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Upea 100-vuotisjuhlavuosi 
huipent u Mikkelissä 6. joulukuuta
Huikea Itsenäisen Suomen Kent-

tätykistön, Puolustusvoimi-
en ja Sotilaskotitoiminnan 

100-vuotisjuhlavuosi alkaa kääntyä kohti 
loppuaan. Kenttätykistömme juhla hui-
pentui 2. päivä marraskuuta Kouvolassa 
Karjalan tykistörykmentin 100-vuotis-
juhlaan. 

Puolustusvoimien tapahtumatäytei-
nen merkkivuosi kruunataan itsenäisyys-
päivänä sotiemme päämajakaupungis-
sa Mikkelissä valtakunnallisella itsenäi-
syyspäivän paraatilla. Paraati onkin koko 
Suomen kansan yhteinen maanpuolus-
tustapahtuma, sillä vaikka emme juhla-
paikalle itse pääsisi, voimme vuosittain 
seurata ja eläytyä mukaan maanpuolus-
tustahtoa kohottavaan tunnelmaan koto-
na television äärellä tai vaikka älykänny-
kästämme somekanavia seuraten. 

Makean toiminnan joukkomme, vih-
reät sisaret, ovat vuoden aikana esitel-
leet aktiivisesti omaa toimintaansa mo-
nin tavoin ja olleet tärkeässä roolissa 
myös Puolustusvoimien ja Kenttätykis-
tön juhliessa. Pilvisempänäkin päivänä 
soden munkit saavat suumme hymyyn. 
Sotilaskotiyhdistykset ovat järjestäneet 
myös omia 100-vuotisjuhliaan ympäri 
Suomea. Omankin piironkini päällä on 
vielä odottamassa kutsu Sotilaskotityötä 
Tampereen Seudulla 100 vuotta -juhla-
vastaanotolle Tampereen Raatihuoneelle. 

Puolustusvoimien merkkivuoden tee-
mana on ollut ”Maanpuolustus kuuluu 
kaikille”. Puolustusvoimat onkin esitellyt 
vuoden aikana toimintaansa, kalustoaan, 
tilojaan ja ihmisiään lähes puolessatoista 
sadassa tapahtumassa sekä varuskunnissa 
että niiden ulkopuolella. Puolustusvoi-
main komentaja, kenraali Jarmo Lind-
berg totesikin tervehdyksessään 227. 
Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin 

avajaisissa, että juhlavuoden tilaisuuksien 
saama suosio on ylittänyt suurimmatkin 
odotukset. Lindberg kertoi, että muun 
muassa viidellä paikkakunnalla järjestet-
tyjä Puolustusvoimat 100 -taistelunäy-
töksiä seurasi kaikkiaan yli 30 000 kat-
sojaa.  Kenraali Lindbergin mukaan juh-
lavuoden menestys kertookin siitä, että 
turvallisuus ja maanpuolustus kiinnosta-
vat kansalaisia laajasti. Hänen mukaansa 
tapahtumien suosio viestii myös suoma-
laisten laajasta arvostuksesta Puolustus-
voimia ja sen tekemää työtä kohtaan. 

Vuosi on ollut myös Maanpuolustus-
koulutusyhdistys MPK:n 25. toiminta-
vuosi. Maanpuolustuspiirien koulutuspai-
koilla on järjestetty jälleen lukuisa määrä 
kansalaisten tietoja ja taitoja lisäävää va-
paaehtoista maanpuolustuskoulutusta se-
kä Puolustusvoimien tilaamia koulutus-
vuorokausia. MPK:n kaikille suuntaama 
kyberkoulutus ja arjen turvallisuuskurssit 
lisäävät myös suosiotaan. MPK:n juhlistaa 
25. juhlavuottaan muun muassa joulu-
kuussa julkistettavalla juhlavideolla.  Ma-
teriaalin tuottamiseen ovat saaneet osal-
listua myös kaikkien koulutuspaikkojen 
vapaaehtoiset tiedottajat. Odotellaan siis 
jännityksellä, millainen toiminnallinen 
juhlavideo meillä on katsottavana joulu-
kuun puolivälissä.

Lehden kustantaja Tykkimiehet ry on 
päättänyt, että Tulikomentoja-lehti il-
mestyy myös vuonna 2019 neljä kertaa 
paperimuotoisena. Jotta lehteä voidaan 
julkaista paperimuodossa myös tulevina 
vuosina siten, että lehden hinta pysyisi 
nykyisellä tasolla, toivotaan killoilta ak-
tiivisuutta lehden ilmoitushankintaan. 
Ilmoitushankinnan avulla killoilla on 
myös mahdollisuus kohentaa omaa ta-
louttaan, sillä ilmoitushankinnasta kilta 
saa 25 prosentin palkkion. 

Lainaus Pertti Mäenpään sanoittamasta 
ja Poptori Oy:n julkaisemasta kappaleesta 
Kuudes joulukuuta. 

Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta. 
Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun ai-
kaa kaikille!

Sirkka Ojala,
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

”Teille käsky kuului rajoillamme seistä,
oli tehtävänne silloin mahdoton.
Sinne jäivät ikuisesti monet teistä,
teki valintojaan käsi kohtalon.

Vielä vapaa on ja itsenäinen maamme,
se on sitä vuoksi suuren urheuden.
Nöyrin mielin Suomen lippuun katsokaamme,
kiitos teidän, se on sinivalkoinen.
 
Ilman teitä, selvinneitä jostain sieltä,
puhuisimme nyt vierasta kieltä.
Ilman heitä, joiden ristit ovat puuta,
Olis’ arkipäivä kuudes joulukuuta.”
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Rykmentin juhlapäivä alkoi 
aamulla seppeleenlaskulla It-
senäisyyden patsaalla Kymen 
lukolla. Aamupäivällä paraa-
tikatselmuksen ja ohimarssin 
näyttämönä toimi Kasarmin-
mäen vanha varuskunta-alue, 
jonka punatiiliset rakennuk-
set ovat valmistuneet jo ennen 
ensimmäisen maailmansodan 
alkamista. Arvokas päiväjuhla 
järjestettiin iltapäivällä Kou-
volan kaupungintalolla.

Rykmentti on 
ylpeä historiastaan
Paraatipuheessaan Kasarmin-
mäen paraatikentällä Karjalan 
tykistörykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Jussi Annala 
kertoi muun muassa rykmen-
tin vaiherikkaasta historiasta. 
Hän totesi puheessaan Karja-
lan tykistörykmentin historian 
alkaneen perinnejoukko-osas-
ton, Kenttätykistörykmentti 
2:n komentaja majuri Gabriel 
af Forselles Lappeenrannas-
sa 3. marraskuuta 1918 anta-

masta päiväkäskystä, jolla käs-
kettiin patteriston perustami-
nen. Tästä alkoi Karjalan Ty-
kistörykmentin perinnejouk-
ko-osastojen ja sitä kautta ryk-
mentin historia suomalaisena 
tykistöjoukkona. Annala ker-
toi, että jo perustamista seu-
raavana vuonna Kenttätykis-
törykmentti 2 siirtyi Lappeen-
rannasta Viipuriin ja toimi 
siellä talvisotaan saakka. Talvi-
sodan syttyessä rykmentti pe-
rusti suojajoukkopatteriston. 

Everstiluutnantti Anna-
la toi esiin, että sotien aikaan 
patteriston nimeä muutettiin 
monta kertaa. Jatkosodassa 
patteristo kuului pääasiallises-
ti 10. divisioonan tykistöön 1/
KTR 9 -nimisenä ja se osal-
listui muun muassa vuonna 
1944 Valkeasaaren armotto-
miin taisteluihin. 

Sodan jälkeen patteristosta 
perustettiin Lappeenrantaan 
Kenttätykistörykmentti 3, 
jonka nimi muutettiin vuonna 
1957 Karjalan tykistörykmen-

tiksi. Lappeenrannasta ryk-
mentti siirtyi Vekaranjärvelle 
kolmessa osassa vuosien 1973 
ja 1980 välisenä aikana. Vuo-
den 1990 alussa rykmentti lii-
tettiin joukkoyksikkönä Kar-
jalan Prikaatiin.

Paraatikatselmus huipentui 
kominkertaisiin eläköön-huu-
toihin ja rykmentin perinne-
marssin saattelemiin 11 kun-
nialaukaukseen.

KARTR 100 -juhlavideo 
– aikamatka rykmentin 
100-vuotiseen historiaan 
Kouvolan kaupungintalos-
sa järjestetty arvokas päivä-
juhla alkoi Rakuunasoitto-
kunnan esittämällä, komealla 
Rautapatterin marssilla. Juh-
la oli musiikkipainotteinen, 
ja soittokunta antoikin pa-
rastaan musiikkikapteeni Ai-
no Koskelan johtamana. Juh-
lassa rykmentti myös palkit-
si henkilöstöään ja yhteistyö-
kumppaneitaan. Tervehdyk-
sensä juhlaan toivat Kouvolan 

Karjalan tykistörykmentti – 
SATA VUOTTA TULIVOIMAA 
SIRKKA OJALA

Itsenäisen Suomen Ken  ätykistön 100-vuo  sjuhavuosi huipentui 
2. marraskuuta Kouvolassa, kun Karjalan tykistörykmen    juhli 
satavuo  sta taivaltaan. 

kaupunki, Karjalan prikaati ja 
Maavoimat. Juhlan juontajana 
toimi kapteeni Matti Heikki-
lä.

Päiväjuhlan yksi tärkeä ko-
hokohta oli Karjalan tykistö-
rykmentti 100 vuotta -juhla-
videon julkistaminen. 20 mi-
nuuttia kestävään videoraitaan 
onkin saatu mielenkiintoises-
ti kiteytettyä joukko-osaston 
100 vuoden aikamatka ja ny-
kypäivän tykistöllinen osaami-
nen. 

Historiikkidokumenttipro-
jektin käynnisti syyskuussa 
vuonna 2016 everstiluutnant-
ti Jukka Saarela toimiessaan 
rykmentin komentajana. Saa-
rela totesi videon julkistamis-
puheessaan dokumenttityön 
vieneen työryhmältä aikaa 
kaikkiaan kaksi vuotta. Vide-
on käsikirjoituksesta vastan-
nut Saarela päätyi videoon, sil-
lä hän uskoo videon voimaan 
ja lisäksi rykmentin historiasta 
on jo julkaistu kaksikin histo-
riikkiteosta, joista jälkimmäi-
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nen valmistui rykmentin täyt-
täessä 90 vuotta. Juhlavideo 
etenee kronologisesti ja sii-
nä on kolme osaa. Ensimmäi-
nen osuus, Rykmentin perus-
taminen kattaa vuodet 1918–
2007. Saarela kertoi, että tä-
män osuuden kuvamateriaali 
on suurelta osin ennen julkai-
sematonta. Materiaalia saatiin 
muun muassa Kansallisen au-
diovisuaalisen instituutin ar-
kistojen kätköistä. Videon toi-
nen osuus, Komentajat kerto-
vat kattaa vuodet 2008–2018. 
Rykmentin kehittymisestä 
omana komentajakautenaan 
kertovat eversti Jyrki Nurmi-
nen, eversti Pasi Pasivirta, 
everstiluutnantti Mika Tauru, 
everstiluutnantti Jukka Saa-
rela ja everstiluutnantti Jus-
si Annala. Kolmas osuus ker-
too toiminnasta tässä hetkessä. 
Materiaali on kuvattu touko-
kuussa 2017 Pahkajärven har-
joituksessa. Saarelan mukaan 
ajatuksena oli jo suunnittelu-
vaiheessa, että videon viimei-

nen osuus toimisi myös ryk-
mentin esittelyvideona ja se 
voitaisiin julkaista myös Puo-
lustusvoimien YouTube-kana-
valla. Puheessaan Saarela esitti 
kiitokset kaikille videoprojek-
tissa mukana olleille ja tuken-
sa antaneille. Sponsoritukea 
videon toteuttamiseen saatiin 
Suomen Kenttätykistön Sääti-
öltä ja Patrialta.

Toinen huipennus koet-
tiin juhlan loppupuolella, kun 
rykmentissä palvelleet evp-
opistoupseerit lahjoittivat ryk-
mentille muistoksi rykmentin 
historian ensimmäisestä vuo-
sisadasta komean yliluutnant-
ti evp Olli Krögerin valmista-
man, 20 kilogrammaa paina-
van pienoistykin.

Hyvässä hengessä 
tulevaisuuteen
Everstiluutnantti Jussi Annala 
totesi juhlan tervehdyssanois-
saan, että rykmentin valmiu-
dellista suorituskykyä on ke-
hitetty ja kehitetään jatkuvasti 

osana Karjalan prikaatin val-
miusyksikköä. Komentaja va-
kuutti, että annetut tehtävät 
kyetään täyttämään, ja tarvit-
tava tulituki on välittömästi 
käytössä, jos tarve sitä vaatii.  
Hän totesi, että rykmentin 
toimintaan luotetaan ja ryk-
mentti saa toimia myös val-
takunnallisena kärkiosaajana 
monissa eri projekteissa. An-
nala korosti, että oikea asenne 
on tärkeä asia ja siitä kertoo 
myös rykmentin erinomai-
nen henki. Komentaja tote-
si, että rykmentin henkilöstö 
suuntaa katseensa jo tulevai-
suuteen, sillä operatiivinen ty-
kistö -hanke tuottaa valtakun-
taan uuden tykistöasejärjestel-
män. Rykmentissä onkin jo 
aloitettu suunnittelu sekä val-
mistelut uuden suorituskyvyn 
vastaanotolle, kouluttamiselle 
ja joukkotuotannolle Karjalan 
tykistörykmentissä ja Karjalan 
prikaatissa. Komentajan mu-
kaan henkilöstö on valmiina 
käärimään hihat ja oppimaan 

sekä kehittämään uutta ja si-
tä kautta näyttämään suun-
taa oman aselajin kärkijouk-
kona ja osaajana. Tulevaisuus 
ei siis vaan tule vaan tulevai-
suus tehdään, ja olemme niis-
sä talkoissa vahvasti mukana, 
painotti everstiluutnantti An-
nala. 

Historiastaan ylpeä ryk-
mentti suuntaakin luottavai-
sesti eteenpäin, sillä tykistö-
järjestelmän merkitys ei vähe-
ne tulevaisuudessa. Kehittyvä 
Karjalan tykistörykmentti yl-
läpitää sotilaallista valmiutta ja 
kouluttaa asevelvollisia kenttä-
tykistön ja kranaatinheittimis-
tön tuliyksiköihin sekä tulen-
johdon tehtäviin. Rykmentissä 
annetaan tuliasema-, tulenjoh-
to-, viesti-, mittaus-, kuljetta-
ja- ja huoltokoulutusta. Ryk-
mentissä palvelee tällä hetkellä 
500 varusmiestä, joista vapaa-
ehtoista naisten asepalvelusta 
suorittaa 24. Rykmentin osaa-
van henkilöstön vahvuus on 
tällä hetkellä 54.  

Annetut tehtävät kyetään 
täyttämään ja tulituki 
on välittömästi käytössä, 
jos tarve sitä vaatii.
– Everstiluutnantti Jussi Annala

Kuva: Mika Tauru
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  Päiväjuhlassa palkittiin 
Karjalan tykistörykmentti 
100 vuotta -juhlavideon 
parissa uurastaneet. Vide-
on tuotannon johdosta ja 
käsikirjoituksesta vastannut 
everstiluutnantti Jukka Saa-
rela ja tuotannon suunnit-
telusta vastannut Mikko 
Pohjola palkittiin Suomen 
Kenttätykistön Säätiön 
stipendillä. Muille videopro-
jektissa toimineille luovutet-
tiin KARTR-tykkimiesristi.

  Tykistön tarkastaja, 
eversti Pasi Pasivirta jakoi 
Suomen Kenttätykistön 
Säätiön myöntämät sti-
pendit yhdessä rykmentin 
komentajan kanssa.
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Karjalan Tykistökillan stipendeillä palkittiin varusmiehet alikersantti Sampo 
Severi Taskinen, tykkimies Kristian-Anders Sinkevicius ja Upseerikokelas 
Jan Kristian Laine. Stipendejä jakamassa olivat killan puheenjohtaja Jaak-
ko Janhunen ja rykmentin komentaja, everstiluutnantti Jussi Annala.

Rykmentin arvokkain lahjaesine pienoislippu luovutettiin myös Karjalan 
prikaatin komentajalle, prikaatikenraali Pasi Välimäelle, joka on omalla 
aktiivisella toiminnallaan edesauttanut KARJPR:n tulenkäytön kehittämis-
tä niin päivittäisessä koulutuksessa kuin operatiivisessa suunnittelussa. 
Lisäksi komentaja on omalla esimerkillään innoittanut tykistön taistelijoita 
parempiin suorituksiin.

KARTR 100 vuotta 
PERINNEPÄIVÄN PALKITSEMISET

Karjalan tykistörykmentin pienoislippu
Vääp Jussi Hammar
Ylik Elina Niemi
Ins ylil Esa Ojakaski 
Vääp Pekka Jantunen
Ylil Kimmo Mäkelä 
Prikaatikenraali Pasi Välimäki, Karjalan prikaatin komentaja

KARTR:n tykkimiesristi
Ltn Jere Leppä
Ltn Pyry Pulkkinen
Ltn Mikko Sarhimaa
Ltn Eetu Ojanen
Kers Samu Hirvonen
Kapt Jari Jäske Vartiosto/ OPOS/KARPR
Kokki Soile Kola
Kokki Jyri Hartama
Asentaja Ari Tyrväinen
KSH Taina Peltonen
KSH Veli-Pekka Simonen

KT-säätiön stipendit 
KARTR 100-vuotta juhlavideo (300€)
Evl Jukka Saarela 
Mikko Pohjola

KARTR:n tykkimiesristi 
(palkitseminen juhlavideosta)
Komkapt Pasi Leskinen
Reserviläinen Allu Laitila
Reserviläinen Patrik Pelkonen
Reserviläinen Osmo Pussinen
Reserviläinen Juho Ahokas
Reserviläinen Matias Korhonen
Reserviläinen Miila Elo

Kouluttajan tykki
Ylik Sami Rautiainen

KARTR:n plaketti
Maj Mikko Virén
Kapt Sami Suhonen

KT-säätiön stipendit (150€)
Kapt Juha Jyrkkä
Kapt Toni Tummavuori
Kapt Jarkko Kinnunen
Kapt Lauri Mattila
Ylil Jukka Immonen
Vääp Timo Ahola 
Ylik Henri Hyyryläinen
Kers Jarkko Kauppinen

Karjalan tykistökillan stipendit
Ltn Eemu Tikanoja (IKT)
Vääp Tommi Hänninen (2KT)
Ylik Sami Rautiainen (KRHK)
Ylil Pekka Suvitie (TJS)

Tykistökiltojen stipendit varusmiehille
Karjalan Tykistökillan stipendi
Alikersantti Taskinen Sampo Severi 1.KTPTRI
Tykkimies Sinkevicius Kristian-Anders 2.KTPTRI
Upseerikokelas Laine Jan Kristian KRHK
Mikkelin Seudun Kenttätykistökilta ry:n stipendi
Alikersantti Soikkeli Joni Juhani 2.KTPTRI
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Karjalan tykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Jussi Annala 
kiitti tervehdyssanoissaan hyvää henkilöstöään ja rykmentin tukijoita 
ja totesi nauttineensa jokaisesta päivästä rykmentin komentajana. 

Everstiluutnantti Jukka Saarela kertoi, että juhlavideon Puolustusvoi-
mien YouTube-kanavalla oli nähnyt marraskuun alkuun mennessä jo 
8470 henkilöä. 

  Juhlavideo jaettiin 
kotiin viemisinä 
kaikille juhlaan osal-
listuneille. Videon 
kansien grafi ikka on 
upea.

   Rykmentin ko-
mentaja, everstiluut-
nantti Jussi Annala, 
Karjalan Tykistökillan 
puheenjohtaja Jaak-
ko Janhunen ja Mar-
ja Munne laskivat 
juhlapäivän aamuna 
seppeleen Kouvolan 
keskustassa sijaitse-
valle Itsenäisyyden 
patsaalle.

  Juhlapäivän 
upeasta musiikista 
vastasi Rakuunasoit-
tokunta johtajanaan 
musiikkikapteeni 
Aino Koskela.
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Tykin luovuttivat rykmentis-
sä palvelleet kolme evp-opis-
toupseeria, kapteeni evp Urpo 
Piispa, yliluutnantti evp Leo 
Laurila ja yliluutnantti evp 
Olli Kröger. Tykin on valmis-
tanut Olli Kröger.

Tuumasta toimeen – 
tykin valmistaminen
Keväällä 2017 sain tiedon 
Karjalan tykistörykmentin 
100-vuotisjuhlien valmistelun 
alkamisesta. Lahjaidea tykistä 
syntyi kesän aikana. Olinhan 
aiemmin tehnyt vastaavanlai-
sen mutta jonkin verran suu-
remman tykin itselleni. Hah-
mottelin tykistä piirustukset 
asian eteenpäin viemiseksi.

