
pellassa lopetettiin sekä aseen kehittämi-
nen edelleen että jo tilatun kuuden aseen 
sarjan valmistaminen. Valmiina oli tuossa 
vaiheessa ilmeisesti neljä putkea ilman pe-
räkappaleita. 

Ei rintamalle mutta 
pienennettynä jatkokehitykseen

300 mm heittimen kantama oli noin 
5 km ja ammuspaino 169–177 kg. Koe-
ammunnoissa Niinisalossa kranaatti sai 
aikaan kahden metrin syvyisen ja seitse-
män metriä leveän kuopan. Heittimen 
kuljettamiseen tarvittiin seitsemän kuor-
ma-autoa. Heitinkohtaiseksi kokonais-
miesvahvuudeksi suunniteltiin 18 mies-
tä (1+3+14).

Rintamakäyttöön 300 mm heitin ei 
koskaan ehtinyt. Sodan päätyttyä syksyl-
lä 1944 jo tilattujen heitinten tilaus pe-
ruttiin. Monet Tampellan kehittämät rat-
kaisut siirtyivät kuitenkin myöhemmin 
160 mm heittimeen (160 Krh/58C), jo-
ta ei Suomen armeijassa kuitenkaan otet-
tu käyttöön. 

Museo Militariassa nähtävillä 
olevat mörssärit, miinanheittimet 
ja kranaatinheittimet: 
• 38 mm miinanheitin: punaisten 

vuonna 1918 valmistama omatekoinen 
miinanheitin.  

• 58 mm minomet FR: Venäläinen mii-
nanheitin vuodelta 1915; perustui 
ranskalaiseen heittimeen (FR, French-
Russian).

• 81 Krh/33: Kotimainen 81 mm kra-
naatinheitin, valmistaja Tampella.

• 90 mm minomet GR: Venäläinen mii-
nanheitin vuodelta 1915; perustui sak-
salaiseen heittimeen (GR, German-
Russia)

• 120 Krh/40: Kotimainen 120 mm 
kranaatinheitin, valmistaja Tampella.

• 120 KRH 92: Kotimainen 120 mm 
kranaatinheitin, museossa moottori-
alustalla (telakuorma-auto ”Nasu”), 
valmistaja Vammas.

• 152 M 1854: Venäläinen 152 mm 
pronssimörssärin vuodelta 1854. 

• 160 Krh/57: Kotimainen 160 mm 
kranaatinheitin, valmistaja Tampella. 

• 170 MH 12 D: Saksalainen 17 cm 
miinanheitin vuodelta 1912. 

• 300 Krh/42: Kotimainen 300 mm 
kranaatinheittimen prototyyppi, val-
mistaja Tampella.

Lähteitä
Unto Partanen. Tykistömuseon 78 tykkiä. 
Tykkimiehet ry, 1988. 
Jyri Paulaharju. Kranaatinheittimen tari-
na katapultista AMOKseen. 2012.
Vesa Toivonen. Tampellasta Patriaan. 70 
vuotta suomalaista raskasta aseenvalmistus-
ta. Apali Oy, 2003. 
Kauko Örmark. KoRoHoRo Kannaksella. 
13./JR 48:n Perinnetoimikunta, 1991. 

Ajoneuvotykit

Slovakia ostaa 25 kpl 155 mm 
Zuzana 2 -ajoneuvotykkejä slovakia-
laiselta Konstrukta-Defence-yhtiöltä. 
Toimitusten on tarkoitus alkaa vuoden 
2018 aikana ja päättyä vuonna 2022. 
Kauppa sisältää aseiden lisäksi 
miehistöjen koulutuksen, varaosat 
ja ampumatarvikkeet. Kauppahinta 
on 175 M€. Tällä hetkellä Slovakian 
armeijalla on 16 kpl Zuzana-ajoneu-
votykkejä, joissa on 45 kaliiperin putki. 
Uusissa aseissa on 52 kaliiperin putki, 
täysi 360 asteen ampumasektori, uusi 
panssaroitu ohjaamo sekä paranne-
tun automatisoinnin ansiosta vain 3 
henkilön miehistö. Samalla kantamaa 
ja tarkkuutta on saatu parannettua. 
Lisäksi niissä on parempi miina- ja 
ballistinen suojaus miehistölle. Alus-
tana tulee edelleen olemaan Tatran 
neliakselinen alusta. (Jane´s Defence 
Weekly 30 May 2018)

Tulikomentoja 3/2018 31



Läntisestä Saksasta Aachenin 
kaakkoispuolelta leviää etelään 
ja lounaaseen laaja useiden nä-
ennäisesti erillisten 400-600 
metrin ylätasankojen alue: Ar-
dennit. Maisema on upea. Ta-
sangolla ovat laajat viljelys-
maat, kylät ja kaupungit, ta-
saiset tiet ja avoimet näkymät. 
Reunoilla hyväkasvuisen met-
sän peittämät rinteet viettä-
vät jyrkästi kohti laakson poh-
jaa, missä useasti virtaa puro tai 
kapea joki. Vanhat kulku-urat 
ovat kapeita ja mutkaisia alku-
aan metsänhoidollisiin tarkoi-
tuksiin raivattuja. Vaikka tiet 
ovat nyt päällystetyt, raskaam-
pi liikenne tapahtuu näiden 
tasankojen laidoilla, matalam-
pien laaksojen kautta, missä 
maaston muodot ovat loivem-
mat. – Hiirihaukat kaartelevat 
edelleen metsäisten rinteitten 
yllä ja taukoa pidettäessä voi 
kuunnella mustarastaiden ru-
pattelua. – Kesäinen maalais-
maisema oli juhannuksen ai-
kaan 2018 hyvin seesteinen. - 
Loka-marraskuussa 1944 tilan-
ne oli vallan toinen.

Normandian maihinnou-
sun jälkeen liittoutuneiden 
eteneminen oli aluksi varsin 
hidasta. Kunnollinen satama 
puuttui ja kaikki materiaali oli 
tuotava rannan kautta. Sitten 
kenraali Pattonin 3. Armeija 
murtautui läpi Avranches’ssa ja 
kääntyi Pariisin suuntaan. Cae-
nin eteläpuolelle syntyi usean 
saksalaisen divisioonan motti, 
ns. Falaise Pocket, josta brittien 
epäröidessä jäi pussinperä auki. 
Elokuun 21. päivänä noin 100 
000 saksalaista pääsi motista ja 
alkoi perääntyä kohti Saksaa – 
”to fi ght on another day” kuten 
tavataan sanoa.

Syyskuun 4:nä liittoutuneet 
valtasivat Antverpenin, mutta 
saksalaiset olivat edelleen kiin-
ni Schelden suulla sulkien ve-
sitien. Syyskuun 12. amerikka-
laiset ohittivat Aachenin, jonka 
brittien tiedustelu oli ilmoitta-
nut olevan vailla puolustusta. 
US 3. Ps.Div. lähestyi nyt Dü-

reniä ja Hürtgenwal-
din luoteiskulmaa.

Liittoutuneet olivat 
jo Saksan rajalinnoitus-
ten tuntumassa, paikoin 
niiden läpikin, kun huolto al-
kaa takkuilla. Samalla nousevat 
esiin eriävät mielipiteet jatkon 
painopisteestä. Tämä kaikki an-
toi saksalaisille aikaa järjestää 
puolustustaan. Näissä toimissa 
he olivat nopeita.

Kun liittoutuneet halusivat 
edetä Reinille mahdollisim-
man nopeasti, ei tuntuvaa sak-
salaiskeskittymää haluttu jättää 
selustaan. Niinpä Hürtgenin 
metsä piti puhdistaa. Aluksi oli 
vallattava aikaisemmin sivuu-
tettu Aachen, mikä onnistui 
vasta 25. lokakuuta.

Maasto 
tarjosi

tasoitusta
Liittoutuneet päättivät is-

keä Hürtgenwaldin läpi suo-
ralla rintamahyökkäyksellä. 
Idean oli hahmotellut kenraa-
li Omar Bradley, US 12. Ar-
meijaryhmän komentaja. Rin-
tamalohkosta vastaavan US 1. 
Armeijan komentaja Court-
ney Hodges tunnettiin myös 
tuon hyökkäystavan suosijana.

