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”Kunnioita menny  ä ja usko t levaisuuteen”
Heinäkuussa tykistökilloillakin on usein lepovaihe, ja toimijat la-
taavat akkujaan kesästä nauttien. Tästä huolimatta myös keskike-
sä tarjoaa monenlaista maanpuolustuksellistakin toimintaa. Tästä 
yhtenä esimerkkinä Pohjankankaan Tykistökillan jäsenkiltojen kil-
talaiset ovat jälleen mukana järjestämässä Läheisten- ja kiltapäivää 
Niinisalon varuskunnassa 14. heinäkuuta. Hatunnoston arvois-
ta toimintaa varusmiesten hyväksi. Monet tykistökillat järjestävät 
myös kesäretkiä eri kohteisiin. Usein retket suuntautuvat museoi-
den aarteita ja uusia näyttelyitä tutkimaan. 

Koska jossain vaiheessa lomaa tulee myös sadepäiviä, kannat-
taakin kesälomareppuun pakata ajankuluksi myös mielenkiintois-
ta kirjallisuutta. Tämän lehden sivulla 39 Tuomas Rantala esit-
telee puolustusministerin tehtävää ansiokkaasti hoitaneesta Jussi 
Niinistöstä kertovan kirjan Puolustuksen paluu – Jussi Niinistön 
vartiovuoro.  Lämmin kiitos puolustusministeri emeritus Niinis-
tölle loppuun asti täysillä hoidetusta ministerin pestistä ja myös 
vapaaehtoisen maanpuolustuskentän hyvästä huomioimisesta 
virkakauden aikana. 6. kesäkuuta tehtävänsä vastaanottanut uu-
si puolustusministeri, Keskustan kansanedustaja Antti Kaikko-
nen on jo matkustanut ensimmäisille virkamatkoilleen ja perehtyy 
Puolustusministeriössä vaativiin tehtäviinsä. Uuden puolustusmi-
nisterin virkakauden aikana onkin ratkaistavana myös Puolustus-
voimiin kohdistuvat jätti-investoinnit kuten HX- ja Laivue 2020 
-hanke. Niin ikään seuraavan lehden ilmestyessä tiedämme jo, ku-
ka on seuraava Puolustusvoimain komentaja. 

Uusi hallitusohjelma lupaa myös paljon reserviläisille. Halli-
tus nimittäin aikoo kasvattaa kertausharjoitusmääriä peräti 20 
prosentilla hallituskauden loppuun mennessä.  Puolustusvoimil-
le on myös luvattu 100 uutta virkaa. Hallituskauden kolme ta-
voitetta liittyen Suomen puolustuspolitiikkaan ovatkin uskotta-
va puolustus, poistuvien strategisten suorituskykyjen korvaami-
nen täysimääräisesti sekä se, että Suomi varautuu monipuolisesti 
erilaisiin uhkiin. Kesän Kultaranta-keskusteluihin liittyen Tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö mainitsi Suomen tällä hetkellä 
suurimmaksi turvallisuusuhaksi ilmastonmuutoksen. Ilmaston 
hallitsematon lämpeneminen voikin aiheuttaa tulevaisuudessa 
monenlaisia turvallisuuteemme liittyviä uhkatekijöitä, joita em-
me vielä edes osaa ajatella. Ilmastonmuutoksen hallintaan tulee 
kuitenkin saada mukaa koko maailma, sillä Suomi ei yksin pysty 
ilmastonmuutosta torjumaan, vaikka sitten istuttaisimme maan 
täyteen hiilinieluja.

Lottapatsas saatiin Hämeenlinnaan 
Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani mielessäni on edelleen eilinen 
Hämeenlinnassa järjestetty Sota ja rakkaus -lottapatsaan julkista-
mistilaisuus.  Veistos on hyvinkääläisen kuvanveistäjä Tiina Tork-
kelin toteuttama. Sinkitystä kierrätysteräksestä valmistettu patsas, 
joka kuvaa eläinlääkintälottaa ja hevosta, on herättänyt heti val-
mistuttuaan monia tunteita. Se ihastuttaa mutta myös ihmetyt-

tää. Nykyisin suurin osa suomalaisista kytkee Lotta Svärd -järjes-
tön toiminnan talvi- ja jatkosotaan, mutta toisenlaisiakin tulkin-
toja on edelleen. Keskustelua on herättänyt myös se, miksi taitei-
lija on sijoittanut teokseen suurikorvaisen hevosen pään. Omasta 
mielestäni patsas on upea kunnianosoitus Suomen lotille, jotka va-
pauttivat omalla työpanoksellaan sotavuosien 1939–1944 aikana 
25 000 miestä sotilaallisiin tehtäviin. Ymmärrän myös hevosen si-
joittamisen teokseen omalla tavallani. Rintamalla hevonen oli mo-
nille sotilaille paras kaveri ja taistelutoveri. Hevosen saadessa kuo-
lettavan osuman suru oli suuri. Tykkihevoset olivatkin suurimmas-
sa vaarassa, sillä painavia tykkejä ei ehditty irrottaa, kun vihollisen 
ilmahyökkäys tuli yllättäen kohdalle. Muun muassa talvisodassa 
oli mukana kaikkiaan 71 800 hevosta, joista kuoli tai katosi 7200.   
Taiteilija Torkkelin mukaan sodassa ja rakkaudessa taistelevat suu-
ret tunteet. ”Taistelemme rakkaudesta johonkin: puolustaessam-
me isänmaata, kotia, vapautta, rakkaitamme.”  

Aurinkoisia kesäpäiviä!

Sirkka Ojala, 
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Vuonna 201 8 valmistunut Sota ja rakkaus -lottapatsas julkistettiin 16.6. 
Hämeenlinnassa. Veistos on sijoitettu Pikkutorinkujalle Kirjastonpuis-
toon.  Teoksen ajatusmaailman taustalla on pikkulottain kultaiset sanat: 
Kunnioita mennyttä ja usko tulevaisuuteen. Taiteilija Torkkeli on kertonut 
veistoksensa saaneen alkunsa hänen isovanhempiensa kirjeenvaihdos-
ta. Kuva: Raimo Ojala.
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Rovajärvellä suurimpana tutkimushaarana oli Bold Questin 
Joint Fire Support, jonka yhtenä tavoitteena on ASCA-rajapin-
nan (Artillery Systems Co-operation Activities) kehittäminen 
eri kansallisiin epäsuorantulen ammunnanhallintajärjestelmiin. 
Rajapinta mahdollistaa tulenkäyttöön liittyvien sanomien vaih-
don eri maiden ammunnanhallintajärjestelmien välillä. Suomi 
kehittää ASCA-rajapinnan kansalliseen AHJO-järjestelmään 
tulevien vuosien aikana. Lisäksi Rovajärvellä toteutettiin DA-
CAS-tutkimushaaran (Digitally Aided Close Air Support) il-
masta maahan ammuntoja omina suoritteinaan sekä yhdistet-
tynä osaksi tykistöammuntoja. Lisäksi FMN-verkon (Federated 
Mission Networking) testaus muodosti harjoituksen eri tutki-
mushaarat yhdistävän keskushermoston. 

Tykistön kehittämisen kolme haaraa
Tykistöllisesti Rovajärven testaustapahtuma oli kaikkien panos-
ta vaatinut ponnistelu. Tykistökoulun ja tykistösektorin henki-
löstöllä oli merkittävä rooli testauksen ja siihen liittyvien am-
muntojen suunnittelussa sekä varotoiminnan yhteensovitta-
misessa niin ulkomaisten ampuvien tykistö- ja kranaatinheitin 
osien kuin monikansallisten ilmaelementtien ilmasta maahan 

-suoritusten osalta. Kainuun tykistörykmentin ampumaharjoi-
tus ja Porin prikaatin raketinheitinpatterin ammunnat integ-
roitiin osin JFS-tutkimushaaran ammuntoihin, mikä mahdol-
listi riittävän määrän tuliyksiköitä kansainvälisen testauksen to-
teuttamiseksi. Lisäksi kaikista tykistöjoukkoyksiköistä osallistui 
henkilöstöä erilaisiin varotoiminnan ja testauksen tehtäviin. 

Tykistön kehittämisen kannalta BQ19.1-tapahtuma palveli 
merkittävällä tavalla kolmea kansallista tavoitetta:
1. ASCA-rajapinnan käytöstä saadut kokemukset kansallisen 

ammunnanhallintajärjestelmän AHJO:n kehittämiseksi,
2. Vaikuttamisen ja puolustushaararajat ylittävän eli yhteisen 

tulenkäytön testaus 
3. Kansainvälisten tykistöammuntojen mahdollistavan varo-

määräyksen kehittäminen.

Testauksesta ammuntaan
Harjoituksen ensimmäisessä vaiheessa (4.–15.5.2019) käytän-
nössä testattiin Heinuvaaran rakennuskantaan rakennetussa 
testitilassa kaikki ammuntavaiheessa toteutettavat tulikomen-
not. Toisessa vaiheessa (16.–18.5.2019) laadittiin ASCA-raja-
pinnan ja tulenkäytön konsepteja eri skenaarioissa ja valmis-

BOLD QUEST 19.1
Tykistön ja yhteisen tulenkäytön kehitystapahtumana

Bold Quest -kokonaisuus on Yhdysvaltojen johtama globaali monikansallinen testaus- ja todentamistapahtumien jat-
kumo. Sen tavoi  eena on teknisen yhteensopivuuden ja toimintatapamallien kehi  äminen maalla, merellä ja ilmassa 
toimivien  edustelu-, valvonta- ja tulenkäy  öjärjestelmien välillä. Maasotakoulu suunni  eli, valmisteli ja toimeenpani 
Bold Quest 19.1 -testaustapahtuman Rovajärvellä tapahtuvan testauksen 4.–23.5.2019. 
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Kuva: Puolustusvoim
at , Sari Pöyhönen.

teltiin kolmatta vaihetta (19.–23.5) eli järjestelmien testausta 
ammunnoin. 

Kolmanteen vaiheeseen osallistui suomalaisista tuliyksiköis-
tä Kainuun prikaatin perustamat raskas patteristo ja kranaatin-
heitinkomppania ja Porin prikaatin perustama raskas raketin-
heitinpatteri. Ulkomaisia tuliyksiköitä olivat belgialainen raskas 
KRH-joukkue ja ruotsalainen 155 mm haupitsijaos Archer-ka-
lustolla. Vastatykistötutkajärjestelmiä testausammuntaan osal-
listui Kanadasta ja Australiasta. Tulenjohtovoimaa testaukseen 
osallistui Suomesta, Tanskasta, Australiasta, Belgiasta, Alanko-
maista, Ranskasta sekä Yhdysvaltojen maavoimista ja merijalka-
väestä. Ilmasta maahan pudotuksia tekivät niin Suomen ilma-
voimat kuin Yhdysvaltain merijalkaväen F/A-18-hornetit.

Kokemuksia kehittämiselle
Testit ja testausammunnat mahdollistivat sekä kansallisten et-
tä monikansallisten vaikuttamistehtävien suunnittelun ja toi-
meenpanon niin tilannekuva- kuin johtamisjärjestelmien osal-
ta. Ammunnat osoittivat, että tapahtumaan laadittu tilapäinen 
varomääräys oli toimiva ja se on pienellä kehittämisellä liitettä-
väksi osaksi kansallista varomääräystä. 

Kansallisena tulenjohtovoimana toimi palkatusta henkilös-
töstä ja varusmiehistä muodostetut JTAC-tulenjohtoryhmät se-
kä yhdessä suorituksessa KAIPR:n varusmiestulenjohtoryhmä. 
Tykistöammunnat ja ilmasta maahan pudotukset integroitiin 
turvallisesti melko tilanteenmukaisiksi vaikutustapahtumiksi. 

Harjoitukseen perustettu ja tilapäisvarustettu kansallinen tu-
lenkäyttökeskus suoriutui hyvin tehtävästään puolustushaara- 
ja kansallisuusrajat ylittävän tulenkäytön integroijana. Norjan 
asevoimat tukivat Suomea asettamalla kansallisen ammunnan-
hallintajärjestelmänsä ja operaattorit ASCA-rajapinnan muo-
dostamiseksi.  

Ulkomaiset osallistujat olivat vaikuttuneita niin suomalai-
sisäntien vieraanvaraisuudesta kuin Lapin luonnosta sekä tä-
nä vuonna 70 vuotta täyttävän Rovajärven ampumakenttäalu-
een ainutlaatuisuudesta laajojen ammuntojen toteuttamispaik-
kana. 

Pekka Kinnunen
majuri, Tykistösektorin johtaja, 
TKOS-MAAVTKESK-MAASK
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Pohjoismainen tykistöharjoitus –

SARI PÖYHÖNEN

Operointia pohjoismaisella 
taisteluosastolla 
monikansallisessa 
toimintaympäristössä

YHTEISTYÖ OTTI ASKELEEN ETEENPÄIN

Maasotakouluun kuuluvan 
Tykistökoulun johtama poh-
joismainen tykistöharjoi-
tus Nax 19 (Nordic Artille-
ry Exercise) päättyi 28. tou-
kokuuta 2019 Rovajärvel-
lä. Harjoituksen ammunnat 
päättyivät maanantaina 27.5. 
iltapäivällä. Ruotsalaisten 
joukkojen paluumarssit to-
teutuvat tiistaina 28.5. Suo-
malaiset joukot jatkoivat Ro-
vajärvellä Kirves 19 -harjoi-
tuksessa, jonka johti Kainuun 
prikaati. 

Nax 19 -harjoitukseen 
osallistui 35 ruotsalaista soti-
lasta Bodenista, Ruotsin ty-
kistörykmentistä (Artilleri-
regementet). Ruotsalaisilla 
oli harjoituksissa mukanaan 
kaksi 155-millistä Archeria 
eli pyörillä liikkuvaa moder-

nia kenttäkanuunaa, patterin 
komentopaikka, tulenjohto-
partio ja Giraffe 4A -monitoi-
mitutka. Ruotsalaisten paluu-
marssista tiistaina ei aiheudu 
haittaa liikenteelle.

Nordic Artillery Exercise 
19 -harjoitus alkoi 24.5.2019. 
Sen johti Tykistökoulun joh-
taja, everstiluutnantti Petri 
Haataja. Hänen mukaansa 
harjoitus sujui hyvin.

- Yhteisoperaatiokyvyssä on 
otettu taas suuri askel eteen-
päin. Harjoituksessa olemme 
näyttäneet, että kykenemme 
operoimaan pohjoismaisel-
la taisteluosastolla monikan-
sallisessa toimintaympäristös-
sä. Suomen ja Ruotsin välinen 
yhteistyö on tiivistynyt enti-
sestään, everstiluutnantti Haa-
taja sanoo.

Yksi yhteistyön muoto 
Nax 19 -harjoituksessa suo-
malaisten ja ruotsalaisten vä-
lillä oli tulenjohtotehtävät. 
Ruotsalaiset kersantit Simon 
Dicander, Patrik Backström 
ja Robin Andersson johtivat 
tulta Rovajärvellä.

- Maasto on Suomessa sa-
manlaista kuin meillä Ruotsis-
sa, kersantti Andersson sanoo.

- Suomalaiset ovat hyvin 
motivoituneita, kersantti Di-
cander toteaa.

He ovat molemmat käy-
neet harjoituksissa aiemmin-
kin Suomessa.

Suomen ja Ruotsin puo-
lustusyhteistyö, niin kutsut-
tu FISE-yhteistyö, teki nyt 
harppauksen eteenpäin Nax 
19 -harjoituksen myötä, vaik-
ka yhdessä on toimittu ja har-

joiteltu jo vuosia.
- Olemme tehneet isoja as-

keleita FISE-yhteistyössä. Ai-
na voimme kehittyä, kenraa-
liluutnantti Anders Högrell 
Ruotsista A9 Tykistörykmen-
tistä sanoo ja jatkaa:

- Ystävyysrykmenttimme 
on Kainuun tykistörykment-
ti, jonka kanssa olemme teh-
neet yhteistyötä varmaankin 
noin 20 vuoden ajan, kenraa-
liluutnantti Högrell arvioi.

- Pohjoismaiset tykistöhar-
joitukset eli Nordic Artille-
ry Exercise Nax -harjoitukset 
ovat alkaneet vuonna 2004 ja 
niitä on järjestetty 13 kertaa. 
Seuraavaksi vuorossa on Ruot-
si vuonna 2020. Norjassa har-
joitus on vuonna 2021, kertoo 
Tykistökoulun johtaja, eversti-
luutnantti Petri Haataja.  
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Kenraaliluutnantti Anders Högrell ja Kainuun Tykistörykmentin komentaja 
everstiluutnantti Marko Leppänen keskustelemassa Rovajärvellä touko-
kuussa 2019 Nax 19 -harjoituksessa.

Tykistökoulun johtaja everstiluutnantti Petri Haataja keskustelee 
Kainuun tykistörykmentin varusmiesten kanssa Rovajärvellä Nax 
19 -harjoituksessa.

Kersantti Anderssonin ja kersantti Dicanderin mielestä  maasto on Suomessa samanlaista kuin Ruotsissa.

Kuvat: Puolustusvoim
at , Sari Pöyhönen.
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NAX 19 (Nordic Artillery Exercise) 
toukokuussa 2019 Rovajärvellä

Ruotsalaisilla oli harjoituksissa mukanaan kaksi 155-millistä Archeria 
eli pyörillä liikkuvaa modernia kenttäkanuunaa.

Kersantti Simon Goldkuhl ja kapteeni Elina Turunen työskentelivät 
yhdessä Nax 19 -harjoituksessa Rovajärvellä ruotsalaisella Giraffe 
4A -tutkalla. Tutka havaitsee ilma-aluksia noin 280 kilometrin säteellä 
ja tykistöaseita noin 100 kilometrin säteellä.

Suomalainen kokelas Kallio kokeilee ruotsalaiskersantin asetta 
tulenjohtopaikalla Rovajärvellä Nax 19 -harjoituksessa. Heillä on 
tässä pieni tauko tulenjohtotehtävistä. Tauko käytettiin juttelemalla ja 
vertailemalla varusteita.

Ruotsalaiset kersantit Simon Dicander ja Patrik Backström tulen-
johtopaikalla yhdessä suomalaisten varusmiesten kanssa Rovajär-
vellä. 

Pohjoismaiset tykistöharjoitukset eli Nordic Artillery Exercise Nax 
-harjoitukset ovat alkaneet vuonna 2004 ja niitä on järjestetty 
13 kertaa. Seuraavaksi vuorossa on Ruotsi vuonna 2020. 
Norjassa harjoitus on vuonna 2021

Kuvat: Puolustusvoim
at
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Kirves 19 -harjoitus toteutettiin Rovajärven harjoitus-
alueella 25.5.–7.6.2019. Harjoitus oli Maavoimien 
aselajien ja suorituskykyjen harjoituskokonaisuus, jos-
sa harjoitutettiin eri johtamistasoja sekä aselajien välis-
tä yhteistoimintaa. Harjoituksen johti Kainuun prikaa-
tin komentaja prikaatikenraali Tuomo Repo ja siihen 
osallistui eri vaiheissa yhteensä noin 4 000 henkilöä ja 
tuhat ajoneuvoa pääasiassa Kainuun prikaatista ja Jää-
käriprikaatista.

