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Muutos on aina mahdollisuus
S ataa, sataa ropisee, syksy on hiipinyt kauniin kesän jälkeen 

luoksemme lähes varkain. Itselleni yksi menneen kesän mie-
leenpainuvin muisto liittyy kallioisella saarella 52 metrin korke-
uteen kohoavaan Bengtskärin majakkaan. Kyseinen majakka liit-
tyy myös keskeisesti sotahistoriaamme, sillä Bengtskärin saarel-
la käytiin 26.7.1941 ankara jatkosodan taistelu. Onneksi urheat 
miehet saivat venäläisten toimet torjuttua ja myös majakka sääs-
tyi jälkipolville. Vielä tänäkin päivänä Bengtskärin rantakallioilla 
ja majakassa voi nähdä jälkiä tuosta taistelusta.  

Olin jo lähes parikymmentä vuotta haaveillut Suomen maja-
kat -kirjaa selaillen, että jonakin päivänä pääsisin koskettamaan 
Bengtskärin majakan vankkoja graniittiseiniä. Viimein toiveeni 
toteutui, kun Pirkanmaan Reservipiirit ja Pirkanmaan Maanpuo-
lustuksen Tuki PMT ry muistivat meitä majakkamatkalla. Tihku-
sateisesta säästä huolimatta asetuin yhteysveneen keulaan lähties-
sämme Rosalasta kohti Bengtskäriä, sillä halusin nähdä omin sil-
min, miten majakan jyhkeä hahmo ilmestyy ensimmäisen kerran 
horisonttiin.  Tunne olikin sanoin kuvaamaton, kun majakka vii-
mein siinsi sumun keskeltä. Majakkasaarelle päästyämme sadekin 
taukosi ja aurinko pilkisti pilvien lomasta. Heinäkuun alussa viet-
tämämme vuorokausi Bengtskärissä oli unohtumaton. Iltapäiväl-
lä päivävieraiden poistuttua laskeutui saarelle ihana rauha, oli vain 
meren aaltojen pauhu ja majakka – sielu todella lepäsi. Jutun ma-
jakasta voit lukea tämän lehden sivuilta 22–23.

Puolustusvoimat siirtyi uusiin käsiin
Heinäkuun viimeisenä päivänä Santahaminassa vietettiin juhlal-
lista puolustusvoimain komentajan vaihtokatselmusta. Tilaisuu-
dessa kenraali Timo Kivinen vastaanotti puolustusvoimain ko-
mentajuuden kenraali Jarmo Lindbergiltä. Tilaisuuden puhees-
saan kenraali Kivinen toi esiin muun muassa sen, että puolustus-
voimien vastuulla on kehittää asevelvollisten koulutusjärjestelyjä 
ajassa eläen. Koulutus 2020 -hankkeen onnistunut toteuttami-
nen onkin hänen mukaansa yksi lähivuosien keskeisistä priori-
teeteistä. Kivinen toi myös esiin, että puolustusvoimat ottaa jat-
kossa entistä laajemman vastuun vapaaehtoisesta maanpuolus-

tuksesta ja avaa myös uusia mahdollisuuksia osallistaa reserviläi-
siä ja kehittää paikallispuolustuskonseptiamme. 

Vuoden 2020 alusta laki vapaaehtoisesta maanpuolustukses-
ta uudistuu ja tästä johtuen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) järjestämä sotilaallinen koulutus siirtyy kokonaan puo-
lustusvoimille. Tämä aiheuttaa luonnollisesti muutoksia MPK:n 
toiminnassa, mutta muutos on aina mahdollisuus. Heti alkusyk-
systä M PK on järjestänyt Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulu-
tuksen kehittäminen 2020 -jalkauttamiskiertueita ympäri Suo-
men. Tilaisuudet on kohdennettu MPK:n sidosryhmien toimi-
joille, sitoutuneille sekä toiminnassa mukana oleville maanpuo-
lustajille. Keskeinen viesti toimijoille onkin, että jokaista tarvi-
taan jatkossakin, vaikka toiminnan painopiste muuttuu. Muu-
toksesta kuulemme varmasti laajemmin syksyn kuluessa.