Vaikka Hürtgenwaldin be-
toniasemien kunnossapito oli 
lyöty laimin, maasto tarjosi 
puolustajalle tasoitusta. Tihe-
ässä metsässä kivääri oli hyödy-
tön ase jo alle 50 metrin mat-
kalla. Metsätiet ja palokujat oli 
miinoitettu ja varmistettu ko-
nekivääriasemin. Risteykset ja 
pienet niittyaukeat oli lasket-
tu valmiiksi maaleiksi tykistöl-
le ja heittimille. Tykistö käytti 
puiden latvoissa räjähtäviä kra-
naatteja, mistä sirpaleet ja puu-
säleet lyövät alas. Puunrun-
koon painautuminen oli tur-
vallisempaa kuin maassa ma-
kaaminen. 

Syksyn ja alkutalven sää oli 
lähes jatkuvaa sadetta, mikä 

ylätasangolla alkoi tulla lume-
na. Jalkaväen kohtaamat rasi-
tukset olivat kovat. Vedenpitä-
viä päällyskenkiä ei vielä ollut. 
Sukkien vaihto ei riittänyt pi-
tämään jalkoja kuivina. Paksu 
sarkamantteli oli kastuneena 
raskas. Taistelukykyä heikensi-
vät tutuvasti myös hengitystei-
den tulehdukset ja jalkojen kyl-
mävesivammat.

Sää esti amerikkalaisia hyö-
dyntämästä ilmaherruuttaan 
ja kapeatelaiset M4 Sherman 
-panssarivaunut olivat vaikeuk-
sissa rinteiden hiusneulakään-
teissä. Märkä maaperä antoi hel-
posti peräksi. Hürtgenwald olisi 
voitu kiertää, mutta sitä ei edes 
harkittu. Kenraali Hodges ei sie-
tänyt eriäviä mielipiteitä esikun-
naltaan. Tämä näkyi sitten tap-
piotilastoissa. Missä oli ylempi-
en johtajien yhteinen vastuu? 

Marraskuun 2. päivänä oli 
US 28. Jv.Div:n osana näyttää, 
miten edellisen sodan taktiik-
ka toimii. Armeijan komenta-
ja kenraali Hodges jopa mää-
räsi divisioonan komentajan 
kenraali Norman Cota’n jaka-
maan joukkonsa lähinnä kol-
meen pääsuuntaan vain yh-
den rykmentin (112.) lähti-

essä Vossenackin länsipuolel-
ta Kallbachin laakson kautta 
kohti idässä ylätasangolla ole-
vaa Schmidtiä. Marraskuun 3. 
III/112 yllätti saksalaiset ja val-
tasi Schmidtin. Väsyneinä mie-
het majoittuivat taloihin ja lai-
minlöivät jopa vartioinnin.

”Kallis, 
hyödytön, 
huonosti 
johdettu”

Saksalaisten armeijaryhmän 
komentaja Walter Model pi-
ti juuri karttaharjoitusta aihee-
na amerikkalaisten hyökkäys 
Hürtgenin metsässä, kun tu-
li tieto, että Schmidt oli vaih-
tanut omistajaa. Model mää-
räsi lähiyksiköitten komenta-
jat vastaiskuun, ja karttahar-
joitus jatkui nyt todellisten 
viestitietojen mukaan. Ame-
rikkalaiset joutuivat sekaisin ja 
vetivät joukkonsa lännemmäs 
Kommerscheidt’iin ja sieltä 
muutaman päivän kuluttua lä-
hes takaisin lähtöasemiin. Ken-
raali Cota, joka oli voimakkaas-

Hürtgenwald 2018 

Metsähoidon tarpeita varten raivatut tiet olivat kapeita ja mutkaisia. 
Etenkin neulansilmäkäänteet rajoittivat panssarivaunujen käyttöä. 
Mustavalkoinen kuva: b.w. insert: U.S. Army.

TEKSTI: LEO JOHAN SALO, KUVAT: ARMI SALO
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ti arvostellut suunnitelmaa, sai 
armeijan komentajan moitteet. 

Kenraali James Gavinin, 
US 82. Maahanlaskudivisioo-
nan komentajan mielipide oli 
lyhyt ja tyly: kallis, hyödytön, 
huonosti johdettu (costly, un-
productive, illadviced). Kritii-
kissä toistetaan ja aikaisemmin 
esitetty vaihtoehto: sama oli-
si saavutettu kiertämällä koko 
alue. Komentoketjun heikkou-
det mitataan tappioissa.

Taistelut jatkuivat edelleen 
karkeasti linjalla Düren-Mon-
schau (nyk. maantie 399). Ty-
kistön käyttö tehostui molem-
min puolin, ja latvaräjähdyk-
set kylvivät edelleen tuhoaan. 
Niinpä saksalainen sotilaslää-
käri totesi, että amerikkalaiset 
aloittivat heti tykistöllä, luo-
dinhaavat olivat harvinaisia. 
Joulukuun puolelle tultaessa ti-
lanne alkoi rauhoittua ja 16.12. 
selvisi syykin: 26 saksalaista di-

visioonaa aloitti suuren vastais-
kun ”Wacht am Rhein” tavoit-
teena Antverpen – Battle of the 
Bulge. Hürtgenwald oli osin 
ollut preludi. Siellä suojattiin 
hyökkäyksen oikeaa sivustaa.

Maastossa liikkuessa havait-
si, miten luonto on paikannut 
sodan haavat. Hürtgenwald on 
noin 85 neliökilometrin laajui-
nen alue. Sotatoimista maas-
toon jäi suuret määrät räjäh-
tämättömiä ammuksia ja mii-
noja. Kuumina kesinä 1947-
1948 valkoinen fosfori sytytti 
suuria metsäpaloja. Näkymät 
olivat kuin tykistökeskityksis-
tä. Palojen jälkeen löytyi taas 
lisää kaatuneiden jäänteitä. 
Vossenackin Museon (Pfarrer-
Dickmann Str. 21, Vossenack; 
Avoinna maalis-marraskuu: Su. 
11-17.) mukaan on arvoitu, et-
tä vasta vain 20 % taistelualu-
eesta on ’raivattu’ ja mennee 
ainakin 25 vuotta ennen kuin 

kaikki on saatu pois.
Mitä sitten ihmiset. Vos-

senackin sotilashautausmaal-
la vain muutamilla haudoil-
la oli kukkia. Monissa kivissä 
on vain sana Unbekant. Ruo-
ho oli kyllä leikattu. Viereisen 
116. Ps.Div:n muistokivestä on 
viety metallilaatta vappua juh-
lineitten ”aktivistien” toimes-
ta. Samalla paikalla roikkuivat 
tangoissaan USA:n, Saksan ja 
EU:n repaleiset ja lippuvaijerin 
ruosteen likaamat liput.

Kun lähdimme Simonskal-
lista kiertämään bunkkerireit-
tiä, heti ensimmäisen karttapis-
teen kohdalla oli vain piikki-
lanka-aitaa ja Yksityisalue-kylt-
ti. Reittikin vaikutti enemmän 
maastopyöräuralta kuin esitte-
lypolulta. 

Tuntui kuin yhteisö haluaisi 
todella unohtaa kaiken siellä ta-
pahtuneen. Museon kannatus-
yhdistys katsoo menneisyyteen 

hyvin asiallisesti. Lipuista huo-
mauttaminen meni  perille ja 
”Burgermeisterille heti alkuvii-
kosta”. Eikö ole niin, että ellet 
tunne mennyttä, et pysty hah-
mottamaan tulevaisuutta?

Kallbachin eräällä sillalla on 
verraten uusi monumentti. Pai-
kalla amerikkalaiset ja saksalai-
set lääkintämiehet pitivät asele-
von ja hoitivat yhdessä haavoit-
tuneita.

Sinne tuskin ”aktivistit” vai-
vautuvat. Kuitenkin, on varsin 
outoa, että kolmannen maan 
kansalainen päätyy selittämään 
paikallista historiaa. – Molem-
pien osapuolten vielä elossa ole-
vat veteraanit saattaisivat ihme-
tellä samaa. 

Lähteet:  
YouTube, - Bloody Huertgen 
and Siegfried Line.
Beevor, A. 2015. - Ardennit 
1944, WSOY

Hürtgenwald on osa laajaa metsäistä ylätasankoa, jota halkovat syvät 
laaksot. Täällä taisteltiin lähes jatkuvasti syyskuusta 1944 tammikuu-
hun 1945. Tappiot olivat hirvittävät, molemmin puolin.