Harjoitus sisälsi ampumaharjoitus- ja taisteluharjoi-
tusvaiheen. Ampumaharjoitusvaihe toteutettiin 25.5–
3.6.2019. Ammuntojen osalta harjoituksessa toteutet-
tiin varusmiesten joukkokoulutuskauden epäsuoran-
tulen ja jalkaväen ammunnat. Ampuvana epäsuoran-
tulen kalustona harjoituksessa oli raskas raketinheitin, 
130K54 vedettävä kenttätykki ja uusi panssarihaupit-
si K9. Kranaatinheitinyksiköt toimivat 120 mm ja 81 
mm kalustoilla. 

Sääolot harjoituksen aikana olivat vaihtelevat niin 
kuin ne Lapin keväässä vain voivat olla, sateesta ja myr-
kystä auringonpaisteeseen. 

Tero Mäenpää
majuri
Täydennyskoulutusosaston johtaja, Tykistökoulu 

KIRVES19-harjoitus näkyi sosiaalisessa mediassa: 
Facebook.com/maavoimat, Twitter.com/maavoimat @maavoimat
Instagram.com/puolustusvoimat.fi , Youtube.com/puolustusvoimat.

Tulenjohtoryhmä työssään.

Kuvat: Puolustusvoim
at, Sari Pöyhönen

 Tulta! 130-millinen kenttäkanuuna tulitoiminnassa, Kainuun 
tykistörykmentin varusmiehet ampuvat.

KIRVES19-
HARJOITUS
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Yhdistyksen kevätkokouk-
sessa Suomen Tykistön päivä-
nä Helsingissä 6.3.2019 Tyk-
kimiehet ry:n hallitusta täy-
dennettiin yhdellä henkilöl-
lä. Tykistön tarkastaja eversti 
Pertti Holma valittiin halli-
tustyöskentelyn jättäneen leh-
distöneuvos Kari Vainion ti-
lalle. Kevätkokous hyväksyi 
myös yksimielisesti kokous-
kutsussa mainitut yhdistyksen 
sääntömuutokset. Säännöt on 
nyt rekisteröity. Tykkimiehet 
ry:n tuloslaskelma osoitti vuo-
delta 2018 tilikauden alijää-
mää 19 600,46 euroa. Suomen 
Tykistö-, Pioneeri- ja Viesti-
museoyhdistys ry:lle makset-
tiin jäsenmaksuna 20 000 eu-
roa. Summa kuulostaa isolta, 
mutta verrattuna siihen, mitä 
Tykkimiehet ry:n on sijoitet-
tava Museo Militarian edel-
täjään Suomen Tykistömuse-
oon sen viimeisinä toiminta-
vuosina, jäsenmaksu on edul-
linen. Tykkimiehet ry pystyy 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- 

Se on siinä!

ja Viestimuseoyhdistys ry:ssä 
yhteistoiminnassa viestimies-
ten ja pioneerien kanssa par-
haiten vaikuttamaan kenttä-
tykistöaselajin sotilaskulttuu-
riperinteen vaalimiseen sekä 
sen säilyttämiseen Museo Mi-
litariassa. Toivottavasti mah-
dollisimman moni Tykkimie-
het ry:n ja sen yhteisöjäsenten 
henkilöjäsenistä löytää muse-
on yhä uudelleen ja uudelleen.

Museo Militariassa 19.5. 
yleisölle avattu Menetys ja 
muisto -näyttely on tähän 
mennessä suurin museon 
tuottama vaihtuva näyttely. 
Vaikean ja herkän aiheen esille 
nostaminen on samalla Museo 
Militarian panos talvisodan 
80-vuotismuistovuoden viet-
toon. Näyttelystä on artikkeli 
tässä lehdessä sivuilla 36-38.  
Museo ”elää” kuitenkin sen 
perusnäyttelystä. Perusnäytte-
ly on uudistettava aika ajoin. 
Suomen Tykistö-, Pioneeri- ja 
Viestimuseoyhdistys ry:ssä on 

käynnistymässä strategiatyö, 
joka luo osaltaan pohjan Mu-
seo Militarian perusnäyttelyn 
uudistamistyön suunnittelun 
aloittamiselle. Näkisin, että tä-
hän työhön on liityttävä voi-
makkaasti myös museon päi-
vittäminen digiaikaan. Mil-
loin ja miten asia realisoituu, 
jää nähtäväksi. 
Tulikomentoja-lehti on pysy-
nyt päätoimittaja Sirkka Oja-
lan ohjauksessa jäsenjulkaisu-
na, joka halutaan tilata. Lehti 
on sisällöltään aivan erinomai-
nen ja hinnaltaan edul linen 
(3,50 euroa/numero). Lehden 
tilaukset ja laskutus tapahtuu 
jäsenkiltojen (vast.) kautta.  
Tykkimiehet ry:n osalta leh-
ti sisältyy sen henkilöjäsenten 
jäsenmaksuun. Jokaisen nu-
meron kokoaminen on päätoi-
mittajalle aina pienoinen haas-
te. Olisi loistavaa, jos killat 
pystyisivät tuottamaan juttuja 
tai artikkeleita omasta toimin-
nastaan tai muusta aselajileh-
teen sopivasta aiheesta. Myös 

lehden kiltapalsta on yhdistys-
ten käytössä tiedotustoimin-
nan yhtenä kanavana. Seuraa-
van lehden 3/2019 aineisto-
päivä on 18.8.2019. Rohkeas-
ti yhteys Sirkkaan! 

Jäsenmaksut. Taisin vähän ai-
kaa sitten todeta tällä samalla 
palstalla, että yhdistyksen jäse-
nillä on harvoja velvollisuuk-
sia. Yksi näistä on jäsenmak-
sun maksaminen. Jos et ole 
mielestäsi saanut tai maksanut 
Tykkimiehet ry:n jäsenmak-
sua, voit aina lähettää kyselyn 
asiasta toiminnanjohtajalle. 
Jäsenkiltojen (vast.) henkilöjä-
seniä pyydän ottamaan yhteyt-
tä suoraan omaan kiltaansa.

Hyvää ja turvallista kesää!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

K eskustan kansanedustaja 
Antti Kaikkonen aloitti 

6. kesäkuuta Suomen puolus-
tusministerinä. 

Kaikkosen mukaan ei ole 
varmasti hienompaa tehtävää, 
mitä reservin kapteeni voi 
isänmaalle tehdä kuin toimia 
puolustusministerinä.

Kaikkonen on erittäin mo-
tivoitunut aloittamaan puo-
lustusministerinä, sillä ai-
hepiiri on tuttu. Hän sanoo 
toimineensa pitkään erilaisis-

Kaikkoselle puolustusministerin salkku

sa tehtävissä ulko- ja turval-
lisuuspolitiikan parissa puo-
lueen riveissä. Kaikkonen to-
tesi tiedotustilaisuudessa, että 
tästä tulee tärkeä ja mielen-
kiintoinen vaalikausi puolus-
tusministerille. Siellä on isoja 
asioita, jotka pitää pystyä hoi-
tamaan.

Kaikkonen on toiminut 
kansanedustajana vuodes-
ta 2003. Hän on syntynyt 
Turussa 14.2.1974 ja asuu 
Tuusulassa. Koulutukseltaan 

Kaikkonen on valtiotieteiden 
kandidaatti. Varusmiespalve-
luksensa hän suoritti Helsin-
gin ilmatorjuntarykmentissä 
Hyrylässä, tulenjohtolinjalla. 
Hän on Suomen Reserviup-
seeriliiton jäsen.

Tulikomentoja-lehti toi-
vottaa menestystä uudelle 
puolustusministerille vaati-
vassa tehtävässä!

Kuva: 
www. anttikaikkonen.fi 
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Arvoisat Tulikomentoja-leh-
den lukijat. Takanani on nyt 
noin puoli vuotta tykistön 
tarkastajan vaativassa tehtä-
vässä. Aika on kulunut no-
peasti mielenkiintoisessa ja 
haastavassa työssä. Ensim-
mäiset kuukaudet ovat men-
neet pääosin työtehtävään pe-
rehtyessä. Tarkastajan toimi-
kenttä on laaja, vastaahan hän 
aselajinsa operatiivisesta val-
miudesta, materiaalisesta ke-
hittämisestä, koulutuksesta ja 
henkilöstöstä. Perehdyttämi-
nen Mikkelissä on hoidettu 
hyvin. Tärkeää on myös pe-
rehtyä tykistörykmentteihin, 
Tykistökouluun ja Reserviup-
seerikouluun sekä Maanpuo-
lustuskorkeakouluun. Tar-
kastajan on tunnettava ase-
lajinsa tilanne niin henkilös-
tön, koulutuksen, materiaalin 
kuin valmiudenkin suhteen. 
Tämän perehtymiseni aloi-
tin Jääkäritykistörykmentis-
sä 29.4.2019. Jääkäritykistö-
rykmentistä oli hyvä aloittaa, 
sillä siellä aloitetaan uuden 
panssarihaupitsin, Mouka-
rin (K9), koulutus 2/19-saa-
pumiserästä. Olen erittäin 
tyytyväinen rykmentin tilan-
teeseen. Koulutusvalmistelut 
ovat edenneet hyvin ja hen-
ki joukossa on erinomainen. 

Muihin joukkoihin perehty-
minen jatkuu kesän ja ensi 
syksyn aikana.

Aselajimme on kehittynyt 
viime vuosina ja kehittyy edel-
leen isoin harppauksin. Tä-
män alkuvuoden kohokohtia 
ovat olleet tammikuussa alle-
kirjoitettu vastatykistön maa-
linosoitusjärjestelmän han-
kintasopimus sekä Suomen 
hyväksyminen ASCA (Artil-
lery Systems Cooperation Ac-
tivities) -yhteisön täysjäsenyy-
teen johtavaan prosessiin. AS-
CA on epäsuoran tulenkäytön 
yhteistoimintakyvyn kehitys-
ohjelma (interoperability pro-
gram), jonka tavoitteena on 
mahdollistaa jäsenmaiden yh-
teinen tulenkäyttö kansalli-
silla johtamis- ja ammunnan-
hallintajärjestelmillä. ASCA-
kehitysohjelmaan liittyminen 
mahdollistaa digitaalisen tu-
lenkäytön yhteensopivuuden 
saavuttamisen muiden ko. 
ohjelmaan kuuluvien maiden 
kanssa

Aselajimme koulutuk-
sen huipennuksia ovat eh-
dottomasti hyvin suunnitel-
lut ja johdetut palvelustur-
valliset ampumaharjoituk-
set. Tämän kevään keskeiset 
ampumaharjoitukset olivat 
Tykistökoulun ampumahar-

joitus, alueelliset ampumahar-
joitukset sekä Pohjoismainen 
tykistöharjoitus (NAX) Rova-
järvellä. Tärkeää Maavoimien 
vaikuttamisharjoitusta Rova-
järvellä ei tänä vuonna järjes-
tetä. Sen sijaan Suomessa jär-
jestettiin huhti-toukokuussa 
merkittävä monikansallinen 
testaus- ja todentamistapahtu-
ma Bold Quest 19.1. Tapahtu-
ma ei ollut joukkojen sotahar-
joitus vaan erityisesti tieto- ja 
johtamisjärjestelmien yhteen-
sopivuuden testaus- ja kehit-
tämistapahtuma. Osa tulen-
käytön todentamiseen liitty-
vistä ammunnoista oli kova-
panosammuntoja, osa simu-
loituja. Ammunnat toteutet-
tiin Rovajärvellä. Aselajimme 
kannalta on erittäin tärkeää 
harjoitella yhdessä eri valtioi-
den kanssa tulenkäyttöä ja sen 
johtamista. Tärkeä testauksen 

osa-alue oli myös ilmasta maa-
han -tulenkäyttö (A/G) ja sen 
yhteensovittaminen muuhun 
tulenkäyttöön. Bold Quest 
19.1. oli erittäin onnistunut 
testaus- ja kehittämistapahtu-
ma. 

Ampumaharjoitusten muo-
dostamaa kokonaisuutta suun-
niteltaessa on tärkeää muis-
taa harjoitusten nousujohtei-
suus. Harjoituksiin osallistuvi-
en joukkojen koulutustaso on 
aina otettava huomioon am-
muntoja suunniteltaessa. Tä-
mä on osa palvelusturvallisuu-
den kokonaisuutta, josta ei tin-
gitä.

Toivotan kaikille lehden 
lukijoille mitä parhainta 
kesää 2019!

Pertti Holma
eversti 

Hyvin suunnitellut ja johdetut harjoitukset 
ovat koulutuksen huipennuksia 

TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

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) 
2 24.5.2019 28.6.2019 (viikko 26) 
3 18.8.2019 19.9.2019 (viikko 38) 
4 28.10.2019 4.12.2019 (viikko 49) 
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Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    �    �

P uolustusvoimat on käynnistänyt uuden blogisarjan, 
jossa Puolustusvoimien kenraalikunta ja asiantuntijat 

kirjoittavat ajankohtaisista puolustukseen ja Puolustusvoi-
miin liittyvistä asioista.

Kirjoituksia julkaistaan noin kuukauden välein osoit-
teessa puolustusvoimat.fi /blogi.

Blogisarjan avasi Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, 
kenraalimajuri Harri Ohra-aho. Tekstissään hän valottaa 
uuden tiedustelulain merkitystä Suomen puolustukselle se-
kä informaatiovaikuttamista – etenkin vaalien alla.

Puolustusvoimien Inttielämää-Snapchat-tilillä tutustu-
taan puolestaan varusmiespalveluksen eri osa-alueisiin tais-
teluharjoituksista hernerokkajonoon.

Inttielämää-tilin sisällöntuotannosta vastaavat varus-
miehet. Tilillä snäpätään kolmesta joukko-osastosta. Mu-
kana ovat Ilmasotakoulu, Rannikkoprikaati sekä Porin pri-
kaatin Niinisalon ja Säkylän toimipisteet. Kunkin varus-
kunnan snäppivuoro kestää viikon kerrallaan.   

Intti ja some
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in memoriam

Pekka Lenkkeri 
1938–2019

T ulikomentoja-lehden 
isä, everstiluutnantti 
Pekka Lenkkeri siir-

tyi ajasta iäisyyteen 81 vuoden 
iässä 11. helmikuuta. Pekka oli 
Viipurin poikia, syntynyt siel-
lä 4. helmikuuta 1938.

Suoritettuaan Kadettikou-
lun 1958–1960 tykistöup-
seerin ura jatkui eri tehtävis-
sä useissa joukko-osastoissa. 
Pekka Lenkkeri toimi ope-
tusupseerina Taistelukoululla 
1969–1973 ja ulkomaanpal-
velutehtävissä YK:n alaisis-
sa sotilastarkkailijatehtäväs-
sä vuosina 1974–1975. Soti-
laspiirien esikunnissa Pekka 
työskenteli Keravalla vuosina 
1976–1977 ja myöhemmin 
vielä lyhyen aikaa Jyväsky-
lässä. Reserviupseerikoulussa 
Kenttätykistöpatterin päällik-
könä Pekka Lenkkeri oli vuo-
sina 1977–1980. Reserviin 
hän siirtyi Pääesikunnan toi-
mistoupseerin tehtävästä, jos-
sa toimi vuosina 1980–1985.

Pekka Lenkkeri suoritti 
esiupseerikurssin 1974 ja alu-
eellisen maanpuolustuskurs-
sin 1987. Hänet ylennettiin 
reservissä everstiluutnantiksi 
vuonna 1992.

Luottamustehtävissä hän 
toimi Upseeriliiton Oulun 
osaston johtokunnassa 1968 
ja Haminassa Kadettipiirin 
puheenjohtajana 1978–1979.

Uudenmaan Reserviup-
seeripiirin ja Reserviläispiirin 
yhteisen toiminnanjohtajan 
tehtävää Pekka hoiti kiitettä-
västi 1.9.1985–31.12.1997. 
Pekan koti Tuusulassa oli hä-
nen toiminnanjohtajakaudel-
laan Uudenmaan reserviläis-

toiminnan komentopaikka ja 
päätukikohta. Lenkkeri vas-
tasi toiminnanjohtajakaudel-
laan myös Uudenmaan piiri-
lehti Oltermannin toimitus-
sihteerin tehtävistä.

Vuonna 1989 Pekka Lenk-
keri valittiin Kenttätykistön 
Pääkaupunkiseudun Killan 
(nykyisin Uudenmaan ty-
kistökilta) puheenjohtajak-
si. Killan hallitukseen hän 
oli tullut edellisenä vuon-
na. Pekka toimi puheenjoh-
tajana kolme vuotta ja jatkoi 
hallituksen jäsenenä vuoteen 
1993 asti.

Ehkä merkittävin saavutus 
Pekan uralla tykistön vapaa-
ehtoisessa maanpuolustukses-
sa oli Tulikomentoja-lehden 
perustaminen vuonna 1989 
ja laajentaminen lähes kaikki-
en maassa toimivien tykistö-
kiltojen yhteiseksi julkaisuk-
si. Ensimmäinen Tulikomen-
tojen numero oli nelisivuinen 
A5-kokoinen tiedote, mutta 
sen jälkeen julkaisun koko ja 
sivumäärä alkoi kasvaa. Pekka 
Lenkkeri toimi Tulikomento-
jen päätoimittajana 12 vuot-
ta aina vuoden 2000 loppuun 
saakka. Hän myös aloitti 
vuonna 1990 lehden sotahis-
torialliset matkat, jotka toteu-
tettiin yhteistyössä Olterman-
ni-lehden kanssa. Ansioistaan 
nimenomaan Tulikomentojen 
perustajana ja pitkäaikaisena 
päätoimittajana Pekka Lenk-
kerille on myönnetty harvi-
nainen tykkimiesmitali kul-
taisen soljen kera.

Kun Harri Holkerin hal-
litus päätti 21.9.1990 irtisa-
noutua vuoden 1947 Parii-

sin rauhansopimuksen Suo-
men täysivaltaisuutta koske-
vista artikloista ydinasekiel-
toa lukuun ottamatta, vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen 
sotilaallisen koulutuksen ke-
hittämistä alettiin nopeasti 
selvittää, mikä johti MPK:n 
perustamiseen joulukuussa 
1993. Pekka Lenkkeri esit-
ti 1992 idean uusmaalaisten 
vapaaehtoisesta kenttätykis-
tön kovapanosammunnasta. 
Puolustusvoimia piti jonkin 
aikaa pehmittää ajatukseen, 
mutta luvan saamista vuonna 
1993 edesauttoi se, että mu-
kaan hankkeeseen saatiin en-
tisen tykistön tarkastajan, hil-
jan myös edesmenneen evers-
ti evp Reijo Kuusiston arvo-
valta. Uusmaalaisten vapaa-
ehtoinen kovapanosammun-
ta toteutui Pekka Lenkke-
rin johdolla Pohjankankaalla 
12.–13.11.1994, toisena Suo-
messa pohjalaisten jälkeen. 
Ennen kovapanosammun-
taa oli järjestetty teoriavaihe 
Uudenmaan Prikaatissa 26.–
27.3.1994.

Pekka Lenkkeri oli taitava 
kirjoittaja ja innokas tiedot-
taja. Tekemistään Tulikomen-

tojen artikkeleista Pekalle it-
selleen rakkain oli viimeisen 
jääkärin ja tykistöupseerin 
Väinö Valveen haastattelu. 
Pekka myös kirjoitti Uuden-
maan Reserviläispiirin vuosia 
1989–1998 käsittelevän his-
torian Reservialiupseeripiiristä 
Reserviläispiiriksi.