Tykistä aiheutui tietenkin 
kustannuksia (suurin putkes-
ta). Niinpä kysyin parilta hy-
vältä ystävältä ja kollegalta, jos-
ko he lähtisivät projektiin mu-
kaan. Lupasin, että tykin val-
mistukseen heidän ei tarvitse 
osallistua – lähtivät innoissaan.

Tykin valmistus alkoi syys-
kuussa 2017 pyöristä. Yksi pyö-

Tykki Karjalan tykistörykmentille
OLLI KRÖGER

Karjalan tykistörykmen  n 100-vuo  sjuhlassa rykmen  n komentaja 
evers  luutnan    Jussi Annala sai vastaano  aa rykmen  lle pienen tykin 
(paino 20 kg) muistoksi rykmen  n historian ensimmäisestä vuosisadasta.

  Rykmentissä palvelleet 
kolme evp-opistoupseeria, 
kapteeni evp Urpo Piispa, 
yliluutnantti evp Leo Laurila 
sekä yliluutnantti evp Olli 
Kröger luovuttivat ryk-
mentille 100-vuotislahjana 
Olli Krögerin valmistaman 
pienoistykin. Kuvassa tykin 
luovuttaneiden kanssa 
everstiluutnantti Jussi An-
nala. Kuva: Sirkka Ojala.

rä koostui 49:stä eri kokoisesta 
osasta. Pyörät olivat tammi-
kuussa 2018 puuvalmiit. Sit-
ten lavetti osineen, (helpoin ja 
suurin osa) valmis helmikuus-
sa. Putken puisen mallineen 
sorvaus ja viimeistely kuvioin. 
Putkessa olevat kuviot teki L 
Koskela 3D-tulosteena. Putken 
kuviot; liekehtivä ammus, jossa 
numero 2, viittaa KTR 2:een. 
Vuosiluvut 1918 ja 2018, ryk-
mentin historian ensimmäi-
nen vuosisata sekä rykmentin 
perinne joukko-osasto tunnus, 
nykyinen aika. Putki valmis 
huhtikuussa valettavaksi. Put-
ken valoi Mekava Oy Lappeen-
rannassa. Putken sain syyskuun 
alussa valimosta. Hieman ar-
velutti, kuinkahan mahtoi ku-
viot onnistua, kun olivat aika 
pikkupiirteisiä. Aika hyvin on-
nistuivat. Sitten vain putken 
ja kuvioitten viimeistely. Ty-
kin metalliosia valmistin puu-
työn ohessa. Paikallinen käyt-
töteräksien myyjä Kouvolassa, 
josta metallitarvikkeet hankin, 
tuli apuun sahaten ja leikaten 

putkesta ja levystä tilaamiani 
pieniä osien aihioita. Minulle 
jäi osien lopullinen valmistus ja 
viimeistely. Tykki oli valmis lo-
kakuun alkupäivinä. 

Mukava ja mielenkiintoi-
nen projekti jälleen. Tehtyjä 

työtunteja en ole laskenut, ai-
kajana noin vuosi aloituksesta 
valmiiksi oli kiireetön. Puu-
työt ja siihen liittyvät pienet 
metallityöt ovat mukava har-
rastus. Ne pitävät mielen vir-
keänä.  
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T ykkimiehet ry:n 
Kunniajäsen, pri-
kaatikenraali Jouko 

(Jokke) Armas Alasjärvi me-
nehtyi pitkän sairauden uu-
vuttamana 9.9.2018. Hän oli 
syntynyt kauppiasperheeseen 
21.12.1944 Helsingissä. Jou-
ko Alasjärvi oli 8-henkisen 
sisarusparven vanhin. Kou-
luaikana hänen innostuksen-
sa kohdistui erityisesti mate-
maattisiin aineisiin sekä kil-
pajuoksuun – 100 metriä ja 
400 metriä olivat hänen suo-
sikkimatkojaan. Hän osal-
listui Kalevan kisoissa näil-
le matkoille saavuttaen erin-
omaiset tulokset.

Jouko Alasjärvi kirjoit-
ti ylioppilaaksi vuonna 1966 
Nurmijärven yhteiskoulusta. 
Jo tällöin hänen sisaruksilleen 
ilmoittamansa urahaaveet oli-
vat liikunnan opettaja tai up-
seeri.  Varusmiespalvelukseen 
Jokke ilmoittautui vuonna 
1967 Satakunnan Tykist ö-
rykmenttiin Niinisalossa. Re-
serviupseerikoulussa hän oli 
kurssilla 123 Kenttätykistö-
patterissa. Varusmieskoulu-
tuksen jälkeen hän valitsi up-
seerin uran ja oli Kadettikurs-
silla 54 vuosina 1967–1970 
valmistuen kenttätykistöup-
seeriksi. Jouko Alasjärven en-
simmäinen palveluspaikka oli 
Satakunnan Tykistörykmentti 
Niinisalossa. Tästä alkoi mel-
kein koko hänen palvelus-
uransa kestänyt tykistöupsee-
rin ura. 

Prikaatikenraali Jouko 
Alasjärvi toimi kouluttajana 
ja linjanjohtajana Satakunnan 
Tykistörykmentissä (Niinisa-
lo), opetusupseerina Reser-
viupseerikoulussa (Hamina), 
Tykistökoulussa (Niinisalo) 
ja Taistelukoulussa (Tuusu-

in memoriam

Jouko Alasjärvi 
1944–2018

la) sekä toimistoesiupseerina 
Pääesikunnan kenttätykistö-
toimistossa, Tykistökoulun 
johtajana, vanhempana osas-
toesiupseerina Pääesikunnan 
materiaaliosastolla, aseosas-
ton päällikkönä Puolustusvoi-
mien Materiaalilaitoksen Esi-
kunnassa (Tampere). Kenttä-
tykistön tarkastajana hän oli 
vuosina 1998–2001, minkä 
jälkeen sotavarustepäällikkö-
nä ja viimeisenä työtehtävä-
nä Pääesikunnassa apulais-
maavoimapäällikkönä vuosi-
na 2002–2005.

Työtehtävissään Jouko 
Alasjärvi oli henkeen ja ve-
reen tykkimies, jolle tykistön 
tunnusluvut metri, sekunti ja 
piiru olivat toiminnan joh-
totähtiä. Alasjärven johdol-
la uudistettiin pääosa aselajin 
ohjesäännöistä hänen itse toi-
miessa kuuden ohjesäännön 
kirjoittajana. Tarkastaja-aika-
na hän toteutti Viron tykis-
tön kehittämiseen liittyvän 
tukiprojektin, jonka tulokse-
na on nykyinen toimiva kent-
tätykistöaselaji Virossa.  Jou-
ko Alasjärvi oli niin suurien 
kuin pienien kehittämispro-
jektien toteuttaja. Hänen toi-
mestaan hankittiin tykistön 
kuorma-ammukset, uusittiin 
ammunnanhallintajärjestel-
mä sekä toteutettiin ensim-
mäinen yritys panssarihau-
pitsien hankkimiseksi. Va-
lintaprojekti oli yksi maavoi-
mien parhaiten toteutetuis-
ta projekteista. Valitettavasti 
hankintaa ei voitu toteuttaa, 
koska siihen suunniteltu ra-
hoitus otettiin pois puolus-
tusvoimien säästövelvoittei-
den johdosta.

Puolustusvoimissa eri teh-
tävissä palvellessaan Jouko 
Alasjärvi joutui paljon teke-

misiin vapaaehtoisessa maan-
puolustustyössä mukana ole-
vien, niin kiltalaisten kuin 
reserviläisten kanssa. Alas-
järven ja heidän välinsä oli-
vat mutkattomat ja arvos-
tus molemminpuolista. Tä-
mä ilmeni erityisesti Alasjär-
ven tarkastaja ja Tykkimiehet 
ry:n puheenjohtaja kausina, 
kun hän aktiivisesti kiersi 
kenttää puhumassa aselajin 
ja puolustusvoimain viimei-
sistä kuulumisista. Samalla 
hän toteutti myös Tykkimie-
het ry:n sääntöjen mukaista 
aselajihengen kasvattamista. 
Tykkimiehet ry:n hallintoon 
Alasjärvi tuli ensin hallituk-
seen ja sitten puheenjohta-
jaksi vuosina 2004–2011. 
Tällöin Alasjärvi toimi ak-
tiivisesti Tykistömuseon siir-
rossa Hämeenlinnaan sekä 
myöhemmin Suomen Ty-
kistömuseon, Pioneerimu-
seon ja Viestimuseon yhdis-
tämisen suunnittelussa Mu-
seo Militariaksi. Tykistömu-
seon toiminnan rahoittami-
seksi Tykkimiehet ry aloitti 
sotahistoriallisten elokuvien 
tuotannon, jonka johtoon 
Alasjärvi nimitettiin. Hänen 

osuutensa niin puolustusvoi-
main tuen hankkijana kuin 
käsikirjoitustiimin vetäjänä 
oli aivan keskeinen. Alasjärvi 
jaksoi vielä sairastuttuaankin 
osallistua fi lmiryhmän toi-
mintaan sen vetäjänä. Hänen 
johdollaan fi lmejä valmistui 
kaikkiaan seitsemän, ja kah-
deksannen fi lmin käsikirjoi-
tus odottaa toteuttamistaan, 
kunhan rahoitus saadaan jär-
jestettyä.

Tykistön lisäksi hän toi-
mi myös Keravan uimareiden 
puheenjohtajana ja vuodesta 
2004 alkaen Tuusulan uima-
reiden valmentajana ja uima-
joukkueen johtajana. 

Arvostetun ja pidetyn 
Kunniajäsenemme, prikaa-
tikenraali Jouko Alasjärven 
muistoa kunnioittavat ja otta-
vat osaa omaisten suruun niin 
Tykkimiehet ry kuin tykistön 
jäsenet kautta maan.

Kari Vilamo 
Tykkimiehet ry hallituksen 
puheenjohtaja

Esko Hasila 
eversti evp, tykistön tarkastaja 
Jouko Alasjärven jälkeen
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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 2019

N:o Aineistopv Ilmestyy
1 17.1.2019 19.2.2019 (viikko 8) 
 
Lehtien 2-4/2019 ilmestymisaikataulusta tiedotetaan joulu-
kuun 15. päivään mennessä www.tykkimiehet.fi  -sivustolla 
sekä tykistökilloille sähköpostitse.
  

Hyvät lukijat. Tämä on viimeinen terveh-
dykseni tähän lehteen Tykistön tarkasta-
jana. Kolmen vuoden pestini tarkastaja-
na päättyy vuoden vaihteessa, ja siirryn re-
serviin. Kirjoitan tätä tervehdystä haikein 
mutta rauhallisin mielin. Tykistömme on 
hyvässä kunnossa ja se jää osaaviin käsiin.

Viimeisen kolmen vuoden aika-
na tykistömme kehittämistä on jatkettu 
määrätietoisesti. Tykistöllämme on ollut 
niin kutsuttu momentum. Olemme saa-
neet käyttöömme runsaasti uusia kyvyk-
kyyksiä. K9 Moukari -panssarihaupitsit 
tuovat merkittävän lisän kykyymme tukea 
liikkuvia sotatoimia laaja-alaisesti. Tämä 
liikkuva ja nopea tulenantokyky on yksi 
tulevaisuuden taistelukentän menestyksen 
avaintekijöistä. Kun tähän yhdistetään 
kyky vaikuttaa kauas ja tarkasti, jopa 
ilman tarkistusammuntoja, sekä kyky 
vaikuttaa panssaroituihin maaleihin, on 
meillä käytössämme ne kyvyt, jotka täl-
lä hetkellä on mahdollista saavuttaa. Ras-
kaiden raketinheittimien modernisointi 
sekä ampumatarvikehankinnat ovat luo-
neet meille edellytykset todellisen kauko-
vaikuttamiskyvyn rakentamiselle. Maa-
linosoituskykyämme on kehitetty vastaa-
maan uusien vaikuttamiskykyjen asetta-
mia vaatimuksia. Emme saa kuitenkaan 
jäädä paistattelemaan auringossa. Iskuky-
vyn säilyttäminen edellyttää alan kehityk-
sen jatkuvaa seuraamista sekä suoritusky-
vyn jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä.  

Lähdön hetkellä haluan muistaa niitä 
tahoja, jotka ovat tehneet saavutuksem-
me mahdollisiksi. Kiitän esimiehiäni tu-
esta minulle ja meidän aselajillemme sekä 
meille osoitetusta luottamuksesta. Hyvi-
en tulosten saavuttaminen edellyttää aina 
koko joukkueen saumatonta yhteistyötä. 
Minulla on ollut onni saada työskennellä 
huippuammattilaisten keskuudessa. Han-

ke- ja projektipäällikkömme sekä muu 
hankehenkilöstömme ovat saaneet aikaan 
uskomattomia asioita. Kiitos! Teidän on 
syytä olla ylpeitä osaamisestanne ja saa-
vuttamistanne tuloksista. 

Uusien ja modernien suorituskyky-
jen täysimittainen hyödyntäminen edel-
lyttää osaavaa henkilöstöä. Kiitän kaikkia 
joukkoyksiköitämme sekä erityisesti Ty-
kistökoulua siitä arvokkaasta työstä, jota 
te teette joka päivä. Haluan myös kiittää 
Suomen Kenttätykistön Säätiötä sekä yh-
teistyökumppaneitamme, kuten Millog 
Oy:tä, siitä arvokkaasta tuesta, jota olem-
 me teiltä saaneet.  

Lopuksi haluan kiittää erityisen läm-
pimästi lehtemme päätoimittajaa Sirkka 

Ojalaa. Ilman Sirkan merkittävää panosta 
ja itsensä peliin laittamista meillä ei olisi 
lehteä, jota lukea. Kiitos Sirkka. Toivotan 
sinulle ja läheisillesi aurinkoa elämäänne.

Toivotan seuraajalleni eversti Pertti 
Holmalle onnea ja menestystä hienossa 
tehtävässä. Pyhä Barbara varjelkoon sinua 
ja antakoon sinulle voimaa ja sitkeyttä jat-
kaa aselajimme kehittämistä tykistönken-
raali Nenosen viitoittamalla tiellä. 

Toivotan kaikille lukijoillemme 
Rauhallista joulua ja Menestyksellistä 
Uutta vuotta 2019!

Pasi Pasivirta
eversti 
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Juhlapäivän aluksi Karjalan 
tykistörykmentin komentaja 
everstiluutnantti Jussi Annala, 
Marja Munne (KARPR) ja kil-
lan puheenjohtaja Jaakko Jan-
hunen laskivat seppeleen Ky-
menlukolla. 

Seppeleenlaskun jälkeen 
päivän ohjelma jatkui killan 
syyskokouksella Kouvolan Up-
seerikerholla. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Matti 
Tiihonen ja sihteeriksi killan 
sihteeri Sini Timonen. Koko-
uksessa käsiteltiin killan sään-
tömääräiset syyskokousasiat, 
hyväksyttiin toimintasuunni-

telma ja talousarvio vuodelle 
2019. Erovuoroisista hallituk-
sen jäsenistä jatkavat entiset jä-
senet. Edesmenneen Erkki Ri-
kan tilalle uudeksi hallituksen 
jäseneksi valittiin Tapio Pelto-
la Iitistä. Hallituksen puheen-
johtajana jatkaa Jaakko Jan-
hunen. Killan jäsenmaksuksi 
vuodelle 2019 vahvistettiin 30 
euroa. Toiminnantarkastajik-
si valittiin Matti Tiihonen ja 
Leo Pyöriä sekä varatoimin-
nantarkastajiksi Leo Laurila ja 
Ensio Töttö.

Kokouksen jälkeen kaikil-
la halukkailla oli mahdollisuus 

Karjalan Tykistökillan syyskokous 
rykmentin perinnepäivänä

TEKSTI: JAAKKO JANHUNEN, KUVAT: SIRKKA OJALA

seurata Karjalan tykistöryk-
mentin 100-vuotisperinnepäi-
vän ohjelmaa Kasarminmäellä. 

Rykmentin 100-vuotispäi-
vän näyttävin ja kuuluvin oh-
jelmanumero oli p araatikatsel-
mus, jossa ammuttiin 11 kun-
nialaukausta. Paraatin yhte-
ydessä palkittiin varusmiehiä 

killan stipendein.  Paraatin jäl-
keen seurattiin rykmentin ohi-
marssia ja sen jälkeen oli mah-
dollisuus vielä tutustua kalus-
tonäyttelyyn. Sen jälkeen siir-
ryttiin päiväjuhlaan Kouvolan 
kaupungintalolle, päiväjuhlassa 
palkittiin henkilökuntaa killan 
stipendein.  

Killan syyskokous pidettiin Kouvolan Upseerikerholla ennen rykmentin vuosipäivän juhlallisuuksia.

Killan puheenjohtaja Jaakko Janhunen avasi kokouksen. Ennen 
varsinaisia kokousasioita vietettiin hiljainen hetki kiltaveli Erkki Rikan 
muistolle.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Matti Tiihonen.
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Toiminta tekee yhdistyksen

Tykkimiehet ry tarkoitus

Tykkimiehet ry:n toiminta 
on yleishyödyllistä toimintaa, 
jossa yhteisö toimii yleisek-
si hyväksi. Yhdistyksen sään-
töjen 2§:n mukaan yhdistyk-
sen tarkoituksena on vaalia 
tykistöllisiä perinteitä ja toi-
mia tykkimiesten aatteellise-
na maanpuolustushenkeä yl-
läpitävänä ja lujittavana yh-
dyssiteenä. Tarkoitustaan yh-
distys toteuttaa olemalla jäse-
nenä Museo Militariaa yllä-
pitävässä Tykistö-, Pioneeri- 
ja Viestimuseoyhdistyksessä 
(STPVMY ry), julkaisemalla 
tykkimiesten omaa neljä ker-
taa vuodessa ilmestyvää Tuli-
komentoja-lehteä, tukemal-
la varsinaisten yhteisöjäsen-
ten toimintaa ja järjestämäl-
lä juhla-, kokous- ja esitel-

mätilaisuuksia sekä matkoja 
jäsenilleen. Yhdistys on ol-
lut myös aktiivinen sotahis-
toriallisten dokumenttien ja 
julkaisujen tuottaja. Viimei-
sin dokumentti Vaikea aika 
1944–1948 julkaistiin vuon-
na 2013.

Yhdistyksen 
syyskokous
Tykkimiehet ry syyskoko-
uksessa päätetään seuraavan 
vuoden toiminnasta ja talous-
arviosta. Yhdistyksen toimin-
ta lähtee sen jäsenistä ja toi-
minta perustuu vapaaehtoi-
suuteen. Sitoutuminen aktii-
viseen toimintaan vie aikaa 
ja teettää työtä. Hyvin toi-
mivassa yhdistyksessä jäsenet 
muun muassa voivat osallis-
tua ja vaikuttaa päätöksente-
koon, tekevät yhdistyksen asi-

oita yhdessä, toteuttavat yh-
distyksen perustehtävää ja te-
kevät yhteistyötä. Tykkimie-
het ry arvostaa jäseniään ja 
heidän osaamistaan sekä ver-
kostoitumista. Jäsenet ovat 
yhdistyksen tärkein resurssi. 
Toiminnanjohtajana kannan-
kin huolta varsinaisten hen-
kilöjäsenien ja varsinaisten 
yhteisöjäsenten mahdollisuu-
desta osallistua aktiivisesti yh-
distyksen toimintaan. Ovat-
ko yhdistyksen järjestetty toi-
minta ja tapahtumat oikean 
suuntaisia? Mitä pitäisi tehdä 
toisin?

Yhdistyksen talous 
Tykkimiehet ry:n talouden 
kaksi keskeistä kuluerää ovat 
entisestä Tykistömuseosta yh-
distyksen vastuulle jääneen 
lainan hoito sekä Suomen Ty-

kistö-, Pioneeri- ja Viestimu-
seoyhdistys ry:n jäsenmak-
su. Tulikomentoja lehti pys-
tytään tuottamaan lukijoille 
sen tilausmaksuilla ja onnis-
tuneella mainoshankinnalla. 

Jäsenmaksu kuuluu jäse-
nen velvollisuuksiin. Yhdis-
tyksen hallitus on velvoitta-
nut toiminnanjohtajaa selvit-
tämään vuosien 2015 ja 2016 
jäsenmaksutilanteen ja lähet-
tämään puuttuvien jäsenmak-
sujen laskut vielä tämän vuo-
den puolella. Vuosien 2017 ja 
2018 jäsenmaksujen tilanne 
on hyvä, mutta näistäkin on 
lähtenyt muistutus osalle jäse-
nistä lokakuun lopussa. 

Jäsenyys
Osoitetiedot. Pitäkää osoite-
tietonne ajan tasalla, jotta yh-
distyksen posti, erityisesti Tu-
likomentoja lehti, tavoittaa 
teidät.  Muutoksia voi ilmoit-
taa toiminnanjohtajan sähkö-
postiin. 

Jäseneksi.
Tykkimiehet ry:n sähköinen 
jäsenhakemus löytyy tykki-
miehet.fi -si vus tolta.  

Jäsenyydestä 
eroaminen.
Jäsenellä on oikeus erota yh-
distyksestä ilmoitettuaan sii-
tä kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai puheenjoh-
tajalle tai suullisesti yhdis-
tyksen kokouksessa.  Käy-
tännössä eroilmoitukset voi 
lähettää toiminnanjohtajan 
sähköpostiin. 