Kallbach’in Myllysillalla osapuolet pitivät tulitauon ja hoitivat yhdessä 
molempien haavoittuneet. - Harvoin saa ulkopuolinen selkeyttää pai-
kallisille heidän oman maansa historian käänteitä. Hürtgenin metsä 
tunnetaan kyllä hyvin retkeilyalueena. Sillalla olevan muistomerkin 
jalustassa on teksti: A TIME FOR HEALING.

Vossenackin hautausmaan vieressä olevalta 116. Pz.Div muisto-
merkiltä ‘aktivistit’ olivat vapunpäivän tietämillä vieneet metallilaatan. 
Lippuryhmän kunto oli masentava. Muuttaako muistomerkkien häpäisy 
historiaa? Nopeuttaako se unohtamista?
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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

Jääkärikenraali Väinö Valve 
(1895–1995)

ARTO OJANEN

Väinö Valve syntyi vuonna 
1895 Lappeenrannassa, jossa 
hänen isänsä toimi varuskun-
nan seppänä sekä myöhem-
min itsenäisenä seppämesta-
riyrittäjänä. Sukunimenä oli 
tosin silloin vielä Vähätupa, 
joka muuttui Valveeksi kou-
luvuosina. Perheen vähävarai-
suus ei antanut mahdollisuuk-
sia opiskeluun ylioppilaaksi 
asti, mutta nuori Väinö kävi 
kuitenkin viisi luokkaa keski-
koulua. Silloin saattoi hakeu-
tua Tampereelle Teknilliseen 
Opistoon, joka oli juuri aloit-
tanut insinöörikoulutuksen. 
Ennen koulutuksen alkua oli 
kuitenkin suoritettava käytän-
nön harjoittelu teollisuudessa. 
Ensimmäinen maailmansota 
oli alkanut, joten Valve pää-
si Katajanokan venäläisen so-
tasataman leipiin huoltamaan 
sekä korjaamaan sotalaivoja.  
Tästä ajasta hänelle erityisesti 
jäi mieleen venäläisten upsee-
rien välinpitämätön ja raaka 
suhtautuminen alaisiinsa so-
tilaisiin. ”En sen vuoksi lain-
kaan ihmetellyt vallankumo-
uksen puhkeamista muutamaa 
vuotta myöhemmin”, kirjoitti 
Valve myöhemmin.

Kun opinnot Tampereella 
sitten alkoivat, huomasi Val-
ve nopeasti, että koulutoverei-

ta alkoi selittämättömästi ”ka-
dota”. Jääkäriksi lähteminen ei 
hänelle ollut mikään helppo 
päätös, koska vanhemmat oli-
vat joutuneet uhraamaan kou-
lunkäyntiin niin paljon. Lo-
pulta Väinö Valve lähti, mut-
ta siinä vaiheessa venäläiset-
kin olivat saaneet vihiä asias-
ta. Etappitiet pohjoisen kaut-
ta Ruotsiin olivat jo liian vaa-
rallisia, joten edessä oli raskas 
ja vaarallinen hiihtomatka yli 
Merenkurkun kevään jo hei-
kentäessä jääolosuhteita. Osa 
Valveen ryhmää kääntyi jo ta-
kaisinkin, mutta lopulta hän 
kahden toverinsa kanssa pää-
si Ruotsin puolelle 38 tunnin 
hiihdon jälkeen itseään pa-
hemmin palelluttamatta.

Kun uudet jääkärit lopulta 
saapuivat Saksaan toukokuus-
sa 1916, oli muu pataljoona 
juuri lähtenyt rintamalle. Jää-
kärithän eivät olleet mikään 
nykyajan käsittein lausuttuna 
joukkotuotantojoukko, vaan 
miehiä saapui kaiken aikaa li-
sää tai lähti välillä komennuk-
sille. Uusille tulokkaille ei he-
ti riittänyt alokaskouluttajia, 
ja Valve kirjoittikin myöhem-
min: ”Ensimmäinen asia, jon-
ka ulkomailla opin oli: Kol-
me neljäsosaa ajastaan soti-
las odottaa.” Nythän oma ar-

meijamme parhaillaan koettaa 
päästä tästä vanhasta epäkoh-
dasta kokonaan eroon.

Puolen vuoden alokaskou-
lutuksen jälkeen siirrettiin tu-
lokkaatkin Riianlahden rinta-
malle muun pataljoonan yh-
teyteen. Insinöörikoulutusta 
saanut Väinö Valve päätyi pat-
teriksi kasvaneeseen entiseen 
haupitsijaokseen. Pian tehtä-
väksi tuli tykinsuuntaaja. Kii-
vaisiin taisteluihin ei pataljoo-
na joutunut vaan kävi rauhal-
lista asemasotaa, joka ei kui-
tenkaan sujunut ilman tappi-
oita. Valve on itse kirjoittanut 
myöhemmällä iällä tästä ajasta 
eloisia kuvauksia, joissa kuiten-
kin kulunut aika on ehkä häi-
vyttänyt osan sodan kauhuista. 
Nopea maahan heittäytyminen 
kuitenkin kerran pelasti nuo-
ren jääkärin sankarikuolemalta 
tai vakavalta haavoittumiselta, 

kun kranaatinsirpale iskeytyi 
maahan jalkojen väliin. Pää-
osin elämä rintamalla oli ajoit-
taisia ammuntoja samoista tu-
liasemista, joita ei nykytyyliin 
jatkuvasti vaihdettu. Väliajat 
linnoitettiin asemia sekä vietet-
tiin vähäistä vapaa-aikaa.

Rintamakomennus pää-
tyi aikanaan. Pataljoona siirtyi 
nykyisen Latvian alueella si-
jaitsevaan Libaun (Liepaja) va-
ruskuntakaupunkiin saamaan 
jatkokoulutusta. Väinö Valve 
oli jo ehtinyt saada ensimmäi-
sen ylennyksensä Hilfsgrup-
penführeriksi (alikersantti). 
Nyt hänen sotilasuransa lähti 
etenemään, sillä Valve valittiin 
korkeampiin johtajatehtäviin 
koulutettavien joukkoon. Hä-
nestä tehtiin patterin wacht-
meister (vääpeli) ja tärkeä-
nä tehtävänä oli myös ensim-
mäisten suomenkielisten oh-

Useimmat lukijat muistavat viimeiseksi jääkäriksi jääneen 
Väinö Valveen (1895–1995) pitkän ryhdikkään hahmon. 
Valve muistetaan Merivoimien pitkäaikaisena komentajana, 
mu  a hänkin kuuluu niihin monilukuisiin upseereihimme, 
jotka aloi   vat so  lasuransa tykkimiehinä.
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jeiden ja oppaiden kääntämi-
nen saksalaisista ohjesäännöis-
tä. Työhön kuului suomalai-
sen sotilas- ja tykistösanaston 
luominen, joista useimmat sa-
nat ovat edelleen käytössä.

Helmikuussa 1918 tuli lo-
pulta kauan odotettu kutsu 
kotiin, kun jääkärit vannoivat 
valan isänmaalle Libaun kau-
niissa Trinitatis-kirkossa. Vaa-
san tuloparaatin jälkeen yli-
luutnantti Valve määrättiin 
Pietarsaareen perustettuun Ty-
kistökouluun, jossa muodos-
tettiin Jääkäritykistöprikaati 
– yksi nykyisen JTR:n edeltä-
jäjoukoista. Väinö Valve toimi 
Tampereen valtauksessa tulen-
johtajana sekä myöhemmin 
patteriston komentajana, kun 
rintamalle saapui lisää kou-
lutettuja tykistöjoukkoja. So-
tilasarvokin koheni pykälällä 
kapteeniksi, kun yliluutnantin 
arvoa ei Mannerheimin ruot-
salaisopein luodussa armeijas-
samme ollut. Ratkaisusta ei 
kukaan valittanut! 