Ansioistaan Pekka Lenk-
kerille on myönnetty SLR 1, 
SVR R, RUL am, SR hot, 
RAUL ar, Mpm sk, kilta-an-
siomitali, tykkimiesmitali 
kultaisen soljen kera, UudRes 
kam no 3, YK-mitalit UNFI-
CYP, UNTSO ja UNDOF 
sekä edelleen PV:n kultai-
nen ansiomitalilevyke, Uu-
denmaan reserviupseeripiirin 
standaari no 34 ja Uuden-
maan reserviläispiirin stan-
daari no 38.

Pekka Lenkkerin kanssa 
toimineille jää valoisat muis-
tot yhteistyökykyisestä ja laa-
jan ystäväpiirin omannees-
ta upseerista, jolle pyyteetön 
toiminta ja isänmaa olivat sy-
dämen asioita.

Kari Halonen, 
Veikko Karhumäki ja 
Jukka Sippola

Pekka Lenkkeri sai RUL am:n 4.6.1992 ja ylennyksen 
samana vuotena everstiluutnantiksi reservissä.
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in memoriam

Jorma Peltonen 
1919–2019

T amperelainen tykistön 
veteraani Jorma Emel 
Peltonen on edes-

mennyt 23.1.2019. Hän syntyi 
29.12.1919 Oulussa.

Työuransa Jorma Peltonen 
teki Tampereella varsinkin Suo-
men Trikoo Oy:n (1935–1950) 
ja Sidoste Oy:n palveluksessa, 
josta jäi eläkkeelle osastopääl-
likkönä vuonna 1984.

Yleisurheilussa Jorma oli 
puolimaileri: 800 m ennätys 
1.55 (1939, Tampereen Py-
rintö), olympiavalmennettava 
1940, 25x1000 m ME-jouk-
kueessa 1948, SM-viestihopea 
4x800 m 1948, 10x1000 m 
SE-joukkue 1949.

Lisäksi hän oli vuosikym-
meniä yleisurheilun toimitsija-
tehtävissä. Lentopalloa Jorma 
harrasti viime vuosinaankin.

Tampereen VPK:n jäsen 
hän oli vuodesta 1937 alka-
en, poikaosaston perustajajäsen 
1937, päällikkö 1975–1977 ja 
nimitettiin kunniapäällikök-
si vuonna 1978 toimien palo-
päällystökerhon ja ao. kerhon 
veteraanien johtokuntien jäse-
nenä ja kunniajäsenenä. Jorma 
Peltonen on ainoa, joka on saa-
nut Suomessa 80-vuotisansio-

merkin palokuntatoiminnasta. 
Jorma oli Tampereen Pyrin-

nön kunniajäsen (vanhin jäsen 
kuoltuaan 23.1.2019).

Suojeluskunnan jäsen hän 
oli vuodesta 1935, lisäksi yh-
distysten Ruotumestarit, Savi-
suku, Tampereen seudun ty-
kistökilta johtokuntien jäsen ja 
Sotainvalidien kunniakerhon 
jäsen.

Jorma oli tykkimiehenä 
(ylikersantti) viisi vuotta isän-
maan palveluksessa, haavoittui 
1941 Valkeasaaressa. Hän liit-
tyi Suojeluskuntaan 1935 ja 
Neuvostoliiton hyökättyä Suo-
meen 30.11.1939 hän kuului 
SK-patteriin A-luokan suun-
taajana. Tamperetta pommi-
tettiin ensimmäisen kerran 
21.12.1939, ja Jorma oli juuri 
silloin Suojeluskunnan mata-
latorjuntaryhmässä Lapintien 
alueella. Ryhmä joutui todis-
tamaan 50 metrin päähän pu-
donneiden venäläisten lento-
pommien ensimmäiset tampe-
relaiset uhrit: neljä kuollutta ja 
neljä haavoittunutta.

Jorma oli saanut Suojelus-
kunnassa koulutusta tykki-
mallille 76K ja ilmoittautui 
19.1.1940 Toijalassa olleeseen 

koulutuskeskukseen. Näin al-
koi hänen 4 vuotta ja 10 kuu-
kautta kestänyt sotaretkensä. 
Talvisodan taisteluihin rinta-
malle hänen ryhmänsä ei ehti-
nyt.

KTR 8:n 1. patterin aikana 
1940–1941 oli aliupseerikoulu 
ja hänestä koulutettiin jaosjoh-
taja. Uudet alokkaat saapuivat 
10.5.1941, ja kova koulutus al-
koi heillekin Jorman ja asevel-
jiensä toimesta. 

Jatkosota syttyi 26.6.1941, 
ja Jorma Peltosen moninaiset 
vaiheet uudessa sodassa alkoi-
vat. Kaukaisin palveluspaikka 
oli Äänisjärven Meg-saari, jos-
sa Jorma toimi tykinjohtajana. 
Meg-saari oli itse asiassa jatko-
sodan aikana Suomen armeijan 
kaikkein itäisin tukikohta! Jor-
man sota-ajan vaiheista onkin 
kirjoitettava erillinen artikkeli. 

Jorma Peltonen oli Tampe-
reen seudun tykistökillan jäsen 
killan perustamisesta lähtien 
(1964). Hän toimi killan joh-
tokunnan jäsenenä vuosikausia 
ja osallistui lähes poikkeukset-
ta killan yleiskokouksiin, Bar-
bara-iltoihin, jotka pidettiin 
usein Tampereen suomalaisella 
klubilla, ja muihin killan järjes-

tämiin tapahtumiin viime vuo-
sinakin, vaikka ikää oli jo lä-
hes sata vuotta. Jorman terveys 
oli rautainen varmaankin elä-
mäntapojensa ja harrastustensa 
myötä. Hänellä on kaksi poi-
kaa ja useita lapsenlapsia. 

Jorma Peltonen siunattiin 
9.3.2019 Tampereen Kalevan-
kankaan kappelissa. Siunaus-
tilaisuudessa kunniaa tekivät 
Suomen, Tampereen VPK:n ja 
Tampereen tykistökillan liput. 
Tampereen killan lippua kantoi 
upseerikokelas Leo Inkinen 
(PORPR, TiedK, Niinisalo) ja 
killan seppeleen laski puheen-
johtaja Yrjö Inkinen. Arvokas 
muistotilaisuus pidettiin Villa 
Sofi assa.

Jorma Peltonen oli esimerkil-
linen tykkimies ja ahkera ja vas-
tuuntuntoinen suomalainen.

Yrjö Inkinen
puheenjohtaja 
Tampereen seudun tykistökilta

Suomen, Tampereen VPK:n ja Tampereen seudun tykistökillan liput kun-
niavartiossa siunaustilaisuudessa Kalevankankaan kappelissa Tampereel-
la. Tampereen killan lippua kantoi upseerikokelas Leo Inkinen.

ÄäninenPetroskoi

Meg-sari

Laatokka

Suomenlahti

Jatkosodan aikana Jorma Peltosen kaukaisin palveluspaikka oli 
Äänisjärven Meg-saari, jossa hän toimi tykinjohtajana.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä vuoden 2019 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 3/2019 aineistopäivä on 18.8.2019 ja ilmestymisviikko 38 (19.9.2019).

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:
Hallituksen kokous 5/2019 pidetään ke 
14.8.2019 klo 12.00 alkaen. Kokouspaik-
ka on Maanpuolustusjärjestöjen talo, Dö-
belninkatu 2, Helsinki.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppelin-
katu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp. 050 
325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Pertti Yrjölä Suomen kasar-
min katu 7 B 2, 13100 Hämeenlinna, 
mp. 040 938 1696, pertti.yrjola(at)gmail.
com 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 

Kenttätykistökerho 
ry ja Uudenmaan 
tykistökilta ry

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

Jääkäritykistön 
Kilta ry

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

Tulevaa toimintaa
Killan kesäretki Suomenlinnaan 
13.8.2019
Matkan hinta 30 euroa/hlö sisältää bus-
simatkan, lauttamaksun, sisäänpääsy-
maksun Sotamuseoon ja oppaan palve-
lut. Lounas maksetaan erikseen ja arvioitu 
lounaan hinta on 10-20 euroa.
Matkaan lähdetään, jos määräaikaan 
mennessä ilmoittautuneita on vähintään 
15 henkilöä.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 4.8. 
Matka maksetaan killan tilille FI63 4260 
0010 2237 48. Viitetiedoksi nimi ja pu-
helinnumero. Lisätietoja: ilkka.vahtoka-
ri@gmail.com
Retken ohjelma:
klo 9.00 Lähtö Hämeenlinnan Linnanka-
sarmilta
klo 10.40 Lautalla Suomenlinnaan
klo 11.10- 12.10 Opastettu kierros Sota-
museon näyttelyssä
klo n. 12.30- 14.00 Lounas Suomenlin-
nassa
klo n. 14.00- 15.00 Omatoimista kierte-
lyä Suomenlinnassa
klo 15.00 Lautalla Kauppatorille
klo 15.30 Lähtö Hämeenlinnaan Helsin-
gin Tuomiokirkolta
noin klo 17.00 Hämeenlinnassa

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Timo Härkönen, mp. 
0445572457, timo.harkonen(at)gmail.
com, sihteeri Tero Viiru, mp 0405014387, 
tero.viiru1(at)gmail.com, varapuheenjoh-
taja Jukka Räisänen mp. 050 030 7744, 
jukka.raisanen(at)luukku.com, jäsensih-
teeri Seppo Möller, seppomoller(at)gmail.
com. rahastonhoitaja Tapio Väisänen, mp. 
0400218192, tapiovaisanen01(at)gmail.com
Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.
com, 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tapahtunutta:
Anniina Kajander killan varapuheen-
johtajaksi
Killan hallituksen varapuheenjohtajak-
si valittiin Anniina Kajander. Anniina 
on toiminut hallituksen jäsenenä edellisi-
nä vuosina. Hallituksen uutena jäsenenä 
vuoden 2019 alusta aloitti Tapio Pelto-
la Iitistä.
Kiltailta 11.3. Vekaranjärvellä
Tutustuimme Karjalan prikaatiin apulais-
komentaja eversti Arto Ikosen johdolla ja 
saimme kuulla ajankohtaista ja uutta tie-
toa niin uudistuvasta varusmieskoulutuk-
sesta kuin kertausharjoituksista. Karjalan 
tykistörykmentin komentajana maalis-
kuun alussa aloittanut everstiluutnantti 
Jari Hyvönen esittäytyi kiltalaisille ja oli 
kiltalaisten mukana vierailun ajan. Evers-
ti Ikonen ja everstiluutnantti Hyvönen 
pääsivät vastaamaan lukuisiin kiltalaisten 
mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin se-
kä kuulemaan monia kiltalaisten koke-
muksia aikaisempien vuosikymmenien 
varusmiespalveluksesta Karjalan tykistö-
rykmentissä. Tutustuimme uudistettuihin 
kasarmeihin ja pääsimme keskustelemaan 
varusmiesten kanssa. Karjalan prikaatis-
sa koulutetaan vuosittain noin 4 000 va-
rusmiestä. Valmiusyhtymässä työskentelee 
noin 600 palkattuun henkilöstöön kuulu-
vaa, joista lähes kolmasosa toimii siviili-
tehtävissä.
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Kevätkokous 13.4.
Killan kevätkokous pidettiin Kymen Pa-
viljongilla 13.4., lähes päivälleen 54 vuot-
ta perustavan kokouksen jälkeen. Koko-
uksen puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Tiihonen ja sihteeriksi killan sihteeri Sini 
Timonen. Kokouksessa käsiteltiin killan 
sääntömääräiset kevätkokousasiat, vuo-
den 2018 toimintakertomuksen hyväk-
syminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen tilivelvol-
lisille. Vuoden 2018 lopussa killan jäsen-
määrä oli 328. Eniten uusia jäseniä liittyi 
killan kotisivujen kautta.
Killan tuki Karjalan tykistörykmentille 
2018
Varusmiehiä palkittiin seuraavasti: Killan 
stipendi 50 € 9 kpl, Killan pienoistykki 
4kpl, Killan
pienoistykki kouluttajille 1kpl ja Karjalan 
Tykistöä –kirja 6kpl. 
Killan jäsenten muistamiset Kilta on 
muistanut 50-, 60-, 70-, 80- ja 90- vuot-
ta täyttäneitä jäseniään adressein. Näistä 
jäsenistä julkaistaan merkkipäiväluette-
lo ”Tulikomentoja”-lehdessä. Killan ansi-
oituneita jäseniä ja yhteistyökumppanei-
ta voidaan palkita hallituksen harkinnan 
mukaisesti. 
Ammuntojen seuraaminen Pahkajär-
vellä 30.5.
Kiltalaisilla oli jälleen kerran mahdolli-
suus seurata Karjalan tykistörykmentin 
ammattitaitoista toimintaa Pahkajärvellä 
helatorstaina 30.5. Ajankohta sai paikal-
le suuren määrän kiltalaisia ja heidän per-
heenjäseniään. Kiitämme lämpimästi ryk-
menttiä hyvistä järjestelyistä.
Tulevia tapahtumia:
31.8. Kiltaretki Rankin linnakkeelle.
Killan kesäretki tehdään Rankin linnak-
keelle lauantaina 31.8. Rankki on entinen 
sotilassaari, joka avattiin yleisölle kesällä 
2015. Se sijaitsee Kotkan edustalla Suo-
menlahdessa, noin 10 kilometrin ja 40 
minuutin merimatkan päässä Kotkansaa-
relta. Rankki tunnetaan merisäätiedotuk-
sesta ”Kotka Rankki - ohutta yläpilveä”. 
Ohut yläpilvi ei ole vain legendaa vaan 
vallitsevin säätila Rankissa. 

Venäläiset aloittivat Rankin saaren lin-
noittamisen ensimmäisen maailmansodan 
aikana. Sen oli määrä olla osa laajamittais-
ta Pietari Suuren merilinnoitusta. Rank-
ki kuuluu
yhdessä Kilpisaaren kanssa itäisen Suo-
menlahden patterijärjestelmään. Rankin
linnoittaminen jäi Suomen itsenäistyessä 
pahasti kesken vaikka se oli otettu rannik-
kopuolustuksen käyttöön 1916. Rankissa 
oli venäläisten jättämät neljä 152 45 C-
tykkiä, joita täydennettiin 1926 viiden-

nellä tykillä. Sääasema aloitti toimintansa 
vuonna 1933. Talvisodan aikana Rankki 
joutui maaliskuun alkupäivinä taisteluun 
torjuakseen vihollisen hyökkäyksen. Ras-
kas patteri avasi tulen 15 kilometrin pääs-
sä etenevää 
vihollista vastaan pysäyttäen hyökkäyk-
sen. Vuonna 1947 Rankista muodostet-
tiin koulutuslinnake. Varusmieskoulutus 
Rankissa päättyi vuonna 2006.

Bussikuljetus Kouvolasta. Mukaan voi 
liittyä myös Kotkasta. Kotkasta Rankkiin 
siirrymme vesibussikuljetuksella. Tutus-
tumme muun muassa 152T tykkitorniin 
ja sääasemaan ja nautimme lohisoppaa 
ravintolassa. Vierailun aikana nautimme 
lounaan lisäksi kahvit. Kiltalaisten lisäk-
si myös perheenjäsenet ovat tervetulleita 
mukaan retkelle. Ilmoittautumiset 15.8. 
mennessä sähköpostitse pj(at)karjalan
tykistokilta.fi  tai puhelimitse Olli Pasila 
040 5892341. Varustus on sään mukaan. 
Alustava aikataulu: lähtö Kouvolan mat-
kakeskukselta klo 9.00 ja paluu klo 18.00 
mennessä. Retken hinta 80 euroa/henki-
lö, hintaan sisältyy bussi- ja laivakuljetuk-
set, opastukset, lounas- ja kahvitarjoilu.
24.10 Vierailu tykistön ja heittimistön 
ampuma- ja tulenkäyttöharjoitukseen.
Kiltalaisilla on mahdollisuus tutustua am-
puma- ja tulenkäyttöharjoitukseen Pahka-
järvellä 24.10. Tarkempi ohjelma ilmoit-
tautumistietoineen myöhemmin.
Syyskokous 1.11.
Killan syyskokous ja Karjalan tykistöryk-
mentin perinnepäivän ohjelma perjantai-
na 1.11. Vekaranjärvellä.
Tiedottaminen
Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana kaksi 
”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-osas-
tolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -asela-
jilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . Fa-
cebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu. 
Facebook mahdollistaa uusien potentiaa-
listen jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa 
mediassa. Killan sivuista ”tykkää” sään-
nöllisesti uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Facebookista. 
Käy katsomassa ja tykkäämässä http://www.
facebook.com/KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts
Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja –
lehdissä sekä killan kotisivuilla osoitteessa 
www.karjalantykistokilta.fi 
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen.

Kilta tuotteiden myynti
Kiltatuotteita voi tiedustella myös halli-
tuksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp. 040 592 
4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Varapuheen-
johtaja Anniina Kajander, Yleissihtee-
ri Sini Timonen, mp. 040 755 0575, 
yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.fi , Jä-
sensihteeri Maija Leskinen, Haukjärven-
tie 96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi . Rahastonhoitaja 
Olli Pasila, Varastovastaava Hilla Puhak-
ka. Hallituksen muut jäsenet: Tuomas 
Kola, Tapio Peltola ja Timo Rantanen.

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, Panimonkatu 5 
A 2, 15140 Lahti, p.040 7282824, erkki.
raita (at) gmail.com Sihteeri: Olli Eerola, 
Maitotie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäkatu 
27, 15900 Lahti, 
mp. 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Ku-
ningattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, 
ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp. 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

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

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

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-Laa-
nilantie 5 B 9, 90500 Oulu, mp. 040 023 
2447. raimo.nurmela(at)mail.suomi.net. 
Sihteeri Veikko Mattila, veikko.mattila(at)
gmail.com 044-7123656. Jäsenasiat Ari 
Vuolteenaho ari.vuolteenaho(at)gmail.
com, mp. 044 544 6202

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Mikko Lemmetty, mp. 
044 345 9571, mikko.lemmetty(at)iki.fi . 
Varapuheenjohtaja Teijo Jalonen, mp. 
040 5948511, westerpair(at)gmail.com. 
Sihteeri Pauli Kärkkäinen, mp. 040 573 
6254, pauliokarkkainen@gmail.com. Ra-
hastonhoitaja Ravo Sarmet 040 5628182, 
ravo.sarmet@dnainternet.net

Riihimäen seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Juha Vatsia, Riuttantie 
184 1190 Riihimäki, m. 0400 516 990, 
juha.vatsia(at)apricon.fi . Sihteeri Sami 
Saarinen, Pälsintie 161, 12630 Sajanie-
mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Jarmo Palkia, Ota-
vankatu 16 A 1 11130 Riihimäki,
jarmo.palkia(at)gmail.com.
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta 
www.riihitykki.fi 

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

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

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry 

Tulevaa toimintaa:
Ehtisitkö heinäkuussa talkoohommiin 
Niinisalon varuskuntaan?
Pohjankankaan Tykistökilta on jälleen 
mukana Niinisalon varuskunnan Läheis-
ten- ja kiltapäivän järjestelyissä sunnun-
taina 14.7. ja tarvitsemme apuasi. Tarjolla 
on monenlaisia talkoohommia mm. mak-
karan grillausta ja lettujen paistoa, myyn-
titehtäviä, esitteiden jakamista sekä niihin 
liittyviä oheistoimintoja. Arvioitu talkoo-
väen tarve on noin 25 henkilöä. 
Ilmoittaudu pikaisesti Läheisten- ja kil-
tapäivän sunnuntain projektipäällikölle 
pertti.onniselkä (at) happyback.fi  tai oman 
paikalliskiltasi toimihenkilöille.
Tehtäviä löytyy ihan kaikille. Ilmoittaudu 
siis mukaan yhteiseen ponnistukseen va-
rusmiesten hyväksi!