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

TILAUKSET: per   .yrjola@gmail.com
Maksa  laus pankki  lille: Nordea FI9821241800011053
Viite: Oma nimesi ja tykkimiesfi lmit. Tilauksesi pos  tetaan he  , kun maksu näkyy  lillä. 
Tarjous on voimassa 20.11.–31.12.2018 tai niin kauan kun tavaraa rii  ää.

Tykkimiehet ry:n joulutarjousTykkimiehet ry:n joulutarjous
4 KPL TYKKIMIEHET RY:N 
TUOTTAMAA DVD ELOKUVAA 
Osta vaikka joululahjaksi yhteensä 3 tun  a 
viime sodistamme kertovia dokumen   elokuvia!

     NYT VAIN

1515  €€
  EI MUITA KULUJA!
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Juhla- ja kokouspaikkana toi-
mivat viihtyisät varuskuntara-
vintola Falkonetin tilat. Sep-
peleenlaskun jälkeen päästiin-
kin suoraan maittavan ja run-
saan lounaspöydän ääreen. 
Juhlan musiikista vastasi Sei-
näjoen Rautatieläisten Soitto-
kunta. Pohjalaisten musisoin-
tia olikin ilo kuunnella ja hie-
nosti soivat myös kiltalaisten 
toivomat sotilasmarssit soitto-
kuntaa johtaneen Jukka Ta-
pani Heinosen tahtipuikon 
tahdissa. 

Juhlaväen toivotti terve-
tulleeksi killan puheenjohta-
ja Kalevi Virtanen. Juhlapu-

hujaksi saapui Porin prikaa-
tin komentaja, eversti Mika 
Kalliomaa. Eversti Kalliomaa 
toi puheensa aluksi esiin Porin 
prikaatin pitkän historian, jo-
ka alkaa jo vuodesta 1626, jol-
loin Ruotsin kuningas Kustaa 
II Adolf perusti Kuninkaalli-
sen Porin Rykmentin. Komen-
tajan mukaan Porin prikaatin 
vahvuus ei tule pelkästään sii-
tä, että se on Suomen suurin 
joukko-osasto, vaan hän pi-
tää vahvuutena muun muas-
sa sitä, että nykyinen prikaa-
ti vaalii myös Tykistöprikaa-
tin ja Satakunnan tykistöryk-
mentin perinteitä. Kalliomaan 

mukaan vahvuus tulee toimin-
nan ja osaamisen laajuudes-
ta mutta myös siitä, että pe-
rinteet näkyvät arjen työssä ja 
tulevaisuuden kehittämisessä. 
Hän totesikin, että perinteitä 
vaalii nyt kaksi vahvaa kiltaa, 
Pohjankankaan Tykistökilta 
ja Porin prikaatin kilta. Kilto-
jen tekemä tärkeä perinnetyö 
on komentajan mukaan aivan 
maanpuolustuskyvyn ytimes-
sä, sillä se ylläpitää ja vahvistaa 
maanpuolustustahtoa.

Kalliomaa kertoi, että pri-
kaatilla on laaja vastuualue, 
jolla asuu yli miljoona ihmis-
tä, joista valvonnanalaisia ase-

velvollisia on noin 350 000. 
Tästä laajuudesta kertoo myös 
se, että alueella toteutetaan 
syksyn 2018 aikana kaikkiaan 
113 kutsuntatilaisuutta.

Niinisalon varuskunta 
on kehittyvä tykistön 
osaamiskeskus
Kalliomaa totesi, että Niini-
salon varuskunta on edelleen 
Maavoimien ja Puolustusvoi-
mien tykistön osaamiskeskus. 
Niinisalossa toimii Porin pri-
kaatin lähes 250 palkattuun 
henkilöstöön kuuluvaa ja va-
rusmiehiä on tällä hetkellä 
1256. Kalliomaan mukaan va-

Kiltojen tekemä perinnetyö ylläpitää 
ja vahvistaa maanpuolustustahtoa
SIRKKA OJALA

Lokakuun 20. päivä Pohjankankaan Tykistökillan kiltalaiset kokoontuivat Niinisaloon vie  ämään 
pääkillan 55-vuo  sjuhlaa. Ennen päiväjuhlaa ja syyskokousta kiltalaiset kunnioi   vat so  emme 
sankareita laskemalla havuseppeleen talvisotaan lähdön muistomerkille. 

Kiltalaiset kunnioittivat sotiemme sankareita laskemalla seppeleen talvisotaan lähdön 
muistomerkille. Seppelettä laskemassa olivat vasemmalta killan ampumavastaava 
Matti Lappalainen, Pohjankankaan Tykistökillan puheenjohtaja Kalevi Virtanen ja 
killan sihteeri Tuomas Rantala.

Seppeleenlaskua juhlisti Killan lippu lippuvartijoineen. 
Lippua kantoi Heikki Aho-Mantila. Lippuvartijoina toimi-
vat Matti Teelmäki ja Esko Isohannu.
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ruskunnassa onkin paljon ai-
nutkertaista ja kysyttyä valta-
kunnallista erikoisosaamista. 
Muun muassa prikaatin kaikki 
raketinheitin- ja tykistökoulu-
tus annetaan Niinisalossa, sa-
moin pääosa kranaatinheitin 

ja lennokkikoulutuksesta ja 
lisäksi huomattava osa kuljet-
tajakoulutuksesta. Komentaja 
totesi, että Porin prikaati vas-
taa myös Maavoimien miehit-
tämättömän ilmailun toimin-
nasta Maavoimien esikunnan 

alaisuudessa ja käytännössä 
vastuu hoidetaan Niinisalosta 
käsin. 

Eversti Kalliomaan kertoi, 
että Satakunnan tykistöryk-
mentti ottaa käyttöön uudet 
ampumatarvikkeet raskaalle 
raketinheittimelle vuoden lop-
puun mennessä. Tällöin Suo-
men kenttätykistön kantama 
yli kaksinkertaistuu reiluun 80 
kilometriin. Samalla tulee ky-
ky vaikuttaa pistemaaleihin.  
Lisäksi jatkuvat myös uusien 
johtamisjärjestelmien (M18) 
käyttöönotto ja siihen liitty-
vien komentopaikkaratkaisu-
jen testaus. Ensi vuonna Sa-
takunnan tykistörykmentissä 
palataan 155 mm kanuunoi-
den koulutukseen tänä vuon-
na koulutuksessa olleiden ke-
vyiden raketinheittimien si-
jaan. Kalliomaan mukaan nä-
mä vaihtelut koulutuksessa 
kumpuavat joukkotuotanto-
vaatimuksista.  Myös rykmen-
tin tiivis yhteistyö Tykistökou-
lun kanssa jatkuu. 

Porin prikaatissa 
uskotaan nuorisoon
Kalliomaa totesi usein tör-
määvänsä keskusteluihin, 
joissa nykynuoria moititaan. 
Hän kuitenkin painotti, et-
tä Porin prikaatissa uskotaan 
nuorisoon ja pyritään luo-

maan nykyaikaiset olosuhteet 
varusmiespalveluksen suorit-
tamiselle. Prikaatissa onkin 
karsittu turhia käytäntöjä ja 
panostettu ihmisten yksilöl-
liseen kohtaamiseen ja luo-
tu tarkoituksenmukaisempia 
tapoja harjoitteluun. Kallio-
maan mukaan jokaiselle kou-
lutettavalle pyritään löytä-
mään kykyjä ja haluja vastaa-
va sodan ajan tehtävä. Kallio-
maan mukaan nuoret halua-
vat suorittaa palveluksen kun-
nialla. Hän luottaakin vah-
vasti siihen, että nykynuoret 
täyttävät tehtävänsä, tarvitta-
essa kovimmiss akin paikoissa, 
veteraanisukupolven antaman 
esimerkin mukaisesti.

Juhlan päätössanat palkit-
semisten jälkeen ennen yh-
teistä Maamme-laulua esit-
ti killan varainhoitaja Pert-
ti Onniselkä. Juhlan jälkeen 
järjestetyssä syyskokouksessa 
päätettiin killan vuoden 2019 
suuntaviivoista ja talousarvi-
osta. Uusia ajatuksiakin kilto-
jen tulevaisuutta silmällä pi-
täen viriteltiin, mutta ne ei-
vät vielä saaneet vastakaikua 
kaikkien jäsenkiltojen tahol-
ta. Aika siis näyttää, onko jat-
kossa vain yksi suuri pääkilta 
vai jatketaanko nykyisellä hy-
väksi todetulla ”sateenvarjo-
mallilla”.  

Eversti Mika Kalliomaan totesi puheensa lopuksi, että kitalaiset 
täyttävät ylipäällikkömme viime itsenäisyyspäivän päiväkäskyssä 
mainitsemaa itsenäisyyden tehtävää, koska he muistuttavat meitä 
aikaisempien sukupolvien työstä ja uhrauksista.

Seinäjoen Rautatieläisten Soittokunta esitti juhlassa muun muassa Jääkärimarssin, Porilaisten marssin ja Sotilaspoika marssin.
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Työ veti tekijät mukaansa niin 
perusteellisesti, että aihepiiri 
laajeni koskemaan kaikkia so-
dissamme   kaatuneita ilma-
jokelaisia sankarivainajia lä-
heisineen. Syntyi kirja, joka 
sai nimekseen ”Ilmajoen san-
karivainajien muistojulkaisu, 
1918–1919 ja 1939–1949”. 
Avukseen monivuotiseen työ-
hön Pentti Kivimäki sai ystä-
viään, lähinnä opettajakolle-
gansa Antti Välimäen. Kir-
jan kustannuksiin saatiin apua 
Suomen kulttuurirahastolta ja 
monilta paikallisilta yhdistyk-
siltä.

Toki Ilmajoen seurakun-
nan tiloissa järjestetyn virkis-

tyspäivän ohjelmassa oli pal-
jon muitakin vilkkaan toimin-
tavuoden tapahtumia. Suomi 
100 vuotta -tapahtumat sä-
vyttivät vuotta monin tavoin. 
Aallon patteriston perinnetu-
pa esineistöineen sijaitsee ai-
van Mannerheim-oopperan 
katsomon läheisyydessä, joten 
vieraita tuli väliajoilla tupaan 
tutustumaan tungokseen asti.  

Julkaisun teko 
antoi aihetta 
moniin pohdintoihin
Pentti Kivimäen isä palveli ai-
koinaan varusmiehenä Riihi-
mäellä, Pentti itse Niinisalossa 
ja hänen poikansa Juha palve-

li isänsä jäljillä samassa tykis-
tövaruskunnassa. ”Suonissam-
me virtaa vahva tykistön veri”, 
Pentti kuvaili. Aallon patteris-
ton perinnetoimikunta on vie-
lä vahvistanut tunnetta.  

 Pentin isä, alikersantti En-
sio Kivimäki, haavoittui tyk-
kihevosen ratsurina pahasti 
Okanmäessä 30.7.1941. Hän 
menehtyi vammoihinsa kym-
menen päivää myöhemmin 
Kuopion sotasairaalassa. Pent-
ti-poika oli silloin viiden kuu-
kauden ikäinen. Isän sankari-
kuoleman seurauksena äidistä 
tuli sotaleski ja Pentistä sota-
orpo. Vaikutus on ollut elin-
ikäinen.

Ilmajoen sankarihaudoilla 
astellessaan ja muistokiviä kat-
sellessaan Pentti Kivimäki ker-
too miettineensä monia asi-
oita tavallista syvällisemmin. 
Paljon kysymyksiä on noussut 
vuosikymmenten aikana sota-
orvon mieleen.

-Kenellä on oikeus lähet-
tää nuoria miehiä ja naisia so-
tarintamalle? Vuosisatojen ai-
kana liian monet suomalaiset 
miehet ja naiset ovat joutu-
neet antamaan henkensä isän-
maamme hyväksi. Uhrauk-
set ovat olleet väistämättömiä. 
Olemmeko oppineet mitään?

-Mielestäni kenelläkään ei 
ole oikeutta lähteä hyökkäys-

Aallon patteriston 
perinnetoimikunta muisti kaatuneitaan

MATTI LATVALA

”Aaltolaisten” syksyisen virkistyspäivän pääteemana Ilmajoella oli tänä vuonna kaatuneit-
ten muiston vaaliminen. Alustajana oli puolivuo  aana sotaorvoksi jäänyt Pen    Kivimäki. 
Sankarivainajan poikana hän pää    kirjata omia ja kohtalotoverei  ensa tuntoja kirjan sivuille. 
Työhön häntä kannus   tykkimiesten oma perinneyhdistys.

Olemmeko vuosisatojen aikana oppineet mitään, Pentti pohdiskeli kaatuneiden 
omaisena.

Kansissa on monivuotisen työn tulos, joka on omistettu 
kaatuneiden muistoksi, Pentti esittelee.
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sotaan valtaamaan muita mai-
ta ja kansoja. Ne ovat rikoksia 
ihmisyyttä vastaan. Kansakun-
nilla ja kansalaisilla on kuiten-
kin oikeus ja velvollisuus puo-
lustautua vihollisen hyökkäys-
tä vastaan. Yksittäinen sotilas 
ei ole ollut omasta puolestaan 
tekemässä päätöksiä rintamal-
le lähdöstään. Kun kuiten-
kin käsky on käynyt, sinne on 
menty velvollisuuden tunnos-
ta. Kukaan tuskin on iloisena 
lähtenyt.

Tammikuussa 1946 perus-
tettiin Ilmajoella kaatuneitten 
omaisten yhdistys. Toimin-
nan tärkeimpiä avustuskohtei-

ta ovat olleet sotalesket. Hei-
tä ei enää ole, joten painopiste 
on siirtynyt sotaorpojen suun-
taan. Hekin alkavat olla jo ai-
ka iäkkäitä. Heidän lapsiaan 
on toimintaan myös saatu, jo-
ten jatkuvuutta tuntuu olevan 
ainakin vielä jonkin aikaa. Sii-
näkin Aallon patteriston pe-
rinnetoimikunnalla on kan-
nustava rooli.

Jokainen ilmajokelainen 
sankarivainaja on 
kirjassa huomioitu
Muistokirjan tekijät kävivät 
vuosikausia kestäneen työnsä 
aikana läpi paljon taustamate-

riaalia, kirjeenvaihtoa kotirin-
taman ja taistelukenttien välil-
lä, sotapäiväkirjoja ja kansal-
lisarkistossa säilytettäviä kan-
takortteja. Muistitietoja saa-
tiin myös kirjan teon aikana 
vielä eläneiltä veteraaneiltakin, 
Pentti kertoo.

-Talvi- ja jatkosodissa ilma-
jokelaisia kaatui 246, sotales-
kiä jäi 81 ja sotaorvoiksi meitä 
jäi 147 lasta. Kullakin meistä 
on oma tarinamme. Tietojen 
keruu kirjaksi tapahtui mie-
lestäni aivan viime hetkillä, 
koska silloin vielä oli sekä so-
taleskiä että veteraaneja kerto-
massa. Leskiä ei enää ole. Ve-

teraaneja vielä on muutamia. 
Virkistystapahtumaankin hei-
tä jaksoi kaksi, Eelis Petäjä-
mäki ja Matti Koivulahti.

Esityksensä päätteeksi Pent-
ti Kivimäki toivoi Ilmajoen 
korsukuoron laulavan Adolf 
Ehrnroothin ajatuksia kuvaa-
van ”Suomi on hyvä maa, sitä 
kannattaa puolustaa”. Kuoron 
esitystä kuunteli hievahtamat-
ta 80-päinen ”aaltolaisyleisö”. 
Sanat tiivistivät vastauksen 
alustajan esittämiin kysymyk-
siin. Varmaan monen kuuli-
jan mielessä pyöri laulun ai-
kana ajatus, että raskaimmat 
uhrit itsenäisyytemme eteen 
ovat antaneet juuri kaatunei-
den omaiset.

Aaltolaiset osallistuivat 
Suomi 100 -tapahtumiin
Puheenjohtaja Pentti Alanko 
loi katsauksen päättyvän vuo-
den toimintaan. Suomi 100 
-juhlavuosi toi maakuntaan 
runsaasti tapahtumia, joihin 
perinnetoimikunnan jäsenet 
osallistuivat aktiivisesti. Tam-
misunnuntain seminaareis-
sa Mannerheim tuotiin esiin 
kunnioitettuna sotamarsalk-
kana ja oopperan esityksissä 
tavallisena kuolevaisena.

Aaltolaiset kävivät sotilas-
musiikkia kuulemassa Hami-
na Tattoossa. Opintomatka 
tehtiin Pietariin Mannerhei-
min jäljille. Sampo Ahto joh-
datteli asiantuntijana 60-mie-
hisen joukon Smolnan var-
joon, josta Marski siirtyi sata 
vuotta sitten Suomeen johta-
maan armeijaamme vapausso-
dassa. Koettiin myös saksalais-
ten muodostaman Leningra-
din piiritysrenkaan äärirajat 
lännestä itään, Pietarhovista 
Pähkinäsaareen.

Perinnetoimikunta on ai-
na osallistunut runsaslukuisas-
ti tykkimiestapahtumiin eri 
puolilla maata. Musiikkijuhli-
en aikana järjestettiin päivys-
tys ja esiteltiin perinnetaloa 
muistoineen. Tulevan vuoden 
opintomatka suunnataan ke-
väällä veljeskansamme pariin 
ja historiaan teemalla ”Viro 
100”.  

Ilmajoen korsukuoro viritti aaltolaisia tunnelmiin ”Sillanpään marssilaulun” sanoin.

Sotaveteraanit Matti Koivulahti ja Eelis Petäjämäki jaksoivat muistoineen vielä mukaan.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä myös vuoden 2019 merkkipäivät, merkkipäiviin 
tulleet muutokset ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen 
seuraavan numeron aineistopäivää Juhani Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, 
kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mp 0440 478 602.

Numeron 1/2019 aineistopäivä on 17.1.2019 ja ilmestymisviikko 8 (19.2.2019). 

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:
Hallituksen kokous 8/2018 pidetään 
12.12.2018 Helsingissä.

Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 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 Yhdis-
tyksen internetsivut: www.tykkimiehet.fi . 
Pankkiyhteys: NORDEA FI98 2124 1800 
0110 53. Yhdistyksen verkkosivu: 
www.tykkimiehet.fi  
Yhdistyksen Facebook-sivu löytyy osoit-
teella @tykkimiehet

Suomen 
Kenttätykistön 
Säätiö 

Säätiön asiamies: kapteeni Tuukka Mäke-
lä Yhteystiedot: tuukka.makela(at)mil.fi 

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan tykis-
tökillan toimihenkilöt vuonna 2018: Aki 
Mäkirinta - PJ puheenjohtaja(at)ktkerho.fi , 
Puh: 0400 805 124, Oskari Matilainen - 
VPJ, Janne Hänninen- Sihteeri sihteeri(at)
ktkerho.fi , Patrick Hjelt - rahastonhoitaja, 
Jere Portter - Nuoriso, Jorma Kainulai-
nen - Ase ja urheilu sekä Raine Mönkkö-
nen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-

ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 044 
0478 602, juhani.suni(at)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönka-
tu 12, 33580 Tampere, mp 050 3688460 
sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Killan Facebook 
-sivu löytyy osoitteesta @jaakaritykistonkil-
ta ja Killan verkkosivu: www.jaakaritykis-
tonkilta.fi .

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Timo Härkönen, mp 
0445572457, timo.harkonen(at)gmail.com, 
sihteeri Tero Viiru, mp 0405014387, te-
ro.viiru1(at)gmail.com, varapuheenjohtaja 
Jukka Räisänen mp 050 030 7744, jukka.
raisanen(at)luukku.com, jäsensihteeri Seppo 
Möller, seppomoller(at)gmail.com. rahaston-
hoitaja Tapio Väisänen, mp 0400218192, 
tapiovaisanen01(at)gmail.com.
Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.com, 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Syyskokous ja Karjalan tykistörykment-
ti 100 vuotta perinnepäivä pidettiin 2.11. 
Kouvolassa
Juhlapäivän aluksi Karjalan tykistörykmen-
tin komentaja everstiluutnantti Jussi An-
nala ja killan puheenjohtaja Jaakko Jan-
hunen laskivat seppeleen Kymenlukolla. 

Syyskokous pidettiin Kouvolan Upseeri-
kerholla.