Vapaussodan päätyttyä 
kapteeni Valve komennettiin 
Lappeenrantaan Suomen Ty-
kistökouluun, jossa saksalais-
ten upseerien johdolla aloi-
tettiin oma suomalainen up-
seerikoulutus. Koulun johta-
jana toimi myöhempi Suoje-
luskuntien komentaja eversti-
luutnantti Lauri Malmberg 
apulaisenaan tuleva Ilmavoi-
mien komentaja majuri Jarl 
Lunqvist. Väinö Valve oli yksi 
koulun neljästä osastonjohta-
jasta. Saksalaiset upseerit toi-
mivat aluksi opettajina vaati-
vimmissa tykistöaineissa suo-
malaisten huolehtiessa yleis- 
sekä jalkaväkikoulutuksesta. 
Näin kehittyi nopeasti myös 
koulun suomalaisten opettaji-
en tykistöllinen osaaminen.

Tykistökoulun aika ei muo-
dostunut pitkäksi, vaan vuo-
den 1919 alkaessa nimitet-
tiin majuriksi ylennetty Väinö 
Valve Lappeenrantaan sijoite-
tun Raskaan Tykistörykmen-
tin (RTR) komentajaksi. Seu-
raavana vuonna joukko-osas-
to siirrettiin Viipuriin. Valve 
kirjoitti myöhemmin monen-
laisista kohtaamistaan hanka-
luuksista sekä puutteista tänä 

Puolustusvoimiemme raken-
nusaikana. Tunnetun tarinan 
mukaan joukko-osastolla ei ol-
lut lainkaan ylempää esikuntaa, 
joka antaisi tarvittavat resurssit. 
Valve lähti asiaa selvittämään ja 
sai audienssin Sotaväen pääl-
likkö Wilkmanin (myöhem-
min Wilkama) luo, jolloin tä-
mä oli kysynyt: ”Onko meillä 
sellainenkin kuin Raskas Tykis-
törykmentti?” Pian asevelvol-
listen koulutus kuitenkin lähti 
käyntiin, joskin tykkikaluston 
vanhanaikaisuus ja kulunei-
suus haittasi. Eipä Valve tien-
nyt näin kirjoittaessaan, että sa-
mat tykit muodostaisivat 60 % 
talvisodan raskaasta tykistöstä. 
Näinä vuosina tapahtui paljon 
myös yksityiselämän puolella. 
Väinö Valve avioitui Margare-
ta Cornerin kanssa saaden kol-
me lasta.

Tykkimiehen ura ei kui-
tenkaan muodostunut pitkäk-
si. Ei ole tiedossa miksi evers-
tiluutnantiksi vuonna 1923 
ylennetty Valve jätti kenttäty-
kistön ja vaihtoi rannikkoty-
kistöön. Voidaan ainakin ar-
vioida, että hän oli katsonut 
ylenemismahdollisuudet pa-
remmiksi. Vuonna 1924 vaa-
tivat jääkärit joukkoirtisanou-
tumisen uhalla Venäjällä kou-
lutettujen ylempien upseerien 
erottamista Suomen armeijas-
ta. Kun valtiovalta tähän pa-

kon edessä suostui, pyyhkiytyi 
rannikkotykistön ylempi up-
seeristo pois miltei kokonaan. 
Niinpä Väinö Valve nimitet-
tiin rannikkotykistön tarkasta-
jaksi alle 30-vuotiaana vuonna 
1924. Myöhemmin seurasi ni-
mitys rannikkopuolustuksen 
johtoon sekä kenraalimajurin 
vakanssi vuonna 1933.

Toisen epäonni on aina toi-
sen onni, sanotaan. Laivastos-
samme vasta opeteltiin 1930-lu-
vulla nykyaikaisilla sotalaivoilla 
operointia, jolloin panssarilai-
va Ilmarinen oli upottaa oman 
sukellusveneen ja Väinämöinen 
taas ajoi karille Vaasan edustal-
la. Päälliköt saivat heti potkut ja 
Merivoimien komentaja pako-
tettiin myöhemmin eroamaan. 
Tapahtuman johdosta avautui 
siten tarkeitä vakansseja täytet-
täviksi. Rannikkotykistö kuului 
tuolloin kuten nytkin Merivoi-
miin, ja niin Väinö Valve pää-
tyi koko Merivoimien komen-
tajaksi. Tätä tehtävää hän hoiti 
molempien sotien ajan, kun-
nes joutui jäämään eläkkeelle 
30 vuoden sotilasuran jälkeen 
vuonna 1946. Tasavallan presi-
dentti Mauno Koivisto ylen-
si Väinö Valveen vielä jääkäri-
kenraalin arvoon vuonna 1992. 
Väinö Valve kuoli 11.3.1995 ja 
hänet on haudattu Hietanie-
men hautausmaalle Helsingis-
sä.   

Raketinheittimet ja raketit

Ukraina on kehittänyt ja testan-
nut 152 mm laser-ohjautuvaa 
Kvitnyk-ammusta. Ammus ei ole 
edennyt vielä tuotantoon, koska 
eräät ammuksen alijärjestelmät 
ovat olleet venäläisten yhtiöiden 
toimittamia. Näiden tilalle on nyt 
saatu uudet toimittajat, joten sar-
javalmistuksen aloittaminen on 
mahdollista. Myös 155 mm versio 
tullaan kehittämään. (Internatio-
nal Defence Review April 2018)

Ohjautuva Kvitnyk-E –ammus. 
Lähde: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Kvitnyk-E_05.jpg

Orbital ATK -yhtiö, joka juuri on 
tullut osaksi Northrop Grumman 
-konsernia, on ilmoittanut, että 
se on nyt toimittanut jo 25 000 
M1156-ohjaussytytintä asiak-
kailleen. Sytyttimellä saavute-
taan tyypillisesti parempi kuin 
30 m tarkkuus. Yhdysvaltain 
armeija on käyttänyt sytytin-
tä ainakin M795A1, M549 ja 
M107-kranaateissa. Sitä on 
testattu menestyksellisesti myös 
krh-kranaateissa. Yhtiö on saanut 
146 MUSD tilauksen, jonka 
turvin sytyttimen tuotanto jatkuu 
vuoteen 2021 saakka. Sytytintä 
on ammuttu myös muun muassa 
PzH2000:lla DM111-kranaatissa. 
Ammuttaessa 27 km etäisyydelle 
kaikki 10 kranaattia osuivat 5 m 
lähemmäs maalia. (http://www.
janes.com/article/80920/full-
production-for-pgk-es18d3?utm_
campaign=PC6110_E18%20
DF%20NL_EUROSATORY%
20DAY%203&utm_edium=
email&utm_source=Eloqua)

Brasilian Armeija vastaanottaa 
viimeisen 8 kappaleen erän 
ASTROS II MK3M -raketinhei-
tinajoneuvoja ensi lokakuussa. 
Modernisointi sisälsi sirpale-
suojatun hytin, paikantamisjär-
jestelmän, viestijärjestelmän, 
monitoiminäytöt, uudet antennit, 
sanomavälitysjärjestelmän sekä 
taktiset tietokoneet. (Jane´s De-
fence Weekly 11 April 2018)Jääkärikenraali Väinö Valveen kunniamerkit Museo Militarian perus-

näyttelyn Jääkäriosiossa. Kuva: Sirkka Ojala/Museo Militaria.

Tulikomentoja 3/2018 35



Museoiden lisäksi yksityishen-
kilöillä on Suomessa huomat-
tava määrä ase- ja sotilashisto-
riallisesti tärkeitä aseita. Toimi-
viin aseisiin – lukuun ottamat-
ta ennen vuotta 1890 valmis-
tettuja mustaruutiaseita – tar-
vitaan luonnollisesti asianmu-
kainen aselupa. Ilman aselu-
paakin vanhaa asetta voi pitää 
hallussaan, kunhan ase on teh-
ty pysyvästi toimintakyvyttö-
mäksi eli deaktivoitu. Deakti-
vointimahdollisuus on histori-
an elävöittämisen ja tutkimuk-
sen kannalta tärkeä. Esimerkik-
si aiempien sukupolvien soti-
lasaseet voidaan deaktivoituina 
pitää muistoesineenä jälkipol-
vien omistuksessa.

Yksityisillä tahoilla on myös 
deaktivoitua raskasta aseistusta, 
kuten tykkejä, koska puolus-
tusvoimat on myynyt käytöstä 
poistamaansa aseistusta vuosi-
kymmenten aikana. Deaktivoi-
tuja tykkejä pidetään usein esil-
lä, mikä edistää museaalisia tar-
koitusperiä. 