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Varapuheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuo-
mentie 8,
38950 Honkajoki, mp. 040 7403 092, 
kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Sihtee-
ri (vt) Tuomas Rantala, Välimaankatu 
1-5 D 57, 33500 Tampere, mp 050 378 
7111, tuomas.h.j(at)gmail.com. Talouden-
hoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 26, 
28370 Pori, mp. 0500 590 409, pert-
ti.onniselka(at)happyback.fi . Tiedotta-
ja Sirkka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 
Tampere, mp. 050 3688460 
sirkka.ojala(at)gmail.com
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 
Killan FB -sivut löytyvät osoitteella: 
@pohjankankaantykistokilta

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

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

Turun Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Orvo 
Haavisto, Itäpellontie 26, 20300 Turku, 
mp. 050 376 0371, haaviorv(at)gmail.
com. Sihteeri / jäsenkirjuri Jyri Jylhä, As-
kaistentie 228, 21230 Lemu
mp 0500-820833, jyri.louhis(at)gmail.
com,
Sihteeri toimii kotisivujen ylläpitäjänä. 
Hänelle tehdään ilmoitukset osoitteen-
muutoksista ja muista jäsenyyteen liitty-
vistä muutoksista.
Killan verkkosivut: 
https://www.pohjankankaantykistokilta.fi /
alaosastot/turun-seudun-tykistokilta/

Vammalan Seudun Tykistökilta
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Tuomas Rantala, Väli-
maankatu 1-5 D 58, 33500 Tampere
mp. 050-3787111, tuomas.h.j(at)gmail.
com. Kunniapuheenjohtaja Matti Nie-
mi, Rautajoentie 65, 38210 Sastama-
la, mp 0500 631431, matti.niemi(at)
niementehtaat.fi . Sihteeri Matti Soini, 
Uotsolantie 39 A 1, 38460 Sastamala, 
mp. 045 8514148.
Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vaunun-
peräntie 249, 38210 Sastamala, pk. (03) 
5152202. 

Pohjankankaan Tykistökillan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, 
Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp. 
044 021 0549, mpt. 040 524 4373, 
sepporh(at)gmail.com. Varapuheenjohtaja 
Arvo Hakamaa, Ruukintie, 60120 Seinä-
joki, Kunniapuheenjohtaja Antti Vainio, 
Siipipyöränkatu 29 B Seinäjoki, Jäsensih-
teeri ja rahastonhoitaja Samuli Niinistö, 
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Arvoisa lukija!

Jos et vielä saa Tulikomentoja-lehteä 
kotiisi Sinulla on mahdollisuus pääs-
tä lehden vakinaiseen lukijakuntaan, 
liittymällä johonkin kiltasivuilla mai-
nittuun tykistökiltaan tai -yhdistyk-
seen. Ota yhteys oman joukko-osas-
tosi tai kotipaikkakuntasi lähimmän 
tykistökillan sihteeriin ja lähetä hä-
nelle oheinen ilmoittautumisloma-
ke. Näin varmistat mukanaolosi ase-
lajimme uuden lehden lukijakunnas-
sa. Saat kiltasi sihteeriltä tietoja myös 
muista jäsenyyteen kuuluvista eduis-
ta ja tapahtumista.

Tulikomentoja on tykistö-
kiltojen jäsenlehti eikä sitä voi

tilata erikseen.

Jäseneksi ilmoittautuminen

Haluan liittyä jäseneksi  ……………………...……………………… (kiltaan)

...............................................................................              ................................................
Nimi      Syntymäaika

...............................................................................
Arvo tai ammatti   

............................................................................................................................................
Olen palvellut yllä mainitussa joukko-osastossa

……………………………..................................... 
Katuosoite      

…………………  ………………………………
Postinumero  Postitoimipaikka

…………………  ……………......................….................................
Maa    Sähköpostiosoite
(jos on jokin muu kuin Suomi) 

.......................................................................
Allekirjoitus

Ajoneuvotykit
Israelilainen Elbit on saanut sopimuk sen 
Israelin Puolustusvoimilta kuorma- au-
totykkien toimittamisesta. Hanke kestää 
10 vuotta ja on siirtymässä nyt proto-
tyyppien tuotantovaiheeseen ja sarja-
valmistuksen valmisteluvaiheeseen. 
Hanke sisältää myös koulutussimulaat-
torin ja 20 vuoden huoltosopimuksen. 
Sopimuksen arvo on 125 MUSD ja kesto 
12 vuotta. Ase tulee olemaan täysin 
automaattinen, mikä vähentää henkilöstö-
tarvetta ja huoltokustannuksia. Ase 
valitsee itse tehtävänmukaisen kranaatin, 
panoksen ja tarvittavan sytyttimen sekä 
lataa ja suuntaa aseen. (https://www.
janes.com/article/87533/elbit-receives-
contract-for-new-idf-howitzer, https://
www.army-technology.com/news/elbit-
systems-sph-gun-israel/, https://www.
israeldefense.co.il/en/node/37959)

Japani on kehittämässä uutta 
pyöräajoneuvotykkiä. Kesällä 2018 oli 
valmiina viisi 155 mm tykillä varustettua 
prototyyppiä. Alustana todennäköisesti 
käytetään Rheinmetallin neliakselista 
MAN-kuorma-autoa. Aseelle on 
suunniteltu 5 sotilaan miehistö, ja putken 
pituus on 52 kaliiperia. (International 
Defence Review February 2019)

Alankomaiden Armeija on perustanut 
jälleen erillisen 41TYKOS:n. Osasto 
käsittää kolme patteria, joissa kussakin 
on kuusi 155 mm PzH 2000NL 
-panssarihaupitsia ja kuusi 120 mm 
kranaatinheitintä. Yksikkö kuuluu 
hollantilaiseen Tulitukiyksikköön, johon 
kuuluvat myös Tulitukikoulu sekä 
ampumakenttäalue. (Jane´s Defence 
Weekly 30 January 2019)

Homesojantie 28 B 4, 60800 Ilmajoki, pt. 
ja pk. (06) 4246 931, mp. 040 7720437, 
samuli.niinisto(at)gmail.com

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomen-
tie 8, 38950 Honkajoki, mp. 040 7403 
092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja ja sihteeri Esko Isohannu, 
Ratakistonkatu 29 A 2, 33300 Tampere, 
mp. 050 550 9420, esko.isohannu(at)
kuntke.fi , Rahastonhoitaja Jari Anttila, 
Katajakatu 4, 38700 Kankaanpää, mp. 
0400 954 536, jariant(at)gmail.com
Kiltasivut netissä: kankaanpaanseudunty-
kistokilta.yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasino-
jantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 044 
7011860, kalle.salonen(at)pori.fi  
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Tel-
luksentie 17 B 01480 Vantaa, mp. 050 
500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . Sih-
teeri Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 
a 5, 00440 Helsinki, mp. 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)outlook.com, Rahas-
tonhoitaja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 
A 1, 21100 Naantali, mp. 040 5108499, 
mika.j.aarnio(at)gmail.com 

Mittamies- ja Topografi killan 
alaosastot:
Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinnii-
tyntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp. 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 
38700 Kankaanpää, mp. 040 5239282, 
pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 
1, 28220 Pori, mp.044 7011853, 
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi  
Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisenran-
ta 2, 21620 Kuusisto, mp. 041 538 0444, 
juha.kangasniemi(at)pp1.inet.fi . Joukko-
yksikkö: Kilta vaalii Mittauspatteriston, 
Tiedustelupatteriston ja Topografi kunnan 
perinteitä.
Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
http://www.mtkilta.fi /
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähkö-
postiosoitteesi jäsenrekisteriin.

Tampereen seudun 
tykistökilta

Yleiskokouksessa valittu johtokunta: Yrjö 
Inkinen, Mikko Viitala, Esko Taustila, 
Ritva Tumelius.
Kilta toimii tällä hetkellä rekisteröitä-
mättömänä yhdistyksenä. Seuraa tietoja 
sähköpostista ja killan Facebook-sivulta: 
Tampereen tykistökilta.
Yhteystiedot: tretykkilta(at)live.fi , 
mp. 0400 211997
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Kevätkesäisenä perjantaina 
17.5. juhlittiin Niinisalossa Sa-
takunnan Tykistörykmentin 
225. perinnepäivää. Varsinai-
sestihan perinnepäivä olisi ollut 
vasta reilua viikkoa myöhem-
min eli 26.5., joka on Kunin-
kaallisen Suomen Tykistöryk-
mentin perustamispäivä. Tä-
mä rykmentti perustettiin siis 
vuonna 1794 ja se oli yksi niis-
tä neljästä tykistörykmentistä, 
jotka tuolloin syntyivät – muut 
kolme olivat Svean, Götan ja 
Venden tykistörykmentit. Yh-
teensattumien, kuten harjoi-
tuksien vuoksi perinnepäivää 
vietettiin nyt hieman etuajassa.

Arvokas juhlatilaisuus jär-
jestettiin varuskuntaravintola 
Falkonetin suojissa rykmentin 
nykyisen komentajan eversti-
luutnantti Antti Pirisen isän-
nöimänä. Tilaisuus alkoi ryk-
mentin lipun saapumisella ja 
Satakunnan marssilla, jonka 
jälkeen majuri Kimmo Papin-
aho ilmoitti kutsuvieraat sekä 
henkilökunnan rykmentin ko-
mentajalle. Satakunnan mars-
sista niin kuin kaikesta tilaisuu-
den musiikista vastasi Laivas-
ton soittokunta. Sykähdyttä-
viä musiikkiesityksiä saatiinkin 
kuulla monta, muun muassa 8 
tuuman kanuuna, Jääkärimars-
si ja Rautapatterin marssi.

Musiikin ohella tilaisuu-
dessa kuultiin useita puheita. 
Omassa tervehdyspuheessaan 
everstiluutnantti Pirinen koros-
ti rykmentin perinteitä ja nii-
den merkitystä. Tervehdyksen-
sä tilaisuuteen toivat myös niin 
tykistön tarkastaja, eversti Pert-

ti Holma – hänkin rykmentin 
entinen komentaja – kuin toi-
sen Niinisalossa sijoitettuna 
olevan joukkoyksikön, Pohjan-
maan jääkäripataljoonan ko-
mentaja, everstiluutnantti Pa-
si Tolvanen. Everstiluutnantti 
Tolvanen totesi vihreä- ja pu-
nalaattaisten yhteistyön suju-
van saumattomasti.

Vapaan sanan aikana omat 
tervehdyksensä esittivät ryk-
mentin komentajana vuosina 
1992–1993 toiminut eversti-
luutnantti Osmo Olkkonen, 
joka muisteli puheessaan myös 
vasta edesmennyttä eversti Rei-
jo Kuusistoa, joka toimi ryk-
mentin komentajana 1980-lu-
vun alkupuoliskolla ja oli san-
gen värikäs persoona. Vamma-
lan Seudun Tykistökillan kun-
niapuheenjohtaja, teollisuus-

neuvos Matti Niemi puoles-
taan muisteli omaa varusmies-
aikaansa sekä korosti kiltatyön 
merkitystä. Niemi totesi, että 
yhteistyö kiltojen ja Satakun-
nan Tykistörykmentin välillä 
on sujunut aina hyvin. Kaikis-
sa puheissa luotettiin Satakun-
nan Tykistörykmentin tulevai-
suuteen.

Kutsuvieraiden joukossa 
nähtiin edellä mainittujen li-
säksi muun muassa Porin pri-
kaatin komentaja, eversti Mi-
ka Kalliomaa, Tykistökoulun 
johtaja, everstiluutnantti Pet-
ri Haataja sekä Tykistöprikaa-
tin entinen komentaja, eversti 
Olavi Rajala. Tervehdyksen-
sä tilaisuuteen olivat lähettä-
neet muiden muassa rykmen-
tin entiset komentajat, eversti 
Aki Sihvonen sekä everstiluut-

Satakunnan Tykistörykmentti juhli perinteitään
TUOMAS RANTALA

Kuva: Puolustusvoimat, Annu Porttila.

nantit Tapio Luukkainen ja 
Paavo Keskiruusi, jotka eivät 
päässet paikalle.

Falkonetin tilaisuuden pää-
tyttyä moni kävi ihastelemassa 
kunnostettua Satakunnan Ty-
kistörykmentin perinnetykkiä, 
jonka kilvessä komeili Kenttä-
tykistörykmentti 1:lle vuon-
na 1919 vapaussodan ansios-
ta myönnetty Vapaudenristi. 
Tykkiin Vapaudenristi sijoitet-
tiin, sillä tykistöjoukot – jou-
kossa Satakunnan Tykistöryk-
mentti – saivat lippunsa vas-
ta vuonna 1958. Perinnetykki 
onkin nykyään todella hyvässä 
kunnossa ja kertoo siitä, miten 
Satakunnan Tykistörykment-
ti osaa vaalia ja pitää yllä kun-
niakkaita perinteitään myös 
tulevia tykkimiessukupolvia 
varten.  

 

Perinnetykin edessä kunniavartio sekä tykistön tarkastaja eversti Pertti Holma ja Satakunnan tykistöryk-
mentin komentaja evl Antti Pirinen. Kuva: Puolustusvoimat, Annu Porttila.
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Paras urheiluyksikkö KRHK, yksikön päällikkö kapt Erik 
Stenström, paras ATT-yksikkö 1.PTRI, yksikön päällikkö 
kapt Lauri Luttinen, vuoden kouluttaja ltn Atte Hakanen. 
Kuva: Puolustusvoimat, Annu Porttila.

Tykkimiesmitali soljen kera, vääpeli Kari 
Puisto. Tykkimiesmitalin soljen kera saivat 
myös Insinöörikapteeni Mika Iisakkala ja 
Vääpeli Ville Linnovaara (eivät kuvassa). 
Kuva: jääkäri Salomaa.

Suomen KT-säätiön pronssinen plaketti kapteeni Matti Ruisniemi ja luut-
nantti Otto Saarni. Kuva: jääkäri Salomaa.

Yksikön pöytälippu. SATTR:n 
pöytästandaari 2. PTRI: Yliluutnantti 
Joni Hämäläinen. SATTR:n pöytä-
standaarin saivat myös vääp Timo 
Mäkinen ja ylil Marko Saha (eivät 
kuvassa). Kuva: Puolustusvoimat, 
Annu Porttila.

Satakunnan tykistöristi SM-kurssille lähteville ja muut kriteerit 
täyttävät. Numeroituja ristejä: Teollisuusneuvos Matti Niemi, nro 
836 ja vääpeli Jouni Viljanen, nro 837. Kuva: Puolustusvoimat, 
Annu Porttila.

Lähikuva Vapaudenrististä perinnetykin 
kilvessä. Kuva: jääkäri Salomaa.

Musiikista tilaisuudessa vastasi Laivaston soittokunta. Kuva: Puolustusvoimat, Annu Porttila.
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 Suomen Tykistön päivänä nostettiin malja 
Nenoselle ja Euroopan parhaalle tykistölle

SIRKKA OJALA

Eversti Pasi Pasivirta ja muotokuvataiteilija Timo Ingman juuri paljastetun tarkastaja-
muotokuvan äärellä. Puheenvuorossaan, eversti Pasivirta kiitti siitä, että sai palvella 
kolme vuotta Suomen kenttätykistön hienoimmassa tehtävässä tykistön tarkastaja-
na. Myös Suomen Kenttätykistön Säätiö ja muotokuvataiteilija Timo Ingman saivat 
lämpimät kiitokset upeasta muotokuvasta, joka jää muistoksi jälkipolville. Muotokuva 
sijoitettiin Tykistökoululle, mistä löytyvät kaikki edellisetkin tarkastajamuotokuvat.

Tykistönkenraali Vilho Petter Nenonen 
syntyi 136 vuotta sitten 6.3.1883. Hä-
nen kuolemansa jälkeen yli 50 vuotta sit-
ten ryhdyttiin Helsingissä viettämään tätä 
päivää Suomen tykistön päivänä asianmu-
kaisin kunnianosoituksin. Päivä alkoikin 
perinteen mukaan seppeleenlaskulla ty-
kistönkenraali Nenosen haudalle Hieta-
niemen hautausmaalla. Seppele on lasket-
tu joka vuosi tykistön täsmällisyydellä ta-
san kello kaksitoista. Seppeleenlaskun se-
remoniamestarina toimi Tykkimiehet ry:n 
toiminnanjohtaja Pertti Yrjölä. Seppe-
leen laski ensimmäistä kertaa tämän vuo-
den alussa tykistön tarkastajan tehtävässä 
aloittanut eversti Pertti Holma.

Päivä jatkui Ravintola Tekniskassa 
Suomen Kenttätykistön Säätiön sekä Tyk-
kimiehet ry:n kokousten merkeissä. Illalla 
Tekniskan juhlasalissa järjestettyyn tykki-
miesiltaan kokoontui runsas joukko tyk-
kimiehiä ja tykistön ystäviä. Heti tilaisuu-
den aluksi päästiin tykistöllisiin juhlatun-
nelmiin, kun Tykkimiehet ry:n puheen-
johtaja Kari Vilamon tervetulossano-
jen jälkeen nostettiin malja Nenoselle ja 
Euroopan parhaalle tykistölle tykkipojan 
laulun siivittämänä. 

Juhlaesitelmän piti ensin itsensä juh-
laväelle esitellen uusi tykistön tarkastaja 
eversti Pertti Holma. Hän kertoi esitel-
mässään seikkaperäisesti aiheista ”Maa-
voimat kohti 2030-lukua” ja ”Tykistön 
kehitysnäkymät”. Esitelmän päätteeksi 
saattoikin vain todeta kenttätykistömme 
olevan hyvässä nousujohteessa.

Perinteiseen tapaan juhlassa palkittiin 
ansioituneita aktiivi- sekä reserviläistykki-
miehiä. Vuoden 2018 tykkimiesteko -pal-

kinto luovutettiin Maavoimien tutkimus-
keskuksen Tykistösektorille ansiokkaasta 
tykistön kehittämisestä. Juhlassa paljas-
tettiin myös tykistön tarkastajana vuosina 
2016–2018 toimineen, eversti Pasi Pasi-
virran muotokuva, jonka Suomen Kent-
tätykistön Säätiö oli tilannut jälleen ty-
kistön hovimaalarilta, muotokuvataiteilija 

Timo Ingmanilta. 
Ilta päättyi maittavaan illalliseen. Ruo-

kailun ja juhlamaljojen lomassa päästiin 
vaihtamaan arjen kuulumisia ja keskustel-
tiin tottahan toki myös tykistöstä ja Maa-
voimien uusista hienoista hankinnoista, 
kuten K9-panssarihaupitseista ja tulevista 
vastatykistötutkista.  
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Tasan kello kaksitoista ryhdikäs tykkimiesten 
osasto lähti marssimaan Hietaniemen pää-
portilta kohti tykistönkenraali Nenosen hautaa 
Tykkimiehet ry:n toiminnanjohtaja Pertti 
Yrjölän johtamana.

   Seppelettä laskemassa olivat tykistön 
tarkastaja, eversti Pertti Holma, Tykkimiehet 
ry:n puheenjohtaja Kari Vilamo sekä Tykki-
miehet ry:n varapuheenjohtaja, eversti Esko 
Hasila.