Killan tuki rykmentin varusmiehille ja 
henkilökunnalle 2019
Kilta tukee Karjalan tykistörykmentin va-
rusmiehiä ja henkilökuntaa rykmentin esi-
tyksistä killan hallituksen päättämällä ta-
valla. Seuraavat palkitsemiset tapahtuvat 
perinteiseen tapaan Karjalan Tykistöryk-
mentin esityksen mukaisesti:

Killan pienoistykillä palkitaan rykmentin 
165 ja 347 vuorokautta palvelleiden ko-

tiuttamisjuhlissa yksi 165 vuorokautta ja 
yksi 347 vuorokautta palvellut varusmies 
kaksi kertaa vuodessa.
”Karjalan Tykistöä 90-vuotta”-juhlakirjalla 
palkitaan rykmentin 165 ja 347 sekä 255 
vuorokautta palvelleiden kotiuttamisjuhlis-
sa yksi varusmies jokaisesta perusyksiköstä 
neljä kertaa vuodessa.
150 eurolla tuetaan tuotepalkintojen hank-
kimista Tykistöaliupseerikoulun linjojen 
parhaimmille oppilaille. (2x 75 euroa) 300 
€ (3x100) euron ”Heinäsen Haarikka”-
palkitsemisrahastosta palkitaan rykmentin 
henkilökuntaa Karjalan tykistörykmentin 
perinnepäivänä 
yksi kappale killan pienoistykkejä jaetta-
vaksi ”kouluttajan tykkinä” Karjalan tykis-
törykmentin perinnepäivänä yksi kappale 
killan pienoistykkejä jaettavaksi rykmen-
tinkomentajan erikseen määrittämällä ta-
valla

Lisäksi Karjalan tykistörykmentin perin-
nepäivään liittyen kilta tukee hallituksen 
päättämällä tavalla rykmentin ja prikaatin 
esityksestä rykmentin varusmiehiä ja hen-
kilökuntaa. 

Muistamiset
Kymmeniä vuosia täyttäviä jäseniä 50-vuo-
tiaista alkaen muistetaan adressein. Näistä 
jäsenistä julkaistaan merkkipäiväluettelo 
”Tulikomentoja”-lehdessä. Killan ansioitu-
neita jäseniä voidaan palkita killan palkit-
semisesineillä hallituksen harkinnan mu-
kaisesti. Tällaisia esineitä ovat killan levy-
ke, killan standaari, killan tykki, killan pie-
noistykki ja killan sirpale. Lisäksi hallitus 
voi tehdä esityksiä Karjalan Tykkimiesris-
tin, valtiollisten kunniamerkkien tai Tykki-
miesmitalin myöntämisestä.

Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana kaksi 
”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-osasto-
lehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -aselajileh-
teä.

Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . Fa-
cebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu. 
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Facebook mahdollistaa uusien potentiaalis-
ten jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa me-
diassa. Killan sivuista ”tykkää” säännölli-
sesti uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Face-
bookista. Käy katsomassa ja tykkää-
mässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts

Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja 
-lehdissä sekä killan kotisivuilla osoitteessa 
www.karjalantykistokilta.fi 

Vierailu tykistön ja heittimistön ampuma- 
ja tulenkäyttöharjoitukseen 27.10.

Kiltalaisilla oli mahdollisuus tutustua am-
puma- ja tulenkäyttöharjoitukseen Pahka-
järvellä lauantaina 27.10. Kirpeä ja aurin-
koinen syyssää tarjosi mitä mainioimmat 
puitteet ammuntojen seuraamiselle. Aloi-
timme ohjelman tutustumalla 122H63 
tykkikaluston tuliasemiin. Erityisen vaiku-
tuksen meihin vierailijoihin teki osaava ja 
motivoitunut tykkimiehistö. Kyseinen va-
rusmiesjoukko oli ensimmäistä kertaa am-
pumassa 122H63 kalustolla. Rosoharjus-
sa tulenjohdon työskentelyä seuratessam-
me vahvistui käsityksemme erinomaisesta 
osaamisesta ja ammattitaidosta. Vierailun 
lopuksi kuulimme rykmentin komentajan 
pitämän tilannekatsauksen sekä nautimme 
kahvit. Lausumme lämpimät kiitokset an-
toisasta vierailusta komentajalle, henkilö-
kunnalle ja varusmiehille.

Tulevaa ohjelmaa 2019
Killan hallituksen järjestäytymiskokous 
tammikuussa
Kiltailta maaliskuussa viikolla 10
Killan jäsenkirje maaliskuussa
Kevätkokous 13.4.
Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvellä 
30.5.
Killan kesäretki Rankin linnakkeelle
Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvellä 
24.10.
Killan syyskokous ja Karjalan tykistöryk-
mentin perinnepäivä 1.11.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset ilmoitetaan killan kotisivuilta tai jä-
sensihteerille sähkö- tai kirjepostia käyttäen.
Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteita voi tiedustella myös hallituk-
sen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp 040 592 
4445, pj(at)karjalantykistokilta.fi . Yleissih-
teeri Sini Timonen, mp 040 755 0575, 

yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.fi , Jäsen-
sihteeri Maija Leskinen, Haukjärventie 
96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)karja-
lantykistokilta.fi . Taloudenhoitaja Olli Pa-
sila, Varastovastaava Hilla Puhakka. Hal-
lituksen muut jäsenet Anniina Kajander, 
Tuomas Kola ja Timo Rintanen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hämeen-
katu 7 A 11, 15110 Lahti, mp 040 5577 
269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Varapu-
heenjohtaja Erkki Raita, Panimonka-
tu 5 A 2, 15140 Lahti, p.040 7282824, 
erkki.raita (at) gmail.com Sihteeri: Ol-
li Eerola, Asikkalankatu 45 A 8, 15140 
Lahti, mp 0400 494572, olli.eerola(at)
me.com Rahastonhoitaja Pentti Kor-
pimies, Petäjäkatu 27, 15900 Lahti, 
mp 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Kunin-
gattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, ari.
sausta(at)pp.inet.fi , mp 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Tapahtunutta:
Mahtava syysretki
Lappeenrannan, Kouvolan ja Mikkelin 
seudun tykkimiehet ja tykkimieshenkiset 
tekivät 10.-11. lokakuuta 2018 syysret-
ken länteen. Retken kohteina olivat Paro-
lan Panssarimuseo, Niinisalon varuskunta 
ja Pohjankankaan ampuma-alue. Lue lisää 
retkestä sivulta 22.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Manka-
lintie 10, 50200 Mikkeli, 050 500 177 
617, r.pontinen(at)surffi .fi . Varapuheenjoh-
taja Alpo Leinonen, Mäntypöllinkuja 6 
N, 50170 Mikkeli, 044 055 5195, alpoe.
leinonen(at)gmail.com. Sihteeri Seppo Pi-
rinen, Karkialammentie 1, 50150 Mik-
keli, mp 040 7444 131, seppo.pirinen(at)
surffi .fi . Rahastonhoitaja Mirja Kaup-
pinen, 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

Lappeenrannan, Kouvolan ja Mikkelin seudun tykkimiehet ja tykkimieshenkiset tekivät 
10.-11. lokakuuta mahtavan syysretken. Lue lisää retkestä sivulta 22.

Tulikomentoja 4/2018 19



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

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Pauli Kärkkäinen 040-
5736254, pauliokarkkainen(at)gmail.com. 
Varapuheenjohtaja Ilkka Tupala 040-
5948511, ilkka.tupala(at)hotmail.com. Ra-
hastonhoitaja 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 Saari-
nen, Pälsintie 161, 12630 Sajaniemi, mp 
040 55 22 710, sokki74(at)gmail.com. Ra-
hastonhoitaja Jarmo Palkia, Otavankatu 
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.gillesartilleristerna.com  och 
www.mulliradio.net

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Pää killan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Sihteeri (vt) Tuomas Rantala, Välimaan-
katu 1-5 D 58, 33500 Tampere, mp 050 
378 7111, tuomas.h.j(at)gmail.com. Talo-
udenhoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 
26, 28370 Pori, mp 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Tiedottaja Sirk-
ka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 Tampe-
re, mp 050 3688460 sirkka.ojala(at)gmail.
com. Killan verkkosivut löytyvät osoittees-
ta: www.pohjankankaantykistokilta.fi 

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräalhon-
tie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 572, 
kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. Sihteeri/
rahastonhoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 
26, 28370 Pori, pk (02)6355 448, mp 0500 
590 409, pertti.onniselka(at)happyback.fi . Jä-
sensihteeri Vesa Niemenmaa, Koiviston-
puistikko 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 Pan-

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

Vammalan Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Matti Niemi, Rautajoentie 
65, 38210 Sastamala, mp 0500 631431, 
matti.niemi(at)niementehtaat.fi . Sihtee-
ri Tuomas Rantala, Välimaankatu 1-5 
D 58, 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 Haka-
maa, Ruukintie, 60120 Seinäjoki, Kunnia-
puheenjohtaja Antti Vainio, Siipipyörän-
katu 29 B Seinäjoki, Jäsensihteeri ja rahas-
tonhoitaja Samuli Niinistö, Homesojantie 
28 B 4, 60800 Ilmajoki, pt ja pk (06) 4246 
931, mp 040 7720437, samuli.niinisto(at)
gmail.com

20



TYKKIMIEHEN KYMPPI
 Kysymykset laati Ilkka Vahtokari.

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

kari.

1. Mitä alun perin (1780-luvulla) on tarkoitettu sanalla 
patteri?    
a) Kaksitykkistä tykistön yksikköä 
b) Tykistövaruskuntaa  
c) Tuliasemissa ollutta tykistöosastoa

2. Miten kapteeni Carl Henrik Ehrenstolpe liittyy 
kenttä tykistöön?
a) Hän oli Suomen sodan 1808–1809 tykistöyksikön 
komentaja mm. Ruonan taistelussa
b) Hän oli Haapaniemen Kadettikoulun ensimmäinen 
tykistöopettaja
c) Hän oli opettajana Pietarsaaren Tykistökoulussa 1918

3. Elokuussa 1923 Vilho Nenosesta tuli puolustusmi-
nisteri. Mitä koski hänen ensimmäinen käskynsä 
ministerinä ollessaan?
a) Perkjärven ampumakentän kartoitustyötä
b) Kahden kevyen radioaseman rakentamista tykistön 
tulenjohtoa varten
c) Teodoliittien hankkimista topografi sia mittauksia 
varten

4. Kapteeni T. Ekmanin vuonna 1925 julkaistussa 
kirjassa ”Kenttätykistö ja sen toiminta” käsitellään 
mm. kranaatteja.  Mistä on saanut nimensä shrap-
nelli?
a) Ammuksen sisällä olevista pienistä kuulista
b) Ammuksen keksijästä
c) Alueen koosta, johon ammunnalla piti vaikuttaa

5. Kenraali Nenonen oli johtamassa useita kehitys-
hankkeita. Mistä hankkeesta oli kyse, kun mainitaan 
herrat Tuukkanen, Karsten, Kukkamäki ja Ijäs?
a) Ballistinen valmistelu  
b) Mittaustiedustelun kehittäminen
c) Ilmakuvakartoitus

6. Missä järjestettiin kenttätykistön ampumakoulun 
kurssit juuri ennen talvisotaa 1937–1939?   
a) Tuusulassa   b) Perkjärvellä   c) Lappeenrannassa

7. Talvisodan jälkeen linnoitustyöt jatkuivat armeija-
kuntien alueilla. Monetko kenttälinnoitetut asemat 
ehdittiin tykistölle valmistaa ennen jatkosodan 
alkua 1941? 
a)  53   b) 165   c) 241

8. Vuodesta 1950 on Rovajärven leiriohjelmaan kuu-
lunut kokeilutoiminta.  Mikä seuraavista kokeiluista 
kuului vuoden 1963 talvileirin ohjelmaan?
a) Raskaalla helikopterilla suoritettu keveiden kenttä-
tykkien tuliasemien vaihto ja a-tarvikkeiden huoltokul-
jetukset
b) Koeammuntoja uusilla raketinheittimillä
c) Maataloustraktorien käyttömahdollisuuksia tykinvetä-
jänä ja ammusajoneuvona

9. Kuka toimi tykistön tarkastajana 4.6.1985–1.4.1990 
ennen eversti Asko Sivulaa ja eversti Pertti Jaakko-
lan jälkeen?
a) EV Pasi Raittila   
b) EV Olavi Jäppilä   
c) EV Reijo Kuusisto

10. Minä vuonna Tykistökoulussa järjestettiin viimeinen 
opistoupseerien jatkokurssi?    
a) 2006   b) 2010   c) 2012

Kankaanpään 
Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Varapuheenjohtaja Esko Isohan-
nu, 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: kankaanpaan-
seuduntykistokilta.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 Pyysa-
lo, Telluksentie 17 B 01480 Van-
taa, mp 050 500 3122, k.pyysalo(at)
kolumbus.fi . Sihteeri Toivo Vanha-
nen, Laurinniityntie 2 a 5, 00440 
Helsinki, mp 040-5488605, toivo_
vanhanen(at)outlook.com, Rahas-
tonhoitaja Mika Aarnio, Kurke-

lankatu 8 A 1, 21100 Naantali, mp 
040 5108499, mika.j.aarnio(at)
gmail.com  

Mittamies- ja Topografi killan 
alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanhanen, Lau-
rinniityntie 2 a 5, 00440 Hel-
sinki, mp 040 5488605, toivo_
vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piipa-
rinkatu 6, 38700 Kankaanpää, 
mp 040 5239282, pertti.poso(at)
luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, An-
nalantie 1, 28220 Pori, mp.044 
7011853, olli-pekka.ihalainen(at)
pori.fi  
Turku: Juha Kangasniemi, Kyl-
liäisenranta 2, 21620 Kuusisto, 
mp 041 538 0444, juha.kangas-
niemi@pp1.inet.fi . Joukkoyksik-
kö: Kilta vaalii Mittauspatteris-
ton, Tiedustelupatteriston ja To-
pografi kunnan perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva 
sähköpostiosoitteesi jäsenrekiste-
riin.

Varusmiehet tyytyväisiä – 
puolustustahto korkealla

Varusmiesten maanpuolus-
tustahto ja tyytyväisyys esi-

miehiin on korkealla tasolla. Tä-
mä ilmenee maalis- kesäkuussa 
2018 kotiutuneiden varusmies-
ten loppukyselystä. Puolustus-
voimat kehittää jatkuvasti toi-
mintansa palautekyselytulosten 
perusteella.

Myös palvelusmotivaatio on 
noussut vuoden 2010 tasosta 
(3,2) 3,7:een. Parhaimman ar-
vosanan varusmiesten loppuky-
selyssä saa ”Arvio kantahenkilö-
kunnasta” pisteet 4,3 maksimi 
viidestä. Varusmiesten alkukyse-
lyn perusteella lähes kolme nel-
jästä ilmoittaa aloittavansa palve-
luksen positiivisin ennakko-odo-
tuksin. Vain alle 10 prosenttia 
on eri mieltä, loput siltä väliltä. 
Positiivisten ennakko-odotusten 
ohella alokkaiden halu suoriutua 
palveluksesta hyvin on vahva

Sivariin lähtevien määrä 
on pysynyt vakaana

Viimeisen kuuden vuoden aika-
na varusmiespalveluksesta siviili-
palvelukseen lähteneiden määrä 
on laskenut noin sadalla varus-
miehellä saapumiserää kohden. 
Osittain tämä selittyy saapumise-
rien määrän pienenemisellä. Pro-
sentuaalisesti taso on pysynyt en-
nallaan. Siviilipalvelukseen lähtee 
vain noin kolme prosenttia palve-
luksensa aloittaneista varusmie-
histä. 

Palautekyselyt analysoidaan 
kaikilla johtamistasoilla Pääesi-
kunnasta perusyksikköön. Pitkäl-
lä aikavälillä erityisesti koulutta-
jien ja varusmiesjohtajien johta-
ja- ja kouluttajakoulutukseen on 
panostettu, mikä näkyy palaute-
kyselyissä esimiesten arvostuksen 
nousuna.  
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Lappeenrannan, Kouvolan ja 
Mikkelin seudun tykkimiehet 
ja tykkimieshenkiset tekivät 
10.–11. lokakuuta syysretken 
länteen.

Parolan Panssarimuseo
Museonjohtaja Timo Teräs-
valli esitteli meille usean tun-
nin ajan Panssarimuseon ka-
lustoa ja esineistöä kuin omaa 
kokoelmaansa. Hänen tieton-
sa olivat erittäin laajat kaikista 
kalustoon vähänkin liittyvistä 
asioista. Passareiden ja niiden 
aseiden kehitys ja kopiointi vii-
me vuosisadan alusta lähtien 
eri valtioissa oli vertailtavissa. 
Nähtiin, mihin kohtaan suo-
malaiset veteraanit pistivät ha-
lon telaketjun väliin.  Ammuk-
sien jälkiä oli useissa vaunuis-
sa. Sisähalleissa oli osittaisia 
leikkauksia panssarivaunuista. 
Panssarin paksuus vaunujen eri 
osissa tuli esiin. Ulkonäyttely-
tilat olivat juuri saaneet uudet 
katokset. Yksi vanhimmista oli 
panssarijuna, jossa oli osia vuo-
den 1918 sodista.

Satakunnan 
Tykistörykmentti
Matka jatkui Kankaanpäähän 
ja Niinisalon Pohjankankaal-
le. Pohjankankaan johtolas-
sa everstiluutnantti Antti Pi-
rinen otti retkeläiset vastaan. 
Hän esitteli SATTR:n (Sa-
takunnan Tykistörykmentti) 
osana Porin Prikaatia ja puo-
lustusvoimia. SATTR:n kou-
lutus ja vaihe koulutuksessa 

tuli esille sekä sen vaikutus nyt 
nuoremman saapumiserän ko-
vapanosammunnoissa. Kuul-
tiin myös ammuntojen pää-
piirteet. Kohteissa Pirinen 
esitteli koulutuksesta vastaavat 
kouluttajat.

Tulenjohtopaikka 8
Tulenjohtopaikalta kahdeksan 
oli mahtavat näkymät Pohjan-
kankaan poikki yli kilometrin 
päähän. Olimme reilusti ylem-
pänä edessä aukeavaa maastoa. 
Seurattiin Länsi-Suomeen tul-

leen Karjalan tykistörykmen-
tin ampumasuoritusta. Tu-
li osui aika hyvin, mutta har-
joiteltavaa on vielä.  Ammun-
nan päätteeksi nousimme vielä 
vieressä olleen koeampumara-
dan korkean bunkkerin pääl-
le. Sieltä avautui näkymä edel-
lisen lisäksi kuorma-ammuk-
sien koeammunnan suurelle 
ampumakentälle. 

KRHK:n tuliasemat
Tuliasema-alueen vieressä 
hiekkakankaalla oli lisäksi hy-

vin rakennettuja eteen työn-
tyviä taisteluhautoja. Niiden 
päässä olivat ampumapesäk-
keet (käsiaseiden taistelupai-
kat). Laidassa oli hiekkasä-
keillä tehty sinkojen ampuma-
paikka. Maaleina oli taistelun 
aikana esiin tulevat panssari-
vaunua ja jalkaväkeä kuvaavat 
maalilaitteet, joka hävisivät 
ammunnassa osumista ja tuli-
vat kohta taas esiin.

Tilanne alkoi jalkaväki-
taistelijoiden juostessa am-
pumapesäkkeisiin ja tulitta-

Bunkkeri tjp 8:n vieressä.

SEPPO PIRINEN

Retkeläisiä ulkokatosessa. 7. oikealta retken johtaja Olli Kröger ja 9. oikealta museon johtaja Timo Teräsvalli.
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essa hyökkäävää jalkaväkeä. 
Siihen liittyi kranaatinheitti-
mistö, jonka ammukset näyt-
tivät nousevan pystysuoraan. 
Ne kuitenkin räjähtivät parin 
sadan metrin päässä. Sinko-
miehet ampuivat hyökkäävän 
panssarivaunun.

Lounastauko
Seuraavaksi siirryimme johto-
laan. Tie meni sellaisten mai-
semien kautta, että tuli mie-
leen Yyteri. Vain merenranta 
puuttui. Emme pettyneet tors-
tain ruokatarjoiluun. Ruokana 
oli hernekeitto, kuten oli van-
hoina hyvinä aikoina.

Kevyt 
raketinheitinpatteri
Saimme seurata kevyen hei-
tinpatterin asemaanajovaihet-
ta. Tykistöstä säävaihe erosi si-
ten, että heittimille pintatuulen 
voimakkuuden ja suunnan tie-
täminen on tärkeää. Siinä am-
muttiin suoraan ylös tutkaväli-
neet, ja niiden alas tulosta las-
kettiin maatuulen voimakkuus. 
Seurasimme sitten raketinheit-

timien parin sarjan ampumista. 
Se oli vaikuttava näkymä.

Niinisalon varuskunta
Suurin osa matkalaisista oli 
joskus aikaisemminkin käynyt 
Niinisalon varuskunnassa jopa 
1960-luvulla. Tutustuimme 
varuskuntaan everstiluutnant-
ti Antti Pirisen opastuksella.

Ensimmäisenä ohitimme 
Koeampumalaitoksen. Va-
ruskunta-alueen vieressä oli 
entinen Tykistömuseo. Siel-
lä on nykyisin Kankaanpään 
kaupungin museo ja vielä-
kin sotilasmuseo-osasto.  Va-
ruskunnan viereen on raken-
nettu huipputasoinen urhei-
lukenttä. Varuskunta-alueella 
Tykistökoulu oli monelle tut-
tu. Alueella oli uusi ruokala ja 
paljon uusia varastorakennuk-
sia. Vanhasta ruokalasta jotkut 
muistivat sisällä lennelleet pu-
lut ja varpuset. Vanha ruokala 
puretaan lähiaikoina. Kierros 
päättyi Sotilaskodin eteen ja 
munkkikahveihin. Syksyn hie-
no ruska vielä kruunasi onnis-
tuneen matkan.  

Toisen hallin panssarivaunuja

Hernekeitolla Johtolassa vas evl Antti Pirinen.