Toimita materiaalia omaan aselajilehteesi
Kuten olen jo aiemminkin todennut, lehti on kirjoittajiensa nä-
köinen. Tulikomentoja-lehden kustantaja Tykkimiehet ry haluaa 
jatkossakin julkaista vuoden aikana neljä paperimuotoista lehteä. 
Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että lehdelle on edelleen tarvetta 
ja sivuille saadaan tarpeeksi mielenkiintoista materiaalia. Myös 
tuki-ilmoituksia lehteen kaivataan, näin lehden hinta pysyy koh-
tuullisena jatkossakin. Keskeisessä roolissa materiaalin tuottajina 
olettekin te tykistökiltojen jäsenet. Lähettäkää siis juttuja kilto-
jenne toiminnasta sekä tykistöön tai muuhun maanpuolustuk-
seen liittyviä tarinoita lehden toimitukseen. Lehden kasaaminen 
mielenkiintoiseksi lukupaketiksi on aina ilo, kun on riittävästi 
materiaalia. Merkitkää siis kalentereihinne tämän vuoden vii-
meisen lehden aineistopäivä 28.10. 

Hyvää syyskautta, nautitaan Suomen kauniista 
luonnosta syysväreissä!

Sirkka Ojala, 
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Kuva: Raimo Ojala.

TOIMITUSKUNTA: Sirkka Ojala, päätoimittaja, toimituskunnan puheenjohtaja, toimitus.tulikomentoja@ gmail.com, 

Samuel Fabrin, toimitussihteeri, samuel.fabrin@ museomilitaria.fi , 

Lauri Haavisto, laurihaavisto78@ gmail.com, Mikko Hörkkö, mikko@ horkko.fi , Henrik Järvinen, hekejarvinen@gmail.com, 

Arto Ojanen, arto.ojanen@ iki.fi , Tuomas Rantala, tuomas.h.j@ gmail.com, Jukka Sippola, jukka.sippola@ loimu.fi , 

Kalevi Virtanen, virtaka@ gmail.com, Erkki Wuolijoki, erkki.wuolijoki@ gmail.com, Tero Mäenpää, sotilasasiantuntija, tero.maenpaa@ mil.fi , 

Juhani Suni, lehden kiltasivut: kiltasivut.tulikomentoja@ gmail.com, lehden postitusrekisteri: Pekka Ahonen, pv.ahonen@outlook.com

ISSN 1457-9715 (Verkkojulkaisu ISSN 2242-6833) Ilmestyminen vuonna 2019, ks. sivu 6. 

Tulikomentoja 3/2019 3



ARTO OJANEN

Etelä-Pohjanmaan kiltalaiset
ROVAJÄRVEN MAISEMISSA

Etelä-Pohjanmaan tykistökilta 
teki perinteisen Rovajärvi-ret-
kensä alkukesällä. Mukana oli 
yhdeksän kiltaveljeä kaptee-
ni res Mikko Kärjen johdol-
la. Aamuvarhaisella alkaneen 
matkan ensimmäinen etap-
pi päättyi kapteeni evp Kalle 
Niemen vieraaksi Ounasjoen 
kauniisiin maisemiin. Ilta ku-
luikin nopeasti vanhoja sattu-
muksia muistellessa. Seuraa-
van päivänä matkalla tuttuun 
Raajärven kaivoskylään saivat 
kiltalaiset kuulla Kalle Nie-
men vauhdikkaan esityksen 
sotaväen rautatiekuljetuksis-
ta. Havaintovälineinä toimivat 
aidot junanvaunut, sillä esitys 
pidettiin Misin ratapihalla.

Pääkohde eli vierailu Rova-
järven ampumaharjoituksessa 
tapahtui Kainuun Tykistöryk-
mentin isännöimänä. Joukko-
ja oli Rovajärvellä tänä vuon-
na normaalia vähemmän. Vie-
railupäivän ampumaohjelmas-
sa oli joukkotuotantopatterin 

koulutuksen huipentuma eli 
koulutustason mittaus 130 
K54 -kalustolla. Siinä tuliyk-
sikkö suorittaa useamman tu-
litehtävän, jotka arvostellaan 
muun muassa tutuin aika-, 
tarkkuus- ja hajontakritee-
rein. Viesti- sekä mittausosilla 
on tietysti omat perusteensa. 
Kainuulaisten tuli alkoi ja lop-
pui täsmällisesti, ja hajontakin 
oli tavallisissa mitoissa. Kilta-
laisten tarkat silmät huoma-
sivat kuitenkin yhden omille 
teilleen karanneen kranaatin 
räjähdyksen, toki turvallisen 
etäisyyden päässä. Syynä oli 
todennäköisesti pitkään varas-
toitu panoksen ruuti. Tämän 
kaluston käyttöhän päättyy 
vuoden 2019 lopussa panos-
ten vanhenemisen vuoksi.