  Jääkäritykistön Kilta kävi laskemassa 
seppelen vuonna 2004 edesmenneen Killan 
kunniajäsenen, jalkaväenkenraali Adolf 
Ehrnroothin haudalle. Tällä kertaa seppelettä 
laskemassa olivat Killan puheenjohtaja Ilkka 
Vahtokari ja Killan taloudenhoitaja ja Tykki-
miehet ry:n hallituksen jäsen Pekka Ahonen.

  Eversti Holman kunnioittava hetki suurelle 
tykistön kehittäjälle. 
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Tykkimiehet ry:n standaari luovutet-
tiin lehdistöneuvos Kari Vainolle. 

Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma luovutti Vuoden 2018 Tykkimiesteko -palkinnon Maavoimien 
tutkimuskeskuksen Tykistösektorin tykkimiehille: Majuri Pekka Kinnuselle, kapteeni Tommi Haloselle, 
kapteeni Asko Mäelle, kapteeni Sami Niemensivulle, kapteeni Jari Koskiselle, ICT-erityisasiantuntija Ari 
Lampiselle ja ICT-erityisasiantuntija Keijo Kostiaiselle. (Kuvasta puuttuvat Kostiainen, Kinnunen ja Halo-
nen. Henkilöt eivät myöskään ehkä ole nimien mukaisessa järjestyksessä). 

Tykkimiesmitali hopeisella soljella luovutettiin Jääkäritykistörykmentin ko-
mentaja, everstiluutnantti Aku Antikaiselle, everstiluutnantti Marko Leppäsel-
le sekä majuri Juuso Welinille.

Tykkimiesmitali kultasen soljen kera luovutettiin eversti Pasi 
Pasivirralle ja Pertti Kiviniemelle.

Suomen Tykistön päivän juhlassa palkittiin 
ansioituneita aktiivi- sekä reserviläistykkimiehiä.

Tykkimiesmitalilla palkittiin Jere 
Porter.
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Karjalan Tykistökillan kilta-
laisilla oli jälleen kerran mah-
dollisuus seurata Karjalan ty-
kistörykmentin ammattitai-
toista toimintaa Pahkajärvellä 
helatorstaina 30. toukokuu-
ta. Aurinkoinen sää suosi vie-
railua. Ajank ohta sai paikalle 
suuren määrän kiltalaisia ja 
heidän perheenjäseniään. 

Reserviläisistä muodostet-
tu tulipatteri ampui 155 K 
98 -kalustolla. Seurasimme 
tulitoimintaa kotimaisen ka-
nuunan tuliasemissa. Monel-
le tykkimiehelle uutena tutus-
tumiskohteena oli sääasema. 
Sääasemalla näimme muun 
muassa sääpallon valmistelun 
ja lähettämisen. Harvemmin 

nähty tutustumisrasti oli va-
rusmiesten rynnäkkökivää-
rein suoritettujen taisteluam-
muntojen seuraaminen. Am-
muntoja tuki kranaatinheit-
timistö. Pahkajärven sotilas-
kodissa nautittujen virvokkei-
den jälkeen pääsimme varus-
kunta-alueelle tutustumaan 
kalustoon. Monelle tutun 
AMOS-järjestelmän lisäksi 
pääsimme näkemään panssa-
rihaupitsi K9:n eli Moukarin. 
Saimme hyvän esittelyn Mou-
karista ja sen teknisistä omi-
naisuuksista. Tuhat hevos-
voimainen moottori kykenee 

parhaimmillaan kuljettamaan 
tykkiä 67km/h nopeudella. 
Viiden hengen miehistöineen 
Moukari kykenee ampuma-
valmiuteen minuutissa py-
sähtymisestä. Tulinopeus on 
3 laukausta 15 sekunnissa tai 
8 laukausta minuutissa kan-
taman ollessa 40 kilometriä. 
Suomimodifi oituna kalusto 
on tulossa koulutuskäyttöön 
myös Karjalan tykistöryk-
menttiin. 

Lämmin kiitos rykmentil-
le hyvin järjestetystä ja erit-
täin monipuolisesta vierailu-
päivästä.  

JAAKKO JANHUNEN

Pahkajärvellä kevään 
ammuntoja seuraamassa

Reserviläispatterin 155 K98 -tykki esittelyssä. Kuvat: Arto Ojanen.

Säähavaintopallon lähetys käynnissä.Kiltalaisille esiteltiin panssarihaupitsia Karjalan Prikaatin uuden K9-koulutus-
hallin edessä.
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Pohjankankaan Tykistökilta 
sai järjestää sääntömääräisen 
kevätkokouksensa 30. maalis-
kuuta upeissa puitteissa Porin 
raatihuoneella. Ennen koko-
uksia oli mahdollisuus naut-
tia myös makoisa kalalounas 
Ravintola raatihuoneen kella-
rissa. Aika moni ehtikin her-
kutella ravintolan kala-anti-
milla.

Porin kaupungin edustaja-
na kokousväen toivotti terve-
tulleeksi kaupungin geodeetti 
Kalle Salonen. Pääkillan ke-
vätkokous nuijittiin raatihuo-
neen juhlasalissa killan pu-
heenjohtaja Kalevi Virtasen 
johdolla. Kokouksen sihtee-
riksi valittiin killan sihteerinä 
jo useamman vuoden uurasta-
nut Vammalan Tykistökillan 
nykyinen puheenjohtaja Tuo-
mas Rantala. Juhlasali täyt-
tyikin lähes viimeistä istuinta 
myöden, sillä samana päivä-
nä raatihuoneella kokoontui 
myös runsas joukko Mitta-
mies- ja Topografi killan jäse-
niä oman yhdistyksensä kevät-
kokouksen tiimoilta. Pääkillan 
kokous vietiin läpi sopuisissa 
tunnelmissa. Kokouksessa kil-
lan pöytästandaarilla palkittiin 
Pauli Huhtamaa Kankaanpää 
Seudun Tykistökillasta ja Juk-

ka Heinonen Etelä-Pohjan-
maan Tykistökillasta. 

Kokouksen jälkeen oli yh-
teisen kokousesitelmän ai-
ka. Kokousesitelmän pitänyt 
Naisten Valmiusliitto ry:n 
puheenjohtaja, entinen kan-
sanedustaja ja ministeri Anne 
Holmlund oli kiirehtinyt Po-
riin Rovaniemeltä, jossa jär-
jestettiin samana viikonlop-
puna 43. NVL:n valtakunnal-
linen valmiusharjoitus.  Esi-
telmänsä aikana Holmlund 
kertoi kokousväelle seikkape-
räisesti Naisten Valmiusliitos-
ta toiminnasta ja liiton naisil-
le järjestämästä monipuolises-
ta koulutuksesta.  Holmlund 
toi esiin, että Naisten Valmi-
usliitto on valtakunnallinen 
yhteistyöjärjestö, ja se on pe-
rustettu vuonna 1997. Lii-
ton arvot ovat liiton puheen-
johtajana vuosina 2003–2005 
toimineen, valtioneuvos Riit-
ta Uosukaisen määrittämät: 
voima, herkkyys, tahto, taito 
ja tekemisen riemu. 

Liiton toiminta on kaikille 
avointa, epäpoliittista ja koh-
dennettu suomalaisille naisil-
le.  Tällä hetkellä liitto yhdis-
tää yksitoista naisten vapaaeh-
toista maanpuolustus- ja tur-
vallisuustyötä tekevää jäsen-

järjestöä. Jäsenjärjestöjensä 
kautta Naisten valmiusliitto 
tavoittaakin noin 150 000 jä-
sentä. Liiton ydintoimintaa 
on Turvallisuus- ja varautu-
miskoulutus.

Holmlund kertoi, että yh-
tenä aktiivisena liiton jäsen-
järjestönä on myös Maan-
puolustuskiltojen liitto. Tätä 
kautta myös tykistökiltojen 
kiltasisaret ovat välillisesti lii-
ton jäseniä. Liiton yhteistyö-
kumppaneita ovat Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys, Puo-
lustusvoimat, Vapaaehtoi-
nen pelastuspalvelu, Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK ja Kotitalouksien oma-
toimisen varautumisen toi-
mikunta (Kova-toimikunta). 
Holmlund toikin esiin, että 
ilman hyvää yhteistyötä yh-
teistyökumppaneiden kanssa 
liiton toiminta ei olisi mah-
dollista.

Holmlund kertoi, että 
Naisten Valmiusliiton alueel-
lisesta toiminnasta vastaa 11 
alueneuvottelukuntaa, jotka 
ovat aluetason yhteistyöeli-
miä. Alueneuvottelukunnat 
kartoittavat alueensa naisten 
koulutustarpeita ja suunnitte-
levat koulutuksen toteutusta.  
Lisäksi ne pyrkivät eri tavoin 

herättämään naisten kiinnos-
tuksen arjen turvallisuuteen 
liittyvään tietotaidon tarpeel-
lisuuteen. Liiton pääsihteerinä 
on toiminut elokuusta 2016 
alkaen Kaarina Suhonen.

Valtakunnalliset ja 
alueelliset NASTA 
-harjoitukset
Liitto on järjestänyt vuodes-
ta 1998 alkaen kaksi valta-
kunnallista NASTA-harjoi-
tusta vuoden aikana. Harjoi-
tusten vahvuus on noin 200-
550 osallistujaa. Lisäksi on 
alueellisia PikkuNASTA-har-
joituksia sekä MPK:n maan-
puolustuspiirien kanssa yh-
teistyössä järjestettäviä yksit-
täisiä kursseja. Holmlund toi-
kin esiin, että liitolla on aina 
kolme harjoitusta yhtä aikaan 
valmistelussa, joten toimintaa 
pyöritetään ns. kaiken aikaa 
ilman taukoja ja iso osa toi-
minnasta perustuu vapaaeh-
toisuuteen. Holmlund sanoi 
liiton koulutuksen olevan-
kin SOTVA:n rajapintaa se-
kä VARTU- eli varautumis- ja 
turvallisuuskoulutusta. Liiton 
koulutuksesta hän mainit-
si esimerkkeinä muun muas-
sa kurssit henkinen tuki, hen-
kinen kriisinkestävyys, johta-

Pohjankankaan Tykistökillan kevätkokous 
antoi tietoa myös NVL:n toiminnasta
SIRKKA OJALA

Porin raatihuoneen upea juhlasali täyttyi Pohjan-
kankaan Tykistökillan jäsenyhdistysten jäsenistä. 
Etualalla näyttötaululle katselee killan sihteeri 
Tuomas Rantala, joka toimi myös kokouksen 
sihteerinä.
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mistaidot, kyberturvallisuus, 
informaatiovaikuttaminen, 
arjen turvallisuus, kenttälää-
kintä, maastotaidot, selviyty-
minen sähköttä ja toiminta 
väkivaltaisessa ääritilanteessa. 

Holmlundin mukaan Suo-
mi on haasteellinen puolus-
tettava ja koko maata pitää 
puolustaa. Näin ollen kenen-
kään osaamista ja halua ei voi-
da jättää käyttämättä. Holm-
lund toi esiin, että naisilla on 
paljon voimavaroja ja osaa-
mista, jota voidaan käyttää 
muun muassa arjen turvalli-
suustilanteissa, normaaliolo-
jen häiriötilanteissa sekä krii-
si- ja poikkeusoloissa.

Koulutuksen lisäksi Nais-
ten Valmiusliitolla on tärkeä 
rooli myös edunvalvonnas-
sa, joka on konkretisoitunut 
muun muassa lausuntojen an-
tamiseen eduskuntaan. Vuon-
na 2018 lausunnot liittyivät 
käsittelyssä olevaan lakiin va-
paaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta.

Seuraava valtakunnallinen 
NASTA-harjoitus PIHLAJA 
2019 järjestetään syyskuussa 
Santahaminassa Lisää tietoa 
liitosta ja sen tarjoamasta kou-
lutuksesta löydät sivustolta
www.naistenvalmiusliitto.fi .  

Naisten Valmiusliitto ry:n puheenjohtaja Anne Holmlund kertoi ko-
kousesitelmässään kattavasti NVL:n toimintaperiaatteista ja naisille 
järjestettävästä monipuolisesta koulutuksesta.

Pohjankankaan Tykistökillan puheenjohtaja Kalevi Virtanen toimi 
kokouksen puheenjohtajana nuijien kokouksen napakasti läpi.

Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n kiltaveljet, killan puheenjohtaja Kimmo Tuomi, killan varapuheenjoh-
taja Esko Isohannu ja killan edellinen puheenjohtaja Pauli Huhtamaa seurasivat kokouksen kulkua tarkkaa-
vaisesti. Pääkillan vetovastuu siirtyykin vuoden 2020 alussa Kankaanpään Seudun Tykistökillalle.

  Carl Ludvig Engelin 
suunnittelema, vuonna 
1841 valmistunut 
raatihuone kuuluu 
Porin arvokkaimpiin 
rakennuksiin. Raken-
nus edustaa uusklas-
sismia ja se on yksi 
harvoista vuoden 1852 
suurpalosta säilyneistä 
rakennuksista. 
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SAMUEL FABRIN

Japanilaista tulivoimaa – 
150 mm raskas haupitsi Meiji-kaudelta

Museo Militarian Tykkihallis-
sa on tällä hetkellä 16 tykkiä. 
Erään raskaan haupitsin put-
kessa on jotain, mitä Suomen 
armeijan käyttämissä tykeissä 
usein ole totuttu näkemään: 
japanilaisia kirjoitusmerkkejä. 
Kyseessä on 150 mm japani-
lainen raskas haupitsi (150 H 
14 J). 

Japanista Venäjän 
kautta Suomeen
Keisari Meijin (syntymänimi 
Mutsuhito, 1852–1912) mu-
kaan nimetyllä Meiji-kaudella 
(1868–1912) Japani alkoi mo-
dernisoitua. Paljon länsimaista 
teknologiaa otettiin käyttöön 
niin armeijassa kuin muualla-
kin yhteiskunnassa. Kruppin 
lisenssillä vuonna 1905 val-
mistetut tykit saivat Japanissa 
tunnusnumerokseen 38 viitta-
uksena keisarin hallituskauden 
38. vuoteen. 

Haupitseja hankittiin myö-
hemmin Venäjälle, jossa tykki 
sai ilmeisesti ostovuoden mu-
kaan mallinimekseen 14. Ve-
näjän armeijan mukana tykke-
jä kulkeutui myös Suomeen. 
Japanissa tykkimalli oli käy-
tössä vuoteen 1942 asti. Mu-
seo Militariassa oleva haupitsi 
(N:o 44) on valmistettu Osa-
kan asetehtaassa vuonna 1909. 

Raskaasta 
Tykistörykmentistä 
suojeluskunnille
Helmikuussa 1918 japanilai-
sia haupitseja oli käytössä si-
sällissodassa punaisia tukeneil-
la venäläisillä ainakin Kirkko-
nummen taistelussa. Helsin-
gistä Huopalahden varastosta 
valkoiset saivat lopulta sota-
saaliikseen 12 haupitsia. Ja-
panilaisen tykki vastasi pitkäl-
ti Kruppin Saksan armeijalle 
valmistamaa 150 mm haupit-
sia (150 H 02), joita oli vuon-
na 1918 Saksan Itämeren Di-
visioonan mukana myös Suo-
messa. 

Itsenäisyyden alkuvuosina 
150 H 14 J -mallinimen saa-
neet haupitsit olivat Raskaan 
Tykistörykmentin käytössä. 
Kalustolle tehtiin jo vuoden 
1918 lopulla oma koulutus-
ohjesääntönsä Raskas Tykistö. 
Kouluutusohjesääntö valjasta-
mattomalla tykillä harjoittelua 
varten. Vihkosen yleinen osa 
oli tosin ”voimassa kaikkiin 
raskaisiin tykkeihin nähden”. 
Tykkimiehiä ohjeistettiin välil-
lä varsin eloisinkin sanankään-
tein: ”Tehtävät on suoritettava 
vapaalla ryhdillä. Liikkeiden 
pitää olla vilkkaat, erikoisten 
orjallisten askeleiden ja ottei-
den opettaminen on kielletty.” 

Raskaan Tykistörykmentin 
runkokalustona olleet haupit-
sit kuitenkin vanhenivat nope-
asti. Ampumatarvikkeitakaan 
ei ollut kovin paljon. Tykit va-
rastoitiin, mutta 1930-luvulla 

neljä tykkiä luovutettiin suoje-
luskuntapattereiden käyttöön 
Pietarsaareen ja Kruunupyy-
hyn. 

Sotakalustosta 
muistomerkiksi
Talvisodan sytyttyä Vaasassa 
perustettu Raskas Patteristo 
2 sai kalustokseen 12 japani-
laista haupitsia. Tykkimallilla 
ehdittiin ampua sodan aika-
na noin 4500 laukausta, en-
nen kuin yksitoista haupitsia 
menetettiin helmikuussa 1940 
Summan läpimurron yhtey-
dessä. Yksi Viipurissa korjatta-
vana ollut tykki säästyi. Tämä 
tykki on esillä Museo Milita-
riassa. 

Talvisodassa menetetyis-
tä tykeistä saatiin yksi takai-
sin jatkosodan alkuvaiheessa, 
kun Perkjärvellä ollut puna-
armeijan asevarasto vallattiin. 

TEKNISIÄ TIETOJA

Kaliiperi: 149,1 mm
Putkipituus: 1800 mm, 12 kal
Ammuspaino: 43 kg
Lähtönopeus: 325 m/s
Kantama: 7,2 km
Korkeasuuntausalue: -5–+43°
Sivusuuntausalue: ± 2,5 °
Tuliasemapaino: 2030 kg

Museo
esineet 
kertovat 

OSA 35

Tästä tykistä lienee tullut yksi 
sodan ajan kuvatuimmista ty-
keistä, sillä se vietiin Äänislin-
naan (Petroskoihin) ja nostet-
tiin poistetun Leninin patsaan 
jalustalle. Tykistä tuli suosittu 
kuvauskohde, joka on tallen-
tunut monen veteraanin valo-
kuva-albumeihin. Laukauksia 
japanilaisella 150 mm haupit-
silla ei jatkosodan aikana tiet-
tävästi ammuttu.

 
Lähteitä
Unto Partanen: Tykistömuseon 78 
tykkiä. Tykkimiehet ry 1988.
Jyri Paulaharju: Itsenäisen Suomen 
kenttätykit 1918–1995. Sotamuse-
on julkaisuja 1/1996.
Raskas tykistö. Kouluutusoh-
jesääntö valjastamattomalla 
tykillä harjoittelua varten. 15 cm. 
japanilainen haubitsi. Joulukuulla 
1918. Viipurissa 1919, Karjalan 
Kirjapaino O.Y.
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä.
Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 18.8.2019 
oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluetteloon tule-
vat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, se voi johtua 
siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi jäsenrekiste-
ristä tai että kiltasi ei ole lähettänyt vuoden 2019 merkkipäivä-
luetteloa lehden toimitukselle.

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. 9-15, muulloin tilauksesta

Lounas noutopöydästä arkisin klo 11-14

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kilta-
veljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäi-
viään kesä- syyskuussa 2019.