Lahdessa ja sen lähialueel-
la tykistön perinteet ulottuvat 
1920-luvulle asti. Vuonna 1927 
Lahden Suojeluskunta sai puo-
lustusvoimilta käyttöönsä neljä 
76 K 02 -tykkiä, joista kaksi siir-
rettiin Nastolan suojeluskunnan 
käyttöön. Lahden tykistösuo-
jeluskunta harjoitteli ja järjes-
ti 1930-luvulla ampumaharjoi-
tuksia yhdestä kolmeen kertaa 
vuodessa kaupungin alueella.

Tuliasemat sijaitsivat Pikku-
Vesijärven, Jalkaranan peltojen 
ja Kilpiäisten-Kukkilan alueil-
la. Tulen tähystäminen ja joh-
taminen suoritettiin Rauta- ja 
Korpikakareen alueilta. Maali-
alueena yleensä oli Vesijärves-
sä sijaitseva Lankiluoto. Am-
munnat olivat onnistuneita, ja 
tykkimiehet harjaantuivat teh-
täviinsä. Oli luonnollista, että 
kriisin sattuessa tultaisiin Lah-
dessa ja sen lähialueella perus-
tamaan tykistöjoukko-osastoja.

Näin tapahtuikin, kun yli-
määräiset harjoitukset (YH) 
syksyllä 1939 alkoivat. Tällöin 
kapteeni (myöhemmin eversti-
luutnantti) Eino Tirronen pe-
rusti Länsiharjun koululla III/
KTR 11:sta Lahden ja Nasto-
lan alueen tykkimiehistä. Ka-
lustona patteristolle oli 76 K 
02 -tykit. Talvisodan patteris-
to taisteli Karjalan kannaksella 
Punnusjärvi-Salmenkaita-Vuo-
salmi suunnassa.Sodan päätyt-
tyä kotiuttaminen tapahtui pe-
rustamispaikassa Länsiharjun 
koululla. 

Jatkosodan alkaessa kaptee-
ni Eino Tirronen oli jälleen pe-
rustamassa samalla koululla III/
KTR 9:ää. Nyt koko henkilös-
tö oli Lahden kaupungin alu-
eelta. Kalustona patteristolla oli-
vat aluksi 76 K 02 -tykit, jotka 
sodan kestäessä vaihdettiin 122 
H 10-30 -tykkeihin. Kun niistä 
jouduttiin luopumaan, saatiin ti-
lalle saksalaiset 105 H 33 -tykit. 
Nämä tykit olivat kotiuttamispa-
raatissa Lahden Aleksanterinka-
dulla. Kotiuttaminen tapahtui jo 
tutuksi tulleella koululla. 

Nastolassa jatkosodan alka-
essa majuri Antti Mäkiprosi 

perusti Rask.Psto 25:n, jonka 
miehistö oli Nastolan alueelta, 
mutta suuri osa päällystöstä oli 
Lahdesta. Kalustona patteris-
tolla olivat 122 H 10-40 -tykit, 
jotka sodan kestäessä vaihdet-
tiin 155 H 17 -kalustoksi. 

Kaikki Lahden seudulla pe-
rustetut patteristot suoritti-
vat vaikean tehtävänsä kun-
niakkaasti ja arvoa ansaitse-
vasti. Edellä mainitun arvok-
kaan työn kunnioittamiseksi 
on Lahden Seudun Tykistökil-
ta pystyttänyt ”Tykkimuisto-
merkin”. Muistomerkki on 76 
K 02 -tykki, 76 mm kanuuna 
vuodelta 1902, ja se on teh-
ty Putilovin tehtaalla Pietaris-
sa vuosina 1916–1917, putki 
numero 6776 on valmistettu 
vuonna 1916 ja lavetti nume-
ro 4896 vuonna 1917. Putki 
uusittu valtion tykkitehtaalla 
vuonna 1939 sekä jatkosodan 
alkaessa. Tykki painaa 1200 
kg, josta putken osuus 24 puu-
taa (venäläinen painomitta) eli 
383,12 kg, lukko 22,31 nau-
laa (venäläinen painomitta) eli 
19,13 kg. Lavetti on korjattu 
Asevarikko 1:ssä. Edellä esite-
tyt tiedot löytyvät tykistä. 

Tykin kantakirjasta löytyvät 
laukausmäärät sekä niiden pat-
teristojen nimet, joissa tykki on 
ollut käytössä. Perinnetykkim-
me on sijoitettu Sotilaslääketie-
teen- ja Sotilasmusiikkimuseoi-
den pihalle Lahdessa osoittees-
sa: Helsingintie 199.

Lähteet: Lahden Seudun Tykistö-
killan arkistot.

Kenttätykistö Lahden seudulla

AIMO KOSKENTOLA

Aimo Koskentola, Lahden Seu-
dun Tykistökillan kunniapuheen-
johtaja, sotakamreeri
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Lahden Messukeskuksessa ja 
lähiympäristössä 7.–8. syys-
kuuta järjestetty valtakunnal-
linen Kokonaisturvallisuus 
2018 -suurtapahtuma kiin-
nosti suurta yleisömäärää. 
Kolmen vuoden välein nyt jo 
kahdeksatta kertaa järjestetys-
sä messutapahtumassa vieraili 
kahden päivän aikana kaikki-
aan 11 000 kävijää. Puolustus-
voimien toimintaa ja asejärjes-
telmien suorituskykyä esittele-
vät Puolustusvoimat 100 -tais-
telunäytökset keräsivät Kar-
palon kentälle yhteensä 6000 
katsojaa. Myös Hämeen polii-
si, Päijät-Hämeen Pelastuslai-
tos, Ensihoito ja Rajavartiolai-
tos nähtiin tositoimissa omissa 
näytöksissään.  Messuvieraat 
pääsivät muun muassa kokei-
lemaan vesipelastusta meri-
pelastussimulaattorissa, palon 
sammutusta merikontissa ja 
turvavyön merkitystä katol-
leen kääntyvässä autossa. 

Tapahtuman tavoitteena 
oli antaa kävijöille elämyksiä 
ja aktiviteetteja. Siinä onnis-
tuttiin, sillä järjestäjät kertoi-
va, että tapahtumakokonai-
suus keräsi messuyleisöltä kii-
tosta elämyksellisyydestään ja 
monipuolisesta interaktiivi-

sesta sisällöstään. Myös näyt-
teilleasettajat olivat erityisen 
tyytyväisiä tapahtuman ylei-
söprofi iliin.  Messukeskukses-
sa esittäytyi lähes sata alan vi-
ranomaista, elinkeinoelämän 
edustajaa ja järjestöä. Musiik-
kiviihteestä vastasi muun mu-
assa Helsingin Poliisisoitto-

 Kokonaisturvallisuus 2018 -suurtapahtuma 
antoi uutta tietoa, ajattelemisen aiheita ja elämyksiä

Tapahtuman näyttävin osasto oli Saabilla, sillä osaston keskipisteenä olevaa JAS 39 E Gripenin täysiko-
koista mallia monipuolisine asevaihtoehtoineen ei voinut olla huomaamatta. Koneen kokonaispituus on 
15,2 metriä ja leveys 8,6 metriä. Koneen suurin lentoonlähtöpaino on 16 500 kg ja suurin työntövoima 98 
kN. Aseripustimia on 10 ja suurin nopeus Mach 2 (supercruise) koneen tankkaus ja asetäydennys maassa 
tapahtuu 10 minuutissa.

SIRKKA OJALA

  Puolustusvoimat 100 -tais-
telunäytöskiertue päättyi Koko-
naisturvallisuus 2018 -messuille. 
Näytöksessä esiteltiin näyttävästi 
puolustusvoimien toimintaa ja 
asejärjestelmien suorituskykyä. 
Katsojat pääsivät seuraamaan 
uusimman panssarikaluston, 
viimeisimpien panssarintorjuntavä-
lineiden sekä Stinger-ilmatorjunta-
ohjuksen toiminnallisuutta.

kunta. Messuilla omaa toimin-
taansa vapaaehtoisista maan-
puolustusjärjestöistä esittele-
mässä olivat myös Maanpuo-
lustuskiltojen liitto ry, Suo-
men Reserviupseeriliitto ry, 
Reserviläisliitto ry, Maanpuo-
lustusnaisten liitto ry, Nais-
ten Valmiusliitto ry ja Maan-

puolustuskoulutusyhdistys 
(MPK). Lisäksi toimintansa 
100-vuotisjuhavuotta viettävä 
Sotilaskotiliitto vastasi lahte-
laisten sotilaskotisisarten voi-
min tapahtuman makoisim-
mista kahvihetkistä ja munk-
kien valmistusvaiheita pääsi 
seuraamaan ulkoalueella. Ta-
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pahtuman virallisena suojelija-
na toimi tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö.

Mukana messuilla oli myös 
Suomen markkinoilla jo vuo-
desta 1946 toiminut Saab Fin-
land Oy, joka oli myös tapah-
tuman pääyhteistyökumppa-
ni. Saab esitteli osastollaan 
muun muassa täysikokois-
ta Saab Gripen E -hävittäjän 
mallia. Mallin ohjaamo oli va-
rustettu samoilla rakenteilla ja 
kalustolla kuin oikea hävittä-
jä. Kahden päivän ajan Saabin 
osasto vetikin väkeä magnee-
tin lailla, sillä kaikki halusivat 
päästä näkemään Gripen E:n 
laajakuvanäytön sekä kokeile-
maan minkälaista on istua oi-
keassa hävittäjässä käytetyllä 
heittoistuimella.

Gripen E tunnetaan myös 
nimellä The Smart Fighter 
- älykäs hävittäjä. Gripenin 

K9-hankintasopimuksen mu-
kaiset tykkien vastaanotot ovat 
käynnistyneet suunnitelmien 
mukaisesti. Suomalainen asian-
tuntijaryhmä tarkasti viikolla 
36 ensimmäisen Suomeen saa-
puvan yksikön tykkejä. Tarkas-
tukseen osallistui aseen valmis-
tajan Hanwha Land Systemsin 
edustajia, Järjestelmäkeskuksen 
ja Millogin asiantuntijoita sekä 
käyttäjän edustajia Maavoimis-
ta. Tarkastus toteutettiin aseen 
valmistajan tehtaalla Chang-
wonissa.

Tarkastuksen kohteena oli 
esivalintaprosessin perusteel-
la valittuja aseyksilöitä. Tarkas-
tuskohteet oli sovittu ennalta 
aseen toimittajan kanssa. Aseet 
tarkastettiin huolellisesti ja nii-
den toimintakunto varmistet-
tiin muun muassa koeajamal-
la jokainen yksilö. Havaitut 
puutteet kirjattiin ylös ja teh-
taan edustajien kanssa sovittiin 
toimenpiteet, joihin aseiden 
myyjä, Korean valtio, ryhtyy 
puutteiden korjaamiseksi. Kun 
puutteet on korjattu, aseet lai-
vataan Suomeen, jonne ne saa-
puvat vuoden vaihteessa. Suo-
meen saapumisen jälkeen aseet 
viedään Millogin korjaamolle, 
jossa ne saavat päälleen suoma-
laisen naamiomaalauksen. Tä-
män lisäksi niihin asennetaan 
suomalainen johtamis- ja am-
munnanhallintajärjestelmä. Tä-

män jälkeen aseet luovutetaan 
Maavoimille varusmieskoulu-
tuksen aloittamista varten.

Työn ohessa meillä oli mah-
dollisuus viettää pieni juhlahet-
ki. Tykkimiesmitalitoimikun-
ta myönsi Hanwha Land Sys-
temsin toimitusjohtajalle herra 
Jae Il Sonille tykkimiesmitalin 
soljen kera tunnustuksena mer-
kittävästä tuesta Suomen kent-
tätykistön kehittämiseen. Ty-
kistön tarkastaja luovutti mi-
talin herra Sonille yhteisen päi-
vällisen yhteydessä. Herra Son 
oli kiitollinen ja syvästi liikut-
tunut hänelle suodusta kunni-
asta ja kertoi omistavansa mita-
lin koko yhtiönsä henkilöstölle. 
Hänen henkilöstönsä ammatti-
taito sekä tykkimiesten aateli, 
suomalaiset tykkimiehet, te-
kevät yhdessä K9 Moukarista 
maailman parhaan tykistöjär-
jestelmän.  

 K9-tykkien 
vastaanotot käynnissä

suunnittelussa ja valmistuk-
sessa onkin alusta pitäen otet-
tu huomioon käyttö- ja päivi-
tyskustannukset sekä pohjolan 
vaativat olosuhteet. Hävittä-
jä on myös joustava aseistuk-
sensa suhteen. Yksipaikkainen 
Gripen E on varustettu 27 
mm:n Mauser BK27 -tykillä. 
Sitä voi käyttää hyökkäyksissä 
maa- tai merimaaleja vastaan, 
ja lisäksi se soveltuu ilmatilan 
valvontatehtäviin. Aika näyt-
tää onko Saabin Gripen E -hä-
vittäjä mahdollisesti nykyisten 
Hornetien seuraaja. 

Saabin osastolla pääsi tutus-
tumaan myös NLAW- panssa-
rintorjutaohjuksiin, hiljattain 
Suomen merivoimien hankki-
miin kevyttorpedoihin, Glo-
balEye -valvontakoneeseen se-
kä maailman ainoaan käytössä 
olevaan etälennonjohtojärjes-
telmään.   

Esittelyssä Saabin nykyisin jalkaväen tukiaseena käytettävä Carl-
Gustaf-singon uusin M4-versio. Sinkoon kuuluu laaja 84 mm ampu-
matarvikevalikoima. Sinko on rekyylitön tykki, jossa aseen putki ottaa 
vastaan laukauksen. Sinko on alkujaan vuodelta 1948, mutta nyt 
se on tuotannossa jo neljännessä versiossaan. Nykyinen M4-versio 
painaa enää alle 7 kiloa. 

Selviäisitkö 72 tuntia omavaraisesti? Maanpuolustusnaisten liiton 
osastolle oli koottu malli kotivarasta, joka tulisi löytyä jokaisen suoma-
laisen kotoa häiriötilanteen ja poikkeusolojen varalle. 

PASI PASIVIRTA

Mitalin luovutus. Kuva: Petri Lähdekorpi.

Tarkastus käynnissä
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SAMUEL FABRIN

122 K 60 – 
vain pienoismallina säilynyt tykkimalli

Museo
esineet 
kertovat 

OSA 34

Museo Militarian perusnäyt-
telyn kolmannessa kenttäty-
kistön uudempaa kalustoa 
esitellään muun muassa pie-
noismallien kautta. Edelleen 
käytössä olevasta 155 mm ka-
nuunasta (155 K 98) on esil-
lä näyttävä puinen malli. Hie-
man varhaisempaan kotimai-
seen tykkimalliin, 122 mm ka-
nuunaan vuodelta 1960 (122 
K 60), voi myös tutustua yk-
sityiskohtaisen pienoismallin 
kautta. 

Suunnittelusta 
toteutukseen
1940-luvun lopussa alettiin 
suunnitella uutta tykkiä, jo-
ka olisi kaliiperiltaan 122–150 
mm ja kantamaltaan 25 km. 
Aluksi tarkoitus oli hyödyn-
tää uudehkoja ja toimiviksi to-
dettuja neuvostoliittolaisia so-
tasaalistykkejä: uuteen tykkiin 
otettaisiin 122 mm putki 122 
K 31 -kanuunasta ja lavettina 
käytettäisiin 152 H 38 -hau-
pitsin lavettia mahdollisim-
man pienin muutoksin. Tar-
koituksen oli luoda monipuo-
linen yleistykki kenttä-, ran-

nikko- ja jopa ilmatorjunta-
tykistön tarpeisiin. Tykin pää-
suunnittelijana toimi Tampel-
lassa vuodesta 1950 työsken-
nellyt Heikki Collanus.  

Kokeilujen jälkeen suunni-
telmia muutettiin, ja vuonna 
1955 alettiin suunnitella uut-
ta 122 mm putkea, joka val-
mistui keväällä 1956. Kesällä 
Niinisalossa suoritetuissa am-
munnoissa lavetti oli vielä 122 
K 31 -kanuunasta ja lukko 
130/50 N -merikanuunasta. 
Saman vuoden syksyllä aloi-
tettiin koetulosten perusteel-
la täysin uuden putken, luk-
kokoneiston, jarrulaitteen ja 
ylälavetin suunnittelu. Tällä 
uudella kokonaisuudella am-
muttiin ensimmäisen kerran 
20.5.1959. Alalavetin suun-
nittelu jatkui vielä, ja lopulta 
ensimmäinen täydellinen tyk-
ki oli valmis 24.6.1960. Koe- 
ja esittelyammuntojen jäl-
keen mallinimeksi tuli 122 K 
60, 122 mm kanuuna vuoden 
1960 mallia. 

Erilaiset kokeet jatkuivat 
kuitenkin edelleen. Syksyllä 
1962 hylsynpoistovaikeudet 

ammunnan yhteydessä johti-
vat pitkiin tutkimuksiin. Lo-
pulta selvisi, että ongelma ei 
liittynyt aseeseen vaan hylsyi-
hin: prototyyppiaseeseen oli 
tilattu kalliitta uusia hylsyjä 
vain 50 kappaletta. Valmistus-
vaiheen välihehkutuksen epä-
onnistumisen vuoksi hylsyn 
kanta oli liian pehmeä, min-
kä vuoksi hylsyt juuttuivat pa-
nospesään. Koeammuntojen 
perusteella tehtyjen, esimer-
kiksi painontasaimeen ja yläla-
vettiin tehtyjen parannusten-
jälkeen sarjatuotettujen tyk-
kien kokoonpano aloitettiin 
syksyllä 1964.  

Käyttö ja 
muutostyöt
122 K 60 -tykkejä valmistet-
tiin lopulta vain 15 kappalet-
ta. Tykkimalli oli aluksi kou-
lutuskäytössä Jääkäripatteris-
tossa, mutta pian tykit siirret-
tiin liikkuvalle rannikkotykis-
tölle. Kenttätykistön käytös-
sä ongelmana oli suuri paino 
tykin kaliiperiin suhteutettu-
na. Toisaalta osasyynä tykin 
painoon oli tilaajan asetta-

ma vaatimus hinausnopeuden 
suhteen: 100 km/h. Myös 
Neuvostoliitosta 1960-luvul-
la hankitut lukuisat 130 mm 
kanuunat M-46 (Suomessa 
130 K 54) korvasivat 122 mm 
kanuunalle ajatellun tarpeen. 
122 K 60 -kanuunalla oli kui-
tenkin suuri merkitys tulevai-
suutta ajatellen: se toimi läh-
tökohtana 1980- ja 1990-lu-
kujen kotimaisille 155 mm 
kenttätykeille. 

Ampumatarvikehuollon 
yksinkertaistamiseksi Tampel-
lan 122 mm kanuunat päätet-
tiin muuttaa 130 mm:ksi. En-
simmäisen tykin muutostöistä 
tehtiin Tampellan kanssa sopi-
mus vuonna 1989. Loppujen 
14 tykin muutostyöt toteutti 
Vammas Oy vuodesta 1992 al-
kaen. Tykkimallin nimikkeek-
si tuli 130 K 90-60. Tykkiin 
voi tutustua Museo Militarian 
ulkonäyttelyalueella.

Jäljellä vain 
pienoismallit
Yksikään 15 valmistetus-
ta 122 K 60 -kanuunasta 
ei siis säilynyt museoiduksi 
asti. Pienoismalleja tykistä 
valmistettiin Tampellan 
konepajakoululla 13 kappa-
letta. Ne rakennettiin yksi-
tyiskohtia myöten tarkoik-
si tykeiksi liikkuvine osineen. 
Kahdella pienoismallilla voi-
tiin jopa ampua pienoiskivää-
rin patruunoita. 

Museo Militariassa ole-
va pienoismalli valmistettiin 
vuonna 1964. Tampellan Ase-
osasto lahjoitti sen aikanaan 
kanuunan kehitystyötä johta-
neelle Heikki Collanukselle. 
Collanus puolestaan lahjoitti 
pienoismallin Suomen Tykis-
tömuseolle toukokuussa 2004, 
ja nyt se on osa Museo Milita-
rian kokoelmia.

Lähteitä
Unto Partanen. Tykistömuseon 78 
tykkiä. Tykkimiehet ry, 1988. 
Jyri Paulaharju: Itsenäisen Suomen 
kenttätykit 1918–1995. Sotamuse-
on julkaisuja 1/1996.
Vesa Toivonen: Tampellasta 
Patriaan. 70 vuotta suomalaista 
raskasta aseenvalmistusta. Apali 
Oy, 2003. 

Teknisiä ominaisuuksia 
(122 K 60)

Kaliiperi  . . . . . . . . . 122 mm 
Ammuspaino . . . . . . . 25 kg
Lähtönopeus  . . . . . 950 m/s
Kantama . . . . . . . . . . . 25 km
Koro  . . . . . . . . . . . . -5 – +52
Sivu . . . . . . . . . . . . . . . 4 x 90
Marssipaino . . . . . . 9580 kg
Tulinopeus  . . . . . . . 8 ls/min
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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 
17.1.2019 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 vuoden 
2019 merkkipäiväluetteloa lehden toimitukselle.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä 
kiltaveljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät 
merkkipäiviään marras-joulukuussa 2018 ja tammi-
helmikuussa 2019.