Muuttuneet 
deaktivointisäännökset
Tykkeihin sovelletaan samaa 
aselainsäädäntöä kuin muihin-
kin aseisiin. Deaktivointia kos-
keva sääntely ja käytänteet ovat 
kiristyneet vuosien saatossa. 
Aiemmin deaktivoituja aseita 

Deaktivoidut tykit ja aselainsäädäntö

ei kuitenkaan lähtökohtaisesti 
ole tarvinnut deaktivoida uu-
destaan, vaikka sääntely onkin 
ajan mittaan muuttunut. 

Deaktivointisääntelyn kan-
nalta tärkeä vedenjakaja on 
vuosi 2016, jolloin EU:n deak-
tivointiasetus (EU) 2015/2403 
(muutokset asetuksessa EU 
2018/337) tuli voimaan. Ky-
seinen säädös johti siihen, et-
tä aiemmin deaktivoitu ase on 
deaktivoitava uudestaan EU-
asetuksen edellyttämällä taval-
la, jos ase ”saatetaan markki-
noille” tai viedään toiseen EU-
maahan. Markkinoille saatta-
misen käsite on tulkinnanva-
rainen, mutta se kattaa ainakin 
kaupalliset myynnit ja maksut-
tomat siirrot tai vaihtokaupat. 
Tämän EU-asetuksen mukai-
set deaktivointitoimet ovat niin 
kattavia, että useassa tapaukses-
sa aseen asehistoriallinen arvo 
menetetään. Asetuksen sovel-
taminen raskaisiin aseisiin on 
hyvin ongelmallista myös sii-
tä syystä, että asetus on laadit-
tu ennen kaikkea käsiaseita aja-
tellen.

Uuteen lakiin ehdotettu 
ilmoitusvelvollisuus
Aselakia ollaan parhaillaan 
muuttamassa EU:n asedirek-
tiivin muutosten takia. Suurin 
huomio julkisuudessa on koh-

distunut maanpuolustuksen 
kannalta tärkeiden reserviläis-
kivääreiden lupakysymyksiin. 
Lakiluonnokseen kuuluu kui-
tenkin myös deaktivoituja asei-
ta koskevia säännösehdotuksia. 
Uuden lain mukaan deaktivoi-
dun aseen omistus tulisi ilmoit-
taa poliisille viiden vuoden ku-
luessa lain voimaantulosta. 

Historian 
taltioiminen uhattuna?
Nykyinen deaktivointisäänte-
ly tulee pitkällä aikavälillä ai-
heuttamaan kulttuuriperinnön 
kannalta menetyksiä, koska 
historiallisten tykkien tai mui-
den vanhojen aseiden omista-

Kuvassa deaktivoitu kenttätykki 76 RK 27. Näitä tykkejä saatiin sota-
saaliiksi talvi- ja jatkosodassa. 

janvaihdostilanteissa on usein 
deaktivoitava vanha ase uudes-
taan EU-asetuksen edellyttä-
mällä tavalla. Tämä on kallis-
ta, mutta saattaa myös tärvellä 
aseen historiallista arvoa. Sää-
döksiä uudistettaessa olisikin 
tärkeää varmistua siitä, että yk-
sityisomistuksessa olevaa Suo-
men historian kannalta arvo-
kasta esineistöä ei jouduta hä-
vittämään. Yksi vaihtoehto voi-
si olla, että EU-sääntelyä muu-
tettaisiin niin, että kansallisilla 
viranomaisilla olisi mahdolli-
suus hyväksyä historiallises-
ti tärkeiden aseiden tapaukses-
sa muukin kuin EU-asetuksen 
mukainen deaktivointi.  

SAKARI WUOLIJOKI, OIKEUSTIETEEN TOHTORI

Raketinheittimet ja raketit

Puola on päättänyt hankkia HIMARS-raketinheittimiä suoraan USA:n 
hallitukselta. Puola saattaa hankkia myös ampumatarvikkeet suo-
raan USA:n hallituksen kautta sen sijaan, että valmistaisi niitä itse. 
(Jane´s Defence Weekly 1 August 2018)

Azerbaidzhan julkisti kesäkuussa, että sillä on käytössään sekä 
israelilaisia LORA-raketinheittimiä että valkovenäläisiä Polonez-
raketinheitinjärjestelmiä. Julkistetussa kuvassa oli kolme Polonezia 
ja kaksi LORAa. Yhdessä Polonezissa on kahdeksan 301 mm oh-
jautuvaa rakettia, joiden kantama on 300 km ja taistelukärjen paino 
140 kg. Kyseessä lienee parannettu kiinalainen A200-raketti tai uusi 
A300-raketti. Azerbaidzanin Puolustusministeriön mukaan LORAlla 
on myöskin 300 km kantama ja 240 kg tst-kärki, mikä on selvästi 
vähemmän kuin israelilaisten alun perin ilmoittama 400 kg:n tst-kärki. 
Kummassakin LORA-heittimessä oli neljä rakettia. (Jane´s Defence 
Weekly 20 June 2018)

Israelilainen Rafael on kehittänyt raketteja varten EPIK-ohjausele-
mentin. Elementissä on elektro-optinen sensori ja sen toiminta pe-
rustuu lähtökohtaisesti ohjausyksikköön ladattujen kuvien vertailuun 
raketissa olevan sensorin reaaliaikaiseen kuvaan lennon aikana. 
EPIKissä on kuitenkin myös laser-vastaanotin, inertiapaikannuslait-
teisto ja GPS-yksikkö, joten ohjautumisessa voidaan käyttää mitä 
tahansa näistä neljästä vaihtoehdosta. EPIK voidaan asentaa sekä 
122 mm että suurempiin raketteihin ja yksikön paino vaihtelee 6–10 
kg välillä raketin kaliiperista riippuen. ( International Defence Review 
July 2018)

Intian Venäjältä ostetut 300 mm Smerch-raketinheittimet tullaan siir-
tämään erityisesti suunnitelluille 5-akselisille kuorma-autoalustoille. 
Tilatut 81 ajoneuvoa toimitetaan vuoden 2019 maaliskuun loppuun 
mennessä. Intialla arvellaan olevan noin 360 Smerch-raketinheitintä. 
(Jane´s Defence Weekly 8 August 2018)
Kommentti: Todennäköisesti Intialle olevien Smerch-heittimien 
määrä on tuo 81 kpl.
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jat peittivät nopeasti jälken-
sä mm. surmaamalla liikaa 
tietäviä. Kaappaus onnistui 
kuitenkin viimeistään vuonna 
2000, kun Vladimir Putin 
valittiin Jeltsinin seuraajaksi. 
Gorbatšov saatiin vallasta jo 
1991. Neuvostoliitto hajosi, 
vaikka se ei liene ollut juonit-
telijoiden tarkoitus. Valtion 
ja puolueen omaisuus voitiin 
jakaa. 

Vaalitulosten 
vääristely 

alkoi
Jeltsin oli epäpätevä ja vii-

naan menevä. Hän oli riip-
puvainen silovikeistä, uusrik-
kaista ja neuvonantajistaan, 
joista osa ei ollut tehtäviensä 
tasalla. Hänen ilmoittamansa 
päämäärät olivat hyviä, mutta 
niiden saavuttamiseksi ei teh-
ty mitään. Turvallisuusorga-
nisaatioiden työntekijät saat-
toivat toteuttaa verkkaisen 
vallankaappauksen. Kansa 
ei ollut tarpeeksi motivoitu-
nut demokratiauudistuksiin. 
Vaalitulosten vääristely alkoi 
Jeltsinin aikana. Varsinaista 
ulkopolitiikkaa hänellä ei ol-
lut. 