25.6. Muinonen Timo Helsinki  75v
5.7. Lemmetty Markku Helsinki 70 v
8.7. Rikkonen Heikki Kuusankoski 60 v
10.7. Ahokas Eero Kirkkonummi 60 v
11.7. Sutinen Kari Kajaani 65 v
12.7. Kela Seppo Oulu 70 v
13.7. Ollaranta Jaakko Espoo 85 v
17.7. Saarivirta Pekka Pori 70 v
18.7. Kuparinen Marjatta Sastamala 60 v
18.7. Rantala Jorma Kankaanpää 70 v
20.7. Simola Seppo Helsinki 60 v
20.7. Tiihonen Seppo Mikkeli 75 v
26.7. Nenonen Jaakko Ruokolahti 70 v
27.7. Vuorinen Tauno Riihimäki 95 v
1.8. Viitanen Eero Anjalankoski 60 v
3.8. Ahvenainen Pauli Espoo 75 v
3.8. Mattila Veikko Lahti 60 v
6.8. Koristo Risto Piikkiö 70 v
11.8. Saarijoki Jarkko Ruutana 50 v
14.8. Kuusela Anssi Helsinki 80 v
16.8. Mäkipää Heikki Hernesmaa 70 v
17.8. Lassila Kyösti Hämeenlinna 75 v
28.8. Harju Erkki-Sakari Vantaa 75 v
28.8. Tarkkonen Petteri Kauniainen 60 v
29.8. Hohti Keijo Kätkäsuvanto 80 v
31.8. Sankala Jari Turkhauta  60 v
1.9. Mustonen Sakari Tampere 70 v
2.9. Kankaanranta Olli Kankaanpää 80 v
3.9. Mäkelä Pentti Helsinki 90 v
4.9. Seppänen Kari Vantaa 60 v
6.9. Kylliäinen Asko Tampere 80 v
7.9. Jukkara Pasi Espoo 50 v
7.9. Lakkinen Keijo Sastamala 70 v
8.9. Kurunlahti Esa-Pekka Ruukki 50 v
9.9. Bäckman Jorma Sastamala 80 v
9.9. Kivelä Seppo Kankaanpää 75 v
11.9. Pyysalo Kyösti Vantaa 75 v
22.9. Torkkel Raimo Oulu 75 v
22.9. Veräväinen Matti Lammi 75 v
25.9. Majuri Pekka Helsinki 70 v
28.9. Kaipainen Kalevi Riihimäki 95 v
30.9. Piittala Reino Kankaanpää 70 v
30.9. Toveri Rai mo Helsinki 80 v
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Paljon julkisuutta saanut uusi 
asejärjestelmä K9 eli virallisel-
ta nimeltään RASKAS PANS-
SARIHAUPITSI K9 ”Mou-
kari” oli saanut ennätysmää-
rän reserviläisiä seuraamaan 
Tykistökoulun ampumaleiriä. 
Eri maanpuolustusjärjestöjen 
jäsenet olivat liikkeellä use-
an linja-auton voimin – eni-
ten luonnollisesti tykkimiehiä, 
reilusti yli 80 henkilöä. Muka-
na oli muun muassa Jääkäri-
tykistön Killan, Kankaanpään 
Sedun Tykistökillan, Etelä-
Pohjanmaan Tykistökillan, 
Vammalan Seudun Tykistökil-
lan ja Riihimäen Seudun Ty-
kistökillan kiltalaisia.

Uuden K9 Moukari -pans-
sarihaupitsin varusmieskou-
lutus alkaa Jääkäritykistöryk-
mentissä kesän jälkeen. Vie-
raat pääsivät katsomaan kanta-
henkilökunnan voimin suori-
tettavia viimeisiä valmisteluja. 
Tällä kertaa menossa olivat sa-
vumittaukset, joissa tutkitaan 
ammunnasta vaunun sisään 
imeytyvän ruudinsavun pitoi-

suuksia. Valitettavasti suurel-
le joukolle ei riittänyt kuulo-
suojaimia, joten ammuntaa oli 
pakko seurata totuttua kauem-
paa. Parempia tilaisuuksia tu-
lee varmasti myöhemmin.

Vierailun aluksi Tykistö-
koulun johtaja everstiluut-
nantti Petri Haataja selvit-
ti leirin sekä tykistökadettien 
koulutuksen yleistä kulkua. 
Suomalaista tykistöupseeria 
pidetään maailmalla erittäin 
ammattitaitoisena ja osaamis-
tasoa korkeana. Kansainväli-
siin vertailuihin on ollut run-
saasti mahdollisuuksia yhtei-
sissä harjoituksissa niin koti-
maan kun muullakin kama-
ralla sekä myös erilaisten ulko-
mailta suoritettujen hankinto-
jen yhteydessä. 

Syksyllä sotatieteiden kan-
didaateiksi valmistuvat kade-
tit ovat aloittaneet opinnot 
Maanpuolustuskorkeakoulus-
sa kolme vuotta sitten. Kaik-
kien korkeakoulujen tapaan 
kuuluu opintoihin teoriapai-
noteinen osuus Santahami-

nan Kadettikoululla, jossa 
päntätään matematiikan sekä 
valtio-opin kaltaisia yleisiä ai-
neita sekä muun muassa joh-
tamista ja taktiikkaa. Komp-
paniatason jalkaväkitaktiik-
kaa ovat kadetit opiskelleen 
vuoden verran myös Maaso-
takoulun Lappeenrannan toi-
mipisteessä. Viimeinen vuosi 
vietetään aselajikoulussa ja se 
huipentuu isoihin harjoituk-
siin, kuten tänään päättynee-
seen Tykistökoulun ampuma-
leiriin.

Harjoittelu 
vaatii mittavan 

”orkesterin”
Sotilasjohtaminen, äärim-

millään ihmisten johtaminen 
sodassa, on asia, jota ei opita 
vain luokkahuoneissa tai tut-
kielmia laatimalla. Siksi on 
harjaannuttava johtamaan oi-
keita joukkoja sodanajan ko-
koonpanoissa. Ei tietenkään 
ainoastaan sotaa varten vaan 

myös monenlaisiin rauhan-
ajan kouluttajatehtäviin. Pal-
velusturvallisuuden takaavat 
varomääräyspumaskat on va-
rusmiehiä ja reserviläisiä kou-
luttavan upseerin osattava 
kannesta kanteen.

Joskus tämä harjoittelu vaa-
tiikin todella mittavan ”orkes-
terin”, jonka johtamista tu-
levat upseerit harjoittelevat. 
Tässä tapauksessa mukana oli 
noin 1500 sotilasta, joista yli 
200 kuului kantahenkilökun-
taan, loput olivat varusmiehiä. 
Ajoneuvoja oli yli 300, tykke-
jä ja raketinheittimiä lähes 30, 
joista tosin kaikki eivät ko-
villa ampuneet. Tämä panos-
tus vaadittiin, jotta kahdeksan 
valmistuvaa kadettia sekä yksi 
aliupseeri saavat parhaan mah-
dollisen koulutuksen tuleviin 
tehtäviinsä. Maavoimien mu-
kaan tosin harjoitukseen osal-
listui myös 16 tulevina vuosi-
na valmistuvaa kadettia. Tä-
män ”intensiiviviikon” kou-
lutuksen voi laskea maksavan 
enemmän kuin kouluttaisi vii-

Kiltavierailu Tykistökoulun kevään harjoitukseen
ARTO OJANEN

K9 MOUKARI valmistautuu ampumaan seuraavan koelaukauksensa. Kuvat: Sirkka Ojala.
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kon samaa määrää hävittäjä-
lentäjiä.

1500 sotilasta eivät vietä 
vappuviikkoa Pohjankankaan 
ampumakentällä pelkästään 
kadettien vuoksi, vaan samalla 
kaikki sotilaat voivat harjoitella 
omia tehtäviään. Vieraat saivat 
tutustua Porin prikaatin aliup-
seerioppilaiden muodostamaan 
tulipatteriin. Koulun ensim-
mäinen vaihe on melkein taka-
na ja nyt odotettiin ensi viikon 
RUK-valintoja. 122 H63 -hau-
pitsilla ampuminen sujui jo 
erinomaisesti, mutta sen sijaan 
nopeassa tuliasemasta lähdössä 
havaitsi vielä ”kehitettävää”. Se 
ei ole ihme, sillä näiden varus-
miesten palvelus ei ole ehtinyt 
vielä puolivälinkään.

Vierailun tavanomaises-
ta poikkeava oli osuus silmä-
ys huollon toimintaan. Varus-
miehelle ja reserviläisellehän 

harjoitusten huolto näyttäy-
tyy lähinnä ajallaan lämpimä-
nä saapuvana ruoka-annokse-
na. Todellisuudessa ovat teh-
tävät tietysti moninaisemmat, 
sillä myös huoltoyksiköt tuot-
tavat joukkoja sodanajan tar-
peisiin. Nyt oli mahdollisuus 
tutustua ajoneuvojen kenttä-
korjaustoimintaan. Lyhyt pal-
veluaikamme ei anna mahdol-
lisuuksia kouluttaa varusmie-
hiä aivan nollatasosta lähtien, 
vaan tehtäviin on valikoitu lä-
hinnä ammattikoulutuksen 
saaneita nuoria, jotka samalla 
voivat harjaantua omaan tule-
vaan ammattiinsa.  

Jääkäritykistön Killan puheenjohtaja Ilkka Vahtokari ja Pekka Ahonen 
saivat Jääkäritykistörykmentin komentaja, everstiluutnantti Aku Anti-
kaiselta kotimatkalla maisteltavaksi varusmiesten harjoitusmuonaa. 
Pussissa oleviin pasta-aineksiin lisätään vain kuuma vesi, sekoitetaan 
ja lounas on valmiina nautittavaksi.

Jännitystä ja suuren urheilujuhlan tuntua oli ilmassa, kun vierailijat pääsivät Jääkäritykistön asemiin katsomaan K9 MOUKARIN ammuntaa. 
Vieraita vastaanottamassa oli rykmentin komentaja, everstiluutnantti Aku Antikainen.

  Vierailijat pääsivät tutustu-
maan myös kadettien johtaman 
tulipatterin toimintaan. Ammuntaa 
harjoiteltiin tykeillä 22H63. Kevään 
harjoitukseen osallistui kaikkiaan 
207 henkilökuntaan kuuluvaa, 24 
kadettia ja 1230 varusmiestä.
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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

Augustin Ehrensvärd (1710–1772)

Viaporin (Suomenlinnan) linnoi  amisen johtanut Augus  n Ehrensvärd (1710–1772) on 
tu  u kaikille historiaamme tunteville. Hän toimi kuitenkin huoma  avas   pidempään 
erilaisissa tykistötehtävissä kuin linnoi  ajana. 

Augustin Ehrensvärd oli toi-
sen polven tykkimies, sillä hä-
nen isänsä Johan Jacob Eh-
rensvärd oli tykistöupseeri, 
joka osallistui suureen Poh-
jan sotaan. Vanhempi Ehrens-
värd tunnettiin myös taitavana 
piirtäjänä. Nämä ominaisuu-
det periytyivät suvussa, koska 
Augustinista tuli mestarillinen 
piirtäjä ja siveltimen käyttäjä. 
Tätä oli myös Augustinin poi-
ka Carl August Ehrensvärd, 
joka sotilasuran lisäksi oli 
kuuluisa piirtäjä, taitelija sekä 
kirjailija. Ruotsissa linnoitta-
ja Augustin Ehrensvärd tun-
netaankin ainoastaan taiteilija 
Carl Ehrensvärdin isänä.

Augustin Ehrensvärd syn-
tyi Fulerön säteritilalla lähellä 
Västeråsia todellisen tykistö-
perheeseen.

Isä palveli tykistökaptee-
nin virassa ja äiti taas kuului 
Mannerheim-sukuun. Hänen 
veljensä oli Ruotsin tykistön 
suuri uudistaja 1700-luvun 
alussa, Carl Cronstedt, jo-
ka myöhemmin auttoi nuor-
ta Ehrensvärdiä hänen uransa 
alkuvaiheissa. Nepotismista eli 
sukulaisten suosimisesta ei ol-
lut kyse, sillä nuori Augustin 
Ehrensvärd osoittautui moni-
lahjakkuudeksi, jollaisia pie-
nessä Ruotsissa ei ollut liikaa.

Augustin Ehrensvärd kir-
joittautui Ruotsin tykistöön 
16-vuotiaana, mutta jo kah-
den vuoden kuluttua hänet 
komennettiin täydellä palkalla 
opiskelijaksi Uppsalan yliopis-
toon. Tämä oli tarpeen, sillä 
1700-luvun valistuksen aika-

na tykistön ammunnassa sekä 
tykkien valmistuksessa siirryt-
tiin vähitellen tykkimestarien 
sormituntuma- sekä perinne-
tietoudesta fysiikan lakien sekä 
matematiikan sääntöjen avulla 
laskettuihin arvoihin. Mitään 
koulutusta tykistöupseereille 
ei Ruotsissa vielä ollut.

Ehrensvärdin opettajina toi-
mi useita merkittäviä tiedemie-
hiä, muun muassa Anders Cel-
sius. Tykkijunkkariksi nimi-
tys tuli 21 vuoden iässä, mutta 
opinnot jatkuivat eri opettajien 
johdolla aina luutnantiksi ni-
mittämiseen asti. Tämä tapah-
tui vuonna 1734, jolloin Eh-
rensvärd oli 24-vuotias.

Ruotsin parhaiten koulu-
tettua tykkimiestä ei pantu 
lainkaan joukko-osastopalve-
lukseen vaan hänet lähetettiin 
kahden vuoden opintomatkal-
le Ranskaan ja Englantiin. Hä-
nelle esiteltiin näiden liitto-
laismaiden tykistöä, koulutus-
ta sekä varikoita. Joka kuukau-
si tuli lähettää seikkaperäinen 
raportti kuriiripostilla Tukhol-
maan. Ehrensvärd pystyi hy-
vän muistinsa sekä piirtotaito-
jensa avulla saamaan Ruotsiin 
paljon enemmän tietoja kuin 
sanallisesti olisi mahdollista. 
Tykistön lisäksi hän perehtyi 
myös aseiden sekä ruudin val-
mistukseen.

Ehrensvärd palasi opinto-
matkalta vuonna 1736 ja hä-
nen monin korkeatasoisin 
piirroksin varustetut raport-
tinsa herättivät suurta huomi-
ota Ruotsin armeijassa. Niin-
pä Ehrensvärd nimitettiinkin 

seuraavana vuonna aloittaneen 
tykistöupseerikoulun ensim-
mäiseksi johtajaksi. Tätä vir-
kaa hän hoiti aina vuoteen 
1746 asti. Ehrensvärd opetti 
itse tykistöopin, ballistiikan, 
kartanpiirtämisen sekä muut 
tärkeät ammattiaineet. Alem-
mat upseerit hoitivat perus-
opintojen ohjauksen.

Ehrensvärdin ollessa vuon-
na 1741 uppoutuneena kou-
lunsa opetukseen sai hän kii-
reellisen käskyn liittyä ylipääl-
likkö Charles Lewenhauptin 
mukaan sotaretkelle Suomeen. 
Hattujen sota oli alkanut. 

Taisteluihin Ehrensvärd ei 
ensimmäisenä vuonna ehtinyt 
vaan aika kului pääasiassa lai-
minlyödyn tykistön taistelu-
kuntoon saattamisessa. Tyk-
kimiehistöä oli noin 500 soti-
lasta, ja tykkikalusto oli 3- ja 
6-naulaisia tykkejä eli keveim-
piä, joita Ruotsissa oli käytös-
sä. Tämä johtui Suomen ka-
peista ja mutkaisista sekä mä-
kisisistä teistä, jotka eivät sal-
lineet raskaampien kanuu-
noiden kuljettamista mukaan 
taisteluihin.

Talvella ei taisteluja käy-
ty, mutta seuraavana keväänä 
venäläiset käynnistivät hyök-
käyksen Suomeen Viipuris-
ta käsin. Hamina menetettiin 
nopeasti, ja vihollinen eteni 
rantatietä pitkin aina Helsin-
gin edustalle asti. Siellä sijait-
si toinen päävarastoista, jonka 
menettäminen heikentäisi rat-
kaisevasti Ruotsin kykyä puo-
lustaa Suomea. Ehrensvärd 
komensi tykistöä, joka oli si-

joitettu Vantaanjoen rannal-
le nykyiseen Tuomarinkylään. 
Patteri tulitti tehokkaasti vi-
hollista mutta ei kyennyt es-
tämään venäläisten tunkeutu-
mista kaupunkiin Vanhankau-
pungin kautta. Näin menetet-
tiin yhteys varastoihin sekä sa-
tamaan. Vastahyökkäys pitkin 
Vantaanjoen rantaa ei muutta-
nut tilannetta, ja näin taistelu 
oli menetetty. 

Helsingin menetyksen jäl-
keen miehistö vähitellen kato-
si palveluksesta huolehtimaan 
perheistään. Myös upseerit 
hankkiutuivat joukolla Tuk-
holmaan valvomaan etujaan. 
Ehrensvärd oli tosin komen-
nettu Hankoniemen kaut-
ta pääkaupunkiin jo taistelun 
Helsingistä vielä ollessa käyn-
nissä.

Ruotsi oli vaarassa menet-
tää koko Suomen, joten ei 
jäänyt muuta mahdollisuutta 
kuin suostua Turun rauhaan, 
jossa itäraja siirtyi Kymijoelle.

Hattujen sota teki suuren 
vaikutuksen Augustin Ehrens-
värdiin. Hän kirjoitti muistioi-
ta ja selvitti kirjeissään, kuinka 
Suomea tulisi jatkossa puolus-
taa ja mitkä asiat olivat pet-
täneet käydyn sodan puolus-

Augustin Ehrensvärd.
Kuva: Wikipedia. 
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Ajoneuvotykit

Kiinalainen Norinco markkinoi 
uutta 155 mm SH-15-kuorma-
autotykkiään kansainvälisille 
markkinoille. Aseen jousitus 
voidaan lukita paremman 
vakavuuden saavuttamiseksi 
ammunnan aikana, jolloin myös 
takakulmiin maahan lasketaan 
lapiomaiset tukijalat. Putken 
pituus on 52 kaliiperia ja sen 
suuntausala on 25 astetta kum-
mallekin sivulle. Aseella voidaan 
ampua myös yläkulmilla ja myös 
NATO-standardoituja ammuk-
sia. (https://www.janes.com/
article/87046/norinco-marketing-
sh-15-155-mm-artillery-system-
for-export)

 
SH-15 ampumakunnossa. 
Lähde yllä.

Eteläafrikkalainen Denel on 
markkinoimassa T5-52-kuorma-
autotykkiään nimeämättömälle 
aasialaiselle valtiolle. Neuvotte-
lut kyseisen maan kanssa ovat 
käynnissä ja myös muuta maat 
ovat osoittaneet kiinnostusta. 
Asetta on jokin aika sitten tes-
tattu Pakistanissa. Etelä-Afrikka 
ei vielä ole hankkinut kyseisiä 
aseita mutta saattaa hankkia 
niitä patterin vuonna 2020 tai 
2021. (https://www.janes.com/ar-
ticle/87397/denel-looking-for-t5-
52-howitzer-sale-in-asia)

 
Denelin T5-52 tulitoiminnassa. 
Lähde yllä.