21.11. Kyllönen Juha Kajaani 50 v
6.12. Pulkkinen Seppo Kouvola 70v
9.12. Valjakka Aapo Ruotsi 70v
10.12. Sahanen Kimmo  Valkeala 50v
20.12. Holma Kalevi Kankaanpää 90 v
20.12. Immonen Keijo  Imatra 70v
21.12. Juntunen Lasse  Imatra 60v
26.12. Koskelo Mailis Kajaani 80 v
7.1. Hakala Aarne Jalasjärvi 90 v
11.1. Kunnari Kauko  Oulu 75v
17.1. Koukku Kaarlo Sastamala 75 v
21.1. Aholaakko Timo Levänen 60 v
22.1. Kinnari Matti Espoo 85 v
23.1. Nousiainen Jouko Ristiina 75 v
23.1. Parviainen Onni Kankaanpää 70 v
24.1. Piippo Veikko Kajaani 70 v
26.1. Solavirta Niilo Anjalankoski 80 v
29.1. Lehtonen Tauno Riihimäki 102 v
31.1. Hyvämäki Esa Nurmijärvi 60 v
1.2. Häkkinen Jouko Mikkeli 85 v
4.2. Hautaviita Heikki Kankaanpää 60 v
11.2. Korhonen Ilkka Helsinki 70 v
13.2. Hasila Esko Vantaa 70 v
14.2. Rikkonen Harri Helsinki 60 v
15.2. Nurmi Taisto Kankaanpää 75 v
20.2. Luukkonen Raimo Puumala 80 v
22.2. Tuomainen Ari Vantaa 70 v
24.2. Kiviniemi Pertti Helsinki 65 v
24.2. Martinmaa Jaakko Helsinki 75 v
24.2. Suikki Matti Kangasala 60 v
25.2. Ojala Matti Kirkkonummi 80 v
27.2. Sarpola Sauli Puolanka 75 v
28.2. Mäkelä Kalervo Espoo 90 v
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Hürtgenwald 
LEO JOHAN SALO 

Hürtgenwald ei ole varsinai-
nen paikkakunta, vaan laajah-
ko alue Aachenista kaakkoon 
molemmin puolin nykyistä 
maantietä B399 Dürenin ja 
Monschaun välillä. Viime so-
dan aikana syyskuusta 1944 

Sotamuseoita maailmaltata

helmikuuhun 1945 alueella 
taisteltiin lähes yhtäjaksoisesti 
vaikeassa maastossa ja ankaris-
sa sääoloissa. Molemmat puo-
let kärsivät suunnattomat tap-
piot, mitkä toisenlaisella tak-
tiikalla olisi voitu välttää. Tä-

mä kuluttava taistelu on jäänyt 
operaation ”Wacht am Rhein/
Battle of the Bulge” varjoon ja 
siinä Hürtgenwaldin Histori-
aseuralle onkin täysin suveree-
ni tehtävä muistojen säilyttä-
misessä.

Museo sijaitsee Vossenackin 
kylässä tien B399 itäpuolella 
osoitteessa Pfarrer-Dickmann-
Strasse 21-23 – tuo tontti 23 
on museon pysäköintialue. 
Koska ylläpito on seuran vas-
tuulla, museo on avoinna sun-

Museo on vaatimaton parakkimallinen rakennus. Pihalla muutama yleiskartta ja sotaromua.
Kuva: Armi Salo.

Muistojen säily  äminen on tämän 
näy  elyn ensisijainen tarkoitus. – 
Nämä ovat avaussanat Hürtgenwaldin 
Museon esi  elyleh  sessä. 

Yhden asian museo siis.

Kuva 1: Armi Salo. Kuva 2: Armi Salo.

Kuva 3: Hürtgenwald Museum. Kuva 4: Hürtgenwald Museum.
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Kuva 1. Alkutilanne: Aachenin 
kaakkoispuolen metsäalueelle 
oli jäämässä runsaasti saksa-
laisia joukkoja liittoutuneiden 
etenemissuuntien väliin. Samalla 
vastarinta voimistui. Jotain oli 
asialle tehtävä.

Kuva 2. Ensimmäisiä taistelukos-
ketuksia syyskuun jälkipuoliskolla 
Düren-Monschau linjan tasalla. 
Vastakkain US 9. Jv.Div:n 39. ja 
60. Jv.rykmentit ja saksalainen 
353. Jv.Div.

Kuva 3. US 28. Jv.Div:n hyök-
käysryhmityksen määräsi 1. Ar-
meija. Vain yksi rykmentti (112.) 
tuli painopistesuuntaan. Ryk-
mentti kyllä saavutti Schmidtin 
mutta ei pystynyt sitä pitämään.

Kuva 4. Museossa on myös 
tavanomaista ‘sotaromua’. Tässä 
panssarimiina ja mm. ‘penaa-
lina’ tunnettu jv-miina. Pienen 
puulaatikon sisältämä räjähde 
vei jalkaterän - ja sitoi pari miestä 
paarinkantajiksi.

Kuva 5. US 28. Jv.Div:n sotilas, 
‘Blood Bucket’ tunnus hihassa, 
ja divisioonan 110. Rykmentin I 
pataljoonan esikunnan ajoneuvo. 
Autenttista aineistoa.

Kuva 6. Hürtgenwaldin Westwall/
Siegfried Line -bunkkereita on 
maantien B399 molemmin puolin. 
Hotelleissa on saatavilla polku-
karttoja omatoimiseen retkeilyyn. 
Simonskallin kierros 86 alkaa 
Waldhotel Wiesengrundin edestä
tien vastakkaiselta puolelta.

nuntaisin klo 11.00–17.00 
maaliskuusta marraskuun lop-
puun.

Saksan valtakunnan lin-
noitusvyöhyke Westwall tai 
Siegfried Line rakennettiin 
1930-luvun jälkipuoliskol-
la. Sillä oli melkoisesti syvyyt-
tä. Niinpä bunkkereita on 
tien B399 molemmin puolin. 
Muutamat bunkkerit ovat hel-
posti saavutettavissa ja museo 
tarjoaa tähän opastuspalvelun. 
Tutustuminen on siis hyvä 
aloittaa sunnuntaina ja sen jäl-
keen voikin jatkaa omatoimi-
sesti. Hotelleissa muun muas-
sa Simonskallissa on kyllä esit-
teitä, mutta ei aina opastuk-
seen riittävää kiinnostusta.

Museon aineistossa on 
myös vilkaisu alueen varhais-
historiaan kivikaudesta alka-

en. Tästä ovat kulkeneet myös 
roomalaiset, ehkäpä matkalla 
Trieristä kohden Xantenia lä-
hellä Nijmegenia ja edelleen 
Britanniaan. Molemmille ai-
heille on omistettu pienet osi-
ot. Niihin syventyminen ottaa 
oman aikansa.

Alueen sotatoimet on esi-
tetty useilla kartoilla. Niiden 
laatu on kuitenkin kopioin-
tien heikentämä eikä valoku-
vaaminen asiaa juuri paranna. 
Luettavissa ne kuitenkin ovat.

Oman osionsa on saanut 
myös Julius Erasmus, aaceh-
nilainen tehtailija, joka palveli 
Saksan asevoimissa nousten ri-
vimiehestä kapteeniksi. Sodan 
jälkeen hän palasi alueelle per-
heensä ja kaiken omaisuutensa 
menettäneenä.

Jonkin ajan kuluttua hän 

alkoi etsiä, tunnistaa ja hau-
data taistelukentälle jäänei-
tä, niin omia kuin vastusta-
jia. Paikallisista asukkaista liit-
tyi joukkoon muiden muassa 
Vossenackin pormestari, joka 
noin sadan muun vapaaehtoi-
sen mukana sai surmansa rä-
jähteitä täynnä olevassa maas-
tossa. Erasmuksen vapaaehtoi-
set löysivät ja hautasivat 2221 
kaatunutta, joista 930 jäi tun-
nistamatta.

Saksalaisten yksiköitten 
miehistöluettelot saattavat 
antaa ajattelemisen aihetta. 
Eräältä sivulta löytyi selvä suo-
malainen nimi. Henkilökun-
nan edustaja tiesi heti kertoa, 
että kyseinen sotilas oli jossain 
koillisrintamalla vangiksi jää-
nyt, ehkä inkeriläinen. Yksi 
ihmiskohtalo siinäkin.  

Kuva 5: Hürtgenwald Museum.

Kuva 6: Hürtgenwald Museum.

Tykkien ampumatarvikkeet

Yhdysvaltalaiseen 155 mm 
Excalibur-ammukseen on 
kehitetty uusi ominaisuus, jolla 
sen tulokulmaa maaliin voidaan 
säätää. Tämä mahdollistaa 
takarinteessä olevien maalien 
tuhoamisen, osumisen raken-
nuksen kylkeen tai valtatien 
alikulkutunneliin. Uutta versiota 
kutsutaan nimellä Excali-
bur EST. Ammusta testattiin 
elokuussa 2018 ja nyt sitä 
toimitetaan joukoille. Tähän 
mennessä on ammuttu yli 1400 
ammusta taistelutilanteessa. 
Ammus on hyväksytty käyttöön 
M777, M109, M198, Archer 
ja PzH2000 -aseiden kanssa. 
Lisäksi sitä on testattu AS90, 
K9 and G6-tykkien kanssa. 
Raytheon on myös kehittänyt 
laser-ohjautuvan Excalibur S 
-version. (http://raytheon.medi-
aroom.com/2018-10-09-Raythe-
on-US-Army-upgrade-Excalibur-
projectile)

Yhdysvaltain armeija ostaa 
155 mm Bonus-ammuksia Nex-
ter-yhtiöltä. Tämä on ensimmäi-
nen kerta, kun USArmy hankkii 
näitä ampumatarvikkeita. 
Ammus on kehitetty Nexterin 
ja BAE Systemsin yhteistyönä. 
Ammukset valmistetaan Ruot-
sin Karlskogassa. Toimitukset 
tapahtuvat vuonna 2020. 
(https://www.baesystems.com/
en/article/us-army-to-procure-
bae-systems-155mm-bonus-
precision-guided-munitions)

Bonus-ammus. Lähde: https://
www.baesystems.com

Raketinheittimet ja raketit

Yhdysvaltain hallinto on 
hyväksynyt GMLRS-rakettien 
ja ATACMS-ohjusten myynnin 
Bahrainille. Bahrain on tilannut 
120 kpl M31-rakettikasetteja 
ja 110 kpl M57-ohjuskaset-
teja. Kaupan arvo on noin 
300MUSD. Kaikki tst-kärjet 
ovat pistevaikutteisia. (Jane´s 
Defence Weekly 10 October 
2018)j
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Kirjoitussarja kertoo Suomessa ja maailmalla vaikuttaneista sotilaista, jotka olivat myös tykki-
miehiä. Otsikkoteksti on sikäli harhaanjohtava, että kukaan herroista ei oikeasti ole tuntematon. 
Useimmat ovat päinvastoin kansallisesti tai kansainvälisesti hyvinkin tunnettuja. Tuntematonta 
on ainoastaan heidän toimintansa tykistössä, joka lähes kaikilla tapahtui nuorena upseerina 
uran alkuvaiheissa ennen yleisjohtajan tehtäviä. Jotkut harvat taas muistetaan ansioista, jotka 
eivät lainkaan liity heidän tykkimieshistoriaansa.

Myös lukijat voivat tehdä ehdotuksia päätoimittajalle, jos sopivia henkilöitä on tiedossa!

Tuntemattomia 
TYKKIMIEHIÄ

ARTO OJANEN

Gunnar Melin saapui hel-
mikuussa Vaasaan jääkärien 
mukana ja sai komentoon-
sa Pohjanmaan ruotsinkieli-
sistä vapaaehtoisista kootun 
komppanian. Lyhyen koulu-
tusvaiheen jälkeen edessä oli-
vat Tampereen valtaustaiste-
lut. Melinin komppania eteni 
kärjessä kohti Tammerkosken 
kahtia jakaman kaupungin 
vielä punaisten hallussa ole-
vaa länsirantaa. Komppania 
onnistui hämärässä ylittämään 
voimalaitospadon kosken ala-
juoksulla. Sen jälkeen etene-

mistä jatkettiin aina Finlay-
sonin tekstiilitehtaan johtajan 
kivirakenteiselle asunnolle as-
ti. Punaisten konekiväärit esti-
vät lisäjoukkojen tulon, joten 
Melin jäi komppaniansa kans-
sa yksin Tammerkosken toi-
selle puolelle saarrettuna kuk-
kulalle sijoittuvaan rakennuk-
seen kuin maahanlaskujouk-
ko. Päivän piirityksen jälkeen 
onnistui komppanian ehjinä 
säilyneiden taistelijoiden mur-
tautua eri reittiä Lapinniemen 
kautta takaisin omiensa yhte-
yteen.

Tämän kirjoittaja ihmetteli 
opiskeluaikoinaan Tampereella, 
miten Melin komppanioineen 
oikein onnistui pääsemään pie-
nin tappion lähes kilometrin 
vastustajan ryhmityksen sisään. 
Kirjallisuus ei syytä kertonut, 
mutta vuosituhannen vaihdut-
tua asia tuotiin uudelleen julki-
suuteen: koko joukko oli riisu-
nut valkoiset käsivarsinauhansa 
ja univormunsa ja esiintyi siis 
täysin siviilivaatteissa. Vastaan 
sattuneet punaiset sitten nä-
kökulmasta riippuen joko yl-
lätettiin tai murhattiin. Sotari-

Jääkärieversti Erik Gunnar Melin (1883–1951)

Tämänkertainen tuntematon tykkimies jääkärievers   Gunnar Melin on poikkeus kaikkiin aikaisemmin esiteltyihin so  laisiin 
nähden, sillä hän tuli kuuluisaksi Tampereen valtauksessa keväällä 1918 ja aloi    tykkimiesuransa vasta tämän jälkeen.

Myös suuri yleisö tuntee Melinin, sillä tämän vuosikymmenen alkupuolella sai ensi-iltansa Claes Olssonin ohjaama ko  mainen 
elokuva Taistelu Näsilinnasta 1918. Elokuvan pääosassa oli peloton komppanianpäällikkö, silloinen yliluutnan    Melin. 

Elokuvassa Taistelu Näsilinnasta 1918 yliluutnantti Melin (Nicke Lignell) johtaa joukkoaan. Kuva: Kinoproduction Oy. 

Gunnar Melin. Kuva: Wikipedia.
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koshan tällainen väärän lipun 
käyttäminen on ilman muuta. 
Ja kuten aina tapahtuu, aseiden 
vaiettua voittajat määrittelevät, 
mitkä vääryydet nostetaan esiin 
ja mitkä unohdetaan. Meliniä 
komppanioineen pidettiin san-
kareina ja kaikille jaettiin mita-
leita. Melin itse sai Vapauden-
ristin miekan kera. Taistelut jat-
kuivat vielä Karjalassa, ja Melin 
komppanioineen päätti vapaus-
sodan edettyään Rajajoelle tou-
kokuussa 1918.

Gunnar Melin syntyi Vaasas-
sa ruotsinkieliseen kauppiasper-
heeseen 12.12.1883 ja kirjoitti 
siellä myös ylioppilaaksi. Me-
lin jatkoi opintoja Karlsruhen 
Yliopistossa Saksassa, joka oli 
tuolloin mahdollista ainoastaan 
harvoille. Tiedot opintomenes-
tyksestä ovat puutteellisia, mut-
ta tiedetään, ettei hän koskaan 
valmistunut tie- ja vesiraken-
nuksen diplomi-insinööriksi. 
Melin työskenteli Saksan rauta-
tierakennustyömailla mutta pa-
lasi Suomeen seuraavalla vuosi-
kymmenellä ja toimi ensimmäi-
sen maailmansodan puhkeami-
seen asti maanmittausalla. Täl-
lainen osaaminen kuului silloin 
insinööriopintoihin. Varsinaisia 
maanmittareita ei vielä ollut, ja 
karttoja laatimaan ei suomalai-
sia päästetty.

Melin päätti lähteä jääkärik-
si aivan liikkeen alkuaikoina ja 
matkusti marraskuussa 1915 
Ruotsiin. Hän kuitenkin palasi 
vielä Vaasaan ja toimi siellä jää-
kärivärvärinä. Sitten maa alkoi 
polttaa jalkojen alla venäläisten 
saatua vihiä asiasta ja Melin siir-
tyi koulutukseen Saksaan. So-
tilaallinen hierarkia määräytyy 
kaikissa armeijoissa saapumi-
serän mukaan, Melinkin ylen-
nettiin Gruppenführeriksi (ali-
kersantti) vuonna 1916. Hän 
kuitenkin haavoittui pataljoo-
nan siirryttyä rintamalle Misse-
joelle, joten seuraava vuosi ku-
lui sotasairaalassa. Tämä ylen-
nys kuitenkin takasi Melinil-
le tien jääkärien päällystöön ja 
myöhemmin ylennystä kaptee-
nin vakanssiin, koska hänellä ei 
ollut yliluutnantin arvoa.

Gunnar Melin aloitti patte-
riston komentajana ja aliupsee-
rikoulun johtajana. Pian seu-

rasi nimitys Hyrylään Kenttä-
tykistörykmentti 1:n komen-
tajaksi sekä ylennys majurik-
si. Tie ylöspäin oli kuitenkin 
tukossa, sillä majuri Meliniä 
pidettiin liian vanhana sota-
korkeakouluun. Tämä taas oli 
edellytys ylimpiin johtotehtä-
viin. Hän suoritti kuitenkin 
alemman tutkinnon, Komen-
tajakurssin vuonna 1926. 

Rykmentinkomentajan teh-
tävää Melin hoitikin sitten 18 
vuoden ajan, aina talvisotaan 
asti. Myöhemmin tällainen 
paikalleen jääminen ei ollut 
mahdollista vaan virkatehtävis-
sä tapahtuu jatkuvaa kiertoa. 
Mutta nuorten jääkärien mie-
hittäessä 1920- ja 1930-luku-
jen Puolustusvoimien ylimmät 
tehtävät pysähtyi virkojen kier-
to ja syntyi ns. jääkäritulppa. 
Melin ei ollut ainoa paikoilleen 
jämähtänyt komentaja, esimer-
kiksi myöhempi 14. Divisioo-
nan komentaja kenraalimaju-
ri Erkki Raappana toimi yhtä 
kauan Pohjois-Karjalan Raja-
vartioston komentajana.

Nuoren armeijan raken-
nusvaiheessa kohdattiin mo-
nenlaisia vaikeuksia ja kaikesta 
oli pulaa. Elintarvikkeita jou-
duttiin tuottamaan itse. Jy-
ri Paulaharju onkin kirjoitta-
nut: ”Rykmentti oli kuin suuri, 
aseistettu maataloustila.” Me-
lin johti joukkoaan läpi vai-
kean alun omalla esimerkillään 
ja isällisellä otteellaan. Hän ei 
koskaan oppinut kunnolla suo-
men kieltä, ja monet kaskut 
ovat säilyneet tästä aiheutuneis-
ta kommelluksista. Kun hän 
esimerkiksi halusi lausua kan-
nustavia kiitoksia onnistuneen 
tulenjohtosuorituksen jälkeen, 
hän sanoi: ”Ampujaa ei sovi 
moittia – ei ainakaan liiaksi”.

Meliniä kuvattiin aika-
laiskirjoituksissa rauhalliseksi 
gentlemanniksi, joka antoi alai-
silleen täyden työrauhan. Kun 
tähän aikaan pyrittiin yleen-
sä kirjoituksissa kääntämään 
kaikki asiat myönteisiksi, voi 
tällaisesta luonnehdinnasta tie-
tysti päätellä monenlaista. Pit-
kä toiminta samassa tehtävässä 
kuvastuu myös Melinin sanois-
sa uuden upseerin saavuttua 
Kadettikoulusta ja ilmoittautu-

essa komentajalle: ”Usein vän-
rikit koulusta tullessaan halua-
vat muuttaa täällä kaiken, mut-
ta Rykmentti ei tarvitse mitään 
maailmanparantajia.” Uudis-
tuksia ja muutoksia ei siis hä-
nen mielestään tarvittu.

Talvisodassa Gunnar Melin 
nimitettiin Kannaksen Armei-
jan tykistökomentajaksi. Tehtä-
vä oli lähinnä hallinnollinen, sil-
lä kaikki ratkaisut tykistön käy-
töstä tehtiin alemmissa johto-
portaissa. Välirauhan alussa hän 
toimi hetken Maavoimien esi-
kunnassa tykistökomentajana-
kin, mutta tilanne muuttui, kun 
Nenonen palasi aseidenhankin-
tamatkaltaan USA:sta. Kaksi 
vanhaa keisarin upseeria löysi 
toisensa ja Mannerheim nimit-
ti Nenosen jälleen tykistön tar-
kastajan virkaan. Tämä tarkoit-
ti hänen ikätoverilleen Melinil-
le siirtoa toisarvoisiin tehtäviin. 
Nenonen ei suosinut jääkäreitä 
1920-luvun alkuvuosien upsee-
riselkkauksen jälkeen.