Järjetön varustelukilpailu 
oli imenyt taloudelliset ja hen-
kiset voimavarat jo Neuvosto-
liiton aikana. Ulkomaanvelka 
ylitti 110 % bruttokansan-
tuotteesta 1990-luvun lopul-

la. Tuotantokoneistosta 2/3 
oli vanhentunutta. Väestön 
käytettävissä olevat tulot oli-
vat laskeneet 40 % vuodesta 
1991. Palkat olivat myöhässä. 
Ekologinen kriisi oli suun-
naton. Noin 40 miljoonaa 
venäläistä hengitti ilmaa, 
joka sisälsi 10 kertaa sallittua 
enemmän myrkyllisiä aineita. 
Melkein 70 % käytti saas-
tunutta juomavettä. Ei ole 
ihme, että Venäjän vastava-
koilu vieroksui ympäristötut-
kijoita. Tuberkuloosi, kuppa, 
huumeriippuvuus ja alkoho-
lin aiheuttama psykoosi kas-
voi rajusti. Esikouluikäisistä 
lapsista 20 % kärsi kroonisista 
sairauksista. Koulunsa päättä-
neistä lapsista vain 15 % oli 
terveitä. Kremlissä kannettiin 
huolta lähinnä asevoimien ra-
pautumisesta.

Vuonna 1991 Neuvostolii-
ton asevoimat ja Nato olivat 
lähentymässä voimakkaasti. 
Jeltsin ehdotti Venäjää Naton 
jäseneksi. Sittemmin Lännen 
vastaisuus otti vallan. Energi-
an hinnan nousu mahdollisti 
asevoimien uudistamisen ja 
uuden asevarustelun. Nyky-
ään asevoimien tehtäväksi 
on asetettu kyky käydä sotaa 
yhtä aikaa maailmanlaajui-
sesti, alueellisesti ja tarpeen 
vaatiessa useassa paikassa pai-
kallisesti.  

Miel ipidetiedustelujen 
mukaan venäläiset pitivät 
suurvaltastatusta tärkeämpä-
nä kuin omaa hyvinvointiaan. 
He katsovat vihamielisten 
voimien piirittävän maataan. 
Venäläiset alkoivat haaveilla 
revanssista huomaamatta, että 
valtakunnan suuret vaikeudet 
johtuivat kotimaisista eikä 
ulkomaisista syistä. Neuvos-
toliiton hajottamispäätök-
sen olivat tehneet Venäjän 
valtionpäämies Boris Jeltsin, 
Ukrainan Leonid Kravtšuk 
ja Valkovenäjän Stanislau 
Šuškevitš eikä suinkaan 
Länsi. Kunkin kolmen maan 
parlamentit ratifi oivat sopi-
muksen. 

Venäjän politiikka muut-
tui selvästi ja pysyvästi Puti-
nin tultua presidentiksi vuon-
na 2000, joskaan muutosta ei 
havaittu heti Lännessä. Hän 
puhui, mitä hänen ulkomai-
set keskustelukumppaninsa 
halusivat kuulla. Hän pon-
nisteli pitääkseen huolta, että 
yhteiskunta sai sen tiedon, 
jonka hän hyväksyi. Van-
han kansallislaulun sävel tuli 
käyttöön. Venäjän asevoi-
mien lipuksi tuli punalippu. 
Talous menestyi nousevien 
energiahintojen takia, vaikka 
mitään ei tehty talouselämän 
kehittämiseksi. Kotimaiset ja 
ulkomaiset ’viholliset’ otettiin 
käyttöön politiikan teossa. 
Venäjää johdetaan ylhäältä. 
Vaalitulokset väärennetään 
tarpeen mukaan.

Venäjän 
politiikka 
muuttui 
selvästi ja 
pysyvästi

Venäjän politiikka ei riipu 
pelkästään Putinista. Turval-
lisuusorgaanien henkilöstö 
on kiinteästi mukana valtion 
johtamisessa. He eivät ole 
tottuneet politiikan suunnit-
teluun ja toteuttamiseen, kun 
työ on koostunut kulloisen-
kin politiikan puolustamises-
ta, tiedon keräämisestä, likai-
sista tempuista vastustajalle 
ja agenttien rekrytoinnista. 
Venäjän suuruuden edellytys 
on, että muut pelkäävät sitä. 
Mitä tahansa voi tehdä, kun-
han kukaan ei saa tietää. 

Neuvostoliitto oli hä-
vinnyt kylmän sodan ja oli 
Gorbatšovin tullessa valtaan 
poliittisesti, taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ideologisesti 
konkurssissa. Venäjän heik-
ko ulkopoliittinen johto vei 
maan syrjään kansainvälisen 
politiikan keskiöstä. Neuvos-

Kovalev korostaa Gorbatšovin 
merkitystä demokratian edis-
täjänä. Neuvostoliitto oli 
ollut pahuuden valtakunta. 
Gorbatšovin aikana kansalais-
ten oikeuksia parannettiin radi-
kaalisti, tiedosta tehtiin vapaa-
ta ja sorrosta pyrittiin eroon. 
Kehitystyö tapahtui ylhäältä 
johdettuna, eikä kansa pysynyt 
mukana. Eduard Ševardnadze 
ja Aleksandr Jakovlev oli-
vat tärkeitä tukijoita. Montaa 
uudistusta auttoi Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyökon-
ferenssin loppuasiakirja ja jat-
kokokousten sarja. Ulkominis-
teriö toimi primus motorina. 
Talouselämän vapautus tapah-
tui erityisesti Jeltsinin aikana. 

Psykiatrian käyttö rankai-
semiseen oli yleistä, ja poisto 
on lähes jännityskertomus. 
Valitettavasti se näyttää pa-
lautetun. Uskonto vapautet-
tiin. Ortodoksisen kirkon 
johto ja moni pappi paljastui 
KGB:n upseeriksi. Nyttem-
min ortodoksisuus on käytän-
nössä valtionuskonto. 

Elokuussa 1991 oli val-
lankaappausyritys. Gorbatšov 
pidätettiin lomapaikassaan. 
”Hätätilakomitean” ponneton 
hanke näytti epäonnistuneen. 
Kaappausyrityksen aikana ja 
jälkeen tapahtui kuitenkin 
outoja asioita, joista Kovalev 
tekee omat johtopäätökset: 
KGB, puolustusministeriö 
ja sisäministeriö olivat hank-
keen takana. Hierarkiassa 
alemmalla olleet juonitteli-

Russia’s Dead End
Andrei A. Kovalev:
Russia’s Dead End. An 
Insider’s Testimony from 
Gorbachev to Putin.  
Venäjän umpikuja. Sisäpiiri-
läisen todistus Gorbatšovista 
Putiniin. 2017
347 s.
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Suomessa on kuluneena ja 
menneenä vuotena muistettu 
monella eri tapaa sadan vuo-
den takaisia tapahtumia, ku-
ten maan itsenäistymistä ja va-
paussotaa. Sadan vuoden ta-
kaisiin tapahtumiin liittyviä 

koa Mihail Frunzea (1885–
1925) ja hänen ajatuksiaan. 
Jossakin määrin sotilasdoktrii-
neista lukeminen saattaa puu-
duttaa ja tuntua liikaa teorial-
ta, mutta sen tunteminen on 
tarpeen, jotta voisi jollakin ta-
paa ymmärtää puna-armeijan 
toiminnan luonnetta. Neuvos-
totunnuksen mukaan tärkein-
tä oli ”imperialistisen sodan 
kääntäminen kansalaissodak-
si”, tätä oppia yritettiin myös 
talvisodassa – huonoin tulok-
sin. Neuvosto-oppiin kuului 
myös se, että vain hyökkäys 
saattoi tuoda ratkaisun.

Mielenkiintoista on lukea 
erityisesti neuvostovallan alku-
ajan kansallisista joukko-osas-
toista ja siitä, miten ne tais-
telivat niin Viron, Pietarin ja 
Puolan kuin muillakin Venä-
jän sisällissodan eri rintamil-
la valkoisia vastaan. 1910- ja 
1920-lukujen taitteen puna-
armeijassa lienee ollut enem-
män suomalaisia kuin min-
kään muun vieraan lipun alla. 
Perusteellisesti Salomaa ker-
too myös itse kansainvälisestä 

Punaupseerien karu kohtalo

Markku Salomaa:
Punaupseerien nousu ja 
tuho
559 s.
Kustantaja: Otava, 2018

kirjoja on ilmestynyt lukemat-
tomia. Yksi tähän sarjaan kuu-
luva kirja on dosentti Mark-
ku Salomaan Punaupseerien 
nousu ja tuho. Teos pohjautuu 
Salomaan vuodelta 1992 ole-
vaan väitöskirjaan Punaupsee-
rit, mutta on nyt päivitetty ja 
saatettu luettavampaan muo-
toon.