Kiltamatkan ajankohtaan 
osui myös Puolustusvoimain 
lippujuhlan päivä 4. kesäkuu-
ta. Valtakunnallinen paraati 
pidettiin sattumoisin Rova-
niemellä. Ohimarssin lisäk-

si tapahtumaan liittyy aina 
myös kalustonäyttely. Tällä 
kertaa oli mahdollisuus antaa 
suoraa palautetta tykkikalus-
toa esitelleille Kainuun Tykis-
törykmentin varusmiehille. 
He olivat olleet edellisenä päi-
vänä ampumassa koulutus-
tasomittausammunnan, jota 
kiltalaiset seurasivat. Kalus-
toa oli esillä runsaasti, kaikki 
aselajit sekä puolustushaarat 
edustettuna, Rajavartiolaitos-
ta unohtamatta. Eniten mie-
lenkiintoa herättäneitä järjes-
telmiä oli M18-viestikalusto, 
joka isolta osin on kotimaisen 
Bittium Oyj:n valmistamaa. 
Ilmavoimien osasto oli myös 
laaja, olihan kaupungissa len-
totukikohta.

Pitkät etäisyydet käyte-
tään yleensä hyödyksi tutus-
tumalla matkan varrella ole-
viin kiinnostaviin paikkoihin. 
Niin tehtiin tälläkin kerralla 
teemana vuosina 1808–1809 
käyty Suomen sota. Erityisen 

mielenkiinnon kohteena oli 
nuori tykkimies Wilhelm von 
Schwerin (tarina löytyy Tuli-
komentoja-lehdestä 1/2019). 
Hänen viimeiseksi taisteluk-
seen jäi Oravaisten kenttä, jos-
sa Ruotsin armeijaa johtanut 
kenraali Adlercreutz päätti 
vielä viimeisen kerran asettua 
vastarintaan 14.9.1808. Ete-
nevien venäläisjoukkojen py-
säyttäminen ei onnistunut, 
vaan Adlercreutz kärsi muser-
tavan tappion ja von Schwerin 
haavoittui kuolettavasti.

Paikalle on 1930-luvulla ra-
kennettu komea muistomerk-
ki, jolle Etelä-Pohjanmaan ty-
kistökilta laski seppeleen Mik-
ko Kärjen johdolla. Taistelun 
kulkuun oli helppo tutustua 
erinomaisten opastaulujen 
avulla. Oravaisiin liittyy myös 
Runebergin Vänrikki Stoolin 
tarinoiden muonittaja Lotta 
Svärd, jonka muistokivi sijait-
see taistelukentän pohjoispuo-
lella.   

Kuva: Jukka Lahti.
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Oravaisten taistelukenttä ruotsalaisten suunnasta nähtynä. Kuva: Arto Ojanen.

Tulikomentoja-lehdellä oli mahdollisuus 
tavata todellinen Rovajärven veteraani, so-
tilasmestari evp Pentti Tirri Rovaniemel-
tä. 1928 syntynyt Tirri suoritta varusmies-
palveluksensa kenttätykistössä ja jäi sen jäl-
keen Puolustusvoimien palvelukseen Niini-
saloon. Siten hän kävi Lapin leireillä vuodet 
1949–1963. Ensimmäinen leiri sujui viesti-
ryhmän johtajana. Käytössä oli sodassa ku-
luneet VRFK-radiot, joilla parhaimmillaan 
päästiin kymmenen kilometrin yhteysvälei-
hin. Pääosin tulikomentoliikenne suoritet-
tiin kuitenkin kenttäpuhelimella. 

Myös matkat leirille kestivät kauemmin 
kuin nykyisin, sillä matkaan kului kolme 

vuorokautta suuntaansa. Leirillä oltiinkin 
sitten kuukauden verran. Tosin viikonlo-
put olivat vapaata palveluksesta ja vapaa-
aika käytettiin kalastukseen sekä marjasta-
misen. Tirri kertoi, että alkuvuosina leireil-
lä ammuttiin kovia laukauksia varsin vä-
hän. Alueita tuli käyttöön vähitellen lisää, 
kun metsähallituksen hakkuut etenivät.