Jatkosodassa ei Meliniä enää 
kelpuutettu rintamaesikuntiin 
vaan hän toimi Tykistökoulu-
tuskeskus 3:n päällikkönä. Kes-
kus muodostui useista eri paik-
kakunnalle sijoitetuista pikku-
varuskunnista. Moni myöhem-
pi tykkimies onkin kertonut 
sotilasuransa alkaneen Meli-
nin koulutuskeskuksessa. Kun 
säädetty eroamisikä 60 vuotta 
täyttyi vuoden 1943 päätteek-
si, siirtyi Melin vielä Kotijouk-
kojen Esikuntaan sen tykistö-
koulutuksen tarkastajaksi. Tä-
mä tehtävä oli enemmänkin 
kunniavirka, ja sodan päätty-
essä myös Gunnar Melinin so-
tilasuran päättyi. Hän ehti pal-
vella sotilaana jääkäriaika mu-
kaanluettuna lähes 30 vuotta, 
vaikka aloittikin sotilasuran 
vasta yli 30-vuotiaana.

Gunnar Melin oli ehtinyt 
myös naimisiin rykmentinko-
mentajana toimiessaan ja hä-
nellä oli kolme lasta. Eroami-
sen jälkeen on jääkärimatrik-
kelin merkitty hänen amma-
tikseen liikemies, mutta mi-
tään suurempaa liiketoimin-
taa hän ei harjoittanut. Jääkä-
rieversti Gunnar Melin kuoli 
20.12.1951 ja hänet haudattiin 
Tuusulaan.  

Yleistä tykistöstä

Venäjän maahanlaskujoukot 
saivat elokuun alussa erän 
modernisoituja 2S9-1M Nona-SM 
-maahanlaskuheitinhaupitsipans-
sarivaunuja. Vaunu on huomat-
tavasti modernisoitu verrattuna 
nykyiseen 2S9 Nona-S -versioon, 
ja uudessa järjestelmässä on 
modernisoidut ammunnanhal-
lintajärjestelmä, paikantamislait-
teisto ja sensoripaketti. Lisäksi 
miehistötila on lämmitettävä. 
Tässä vaiheessa tullaan toimit-
taman kalusto kahdelle patteris-
tolle, yhteensä yli 30 ajoneuvoa. 
Myöhemmin kaikki maahanlasku-
joukkojen Nona-kalustot tullaan 
korvaamaan BMD-4M-alustalle 
rakennettavalla 2S42-heitinhau-
pitsipanssarivaunulla. ((Jane´s 
Defence Weekly 22 August 2018)

Venäläisen 2S42 Lotos -heitin-
haupitsipanssarivaunun valtion 
testit ovat menossa ja niiden 
odotetaan valmistuvan vuonna 
2019. Sarjatuotanto on suun-
niteltu alkavaksi vuonna 2020.  
Aseen suurin kantama on 13 km 
ja tulinopeus 6-8 ls/min. ((Jane´s 
Defence Weekly 22 August 2018)

Venäläiseen UVZ-yhtymään 
kuuluva Burevestnik-instituutti 
julkisti uusia kranaatinheitinajo-
neuvoja Army 2018 –näyttelyssä 
elokuussa.  2S40 Floks on 
miinasuojatun Ural-43206-maas-
tokuorman alustalle rakennettu 
asejärjestelmä. Ajoneuvon paino 
on 20 t. Aseena on 120 mm kra-
naatinheitin, jolla voidaan ampua 
sekä tykistö- että krh-ammuksia. 
Tulinopeus on tykistökranaateilla 
8 ja krh-kranaateilla 10 ls/min. 
Aseella voidaan ampua myös oh-
jautuvia KM-3 Kitolov -ammuksia. 
Tykistöammuksilla kantama on 
13 km ja krh-ammuksilla 7,5 km. 
Ajoneuvo on lisäksi varustettu 
kaukokäytettävällä 7,62 mm 
PKTM-konekiväärillä, erillisellä 
voimakoneella ja optoelektro-
nisella häirintäjärjestelmällä, 
joka on tarkoitettu suojaamaan 
ajoneuvo ohjautuvilta ammuksil-
ta. Järjestelmän a-tarvikeannos 
on 80 ls. (International Defence 
Review October 2018)

2S42 Floks. Lähde: http://
bastion-opk.ru/gun-fl oks/
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Komeasti ja kattavasti ritarikuntien historiasta
Antti Matikkala:
Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritari-
kunnat.  
Edita, 2017
563 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikunnat 
lienevät useimmille meistä ai-
nakin jossakin määrin tuttuja. 
Monet ovat saaneet jomman-
kumman ritarikunnan merkin, 
ja ellei nyt itse ole tullutkaan 
palkituksi ritarikuntien kunnia-
merkillä, niin kaikki vähintään-
kin tuntevat henkilöitä, joille 
näitä kunniamerkkejä on an-
nettu. Myös itsenäisyyspäivänä 
ja puolustusvoimain lippujuh-
lan päivänä jaetut korkeat kun-
niamerkit uutisoidaan kohtuul-
lisen näyttävästi. Arvostamme 
siis omia kunniamerkkejämme, 
mutta yleensä ritarikuntiem-
me historiaa tunnettaan verra-
ten huonosti. Monesti tietämys 
suomalaisten ritarikuntien his-
toriasta rajoittuu siihen, että tie-
detään Akseli Gallen-Kallelan 
suunnitelleen Vapaudenristin 
ja Suomen Valkoisen Ruusun 
kunniamerkit. Nyt tietämys-
tä suomalaisista ritarikunnista 
voi syventää Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien yhteisen histori-
an avulla, jonka on kirjoittanut 
yksi koko Euroopan johtavista 
kunniamerkkiasiantuntijoista 
PhD Antti Matikkala.

Kirjassa keskitytään siis var-
sinaisesti Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien vaiheisiin. Rat-
kaisu on perusteltu, sillä kysei-
sillä ritarikunnilla on yhteinen 
hallitus ja niiden merkkejä an-
netaan yleensä limittäin – eli 
jos on tullut palkituksi Suo-
men Valkoisen Ruusun 1. luo-

kan ritarimerkillä, niin seuraa-
va kunniamerkki on Suomen 
Leijonan komentajamerkki. 
Vapaudenristin ritarikunnalla 
on oma hallintonsa, ja kyseises-
tä ritarikunnasta on jo ilmes-
tynyt sangen kattava historia-
teos joitakin vuosia sitten. Te-
os juhlistaa myös ritarikuntien 
merkkivuosia: Suomen Leijo-
nan ritarikunnan perustamises-
ta tuli vuonna 2017 kuluneeksi 
75 vuotta ja Suomen Valkoisen 
Ruusun ritarikunnan perus-
tamisesta taas tulee kuluneek-
si pyöreät 100 vuotta vuonna 
2019.

Matikkala on tapansa mu-
kaan tehnyt hyvin perusteellis-
ta työtä. Kirjasta selviää, miten 
Suomen Valkoisen Ruusun ni-
mi oli tavallaan olemassa jo en-
nen kuin Vapaudenristi perus-
tettiin, sillä Gallen-Kallela hah-
motteli helmikuussa 1918 Suo-
men Ruusun Kunniakunnan 
perustamista. Mannerheim 
kuitenkin päätyi tuolloin Va-
paudenristiin, mutta siihenkin 
Gallen-Kallela sai heraldisen 
ruusun ujutetuksi. Kun Vapau-
denristien jakaminen lopetet-
tiin tammikuussa 1919, Man-
nerheim päätti perustaa uuden 
ritarikunnan, jolla voisi palkita 
niin ulkomaisia kuin suomalai-
sia. Tällä erää Gallen-Kallela sai 
tahtonsa läpi ja ritarikunnasta 
tuli Suomen Valkoisen Ruusun 
ritarikunta.

Kaikki eivät kuitenkaan ol-
leet innostuneita ritarikunnan 
perustamisesta. Monet poliiti-
kot pitivät sitä epätasa-arvoi-
sena ja sitä vieroksuttiin myös 
sen vuoksi, että Venäjän val-
lan aikana kunniamerkkien ja-
ko oli ollut runsasta. Eduskun-
nassa asiasta käytiin runsasta-
kin keskustelua, mutta vuoden 
1919 hallitusmuotoon ei tul-
lut ritarimerkkejä kieltävää py-

kälää. Mannerheimin tahto oli 
toteutunut. Myöhemminkin 
on esiintynyt kriittistä suhtau-
tumista ritarikuntia kohtaan, 
jopa suurmestari Kekkonen 
mietti 1970-luvun alussa, et-
tä Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan kunnia-
merkkien jakaminen suomalai-
sille lopetettaisiin ja niitä olisi 
jaettu ainoastaan ulkomaalai-
sille – hieman Ruotsin tyyliin. 
Tilalle Kekkonen kaavaili Suo-
men itsenäisyyden ritarikun-
taa. Heraldikko Olof Eriksson 
esitti puolestaan Suomen Li-
pun ritarikunnan perustamista, 
mutta kummastakaan hank-
keesta ei tullut mitään. Vie-
lä vuonna 1997 Aatos Erkko 
esitti presidentti Ahtisaarelle, 
että kunniamerkkien jakami-
nen Suomessa voitaisiin lopet-
taa, mutta onneksi president-
ti piti ajatusta aivan liian radi-
kaalina. Mainittakoon, että pa-
ri vuotta tämän esityksensä jäl-
keen Erkolle annettiin Suomen 
Leijonan suurristi.

Alusta lähtien Suomen Val-
koisen Ruusun ritarikunnan 
kunniamerkeillä palkittiin mitä 
erilaisimmilla tavoilla ansioitu-
neita henkilöitä, niin Suomes-
ta kuin ulkomailta. Ritarikun-
nan alkuvaiheeseen liittyvät ne 
kunniamerkit, joita annettiin 
miekkoineen heimosotien an-
sioista 1919–1922. Mainitta-
koon, että kesällä 1919 kaksi 
brittilaivaston upseeria palkit-
tiin Suomen Valkoisen Ruu-
sun kunniamerkeillä miekkoi-
neen, kun he olivat tehneet on-
nistuneen iskun punalaivastoa 
vastaan Kronstadtin satamas-
sa. Tuolloisen brittikäytännön 
mukaan he eivät kuitenkaan 
saaneet ottaa niitä vastaan. 
Suomalaisista Suomen Valkoi-
sen Ruusun kunniamerkke-
jä miekkoineen heimosodis-
ta saivat esimerkiksi kapteeni 
Lars Melander ja luutnantti V. 
J. Oinonen, molemmat myö-
hempiä kenraaleita. Sen sijaan 
esimerkiksi myöhemmät Man-
nerheim-ristin ritarit – ja ken-
raalit – Paavo Talvela ja Aaro 
Pajari eivät saaneet Suomen 

Valkoisen Ruusun kunnia-
merkkiä miekkoineen – vaik-
ka kummallekin heille sellaista 
esitettiin. Miehistön ja alipääl-
lystön jäseniä palkittiin heimo-
sotien ansioista Suomen Val-
koisen Ruusun mitaleilla solki-
neen. Solkeen kaiverrettiin sen 
taistelupaikan nimi, jossa mita-
li oli saatu. 

Kaikki eivät kuitenkaan ai-
na ottaneet syystä tai toisesta 
heille annettua kunniamerkkiä 
vastaan. Tähän ryhmään kuu-
luu muun muassa myöhem-
pi tykistönkenraali, tuolloinen 
eversti V. P. Nenonen, joka sai 
Suomen Valkoisen Ruusun II 
luokan komentajamerkin (ny-
kytermein komentajamerk-
ki) vuonna 1920. Nenonen oli 
loukkaantunut siitä, että hänen 
olisi pitänyt noutaa kunnia-
merkki, eikä suostunut järjes-
telyyn, jossa kunniamerkki oli-
si lähetetty hänelle. Nenonen ei 
siis kantanut sotien välillä Suo-
men Valkoisen Ruusun kun-
niamerkkiä, toisin kuin useim-
mat upseerit.

Mielenkiintoista on, et-
tä kun nykyään Suomen Val-
koisen Ruusun suurristi ket-
juineen annetaan yleensä lähes 
poikkeuksetta valtiovierailu-
jen yhteydessä, niin sotien vä-
lisenä aikana – ja vähän nii-
den jälkeenkin – ketjuja saa-
tettiin antaa vaikka valtioiden 
välillä ei olisi ollutkaan vierai-
luvaihtoa. Esimerkiksi Egyp-
tin kuningas Fuad I sai ketjun-
sa vuonna 1935 kun oli tullut 
maininneeksi edellisenä vuon-
na Egyptissä vierailleelle Suo-
men Joutsenen päällikölle, et-
tä hänellä oli kunniamerkki jo 
kaikista muista Pohjoismaista. 
Mainittakoon, että välirauhan 
aikana ketjut annettiin Argen-
tiinan ja Uruguayn presiden-
teille – kumpikin maa oli avus-
tanut taloudellisesti Suomea 
ja Argentiina oli myös tehnyt 
aloitteen Neuvostoliiton sul-
kemiseksi pois Kansainliiton 
työskentelystä.

Suomessa Suomen Valkoi-
sen Ruusun suurristin saajiksi 
vakiintuivat jo Mannerheimin 
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valtionhoitajakaudella päämi-
nisteri, arkkipiispa, korkeim-
man oikeuden presidentti ja 
korkeimman hallinto-oikeu-
den presidentti. Näitä tehtä-
viä hoitaneet on yleensä tämän 
jälkeenkin dekoroitu kyseisellä 
suurristillä – tosin viimeisim-
mät arkkipiispat ovat saaneet 
Suomen Leijonan suurristin. 
Myöhemmin linjaksi on tullut, 
että myös puolustusvoimain 
komentaja saa Suomen Valkoi-
sen Ruusun suurristin, kun vie-
lä Jaakko Valtasen komentaja-
kauden alkupuolella oli tapana, 
että puolustusvoimain komen-
taja saa ensin Suomen Leijonan 
suurristin ja sitten mahdolli-
sesti Suomen Valkoisen Ruu-
sun suurristin. Amiraali Jan 
Klenbergistä alkaen komenta-
jat eivät ole saaneet enää Suo-
men Leijonan suurristiä. Yksi 
puolustusvoimain komentajis-
ta on tosin jäänyt täysin ilman 
suurristiä, nimittäin jalkaväen-
kenraali Yrjö Keinonen, jonka 
korkeimmaksi kunniamerkiksi 
jäi Suomen Valkoisen Ruusun 
1. luokan komentajamerkki.

Mainittakoon tässä kohtaa, 
että Mauno Koiviston toisel-
la presidenttikaudella tehtiin se 
linjaus, että presidentin puoliso 
saa Suomen Valkoisen Ruusun 
suurristin. Aikaisemmin pre-
sidenttien puolisot eivät olleet 
suurristiä saaneet, mutta pro-
tokolaarisista syistä katsottiin 
hyväksi aloittaa kyseinen käy-
täntö.

Suurristejä annettiin alus-
ta asti myös muille erityisesti 
ansioituneille kansalaisille ku-
ten Pellevo-seuran perustajal-
le Hannes Gebhardille, Jean 
Sibeliukselle ja eräille muille. 
Mannerheimillä oli sotien vä-
lisenä aikana kunniamerkki-
asioissa suuri vaikutusvalta ja 
yleensä hänen tekemänsä esi-
tykset menivät sellaisenaan lä-
pi, tosin vuonna 1928 yhtä-
kään suurristiä ei jaettu vapa-
ussodassa ansioituneille hen-
kilöille. Tuolloin jäi perusta-
matta myös Kalevan Miekan 
ritarikunta, jonka merkeillä 
presidentti Relander olisi ha-
lunnut palkita ansioituneita 
sotilaita. Toisin oli yhdeksän 
vuotta myöhemmin, kun nel-
jä kenraalia sai vapaussodan al-

kamispäivänä Suomen Valkoi-
sen Ruusun suurristin. Vuonna 
1938 suurristin sai vapausso-
dassa kunnostautuneista ken-
raaleista vielä Paul von Gerich.

Sen sijaan naisille korkeita 
kunniamerkkejä ei sotien välil-
lä jaettu, vaan heidän kunnia-
merkikseen vakiintui 1920- ja 
1930-luvuilla Suomen Valkoi-
sen Ruusun ansioristi, joka oli 
alun perin tarkoitettu lähinnä 
vanhempien aliupseerien kun-
niamerkiksi. Käytännössä nai-
sia olisi kyllä voitu palkita kor-
keimmillakin kunniamerkeil-
lä, mutta lähes poikkeuksetta 
naiset saivat aina ansioristin, 
vaikka asema olisi ollut mi-
kä tahansa. Ansiomerkin sai-
vat muun muassa entisen pre-
sidentin Ståhlbergin puoliso 
Ester Ståhlberg ja lottajohtaja 
Fanni Luukkonen sekä oop-
peralaulaja Lea Piltti. Ensim-
mäinen suomalainen nainen 
sai ritarimerkin itsenäisyyspäi-
vänä 1940, ensimmäinen ko-
mentajamerkki tuli puolestaan 
Hedvig Gebhardille, joka sai 
Suomen Valkoisen Ruusun ko-
mentajamerkin vuonna 1942. 
Ensimmäisenä suomalaisena 
naisena suomalaisen suurristin 
sai hallintoneuvos Lemmikki 
Kekomäki vuonna 1971. 

Suomen Leijonan 
ritarikunta perustetaan
Kun sotien aikana palkitsemis-
tarve kasvoi, päätti president-
ti Risto Ryti perustaa Suo-
men Leijonan ritarikunnan 
syyskuussa 1942. Sen merkit 
suunnitteli Oskar Pihl, jon-
ka käsialaa on myös Manner-
heim-risti. Uusi ritarikunta 
tuli tarpeeseen, sillä Suomen 
Valkoisen Ruusun kunnia-
merkkejä uhkasi infl aatio pal-
kittujen määrän lisäännyttyä 
suuresti. Ulkomaalaisten koh-
dalla pystyttiinkin selvästi vä-
hentämään Suomen Valkoi-
sen Ruusun kunniamerkkien 
jakamista. Mainittakoon vie-
lä, että Suomen Leijonan ri-
tarikunnan alkuaikoina kaik-
ki suomalaiset eivät olleet ko-
vin halukkaita ottamaan sen 
merkkejä vastaan, koska piti-
vät niitä alempiarvoisina ja oli-
sivat odottaneet saavansa Suo-
men Valkoisen Ruusun kun-

niamerkin. Tosin eräät arvos-
tivat Suomen Leijonan ritari-
kuntaa sen nauhan takia – pu-
nainen nauha kun oli aikalail-
la samanlainen kuin Ranskan 
Kunnialegioonassa.

Suomalaisille upseereille an-
nettiin sotien aikana pääasiassa 
Vapaudenristin kunniamerk-
kejä, mutta eräät hallinnolli-
sissa tehtävissä toimineet saat-
toivat saada Suomen Valkoisen 
Ruusun tai Suomen Leijonan 
kunniamerkkejä. Jatkosodan 
aikana Suomen Leijonan kun-
niamerkkejä miekkoineen sai-
vat suomalaisista lähinnä suo-
jeluskuntatyössä ansioituneet 
henkilöt, mutta tammikuus-
sa 1945 Mannerheim palkitsi 
myös joukon ansioituneita va-
kinaisen armeijan kenraaleita 
ja everstejä Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien miekallisilla kun-
niamerkeillä – siis suurristeillä 
ja 1. luokan komentajamerkeil-
lä. Toistaiseksi viimeinen Suo-
men Valkoisen Ruusun mie-
kallisella kunniamerkillä pal-
kittu henkilö on legendaari-
nen päämajoitusmestari ken-
raaliluutnantti A. F. Airo, joka 
sai Suomen Valkoisen Ruusun 
suurristin miekkoineen itsenäi-
syyspäivänä 1982. Viimeisim-
män miekoilla varustetun Suo-
men Leijonan kunniamerkin 
sai Mannerheimin adjutantti, 
majuri O. R. Bäckman vuon-
na 1946, jolloin hänet dekoroi-
tiin komentajamerkillä miek-
kojen kera. Hieman kummal-
lisena voi pitää sitä, että Suoje-
luskuntien pitkäaikainen pääl-
likkö ja kotijoukkojen komen-
taja kenraaliluutnantti Lauri 
Malmberg sai Suomen Leijo-
nan suurristinsä ilman miekko-
ja, vaikka miekoilla varustettu 
suurristi olisi hänen kohdallaan 
varmasti ollut paikallaan.

Kuriositeettina mainitta-
koon, että 1970-luvulla esitet-
tiin Vapaudenristien antamis-
ta rauhanturvaajille. Tähän ei 
kuitenkaan oltu halukkaita, sil-
lä Kekkonen oli lopettanut Va-
paudenristien jakamisen vuon-
na 1960. Myöskään miekalli-
sia Suomen Valkoisen Ruusun 
tai Suomen Leijonan kunnia-
merkkejä ei rauhanturvaajille 
jaettu, vaikka sellaista esitettiin. 