Kirjan aihe on hyvin mie-
lenkiintoinen ja tärkeä, sil-
lä Pietarin kansainvälisessä so-
takoulussa opiskeli vuodesta 
1918 toiseen maailmansotaan 
peräti 1643 suomalaista, joista 
kaikkiaan 1402 valmistui pu-
naupseeriksi – valtaosalla heis-
tä oli punakaartilaistausta. Ver-
tailun vuoksi Suomen kadet-
tikoulusta valmistui kyseisenä 
aikana 1571 upseeria Suomen 
armeijan palvelukseen. Pu-
naupseerit eivät siis olleet mi-
kään kuriositeetti, vaan varsin 
huomattava joukko sotilaita ja 
moni myös ammattitaitoisia.

Salomaa aloittaa kirjan-
sa varsin laajalla taustoituk-
sella, jossa esitellään niin kei-
sarillisen armeijan suomalai-

supseereita kuin niin sanot-
tuja punajääkäreitä – eli niitä 
jääkäreitä, jotka vuoden 1918 
jälkeen siirtyivät aatteellisis-
ta syistä Venäjälle ja puna-ar-
meijan palvelukseen. Kuu-
luisin näistä punajääkäreistä 
oli Špalernajassakin istunut 
Heikki Repo – salanimel-
tään Esko Kivi. Repoa, josta 
oli tullut syksyllä 1917 työ-
läisjääkäreiden toimeenpane-
van komitean puheenjohtaja, 
ei luonnollisestikaan päästet-
ty jääkärien pääjoukon muka-
na Suomeen, vaan hän asettui 
ensin Tukholmaan ja sittem-
min Neuvostoliittoon. Puna-
armeijan riveissä Repo osallis-
tui muun muassa Kronstadtin 
kapinan kukistamiseen ja tal-
vella 1921–1922 heimosotiin. 
Kominternin sotilaslinjalla sit-
temmin palvellut Repo joutui 
Stalinin puhdistusten uhriksi 
vuonna 1935.

Varsin kattavasti Salomaa 
esittelee myös neuvostoliitto-
laista sotilasdoktriinia ja ennen 
kaikkea ehkä kaikkein kuului-
sinta neuvostosotateoreetik-

toliiton hajoamisesta alettiin 
kuitenkin 1990-luvun kulu-
essa syyttää Länttä ja demo-
kraattisia uudistuksia. Pää-
ministeri Primakovin aikana 
vuodesta 1996 alettiin hakea 
revanssia ja käännettiin Venä-
jä Länttä ja erityisesti Natoa 
vastaan. Putinin tultua val-
taan ulkopolitiikan hapuilu 
hävisi, ja Länsi mukaan luki-
en EU on vihollinen. Venäjä 
painotti suhteita Kiinaan, 
Pohjois-Koreaan, Kuubaan, 
Iraniin ja Irakiin. Syyskuun 
11. 2001 jälkeen Putin pystyi 
vielä hyödyntämään yhteistä 
terrorismin vastaista taistelua 
ja kukistamaan Tšetšenian 
itsemääräämispyrkimykset. 
Moskova julisti, että Neuvos-
toliitosta eronneet tasavallat 
ovat sen intressipiiriä. Se il-

moitti suojelevansa ulkomail-
la asuvia maanmiehiään ja ve-
näjää puhuvia, mitä se ei ole 
tosin tehnyt. Venäjä omaksui 
pian alueellisen suurvallan 
roolin, eivätkä Länsimaat 
aluksi torjuneet Putinin po-
litiikkaa. 

Putinin hallituksen yri-
tykset kääntää maa men-
neisyyteen ovat jo johtaneet 
katastrofi in. Jopa sortuva 
Neuvostoliitto oli vahvempi 
kuin nykyinen Venäjä. Ve-
näjä on tuhonnut koko kan-
sainvälisen turvallisuusjärjes-
telmän. Putinin mukaan on 
tulossa mahdottomaksi rat-
kaista konfl ikteja poliittisin 
keinoin. Kehityksen tulok-
sena Venäjä on jälleen selvä 
vaara sekä itselleen että naa-
pureilleen. Venäjä on myös 

ekologinen ja kemiallinen 
aikapommi. Katastrofi n voi 
estää vain ihme.

Putin ei koskaan muu-
ta päätöksiään, sanottiin 
2010-luvun alussa. Hän ei 
tarvitse asiantuntijoiden neu-
voja. Hän käyttää korkeintaan 
15 minuuttia päivässä muisti-
oiden ja dokumenttien luke-
miseen. Pääministeriaikana 
suora pääsy hänen luokseen 
oli vain presidentti Medve-
devillä ja varapääministereillä 
Igor Setšin ja Aleksei Kud-
rin. Venäjän johto kavahtaa 
värivallankumouksen vaaraa. 
– Kovalevin luonnehdinnat 
Vladimir Putinista, Sergei 
Lavrovista tai Sergei Šoigusta 
eivät ole mairittelevia. 

Andrei Kovalev toimi vuo-
desta 1985 maasta lähtöönsä 

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

2007 saakka Venäjällä näkö-
alapaikoilla. Näistä mainitsen 
ulkoministeriön Neuvostolii-
ton ja uuden Venäjän aikana 
sekä Gorbatšovin sihteeristön. 
Venäjän federaation turvalli-
suusneuvostossa hän työsken-
teli Jeltsinin ja Putinin ollessa 
presidentti. Isä oli Neuvosto-
liiton ensimmäinen apulais-
ulkoministeri ja Gorbatšovin 
neuvonantaja. Kirjan kään-
täjä venäjästä englantiin on 
emeritusprofessori Steven I. 
Levine, ja esipuheen on kir-
joittanut emeritusprofessori 
Peter Reddaway. Pidän hei-
dän osallistumistaan yhtenä 
kirjan laadun takeena. Tämän 
artikkelin käännökset ovat 
minun.

Markku Fagerlund
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sotakoulusta ja sen opetusjär-
jestelyistä. Kaikki kurssilaiset 
eivät olleet aina järjestelyihin 
tyytyväisiä, vaan he väittivät 
SKP:n johdon viettävän etuoi-
keutettua elämää. Tämä johti 
elokuussa 1920 niin sanottui-
hin Kuusisen klubin murhiin, 
jossa eräät punaupseerit päät-
tivät ”poistaa johdon ja jouk-
kojen välisen kuilun”. 

Aihepiiriin kuuluu myös 
sen kuvaaminen, miten SKP 
toimi maanalaisesti Suomes-
sa 1920- ja 1930-luvuilla saa-
dakseen aikaan vallankumo-
uksen. Kuten tunnettua, val-
lankumouksesta Suomessa ei 
tullut mitään – eihän sille ol-
lut Suomessa ollut oikein min-
käänlaisia edellytyksiä. Pu-
naupseerit kyllä tekivät kai-
kenlaisia kapinasuunnitelmia, 
mutta esimerkiksi propagan-
datyö suomalaisten asevelvol-
listen parissa ei kantanut juuri 
minkäänlaista hedelmää. Niin 
kuin Salomaa toteaa, Suomen 
sisäpoliittista kehitystä eivät 
maailmansotien välisenä aika-
na leimanneet kasvavat luok-
karistiriidat vaan päinvastoin 
kansallinen eheytyminen. Pu-
naupseeri Eino Rahjakin oli 
aikanaan todennut että ”Suo-
messa tapahtuu vallankumo-
us ainoastaan puna-armeijan 
pistimillä, mutta ei milloin-
kaan SKP:n johdolla.” Rahjan 
ennustus ei toteutunut, mut-
ta kieltämättä hänen kannan-
ottonsa osoitti tietynlaista ter-
vettä arvostelukykyä.