Puolustusvoimien palveluksessa Tirri 
oli toimistotehtävissä sekä vartiojoukkuei-
den johtajana. Viidentoista leirikesän jäl-
keen seurasi perheen perustaminen sekä 
siirtyminen Ilmavoimiin loppu-uran ajak-
si. Rovajärvellä oli tehtäviä edelleenkin, 
mutta ei enää tykkimiehenä.

Rovajärven veteraani

Kiltaveljet yhteisessä retkikuvassa. Vasemmalta: Hannes Ritola, Heikki Harkote, Aatos Kangas, Mikko Kärki, Eero Haveri, 
Arto Ojanen, Jukka Lahti, Matti Kullas, Jari Ahonen. Kuva: Jukka Lahti.

Sotilasmestari evp Pentti Tirri. 
Kuva: Jukka Lahti.
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Arvoisat Tulikomentoja-leh-
den lukijat. Lämmin ja kaunis 
kesä on takana, ja käynnissä 
on mielenkiintoinen ja haas-
tava syksy niin koulutuksen 
kuin aselajin kehittämisenkin 
näkökulmasta.

Koulutustamme ohjaavat 
aselajimme ohjesäännöt ja kä-
sikirjat. Niiden eteen Maaso-
takoulun tykistösektori yhdes-
sä Tykistökoulun, joukkoyksi-
köiden ja tykistön ohjesääntö-
toimikunnan kanssa ovat teh-
neet erinomaista ja pitkäjän-
teistä työtä. Ohjesääntöjen ja 
käsikirjojen ajantasaisuus vaa-
tii suunnitelmallisuutta ja yh-
teistyötä niin eri hankkeiden 
kuin muiden aselajien kanssa. 
Jatkossa keskeisessä roolissa ty-
kistön kirjaperheen ylläpidos-
sa ja kehittämisessä ovat uu-
sien hankkeiden ja projektien 
päälliköt yhdessä Tykistökou-
lun kanssa. 

Kesäkuussa julkaistiin jäl-
leen uusi käsikirja, Kenttäty-
kistön käsikirja. Tämä käsikir-
ja määrittää toiminnan perus-
teet vedettävälle tykistölle sekä 
tykistöryhmän johtoportaal-
le. Käsikirja myös tukee Maa-
voimien joukkojen nopealle 
ja keskitetylle epäsuoralle tu-
kemiselle luotuja edellytyksiä. 
Käsikirja on tarkoitettu käy-
tettäväksi varusmiesten, re-
serviläisten ja henkilökunnan 
koulutuksessa. Voin tyytyväi-
senä todeta, että aselajimme 
ohjesääntö- ja käsikirjaperhe 

on ajan tasalla ja meidän kaik-
kien käytettävissämme.

Tykistökoulu on aselajim-
me sydän. Sen toiminnan re-
surssit on turvattava. Tykistö-
koulu vastaa aselajimme osaa-
van, ammattitaitoisen aliup-
seeriston ja upseeriston opet-
tamisesta ja kouluttamisesta. 
Tykistökoulu saa vuoden 2020 
alusta alkaen vastuulleen uute-
na tehtävänä ilmatulenjohtaji-
en kouluttamisen Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen 
tarpeisiin. Tehtävä on vaativa. 
Se edellyttää saumatonta yh-
teistoimintaa kaikkien puolus-
tushaarojen, erityisesti Ilma-
voimien, erikoisjoukkojen ja 
Rajavartiolaitoksen sekä kan-
sainvälisten ilmatulenjohdon 
toimijoiden kanssa. Maaso-
takoulu on erinomaisesti val-
mistellut uutta tehtäväänsä. Il-
matulenjohtajan toimintaym-
päristö on mielenkiintoinen ja 
laaja-alainen. Tiivis yhteistoi-
minta erityisesti ilmakompo-
nentin kanssa sekä kansainvä-
lisyys luovat haastavan ja mie-
lenkiitoisen tehtäväkentän. 
Kannustan myös muista ase-
lajeista, erityisesti jalkaväestä, 
hakeutumaan ilmatulenjohto-
koulutukseen edellyttäen, että 
tulenjohtamisen osaaminen ja 
englannin kielitaito ovat kun-
nossa.