Eräät tahot esittivät 1970-luvul-
la myös uuden sotilasansiorita-
rikunnan perustamista, mutta 
tästäkään hankkeesta ei tullut 
mitään, vaikka luonnoksia mer-
keistä kyllä piirrettiin. Kekko-
sen aikana suuri valta kunnia-
merkkiasioissa oli kenraalima-
juri Ragnar Grönvallilla, joka 
oli toiminut jo Mannerheimin 
adjutanttina ja jäänyt reserviin 
1962 Kekkosen ensimmäisen 
adjutantin tehtävistä. Kunnia-
merkkiasioissa Grönvallin, joka 
oli lopulta titteliltään ritarikun-
tien pääsihteeri, suuri vaikutus-
valta jatkui myös Koiviston kau-
den alkupuolelle.

Kunniamerkkien jako-
perusteet tiukentuivat
Kirjasta selviää hyvin, miten 
ennen korkeimpia kunnia-
merkkejä jaettiin verraten avo-
kätisesti – varsinkin oikeus-
laitoksen edustajat saivat suh-
teellisen paljon suurristejä ja 
1. luokan komentajamerkke-
jä. Ongelma tiedostettiin jo 
Kekkosen aikana, mutta linja 
tiukentui vasta Koiviston kau-
della ja korkeimpien kunnia-
merkkien jakamista ryhdyttiin 
rajoittamaan. Linja oli var-
maankin perusteltu, sillä liial-
linen avokätisyys alensi kun-
niamerkkien arvostusta. Sama 
tiukka linja on jatkunut Koi-
viston seuraajienkin aikana. 
Pääsääntö on ollut, että kor-
keita kunniamerkkejä jaetaan 
hyvin harkiten.

Vaikka Koivisto aloittikin 
kunniamerkkien jakamisessa 
tiukemman linjan, kannattaa 
mainita eräs erityispiirre hä-
nen kunniamerkkipolitiikas-
saan. Koivisto nimittäin pal-
kitsi muutamia hyvin vanho-
ja upseereita korkein kunnia-
merkein 1980-luvun lopussa ja 
1990-luvun alussa. Esimerkik-
si Vapaussodan invalidien lii-
ton viimeinen puheenjohtaja 
eversti Perttu (Bernhard) Hei-
molainen sai Suomen Leijo-
nan 1. luokan komentajamer-
kin vuonna 1988 ja jääkärie-
versti Iivari Kauranen sai Suo-
men Valkoisen Ruusun 1. luo-
kan komentajamerkin vuonna 
1990. Poikkeuksellinen kun-
niamerkki oli myös eversti-
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luutnantti Lars Rönnquistil-
le 1994 annettu Suomen Lei-
jonan komentajamerkki – sen 
hän sai ansioistaan Koiviston 
”veteraaniadjutanttina”. Rönn-
quist oli jatkosodan aikana ol-
lut tavallaan Koiviston esimies, 
sillä hän oli 1. divisioonan ope-
ratiivisen osaston päällikkö, jon-
ka käytössä oli Törnin jääkäri-
komppania.

Vaikka kirja onkin Suomen 
Valkoisen Ruusun ja Suomen 
Leijonan ritarikuntien historia-
teos, siinä esitellään myös san-
gen kattavasti Muistomitali in-
himillisestä auliudesta (PBH) ja 
Suomen Olympialainen ansio-
risti. Ratkaisua voi pitää hyvänä, 
sillä Muistomitali inhimillisestä 
auliudesta on tasavallan presi-
dentin antama kunniamerkki ja 
sen hallinto kuuluu ritarikunti-
en hallitukselle. Myös Suomen 
Olympialaisen ansioristi kuului 
ritarikuntien hallituksen alle.

Kaiken kaikkiaan Antti Ma-
tikkala kertoo sangen elävästi 
Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikuntien 
historiasta. Tekstissä on monia 
mielenkiintoisia yksityiskohtia. 
Oma suosikkini on kohta, jos-
sa kerrotaan ratsumestari Ar-
nold Majewskin kunniamerk-
kiesityksestä: ”Paras ampuma-
kouluttaja rykmentissä. Ainoa 
rykmentissä vapaussodasta as-
ti palvellut upseeri. Niinollen 
joukko-osaston traditioiden yl-
läpitäjänä ansioitunut rykmen-
tin sisäisessä elämässä.” Kunnia-
merkkiesitystä seurasi vielä kak-

sisivuinen ote rangaistuspäivä-
kirjasta! Myöhemmin jatkoso-
dassa ansioitunut ja everstiluut-
nantiksi kohonnut Majewski sai 
kuitenkin kunniamerkkinsä.

Muitakin huvittavia anek-
dootteja kirjasta löytyy. Esimer-
kiksi kun aikoinaan oli tapana 
palkita vieraiden valtioiden ul-
koministereitä Suomen Valkoi-
sen Ruusun suurristillä, niin 
vuonna 1948 Puolan tuolloi-
selle ulkoministerille Zygmunt 
Modzelevskille annettiin Suo-
men Leijonan suurristi, koska 
punainen nauha sopi paremmin 
kommunistille ”kuin kunnon 
ihmiselle” – näin totesi ritari-
kuntien pitkäaikainen hallituk-
sen jäsen Ernst Fabian Wrede. 

Kiinnostavaa on lukea, mi-
ten Suomi tasapainoili kylmän 
sodan aikana idän ja lännen vä-
lissä myös kunniamerkkipolitii-
kalla. Suomi antoi kylmän so-
dan aikana Suomen Valkoisen 
Ruusun suurristejä varsin tasa-
puolisesti sekä Neuvostoliiton 
että Yhdysvaltain asevoimien 
komentajille ja vastaaville hen-
kilöille. Tämän tyylinen palkit-
seminen jäi kylmän sodan jäl-
keen historiaan. Kylmän sodan 
vaiheisiin kuuluu myös se, mi-
ten Nikolai Podgornyi esitti 
vuonna 1974, että Suomi voi-
si antaa kunniamerkin Suomi-
Neuvostoliitto-seuralle. Pod-
gornyin esitys ei kuitenkaan to-
teutunut, sillä Kekkonen totesi 
Suomessa kunniamerkkien ole-
van henkilökohtaisia – sosialis-
timaille tyypilliseen kollektiivi-

seen palkitsemiseen ei siis ryh-
dytty.

Vaikka suurinta osaa luki-
joista kiinnostavat tarinat pal-
kittavista henkilöistä, kirjassa ei 
myöskään unohdeta ritarikun-
tien hallintoa, josta Matikkala 
kirjoittaa myös sangen kattavas-
ti. Myös kunniamerkkien val-
mistamiseen liittyvät asiat ku-
vataan tarkasti ja aika mielen-
kiintoisesti. Esimerkiksi Suo-
men Valkoisen Ruusun sininen 
nauha on sattuma, sillä alun 
perin Gallen-Kallela oli valin-
nut ritarikunnan nauhan väriksi 
vihreän. Gallen-Kallela kuiten-
kin näki ystävänsä luona Venä-
jän Valkoisen Kotkan ritarimer-
kin ja hän mieltyi sen siniseen 
nauhaan niin paljon että vaih-
toi Suomen Valkoisen Ruusun 
nauhavärin siniseksi. 

Perusteellista tekstiä täyden-
tää varsin kattava kuvitus. Jou-
kossa on paljon kuvia, joita ei 
liene aikaisemmin julkaistu. Esi-
merkiksi luonnokset 1970-lu-
vulla kaavaillun sotilasritarikun-
nan merkeistä ovat varsin mie-
lenkiintoisia. Myös lähdeluette-
lo on perusteellinen. Matikkala 
on käynyt läpi laajan arkistoma-
teriaalin eri arkistoissa ja sen li-
säksi hän hyödyntänyt runsaas-
ti kirjallisuutta sekä lehdistöä. 
Kiitoksen voi antaa myös suur-
ristin komentajien luettelosta, 
joka kuitenkin kattaa ainoas-
taan kotimaiset suurristin saa-
jat. Vielä mielenkiintoisempaa 
olisi ollut lukea täydellinen luet-
telo suurristien saajista – siis sel-

lainen, joka olisi sisältänyt myös 
ulkomaiset suurristin komenta-
jat. Nyt ulkomaisista suurristin 
komentajista on listattu ainoas-
taan ne, jotka ovat saaneet Suo-
men Valkoisen Ruusun suurris-
tin ketjun kera.  

Suomen Valkoisen Ruusun 
ja Suomen Leijonan ritarikunti-
en historia kertoo hyvin ja kat-
tavasti kahden ritarikuntam-
me historian ja sen, miten rita-
rikunnat ovat pystyneet muut-
tumaan ajan mukana ja miten 
suomalaisia kunniamerkkejä 
arvostetaan korkealle. Jos rita-
rikuntalaitos onkin joskus ollut 
uhattuna, niin nyt voi perus-
tellusti sanoa uhan väistyneen. 
Enää eivät esimerkiksi mitkään 
poliittiset ryhmät aja ritarikun-
tien lakkauttamista, niin kuin 
vielä vajaat nelisenkymmentä 
vuotta sitten. Niin kuin Matik-
kala osoittaa, on ritarikuntien 
asema Suomessa vahva ja siihen 
vaikuttaa juuri se, että jokaisel-
la on mahdollisuus tulla palki-
tuksi.  

Kaiken kaikkiaan tätä rita-
rikuntien historiaa voi suosi-
tella lämpimästi kaikille kun-
niamerkeistä kiinnostuneille, 
mutta miksi ei myös muillekin. 
Kirja sisältää lyhyen englannin-
kielisen tiivistelmän, mutta oli-
si enemmän kuin suotavaa että 
kirja käännettäisiin myös eng-
lanniksi ja suomalainen kun-
niamerkkijärjestelmä tulisi kan-
sainvälisestikin tunnetuksi.  

Tuomas Rantala 

Asemasodan vuodet saksalaisen kenraalin silmin
Waldemar Erfurth:
Sotapäiväkirja 1942–1943. 
Toimittanut Pekka Visuri. 
Docendo, 2018
528 s.

Noin vuosi sitten esittelin tä-
män lehden palstoilla Pekka 
Visurin toimittamana julkais-
tua kenraali Waldemar Er-
furthin sotapäiväkirjaa Suo-
men päämajasta vuodelta 
1941. Tuolloin esitin toiveen, 

että myös Erfurthin päiväkir-
ja vuosilta 1942 ja 1943 – eli 
asemasodan vuosilta – saatai-
siin julkaistuksi. Toive täyttyi-
kin varsin pian, sillä Docendo 
julkaisi sen tänä syksynä – jäl-
leen eversti evp. Pekka Visurin 
toimittamana. Tämän kirjan 
jälkeen kaikki Erfuthin sota-
aikaiset päiväkirjamerkinnät 
on saatettu julkisuuteen, sillä 
vuoden 1944 sotapäiväkirja il-
mestyi ensimmäisen kerran jo 
vuonna 1954. 

Vuodet 1942 ja 1943 oli-
vat siis asemasodan vuosia, eikä 
taistelutoiminta Suomen rin-
tamilla ollut kiivaimmillaan. 
Suomi oli tuolloin suursodan 
sivunäyttämönä. Mitenkään 
mielenkiinnottomia kyseiset 
vuodet eivät kuitenkaan ol-
leet. Sodassa tapahtui kyseisenä 
ajanjaksona koko ajan sellaista, 
joka vaikutti niin suomalaisten 
ja saksalaisten ajatuksiin kuin 
toimintaankin. Kaiken tämän 
voi havaita Erfurthin päiväkir-
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jaa lukiessa. Erfurthin päiväkir-
jamerkinnät ovat edelleen yh-
tä seikkaperäisiä kuin ne olivat 
sodan ensimmäisenä vuotena – 
historioitsijan ja saksalaisen pe-
danttiseen tyyliin.

Mieliala 
Suomessa oli 
pessimistinen
Päiväkirjan ensimmäisiltä 

sivuilta huokuu se sama pet-
tymys, joka vallitsi jo syksyllä 
1941: sota ei ollutkaan päät-
tynyt nopeasti kuten oli luul-
tu. Puna-armeijan voima häm-
mästytti saksalaisia, ja Erfurth 
kommentoikin tammikuun 
alussa 1942: ”Me emme ole 
nyt voitossa kiinni vaan kes-
kellä tilannekehitystä, jonka 
tulevaisuudesta ei voi sanoa 
mitään varmaa.” Selvä huoles-
tuminen näkyi jo siis alkuvuo-
desta 1942. Erfurth noteeraa 
päiväkirjassaan myös Man-
nerheimin hermostumisen 
tilanteen kehitykseen tuohon 
samaan aikaan.

Mieliala Suomessa ja Suo-
men armeijan johdossa oli siis 
melko pessimistinen talvella 
1942. Voitonhuuma oli haih-
tunut ja tilannetta pahensi vie-
lä se, että maan elintarviketi-
lanne oli äärimmäisen huono. 
Tilanne tosin parani kevään 
ja kesän 1942 kuluessa. Mie-
lialaa nosti Syvärillä saavute-
tut torjuntavoitot ja Saksan 
saavuttamat voitot Krimillä 
ja muualla nykyisen Ukrainan 
alueella.

Asemasodan ajan merkki-
tapahtumiin kuuluu ehdotto-
masti Hitlerin vierailu Man-
nerheimin 75-vuotispäivillä 
4.6.1942. Erfuth oli luonnol-
lisesti läsnä juhlissa ja doku-
mentoi sen. Merkinnöistä käy 
ilmi, että Erfurth ei ollut mi-
kään Hitlerin mies:

Suuresti arvostamansa Diet-
lin edessä Hitler säteili erityistä 
lämpöä. Seisoin Dietlin lähellä. 
Kun Hitler katsoi minuun, sil-
mät muuttuivat samalla lasisen 
koviksi ja ilme kylmän välinpi-
tämättömäksi. On selvää, että 
en kuulu hänen luottohenkilöi-
hinsä.

Erfurthan ei ollut mikään 
natsi vaan vanhan koulukun-
nan saksalaisupseeri, ja kun 
hän vielä oli ryhtynyt ymmär-
tämään suomalaisten sodan-
päämääriä, hän ei varmaan-
kaan ollut mitenkään Hitlerin 
suuressa suosiossa. Suomalai-
set olisivat tuskin kuitenkaan 
sietäneet yhteysupseerina mi-
tään tiukkaa natsiupseeria, sik-
si Erfurth varmaan pysyi pai-
kallaan koko sodan ajan.

Kesällä 1942 meni siis hy-
vin – Krimin lisäksi saksalaiset 
saavuttivat voittoja Pohjois-
Afrikassa Rommelin edetessä 
kohti Egyptiä. Myös Manner-
heimin tekemä vastavierailu 
Hitlerin luo kesäkuun lopus-
sa sai suomalaisten mielialat 
kohoamaan. Tässä tilanteessa 
ryhdyttiin taas pohjustamaan 
hyökkäystä Sorokkaan, sillä ti-
lannetta pidettiin sotilaallisesti 
ja poliittisesti parempana kuin 
keväällä 1942. Hyökkäys So-
rokkaan ja Muurmannin ra-
dan katkaiseminen jumittui 
kuitenkin suomalaisten – lä-
hinnä Mannerheimin asetta-
miin – ehtoihin. Suomalaiset 
olisivat lähteneet Operaatio 
Lachsfangiin vasta, kun Le-
ningrad olisi valloitettu, jotta 
olisi saatu tarpeeksi joukko-
ja. Lokakuun lopussa todet-
tiinkin, ettei operaatiolle ollut 
seuraavalla talvikaudella edel-
lytyksiä.

Erfurth teki selkeitä ha-
vaintoja siitä, miten positii-
visen kevään ja kesän jälkeen 
Suomen Päämajassa alkoi jäl-
leen loppusyksyllä 1942 pes-
simismi vallata alaa. Tämä 
johtui etenkin tapahtumista 
Afrikassa. Liittoutuneet saivat 
marraskuun alussa murron 
akselivaltojen rintamaan, ja 
amerikkalaiset nousivat mai-
hin Algeriassa ja Marokos-
sa. Lisäksi yhdysvaltalaisten 
ja suomalaisten välit alkoivat 
hankaloitua. Eikä tunnelmaa 
parantanut Stalingradissa al-
kanut puna-armeijan vasta-
hyökkäyskään.

Pettymys Erfurthille oli, et-
tä Suomen Päämajassa ei osoi-
tettu mitään huomioita sak-
salaisille näiden kärsittyä Sta-
lingradissa tappion helmikuun 

alussa. Selvänäköisesti Erfurth 
kuitenkin totesi suomalaista, 
että ”saksalaisen propagandan 
väritetyt kuvaukset eivät kes-
täneet heidän realistisemman 
tarkastelutapansa edessä.”

Vuoden 1943 aikana Er-
furth alkoi huomata yhä sel-
vemmin miten suomalaiset al-
kavat etsiä ulospääsyä sodasta. 
Sitä ei kyllä luonnollisestikaan 
suomalaisten taholta hänelle 
myönnetty, mutta päiväkirjas-
ta sen kyllä selvästi havaitsee. 
Heinäkuun alkupuolella 1943 
Erfurth valitteli päiväkirjalleen 
suomalais-amerikkalaisen yh-
distyksen perustamista ja sitä, 
että suomalainen lehdistö oli 
joutunut yhä enemmän ruot-
salaisten vietäväksi. Myös sen, 
että heinäkuun alussa 1943 
suomalaisia asevelvollisia kiel-
lettiin menemästä sodan ai-
kana palvelukseen ulkomaille, 
Erfurth noteerasi.

Erfurth ei 
jämähtänyt 

Mikkeliin
Koko ajan Erfurth siis ha-

vaitsi merkkejä siitä, miten 
suomalaiset vähitellen alkavat 
irrottautua Saksasta – vaik-
ka sen julkisesti kielsivätkin. 
Siihen nähden onkin mielen-
kiintoista huomata kuinka vä-
hän hän itse teki sen hyväksi, 
että suomalaiset olisivat toi-
mineet niin kuin Saksan vi-
rallinen johto olisi halunnut. 
Erfurth ei alkanut painostaa 
suomalaisia ja vaatia uskolli-
suuden osoituksia saksalaisil-
le. Kaikesta päätellen Erfurth 
ymmärsi sen, etteivät suoma-
laiset halunneet taistella katke-
raan loppuun saakka. Erfurth 
saavutti herrasmiesmäisellä 
luonteellaan Mannerheimin 
ja suomalaisten luottamuksen. 
Voi olla, Suomen ja Saksan yh-
teistyö olisi voinut päättyä ai-
kaisemmin kuin se päättyi, jos 
Saksaa olisi edustanut Suomen 
Päämajassa Erfurthin sijaan 
joku öykkäri.

Vuosien 1942–1943 päivä-
kirjaa lukiessa vahvistuu jo ai-
kaisemman päiväkirjan koh-
dalle tekemäni havainto Er-

furthista äärimmäisen aktiivi-
sena ja verkostoituneena hen-
kilönä. Erfurth ei jämähtänyt 
Mikkeliin vaan hän myös kier-
si ahkerasti Suomea ja tutustui 
oloihin niin rintamalla kuin 
kotirintamallakin. Niinisa-
lossakin Erfurth kävi ainakin 
pariin otteeseen muun mu-
assa seuraamassa talvikoulu-
tuskurssin harjoituksia, joissa 
suomalaiset kouluttivat saksa-
laisia ja unkarilaisia upseereita 
talvisodankäyntiin. 

Vaikka pääosan päiväkirjas-
ta täyttävätkin Erfurthin työ-
hön liittyvät merkinnät, mah-
tuu sivuille myös merkintöjä 
arkisemmista asioista, kuten 
Turun nähtävyyksien katse-
lusta, kävelyretkestä Aulangol-
le tai kahvitteluista Mikkelin 
seurapiirien kanssa. Varsinkin 
Mikkelin seurakuntien pappi-
en ja heidän perheidensä kans-
sa kanssakäyminen näyttää ol-
leen aika tiivistä.

Kaiken kaikkiaan nyt ilmes-
tynyt osa Erfurthin päiväkir-
joista on hyvin mielenkiintois-
ta luettavaa. Vaikka elettiin-
kin asemasodan vuosia, koko 
ajan tapahtui jotakin dramaat-
tista – etenkin kulisseissa. Er-
furthin sotapäiväkirja vuosilta 
1942–1943 täydentää mielen-
kiintoisella tavalla kuvaa jatko-
sodan ajasta ja varsinkin Pää-
majan toiminnasta saksalaisen 
silmin nähtynä. Toivoa sopii, 
että vielä jonain päivänä sai-
simme luettavaksemme myös 
tieteellisellä otteella kirjoitetun 
jatkosodan Päämajan histori-
an – sellaista ei vielä ole jostain 
syystä laadittu.

Itse Erfurthin sotapäiväkir-
jan lisäksi teos sisältää myös 
Pekka Visurin laatiman laajah-
kon johdanto-osuuden, jossa 
esitellään ja analysoidaan päi-
väkirjan syntyä. Johdanto kä-
sittää niin ikään Visurin kir-
joittaman taustoitusosan ”Suo-
mi suursodan sivunäyttämönä 
1942–1943”, jonka avulla lu-
kija pääsee helposti sisään nii-
hin tapahtumiin joista päivä-
kirjamerkinnöissä kerrotaan. 
Kaiken kaikkiaan johdanto on 
ammattitaidolla tehty. 

Tuomas Rantala 
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