Vallankumousta ei siis Suo-
messa syttynyt, mutta moni 
siihen uskonut sai kokea karun 
kohtalon Stalinin valtakunnas-
sa. Suomalaisia punaupseereita 
toimi niin kansallisissa jouk-
ko-osastoissa kuin Osoaviahi-
missa, joka oli Neuvostoliitos-
sa valtakunnallinen vapaaeh-
toinen maanpuolustusjärjestö, 
ja myös itse puna-armeijassa. 
Kaikkiaan suomalaistaustaisia 
punaupseereita oli niin paljon, 
että he olisivat Salomaan mu-
kaan voineet muodostaa run-
gon armeijakunnalle ja ehkä 
jopa armeijalle. Nämä mah-
dollisuudet – olkoonkin et-
tä olivat teoreettisia – hävisi-
vät vuodesta 1933 alkaen, kun 

Stalinin puhdistukset alkoi-
vat. Stalin ryhtyi tuhoamaan 
pakkomielteisesti ja järjestel-
mällisesti kaikkea, minkä ko-
ki uhaksi. Myös suomalaiset 
punaupseerit koettiin pääasi-
assa uhaksi, josta piti päästä 
eroon. Salomaa on laskenut, 
että vuosina 1935–1938 van-
gittiin ja teloitettiin tai katosi 
jäljettömiin kaikkiaan 854 pu-
naupseeria. Salomaan tietojen 
mukaan vain 21 punaupseeria 
säästyi kokonaan vangitsemi-
selta kyseisenä ajanjaksona.

Punaupseereita kyllä osal-
listui talvisotaan, mutta heitä 
oli vaikea saada kootuksi tä-
hän Stalinin maskirovkaan, 
siis siihen, että näyttäisi sil-
tä kuinka Suomi olisi aloitta-
nut sodan. Tarkoitus oli saada 
näyttämään siltä, että Terijoel-
la perustettu Kuusisen hallitus 
”vapauttaisi” Suomen yhdessä 
puna-armeijan kanssa. Kuten 
tunnettua hankkeesta ei tul-
lut mitään. Suomi jäi Stalinilta 
saamatta suomalaisten puolus-
tustahdon vuoksi, vaikka po-
litrukit selostivat sodan alus-
sa miten ”heti kun sota syttyy, 
tekee Suomen työväestö ka-
pinan ja ottaa puna-armeijan 
vapauttajanaan vastaan”. Suo-
malaisten puolustustahdon li-
säksi talvisodan lopputulok-
seen vaikutti myös se, että ve-
rinen diktaattori oli tapattanut 
suurimman osan pätevimmäs-
tä upseeristostaan – myös val-
taosan niistä suomalaisista pu-
naupseereista, joita olisi voi-
nut käyttää propagandistisessa 
Suomen kansanarmeijassa.

Suomalaisten punaupseeri-
en kohtalo oli siis valtaosaltaan 
karu. Suurin osa menetti hen-
kensä Stalinin vainoissa. Mut-
ta oli myös sellaisia upseereita, 
jotka säästyivät syystä tai toises-
ta. Esimerkiksi se, että punaup-
seeri oli taistelemassa Espan-
jan sisällissodassa, saattoi pe-
lastaa hänen henkensä – koto-
na Neuvostoliitossa oli vaaral-
lisempaa kun yhtäkkiä saattoi 
joutua vainoharhaisen diktaat-
torin uhriksi.  Yksi esimerkki 
Espanjan sisällissodan ansios-
ta säästyneistä punaupseereis-
ta on Akseli Anttila, entisen 
kruununtorpparin poika, jo-

ka lopulta johti armeijakuntaa 
Berliinin valtauksessa keväällä 
1945. Myös sittemmin Terijo-
en nukkehallituksen sisäminis-
terinä toiminut Tuure Lehén, 
Otto Ville Kuusisen entinen 
vävy, säilytti henkensä luulta-
vasti sen vuoksi, että palveli Es-
panjassa eri tehtävissä vuosina 
1936–1938. 

Mainittakoon, että muuta-
ma jo tsaariakin palvellut suo-
malainen punaupseeri säästyi 
puhdistuksilta – ehkä siksi, et-
tä he olivat todellisia ammatti-
miehiä. Tykkimiehille kenties 
tuttu henkilö on Wladimir 
Gröndahl, eli venäläisittäin 
Vladimir Grendal, joka oli V. 
P. Nenosen kurssitoveri Mi-
hailovskin tykistöakatemiassa 
ja joka sittemmin johti puna-
armeijan tykistöä talvisodassa 
Karjalan kannaksella. Grön-
dahl kuoli marraskuussa 1940 
keuhkosyöpään kenraalievers-
tin arvoisena. Toinen mainit-
semisen arvoinen jo tsaarin ai-
kana sotilasuransa aloittanut – 
ja henkensä Stalinin vainoissa 
säästänyt – suomalainen pu-
naupseeri oli Axel Berg, joka 
kohosi uransa aikana insinöö-
riamiraaliksi ja Neuvostolii-
ton varapuolustusministeriksi. 
Todettakoon kuitenkin, että 
myös Berg sai kokea Stalinin 
vainot, sillä hän joutui vuonna 
1937 liki kolmeksi vuodeksi 
vankileirille. Mutta radiotek-
niikan ammattimiestä tarvit-
tiin ja Berg vapautui.

Joskus punaupseerin saat-
toi säästää karulta kohtalolta 
sekin, että sattui jäämään Suo-
messa kiinni. Näin kävi Ee-
ro A. Wuorelle, joka jäi Suo-
men viranomaisten käsiin lop-
puvuodesta 1919. Wuori jäin 
vankeuden jälkeen Suomeen 
ja nousi SAK:n puheenjohta-
jaksi sekä lähettilääksi Lon-
tooseen, Moskovaan ja Tuk-
holmaan ja lopulta vielä presi-
dentti Kekkosen kansliapääl-
liköksikin. 

Enemmistö suomalaisista 
punaupseereista sai kuitenkin 
osakseen toisenlaisen kohta-
lon, kuten jo on esille tullut. 
Heistä mainittakoon esimerk-
keinä vielä Neuvosto-Karjalan 
sotilaskomissaarina toiminut 

Johannes Heikkonen, kuu-
luisa ”punakenraali” Heikki 
Kaljunen ja Helsingin enti-
nen punainen miliisipäällikkö 
Kustaa Rovio. Kaikki heidät 
teloitettiin Stalinin puhdistuk-
sissa, niin kuin sadat muut pu-
naupseerit – puhumattakaan 
miljoonista muista Stalinin 
mielivallan uhreista. Vallan-
kumous söi lapsiaan. Syytteet 
olivat mielikuvituksellisia, ku-
ten Kaljusen kohdalla kyse oli 
”osallisuudesta suomalaisten 
porvarillis-kansallisen järjes-
tön toimintaan, minkä lisäksi 
oli harjoittanut kansalliskiih-
koista ja tuholaistoimintaa”.

Salomaan kirja käsittelee 
kaiken kaikkiaan hyvin kiin-
nostavaa ja tärkeää aihetta. Pu-
naupseerit eivät syystä tai toi-
sesta ole juuri saaneet huomi-
ota osakseen. Ehkä heidät on 
hiukan tahallisestikin haluttu 
unohtaa. Punaupseerit ja hei-
dän kohtalonsa ovat kuiten-
kin osa Suomen historiaa, ja 
Markku Salomaa onkin teh-
nyt merkittävän palveluksen 
suomalaisille historianystäville 
kirjoittamalla tämän teoksen. 
Valitettavasti kirjassa ei ole 
viitteitä, mutta se lienee kus-
tantajan ratkaisu. Kyse on kui-
tenkin suurelle yleisölle suun-
natusta kirjasta, jollaisessa viit-
teet nähdään yleensä vain luki-
jaa rasittavina lisinä. Onneksi 
kuitenkin asioista tarkemmin 
kiinnostunut voi etsiä käsiin-
sä Salomaan väitöskirjan, josta 
viitteet löytyvät.  

Kaikkea tuskin vielä tässä-
kään on selvitetty, mutta val-
tavan työn Salomaa on tehnyt. 
Sen huomaa lähdeluetteloa 
tarkastelemalla. Salomaa on 
käynyt läpi arkistoja niin Suo-
messa, Venäjällä, Britanniassa 
kuin Saksassakin. Lisäksi Salo-
maa on käyttänyt laajasti leh-
distöä, kirjallisuutta ja tehnyt 
haastatteluita. Voikin todeta, 
että tämä teos antaa varmasti 
mahdollisimman täyden ku-
van suomalaisista punaupsee-
reista. Mutta voi olla, että ku-
va vielä joskus täydentyy lisää 
– mikäli vain Venäjän arkistot 
avautuvat.

Tuomas Rantala
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