Tykistökoulun toiminnan 
peruskulmakivet ovat Maavoi-
mien vaikuttamisharjoitukset 
(MVH), johon liittyy kansain-

välistä yhteistoimintaa Rova-
järvellä, kaksi kertaa vuodes-
sa järjestettävät Tykistökou-
lun omat ampumaharjoituk-
set sekä alueellinen ampuma-
harjoitus Niinisalossa Pohjan-
kankaalla. Nämä harjoitukset 
ovat keskeisessä asemassa osa-
na koulutusta ja aselajin tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa. 
Tykistökoulun näkökulmas-
ta harjoituksissa korostuvat: 
1) kurssilaisten ja oman henki-
lökunnan ammattitaidon ke-
hittäminen, 2) aselajin ja vai-
kuttamisen kehittäminen ml. 
kansainvälinen yhteistoimin-
ta sekä 3) kriisiajan joukkojen 
kouluttaminen (joukkotuo-
tanto) ja niiden suorituskyvyn 
arviointi. 

Maasotakoulun näkökul-
masta haluan korostaa erik-
seen Tykistökoulun ampuma-
harjoituksen merkitystä. Am-
pumaharjoitus on tärkeä osa 
Tykistökoulun kurssilaisten 
opintokokonaisuudessa sekä 
aselajin tutkimus- ja kehittä-
mistoimintaa. Vaikkakin am-
pumaharjoitukset ovat ampu-
mateknisiä, joissa harjoitel-
laan ohjesääntöjen ja oppai-
den mukaisia perussuoritteita, 
tarjoaa harjoitusympäristö mi-
tä parhaimman alustan yhteis-
toiminnan harjoittelulle eria-
selajien välillä Maasotakoulun 
koulutuskeskuksen koordinoi-
mana.  Maasotakoulun kou-
lutuskeskuksella on erinomai-
nen mahdollisuus kehittää 

Tykistökoulun ampumahar-
joitusten sisältöä ja opetusta-
voitteita laajemman vaikutta-
miskokonaisuuden ja eri asela-
jien yhteistoiminnan näkökul-
masta yhdeksi Maasotakoulun 
pääharjoitukseksi. 

Koulutuksen ja tutkimuk-
sen sekä kokeilutoiminnan 
kiinteästä yhteistyöstä on pi-
dettävä kiinni. Koulutusken-
tältä – ampumaharjoituksista 
– saadaan järjestelmien ja toi-
mintaperiaatteiden kehittämi-
seen arvokasta kokemusta, toi-
mivathan ne samalla järjestel-
mien kehittämisen ”laborato-
rioina”. Ampumaharjoitukset 
ovat henkilöstön osaamisen ja 
ammattitaidon kannalta kor-
vaamattomia koulutustapah-
tumia luoden perustan koko 
tykistöjärjestelmän suoritus-
kyvylle. Osaava ja motivoitu-
nut henkilöstö on suoritusky-
vyn osa-alueista kaikkein mer-
kityksellisin.

Toivotan kaikille lehden luki-
joille mitä parhainta syksyä!

Pertti Holma
eversti 

Tykistökoulu on aselajimme sydän
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KOKOUSKUTSU
TYKKIMIEHET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 

SYYSKOKOUS PIDETÄÄN 23.11.2019 klo 13 alkaen
Museo Militariassa, osoitteessa Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HÄMEENLINNA

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät syyskokoukselle kuuluvat asiat.
TERVETULOA!