Yhdysvaltain armeija on 
tehnyt BAE Systemsin kans-
sa M109-kalustoa koskevan 
huoltosopimuksen, joka ulottuu 
21.1.2025 asti. Sopimuksen 
arvo on 474 MUSD. Sopimus 
kattaa koko logistisen tuen 
korjauksista ohjelmistopäivityk-
siin ja varastointihuoltoihin asti. 
(https://defence-blog.com/army/
bae-systems-receives-474m-
contract-for-m109-artillery-sys-
tem-support.html)

tustaisteluissa. Armeijan pää-
varastojen sijoittaminen Hä-
meenlinnaan oli ollut epäon-
nistunut ratkaisu. Sieltä niitä 
oli maitse vaikea täydentää ja 
kuljettaa materiaalia joukoil-
le. Venäläisten edetessä ran-
tatietä oli samaa tahtia vieres-
sä seurannut materiaalia kul-
jettanut kaleerilaivasto, jonka 
liikkeet olivat tuulista riippu-
mattomia. Näinhän Venäjä oli 
vallannut Suomen kertaalleen 
jo 30 vuotta aikaisemmin ison 
vihan aikana, mutta vasta Eh-
rensvärdin kirjoitusten jälkeen 
asiaan Ruotsissa todella pa-
neuduttiin. Säädyt päättivät 
valtiopäivillä, että Suomeen 
rakennetaan kaksi linnoitusta: 
toinen rajalle Loviisaan ja toi-
nen Helsingin edustan saarille. 
Edellinen ei koskaan valmistu-
nut, mutta Helsingin edustan 
Viaporin rakennustyöt Eh-
rensvärd sai johtaakseen. Tar-
koituksena ei ollut pelkästään 
Suomen puolustaminen vaan 
samat opit soveltuivat myös 
menetettyjen alueiden takai-
sinvaltaamiseen. Venäläisiltä 
kopioitiin myös tehokas saa-
ristolaivasto, jonka luominen 
kuului myös Ehrensvärdin 
aloitteisiin.

Sodan jälkeen Ehrensvärd 
kehitti tykistölle useita uusia 
tykkityyppejä sekä lavetteja. 
Hän sai myös komentajatehtä-
viä, mutta ei ehtinyt niitä juu-
ri hoitaa, sillä Ehrensvärd kuu-
lui hattupuolueen edustajana 
valtiopäiville. Vuonna 1949 

hän sai alle 40-vuotiaana ni-
mityksen Ruotsin koko tykis-
tön johtoon. Seuraavalla vuo-
sikymmenellä käynnistyi Vi-
aporin rakentaminen, jolloin 
Ehrensvärd muutti Suomeen.

Viaporin rakentaminen 
keskeytyi Ehrensvärdin suu-
reksi harmiksi, kun Ruotsi 
joutui mukaan Pommerin so-
taan. Linnoitukset olivat vas-
ta puolivalmiita, kun työt lo-
petettiin ja joukot laivattiin 
Saksaan. Ehrensvärd nimitet-
tiin kenraalimajurina Ruot-
sin joukkojen tykistöpäälli-
köksi. Tämä taistelu nouse-
vaa eurooppalaista suurvaltaa 
Preussia vastaan muistetaan 
perunasta, jota sodasta palaa-
vat miehet toivat mukanaan 
maahamme. Sota sujui Ruot-
silta kehnosti, mutta kenttä-
tykistö täytti hyvin tehtävän-
sä. Niinpä sodan jatkuessa sai 
Ehrensvärd nimityksen ken-
raaliluutnantiksi ja johtoonsa 
koko Pommerin sotajoukon. 
Maasto siellä oli paljolti met-
sän sekä pensaiden peittämää 
kuten Suomessakin. Ehrens-
värd painotti kevyitä joukkoja, 
siis jääkäreiden ja kevytaseisen 
ratsuväen, rakuunoiden käyt-
töä liikkuvissa sotatoimissa. 
Yrjö Maunu Sprengporten, 
myöhempi kevyiden joukko-
jen muodostaman Savon pri-
kaatin komentaja kirjoittikin:

”Ehrensvärd kehitti armei-
jalle uuden tavan käydä so-
taa kevyiden joukkojen avulla. 
Niiden laatu oli ratkaisevasti 

vihollisen vastaavia joukkoja 
parempi ja liikkuvuus ratkaisi 
monet taistelut.”

Ehrensvärdiä syytettiin kui-
tenkin passiivisesta johtami-
sesta eikä sotatoimissa saavu-
tettu ratkaisua. Ruotsi pääsi 
lopulta irti sodasta, ja Ehrens-
värd palasi jatkamaan linnoi-
tustöitä Suomeen. Pian kui-
tenkin politiikassa suhdan-
teet kääntyivät myssypuolueen 
päästyä valtaan. Ehrensvärd 
vapautettiin kaikista tehtävis-
tään ja hän palasi Ruotsiin. 
Vuodet kuluivat tutkimus-
työn parissa, josta hän julkai-
si useita tutkielmia sotatietei-
den alalta.

Hatut palasivat vielä val-
taan ja Ehrensvärd sai ylennyk-
sen sotamarsalkaksi ja Ruotsin 
Suomeen sijoitettujen joukko-
jen ylipäälliköksi. Hän oli kui-
tenkin silloin jo sairas ja kuo-
li vuonna 1772 Suomessa. Jos 
kuolema olisi kohdannut Eh-
rensvärdin Ruotsissa, olisi hä-
net luultavasti haudattu Rid-
darholmenin kirkkoon juhlal-
lisin menoin. Nyt kuitenkin 
seurasi omituinen näytelmä. 
Hänet päätettiin haudata Vi-
aporiin mutta hautamuisto-
merkkiä ei alettukaan valmis-
taa. Koko asia tuntui jo mel-
kein unohtuneen, kun uutta 
sotaa Venäjää vastaan lietso-
va kuningas Kustaa III nos-
ti Ehrensvärdin julkisuuteen 
Ruotsin suureksi sankariksi. 
Kuuluisa kuvanveistäjä Tobias 
Sergel, Ehrensvärdin pitkäai-
kainen ystävä, sai tehtäväkseen 
veistää suurellisen hautamuis-
tomerkin Viaporiin. Ehrens-
värdille pidettiin suuret val-
tiolliset hautajaiset kuninkaan 
läsnä ollessa.  Mitä nyt aino-
astaan runsaat viisitoistavuotta 
myöhässä!

Komea hautamuistomerk-
ki säilyi läpi 110-vuotisen ve-
näläiskauden. Viaporista löy-
tyy myös Ehrensvärd-museo, 
jossa tosin ei ole ainuttakaan 
Ehrensvärdille varmasti kuu-
lunutta esinettä. Siellä saa 
kuitenkin hyvän kuvan täs-
tä 1700-luvun jälkipuoliskon 
ajanjaksosta Viaporissa sekä 
edellä jo mainitusta saaristo-
laivastosta.  

Augustin  Ehrensvärdin hauta Suomenlinnassa. Taustalla vanha komen-
dantintalo, nykyinen Ehrensvärd-museo. Kuva: Wikipedia.
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Maaliskuun 15. päivä Jääkä-
ritykistörykmentissä vaalittiin 
jälleen rykmentin kunniakkai-
ta perinteitä, joista vanhim-
mat pohjautuvat Kuninkaalli-
sen Preussin Jääkäripataljoona 
27:n kenttätykistöön.

Päivä alkoi rykmentin lip-
pukentällä rykmentin komen-
taja, everstiluutnantti Aku An-
tikaisen suorittamalla joukko-
jen katselmuksella, jonka aika-
na muutamat rykmentissä pal-
velevat saivat myös kokea ta-
vallista mieleenpainuvamman 
hetken, kun heidän arvomerk-
kinsä vaihtuivat korkeampiin 

Panssariprikaatin komentajan, 
eversti Kari Nisulan toimes-
ta. Paraatikatselmuksen jäl-
keen oli ohimarssin aika. Tällä 
kertaa ohimarssilla nähtiin vä-
hemmän rykmentin kalustoa 
kun aiemmin, sillä osa Pans-
sariprikaatin joukoista osallis-
tui samaan aikaan Norrbot-
tenissa järjestettyyn Ruotsin 
Maavoimien Northern Wind 
2019 -harjoitukseen. Kutsu-
vieraat pääsivät kuitenkin ihai-
lemaan myös rykmentin uutta 
koulutuskalustoa, kun panssa-
rihaupitsi K9 Moukari jyris-
ti kutsuvieraiden ja ohimars-

SIRKKA OJALA

Jääkäritykistörykmentissä vietettiin 
103-vuotisperinnepäivää

Rykmentin joukot ohimarssilla. Jääkäritykistörykmentin perinnepäivä pohjautuu 17.3.1916 Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27 haupit-
sijaoksen perustamiseen. Juhlapäivän musiikista vastasi Puolustusvoimien varusmiessoittokunta.

sin vastaanottajien ohi pitkin 
Tykkitietä. Ohimarssia johti 
rykmenttiupseerina palveleva, 
majuri Juuso Welin.

Johtamisjärjestelmä-
komppania sai lipun
Juhlapäivä jatkui poikkeuk-
sellisella ohjelmalla, sillä Vaa-
kunasalissa kopautettiin yh-
deksän naulaa Johtamisjärjes-
telmäkomppanian kauniiseen, 
viestiaselajin violettia väriä 
kantavaan lippuun. Naulausti-
laisuudessa yksikön päällikkö, 
kapteeni Antero Saramies ker-
toi yksikön historiasta ja esit-

teli lipun. Yksikön lipun on 
suunnitellut puolustusvoimien 
heraldikko ja se pohjautuu 2. 
Erilliselle Viestikomppanialle 
suunniteltuun lippuun vuodel-
ta 1958. Yksikkö päätti lipun 
neljästä eri vaihtoehdosta. 

Lipun pohjaväri on viestin 
violetti, ja keltaisella keskellä on 
lankapuhelimen kuuloke, jon-
ka päällä on kaksiteräinen suo-
ra lyömämiekka sekä kaksi ris-
tikkäin olevaa kaksikärkistä sa-
lamaa, kaikki keltaisia.  Lipun 
kärkeä koristaa nelipäinen nuo-
liristi, joka on myös Puolustus-
voimien johtamisjärjestelmäkes-
kuksen tunnus.  Kapteeni Sara-
mies totesikin lipun näin edus-
tavan hyvin perinteitä sekä sen 
myös käskevän yksikölle sen 
pääpainon sekä velvoitteen, mitä 
tulevaisuudessa yksikkö tuottaa.

Johtamisjärjestelmäkomppanian pääl-
likkö, kapteeni Antero Saramies kertoi 
puheessaan yksikön historiasta.

  Juhlapuheen päiväjuhlassa piti evers-
tiluutnantti Simo Hautala, joka johtaa 
nykyisin Panssarimuseota rautaisella 
mutta modernilla otteella.
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TYKKIMIEHEN KYMPPI
Kysymykset laati 
Ilkka Vahtokari.

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

1. Mikä Suomen linnoista antautui taisteluitta Suomen 
sodassa 3.5 1808 venäläisille?
a Viipurin linna   b Viaporin linnoitus   c Hämeen linna

2. Milloin tykistössä luovuttiin mustaruudista ja siirryt-
tiin käyttämään savutonta ruutia?
a 1790-luvulla   b 1850-luvulla   c 1890-luvulla

3. Suomen armeijan riveissä palveli kaikkiaan 1436 
Saksassa vuosina 1915–1918 sotilaskoulutuksen 
saanutta jääkäriä. Heistä sai surmansa eri sodissa 
yhteensä 211. Kuinka monta heistä kuoli jatkosodas-
sa?   a 21   b 32   c 55

4. Missä tehtävässä everstiluutnantti V. P. Nenonen toi-
mi maaliskuussa 1917, kun Venäjällä syttyi vallanku-
mous?   a Pietarissa Pääpolygonilla tutkijana   
b Tykistörykmentin komentajana Tallinnassa   
c Asehankinta-matkalla Norjassa

5.  Minkä niminen tykistöjoukko siirtyi Lappeenrannasta 
Hämeenlinnaan syksyllä 1918?
a Jääkäripatteristo   b Jääkäritykistörykmentti   
c Vuoristotykistöpatteristo

6. Minkä Tykistökoulun kurssimerkki 
oheinen merkki on?
a Pietarsaaren (1918)
b Lappeenrannan (1918–1926)  
c Vaasan (1942–1944)

7. Talvisodassa Suomen tykistön keskimääräinen kulu-
tus sotakuukautta kohden oli n. 162 000 kranaattia. 
Paljonko vastaava ammuskulutus oli jatkosodassa?
a 103 200 kranaattia   b 110 000 kranaattia   
c 142 000 kranaattia

8. Milloin aloitettiin Rovajärven majoitusalueiden raken-
nustyöt (ns. rakennusleirit)?  
a kesällä 1952   b kesällä 1959   c talvella 1962 

9. Missä samassa tehtävässä seuraavat henkilöt ovat 
uransa aikana toimineet: evl Vesa Leppämäki, maj 
Kari Höglund ja maj Matti Käpylä?
a Koeampumalaitoksen johtajina   b Mittauspatteriston 
komentajina   c Kadettikurssin johtajina

10. Tykistökoulun organisaatioon muodostettiin 1.4.1993 
tutkimus- ja kehittämisosasto. Kuka oli sen ensim-
mäinen johtaja?   a maj Tero Luukkonen   
b maj Heikki Roitto  c maj Matti Sandelin

    Viestitarkastaja Eero Valkola kopautti lippuun naulan 
numero kaksi. Naulauksen johti majuri Juuso Welin.

   Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisula ja evers-
tiluutnantti Aku Antikainen ylensivät juhlapäivänä rykmentissä 
palvelevia.

  Juhlapäivän ohimarssilla nähtiin myös K9 MOUKARI, jonka 
joukkokulutus alkaa Jääkäritykistörykmentissä syksyllä 2019. Ohi-
marssin vastaanottivat rykmentin komentaja, everstiluutnantti Aku 
Antikainen ja Panssariprikaatin komentaja, eversti Kari Nisula.

Lipunnaulauksen jälkeen 
siirryttiin päiväjuhlaan Varus-
kuntaravintola Rubeniin. En-
nen maittavaa juhlalounasta 
palkittiin ansioitunutta ryk-
mentin henkilökuntaa ja varus-
miehiä. Paikalla palkitsemisia 
jakamassa olivat myös tykistön 
tarkastaja eversti, Pertti Hol-
ma sekä viestitarkastaja, eversti 
Eero Valkola. Lisäksi paikalla 
palkitsemassa olivat muun mu-
assa Jääkäritykistön Kilta, Rii-
himäen Seudun Tykistökilta ja 
Lahden Seudun Tykistökilta. 

Juhlapuheen piti entinen 
rykmentin komentaja, evers-
tiluutnantti Simo Hautala, 
joka toimii nykyisin Panssari-
museon johtajana. Hautala toi 
puheessaan esiin muun muas-
sa tykistön pitkän perinteet, 
Suomen tykistön isän tykis-
tönkenraali Nenosen ja pans-
sarijoukkojen pitkän ja kunni-
akkaan jo satavuotisen histo-
rian. Juhlan upeasta musiikis-
ta vastasivat Puolustusvoimien 
varusmiessoittokunnan nuoret 
lahjakkaat soittajat.  

Tulikomentoja 2/2019 35



Museo Militariassa avattiin 
kaatuneiden muistopäivänä 
toistaiseksi suurin Museo Mili-
tarian tuottama vaihtuva näyt-
tely Menetys ja muisto. Näyt-
tely kuvaa koskettavasti kaatu-
neiden huoltoa evakuoimiskes-
kuksissa ja sotilaspapiston työ-
tä talvi- ja jatkosodassa. Näyt-
telyssä tulevat esiin myös kaa-
tuneiden omaisten kokemuk-
set sekä sotavainajien muiston 
vaaliminen, jälleenrakennus ja 
selviytyminen rakkaan läheisen 
menetyksestä. 

Astuessaan sisään Museo 
Miltarian vaihtuvien näyttely-
jen rakennuksen kokee hyvin 
konkreettisesti sotiemme ih-
miskohtalot, raskaat menetyk-
set, mutta läsnä on myös paljon 
rakkautta. Näyttely kertookin 
suomalaisen sotilaan ja hänen 
läheistensä tarinan aivan uu-
desta näkökulmasta. Museon-
johtaja Miia-Leena Tiili ker-
toi ajatuksen näyttelyyn tulleen 

kenttäpiispa Pekka Särkiön 
taholta. Tilli toi esiin, että aihe-
piiriä ei myöskään ole aiemmin 
käsitelty yhtä kattavasti museo-
näyttelyissä. 

näyttely on 
kävijöille 

silmiä avaava
Tiili sanoi vaikean ja herkän 

alueen esiin nostamisen olevan 
myös Museo Militarian panos 
talvisodan 80-vuotismuisto-
vuoden viettoon. Museonjoh-
taja kertoi näyttelyn tukeutu-
van monipuolisiin lähdeaineis-
toihin ja sen sisältävän monen-
laisia näkökulmia, jotta se on 
helposti lähestyttävissä ja avoin 
kävijöiden erilaisille lähtötie-
doille, kokemuksille ja tulkin-
noille. Tiilin mukaan näyttely 
on varmasti myös silmiä avaa-
va niille näyttelykävijöille, joille 
näyttelyn aihe on vieras tai jot-

ka ovat aiemmin tutustuneet 
aihepiiriin vain tietystä näkö-
kulmasta.

Museon tutkija Samuel 
Fabrin kertoi, miten näytte-
lykokemusta voi vielä syven-
tää useiden äänitteiden välityk-
sellä. Näistä hän mainitsi esi-
merkkinä tutun Kollaan jou-
lun hartaushetken ja näytte-
lyssä olevan teltan, johon voi 
istua kuuntelemaan sotilaan ja 
sotilaspapin kohtaamista eri ti-
lanteissa. Lisäksi kaatuneiden 
huoltoon liittyen voi kuunnella 
lotan muisteluita.

Sotilaspapit olivat siellä 
missä sotilaatkin
Suomen sodissa 1939–1945 
kuoli yli 90 000 sotilasta. Suo-
mi oli myös ainoa toiseen maail-
mansotaan osallistunut maa, jo-
ka pyrki suunnitelmallisesti saa-
maan kaatuneet sotilaansa ko-
tiseudun hautoihin. Tietoisuus 
kotiin pääsystä antoi sotilaille 

rohkeutta vaikeissa tilanteissa. 
Sankarihautajaisia vietettiin so-
tien aikana joka pitäjässä. hauta-
jaisten järjestelyvastuussa olivat 
yleensä paikkakuntien suojelus-
kunnat ja lotat. Sotilaspappien 
rooli oli tärkeä mutta myös ras-
kas. He pyrkivät pitämään yllä 
toivoa ja uskoa. Uskonto tarjosi 
rauhaa ja lievitti pelkoa ja kär-
simystä. Toisaalta yhteisöllinen 
suru toimi isänmaallisen hen-
gen vahvistajana varsinkin talvi-
sodan aikana. 

keskeisenä 
tehtävänä 

haavoittuneiden 
kohtaaminen

Alkujaan sodan ajan soti-
laspapistoon ajateltiin riittävän 
noin 100 pappia, mutta mää-
rä osoittautui täysin riittämät-
tömäksi. Talvisodan loppuvai-

 ”MENETYS JA MUISTO
on näyttely uskosta, pelosta, kuolemasta ja kaipauksesta”

Jouluhartaus Kollaalla. Talvisodan joulun tunnetuksi kuvaksi on muodostunut hartaus, jonka kansanedustaja, pastori Antti J. Rantamaa piti Kollaan 
rintaman taistelijoille aivan etulinjan tuntumassa. Välimatkaa lähimpiin vihollispesäkkeisiin oli vain pari sataa metriä ja lähistölle tuli myös tykistötulta. 

SIRKKA OJALA

3636



heessa palveluksessa oli kaikki-
aan 315 luterilaista ja 11 orto-
doksista sotilaspappia. Monet 
papeista olivat reserviupseerei-
ta ja osa heistä palvelikin sodan 
aikana sotilaallisissa tehtävissä. 
Talvisodassa kaatui kaikkiaan 
12 pappia, useimmat heistä oli-
vat upseerin tehtävissä. Talvi- ja 
jatkosotien sotilaspapisto teki 
sielunhoitotyötä, huolehti kaa-
tuneiden huollosta ja osallistui 
valistustoimintaan. Rintama-
pappien keskeinen tehtävä oli 
haavoittuneiden kohtaaminen 
ja sielunhoito. Joukkojen luo-
na kiertävää pappia arvostet-
tiin ja hänen vierailujaan odo-
tettiin. Sotilaspapit saattoivat 

Evakuointikeskuksissa (KEK) taistelussa ruhjoutuneiden vainajien tunnistaminen osoittautui usein vai-
keaksi. Tunnistamista helpotti, jos tiedettiin, mistä vainaja oli tuotu. Tunnistamisen helpottamiseksi arkus-
sa olevasta vainajasta otettiin kasvokuva, jota kierrätettiin rintamalla tai kotiseurakunnassa. Keskuksissa 
työskenteli pappi, lottia, sairaanhoitajia ja 18-65-vuotiaita siviilejä eli valtion määräämiä työvelvollisia. 
Näyttelyssä on esillä myös henkilökuvia sekä arkkutunnistuskuvia sodassa kaatuneista. 

Marko Karvonen on valmistanut näyttelyssä esillä olevat kaksi arkkua lähes 
alkuperäisten piirustusten mukaan. Arkut on työstetty Hämeenlinnan Teatterin 
lavastamon tiloissa ja lavastamon välineillä. Sodan aikana arkut valmistettiin ul-
kosalla, usein metsässä kuusikon suojissa, rakentajat olivat vaarassa vihollisen 
luotisuihkujen sekä pakkasen armoilla.

Näyttelyvitriinissä on esillä lammasturkki, joka on kuulunut 
sotilaspapille. Kenttäpiispa Pekka Särkiö kertoi turkin tulleen 
lahjoituksena Puolustusvoimille kuopiolaiselta eläkeläispapil-
ta. Kyläläiset olivat halunneet antantaa turkin lahjaksi papin 
isälle tämän lähtiessään sotilaspapiksi. Särkiön mukaan tämä 
kuvaa seurakuntaa, joka lähettää papin lähetystyöhön seu-
rakunnan saattamana. Sotilaspappi taas lähetti kaatuneita 
kentältä kotiseudulleen. 

Perheen isä lähdössä kotoa viimeisen kerran. 
Kuva: Pekka Reijon kokoelmat.

Näyttelystä löytyy myös koskettavia omaisten muistoja surun 
kohtaamisen hetkestä. 

Maaliskuun 10. päivänä 1940 koulusta tull essani kävin kyläkaupan 
postin kautta. Taas tuli kirje äidill e, mutta nyt se oli erilainen ruskea 
kuor i, jonka oli lähettänyt sotilaspastor i.

Postin asiakkaat olivat oudon hiljaisia. Sain postin ja tuntematon 
hätä iskeytyi mielee ni. Pitää juosta kotiin äkkiä, Lumi rouskuu 
jaloissa. Eteisessä kompastun mattoon, mutta en huomaa polven 
sattumista.

Äiti. äiti, tuli kirje. Missä se on? Eteisen ikkunassa on jääkukkia. 
Äiti katsoi mummua ja sanoi jotakin, mitä en kuull ut. 
Mummun rukki pysähtyi.

Isä oli kaatunut 8. päivänä maaliskuuta, viisi päivää ennen 
välirauhaa.

Jatkuu sivulla 38 >>

Tulikomentoja 2/2019 37



käydä hautaamassa myös jouk-
ko-osastonsa kaatuneita koti-
seurakunnan sankarihautoihin. 
Jotkut papeista osallistuvat haa-
voittuneiden evakuointiin tais-
teluista. Eräs raskas sotilaspap-
pien velvollisuus oli teloitettavi-
en valmistaminen kuolemaan. 

Sotilaspapit johtivat kaatu-
neiden evakuoimiskeskuksia, 
joissa työskenteli lottia, työvel-
vollisia ja rintamapalveluksesta 
vapautettuja Evakuoimiskes-
kusten tehtäviin kuului vaina-
jien huolto eli vainajien tunnis-
taminen, pesu, arkkuun laitta-
minen ja kotiseudulle lähettä-
minen keskuksissa työskennel-
leiden, lottien, sairaanhoitajien 
ja 18–65-vuotiaiden siviilien ja 
valtion määräämien työvelvol-
listen rinnalla. Kaikkiaan jat-
kosodan aikana sotilaspappeina 
palveli pidemmän tai lyhem-
män ajan 880 pappia. Heistä 
kaatui 23 pappia.

Sotilaspappien työ, sotilai-
den suhtautuminen uskontoon 
ja kuolemaan, aseveljien kaatu-
miset, pelkotilat sekä taistelut 
esitetään näyttelyssä arkisto-
lähteiden ja muistelmien valos-
sa. Sotaorpojen tarinat avaavat 
museokävijälle koskettavasti 
näkymän sodan jälkeiseen elä-
mään ilman isää. 

Näyttely kertoo myös 
omaisten selviytymisestä
Näyttelyssä kerrotaan myös 
sotakummitoiminnasta, joka 
oli ainakin itselleni uusi asia. 
Talvisodan päätyttyä Manner-
heimin Lastensuojeluliito ryh-
tyi pohtimaan sodassa orvok-
si jääneiden lasten auttamista. 
Sotakummi oli yksityishenki-
lö, yhdistys tai ryhmä, joka si-
toutui avustamaan tiettyä so-
taorpoa kuukausittaisella ra-
hasummalla vähintään kah-
den vuoden ajan. Kortistossa 
olikin yli 53 000 lasta, joista 
kummin sai arvion mukaan 
38 000. Sotakummisuhtei-
ta luotiinkin kotimaan lisäksi 
seitsemään maahan. Kirjeen-
vaihdon välityksellä auttaja ja 
autettava myös tutustuivat to-
siinsa. Sotaorvot saivat kum-
meiltaan paketteja, joissa oli 
esimerkiksi kankaita, vaattei-
ta, rahaa tai herkkuja. Ikävä 
kyllä toiminnasta ei tiedotettu 

tarpeeksi, joten toiminta ei ta-
voittanut kaikkia sotaleskiä ja 
sotaorpoja. Järjestelmä puret-
tiin vuonna 1959, mutta vielä 
1970-luvulle asti kirjeitä kään-
nettiin Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton toimistossa.

Sotien jälkeen jäljelle jäi kai-
paus, joka monissa perheissä 
ulottuu nykypäivään asti. So-
dissa kaatuneita ja kadonneita 
kaivataan ja muistetaan edel-
leen, ja työ rajan taakse jäänei-
den sankarivainajien tuomiseksi 
kotimaan multiin jatkuu. Kaa-
tuneitten muistopäivänä Lap-
peenrannan valtakunnalliseen 
sankarihautaan haudattiin jäl-
leen 50 nykyisen Venäjän puo-
lelle jatkosodassa kaatuneena 
jäänyttä suomalaista, joita ei ole 
pystytty tunnistamaan. Särkiö 
kertoi, että tähän mennessä on 
löydetty 1500 kaatunutta, joista 
on tunnistettu 340. Tunnistetut 
on haudattu oman kotiseura-
kuntansa sankarihautausmaalle.

Museolle uusia 
kumppanuuksia
Näyttelyhanke on tuottanut 
myös uudenlaista yhteistyötä 
Museo Militarian sekä eri or-
ganisaatioiden ja järjestöjen 
välille. Hämeenlinnan Teatteri 
on tukenut museota teknisten 
ratkaisujen ja tehosteiden tuo-
tannossa. Kaatuneiden muistoa 
vaalivat järjestöt osallistuivat si-
sällön ideointiin. Esine- ja va-
lokuvalainoja on saatu useilta 
museoilta ja yksityishenkilöiltä. 
Näyttelyn rahoittavat Jenny ja 
Antti Wihurin rahasto, Marjat-
ta ja Eino Kollin Säätiö, Maan-
puolustuksen kannatussäätiö ja 
Sotavahinkosäätiö.

Näyttelyn käsikirjoituksen 
ovat tehneet Museo Militariaan 
Riihimäen kaupunginmuseos-
ta lainattu projektitutkija Päivi 
Yli-Karhula sekä museon tut-
kija Samuel Fabrin. Näyttelyra-
kenteista vastasivat museomes-
tari Kari Jokelainen ja Tiina 
Colliander. Näyttelyn ohjaus-
ryhmään ovat kuuluneet myös 
kenttäpiispa Pekka Särkiö ja 
Kanta-Hämeen Sotaorvot ry:n 
puheenjohtaja Maija Jaakkola. 

Lähteet: Museo Militarian lehdistö-
tiedote ja Menetys ja muisto -näytte-
lyn näyttelytaulut.

Museonjohtaja Miia-Leena Tiili 
toi esiin, että Menetys ja muisto 
-näyttely käsittelee traagisinta 
sisältöä, mitä maanpuolustuksen 
historiasta ja sotien pitkistä var-
joista voidaan tuottaa. Hän myös 
kertoi, että projektin aikana näyt-
telytyöryhmä joutui kosketuksiin 
sen todellisuuden kanssa, joka 
meiltä turvallisessa ja monille 
monia mahdollisuuksia tarjoa-
vassa yhteiskunnassa hämärtyy, 
vaikka kuulisimmekin säännölli-
sesti juhlapuheissa sodankoke-
neiden sukupolvien uhrauksista 
isänmaamme hyväksi.

Kenttäpiispa Pekka Särkiö tutkii näyttelyssä esillä olevia Sodan kas-
voja. Sankarivainajien kuvat on kerätty kaatuneiden omaisilta.

Näyttelyn kutsuvierasavajaisia vietettiin 16. toukouuta Tykkihallissa. 
Kaikille avoimet avajaiset järjestettiin kaatuneiden muistopäivänä.  

Näyttely on esillä Museo Militarian vaihtuvien näyttelyjen rakennuk-
sessa 19.5.2019–15.3.2020. 
Näyttelyyn järjestetään 45 minuutin näyttelyopastus kesätiistaisin 
4.6.–27.8.2019 klo 13.00. Opastus sisältyy pääsylipun hintaan. 
Näyttelyyn liittyviä yleisöluentoja ja oheisohjelmaa järjestetään 
syksystä 2019 alkaen. 
Tiedot tapahtumista julkaistaan museomilitaria.fi-sivustolla.
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Aktiivisen puolustusministerin kausi kansien välissä
Jari Korkki:
Puolustuksen paluu – 
Jussi Niinistön vartiovuoro.
Otava, 2019
191 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Tätä kirjoitettaessa Jussi Nii-
nistö toimii vielä puolustusmi-
nisterinä, mutta lehden ilmes-
tyessä salkku on – ellei suuria 
ihmeitä tapahdu – siirtynyt jo 
toiselle henkilölle. On siis mi-
tä parhain hetki luoda katsaus 
Niinistöön ja hänen puolus-
tusministerikauteensa samalla, 
kun arvioi hänestä ilmestyneen 
Jari Korkin toimittaman kir-
jan Puolustuksen paluu – Jussi 
Niinistön vartiovuoro.

Tullessaan perussuomalais-
ten kansanedustajaksi vuoden 
2011 vaaleissa Jussi Niinis-
töstä tuli puolustusvaliokun-
nan puheenjohtaja. Niin kuin 
Korkki toteaa, oli valinta luon-
nollinen vaikka Niinistöllä ei 
tuossa vaiheessa ollut aikai-
sempaa kokemusta valiokun-
tatyöskentelystä. Osittain ky-
seessä oli varmaan puheenjoh-
taja Soinin antama palkinto 
uskolliselle soturilleen, mutta 
oli Niinistöllä myös ammatil-
lista kiinnostusta hommaan 
– hänhän on sotahistorioitsi-
ja. Helppoa valiokunnan joh-
dossa ei kuitenkaan ollut, Ka-
taisen hallitus leikkasi hurjia 
summia puolustusmenoista. 
Myös maamiinoista luopumi-
nen oli Niinistölle – niin kuin 
varmaan kaikille realistisesti 
maanpuolustuksesta ajattele-
ville – kova paikka.

Jos 2000-luvun alussa oli-
kin tuudittauduttu siihen tun-
teeseen, että Euroopassa ei ta-
pahdu enää mitään konfl ik-
teja, tämä tunne kyllä haih-
tui Venäjän vallatessa ja mie-

hittäessä Krimin kevättalvella 
2014. Seuraavana vuonna pe-
russuomalaiset saivat jälleen 
hyvän vaalituloksen ja pääsi-
vät nyt hallitukseen. Niinistö 
nousi hallituksen puolustus-
ministeriksi.

Alusta lähtien Niinistö 
osoitti olevansa varsin aktiivi-
nen – joskin myös omapäinen 
– ministeri. Jo kautensa alus-
sa ministeri pisti tuulemaan 
ja käynnisti puolustusselon-
teon valmistelun. Puolustus-
selonteko hyväksyttiin kesällä 
2017 ja se oli vastaus turvalli-
suusympäristössä tapahtunei-
siin muutoksiin. Puolustusse-
lonteon myötä puolustuskyky 
on parantunut ja valmius kas-
vanut – tärkeitä asioita hekti-
sesti muuttuvassa maailmassa.

Niinistön kaudella on teh-
ty myös merkittäviä materi-
aalihankintoja. Tykkimiehille 
tärkein on ehkä Moukarien eli 
K9 Thunder -panssarihaupit-
sien hankkiminen Etelä-Ko-
reasta. Tykistön suorituskykyä 
ollaan parantamassa myös vas-
tatykistötutkilla, joiden avulla 
voidaan helposti määrittää vi-
hollisen raskaiden aseiden am-
musten lähtöasemat. Tykistön 
kehittämiseen on siis panos-
tettu Niinistön puolustusmi-
nisterikaudella. Toivoa vain 
sopii, että kehitys jatkuu vas-
taisuudessakin.

Syytä on mainita vielä Nii-
nistön kaudella lanseerattu 
Hyppykaveri tai hyppypanos 
(Take off Canister), jolla Suo-
mi pyrkii palauttamaan miina-
kauhuaan. Kyseessä on etälau-
kaistava hyppypanos, jossa pa-
nos ponnahtaa maasta ilmaan 
ja räjähtää levittäen tuhansia 
sirpaleita ympäristöön.

Kirjassa käsitellään myös 
muita sellaisia hankkeita, jot-
ka ovat vielä kesken, mut-

ta jotka on käynnistetty Jus-
si Niinistön puolustusminis-
terikaudella. Näistä tärkeim-
mät ovat Hornetien seuraaja-
koneitten hankintaprosessi ja 
Laivue 2020 -hanke. Molem-
mat hankkeet ovat isoja ja ai-
van keskeisiä Suomen puo-
lustukselle – laivoja tarvitaan, 
sillä Suomihan käytännössä 
saari, joten meriyhteyksiä pi-
tää puolustaa. Ilmavoimat on 
puolestaan Suomen puolus-
tuksen keihäänkärki.

Esiin nostetaan luonnolli-
sesti myös puolustusyhteistyö 
ja muut kansainväliset suhteet. 
Kuten kirjassa todetaan, Jus-
si Niinistö on ollut erityisen 
mieltynyt kansalliseen puo-
lustukseen – ja sen lujittami-
seen hän totta tosiaan on teh-
nyt töitä. Puolustusyhteistyö 
ei kuitenkaan ole ollut hänel-
le mikään mörkö ja varsinkin 
Ruotsin kanssa yhteistyö on 
sujunut melko mutkattomas-
ti. Puolustusministerit Niinis-
tö ja Hultqvist ovat pelanneet 
hyvin ja tiiviisti yhteen. He 
ovat tavanneet viitisenkym-
mentä kertaa. Yhteistyötä on 
tiivistetty myös USA:n kanssa, 
varsinkin puolustusministeri 
James Mattisin kanssa Niinis-
tö tuli hyvin toimeen.

Suhde länteen on siis toi-
minut, mutta itään päin on ol-
lut hankalampaa. Tämä ei kui-
tenkaan johdu Suomesta vaan 
siitä, että Krimin miehityksen 
jälkeen ministeritason kontak-
teja ei EU:n ja Venäjän välillä 
ole periaatteessa ole voinut ol-
la. Hankaluuksia on aiheutta-
nut myös Venäjän harjoittama 
informaatiovaikuttaminen, 
jonka torjumiseksi Helsinkiin 
perustettiin Euroopan hybri-
diuhkien torjuntakeskus.

Huomiotta eivät jää myös-
kään Niinistön ja median hie-
man jännitteiset suhteet. Nii-
nistön puolustusministeri-
kaudella on ollut useampikin 
mediakohu – mainittakoon 
muun muassa keskustelu kak-

soiskansalaisuudesta, Niinis-
tön heitto naisten asepalve-
luksen jäädyttämisestä ja kina 
varusmiesten kasvisruokapäi-
vistä. On selväsitkin niin, että 
osassa tapauksissa Niinistö on 
tietoisesti provosoinut toimit-
tajia. Kaikki eivät puolustus-
ministerin huumoria ole ehkä 
aina ymmärtäneet.

Tuo luonteeltaan hieman 
kuivakka hirtehishuumori, jo-
ta Niinistöllä on tapana viljel-
lä, tulee mainiosti esiin useissa 
kirjaan siteeratuissa päiväkirja-
merkinnöissä. Päiväkirjamer-
kinnät tuovat kirjaan myös 
Niinistön oman äänen ja elä-
vöittävät hyvin tekstiä. Toki 
Niinistön persoona olisi voi-
nut avata vieläkin enemmän, 
mutta teksti toimii hyvin ny-
kyiselläänkin ja antaa riittävän 
kuvan Niinistöstä myös ihmi-
senä. Ehkä kuva vielä syvenee, 
mikäli Niinistö joskus kirjoit-
taa omat muistelmansa.

Puolustuksen paluu – Jussi 
Niinistön vartiovuoro oli var-
masti osittain tarkoitettu vaali-
kirjaksi kevään 2019 eduskun-
tavaaleihin. Kuten nyt tiedäm-
me, Jussi Niinistö ei uusinut 
vaaleissa valtakirjaansa, joten 
ainakaan ihan lähitulevaisuu-
dessa emme näe häntä puolus-
tusministerinä. Se on sinänsä 
vahinko, sillä ainakin allekir-
joittaneen mielestä Niinistö 
on ollut mitä parhain ja asian-
sa osaavin puolustusministeri. 
Puolustusministerikaudellaan 
aktiivinen Niinistö on onnis-
tunut vahvistamaan puolus-
tusvoimia ja rakentamaan toi-
mivaa yhteistyötä varsinkin 
Ruotsin suuntaan mutta myös 
laajemmaltikin. Ei liene väärin 
sanoa, että Niinistö on Sipilän 
hallituksen ministereistä se, 
joka on tehtävässään parhaiten 
onnistunut. Toivoa sopii, että 
sitä, mitä hänen kaudellaan on 
rakennettu, ei tulevaisuudessa 
tärveltäisi.

Tuomas Rantala
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 Muotokuvamaalari Timo Ingmanin maalaama tarkastajamuotokuva Tykistön tarkastajana vuosina 2016–2018 palvelleesta eversti Pasi Pasivirrasta. 
Kuvassa eversti Pasivirran kädessä on raskaan raketinheittimen rakettien avaimistonsyöttölaite. Kuvassa on myös tuotu symbolisesti esiin tarkastajan lippu, 
Itsenäisen Suomen Kenttätykistön 100-vuotisjuhlavuosi ja tärkeä tykistön kalustohankinta K9 MOUKARI.