Hallitus

Yhdistysten syyskokoukset 
lähestyvät jälleen vääjäämättö-
mästi. Hallitukseen valitut jä-
senistön edustajat pääsevät val-
mistelemaan seuraavan vuo-
den toimintasuunnitelman ja 
talousarvion yhdistyksen ko-
kouksen käsiteltäväksi. Oman 
lisänsä valmistelutyöhön tuo 
hallituksen erovuoroisten jä-
senten paikkojen täyttö. Yhdis-
tysten hallituksiin ei perintei-
sesti ole ollut kovinkaan suurta 
tunkua. Ilman kyynärpäätak-
tiikkaa on vielä ilmeisesti pär-
jätty. Valmistelutyötä helpot-
taa huomattavasti, jos jäsenistö 
aktiivisesti lähestyisi hallitusta 
esityksillä tai vain aihealueilla 
yhdistyksen seuraavan vuoden 
toiminnasta. Helposti käy, että 
yhdistyksen toiminta urautuu 
ja edellisen vuoden suunnitel-
mat kopioidaan tulevalle vuo-
delle vaihtamalla vain päivä-
määrät. Tykkimiehet ry:n syys-
kokous pidetään 23.11.2019 
klo 13.00 Hämeenlinnassa 
Museo Militariassa. Henkilöjä-
seniltä ja yhteisöjäseniltä odo-
tetaan ajatuksia sekä ideoita 
Tykkimiehet ry:n toiminnasta 
vuonna 2020. Vinkit voi lähet-
tää sähköpostilla toiminnan-
johtajalle. Esitysten takalaitana 
pidettäköön 22.10.2019.

Kohti syksyä!

Menetys ja muisto -näytte-
ly on avoinna Museo Milita-
rian vaihtuvissa näyttelyissä 
15.3.2020 asti. Kierros näyt-
telyssä vetää kyllä kävijän var-
sin hiljaiseksi ja mietteliääksi. 
Talvisodassa sijoitettiin samal-
ta paikkakunnalta kotoisin 
olevia miehiä samaan jouk-
ko-osastoon. Niinpä yhden 
taistelun seurauksena saattoi 
kaatua monta miestä samas-
ta pitäjästä tai jopa samasta 
veljessarjasta. Hämeenlinnan 
Kalvolan sankarihautausmaal-
la sijaitseva puinen Summan 
risti on muistutuksena tästä. 
Tämä menetys ja muisto täyt-
tää tänä vuonna 80 vuotta. 
Joulukuun 21. päivänä 1939 
JR 15:n 5. komppanian III 
joukkueen korsuun tuli täys-
osuma. Joukkueen 21 mie-
hestä 15 kalvolalaista ja neljä 
naapurikuntien miestä kaa-
tui. Tapaninpäivänä kaatuneet 
siunattiin korsuhautaan ja sen 
raunioille tehtiin puuristi. Jat-
kosodassa vuonna 1942 vaina-
jien jäännökset tuotiin siunat-
tavaksi kotiseurakunnan kirk-
komaahan. Samalla tuotiin 
Kalvolaan korsuhaudalla ollut 
risti, joka nyt sankarihautaus-
maalla muistuttaa meitä ta-
pahtuneesta.

Tykkimiehet ry:n toiminnas-
sa on keskeisinä tekijöinä osal-
listuminen Suomen Tykistö-, 
Pioneeri- ja Viestimuseoyhdis-
tys ry:n (STPVMY ry) toimin-
taan sekä Tulikomentoja-leh-
den julkaiseminen neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvänä jäsen-
lehtenä. Olen jo aikaisemmis-
sa kirjoituksissani peräänkuu-
luttanut yksilö- ja yhdistysjä-
senten tukea lehden toimitta-
miseen. Lehti ei synny ilman 
artikkeleita tai juttuja tai mai-
noksia. Mainoksilla saatavil-
la tuloilla katetaan osa lehden 
kustannuksista. Lehden tilaaja-
hinta pyritään pitämään myös 
ensi vuonna 14 eurossa. Siis 
vain 3,50 euroa/lehti. Lehden 
vuosittainen tuotanto budje-
toidaan + 0 tuloksella. Lehdel-
lä ei siis tavoitella Tykkimiehet 
ry:lle voittoa. Päinvastoin use-
ana vuonna on jouduttu kom-
pensoimaan tavoitteesta jää-
nyttä mainosmyyntiä. Lehden 
ilmaisnumeroita on myös vä-
hennetty. Näiden osalta suurin 
säästö on muodostunut posti-
tuskuluista. 

Tampere Varuskuntakau-
punkina 1914–2014 on Ja-
ri Lehtoväreen uusinta tuo-
tantoa vuodelta 2019.  Kirja 

tömähti minulle postissa elo-
kuun alkupuolella. Julkaisussa 
on perinteisen historiantutki-
muksen keinoin pyritty raken-
tamaan realistinen kuva Tam-
pereen varuskunnasta. Kaik-
kiaan 1069 numeroitua sivua 
samoissa kansissa näyttää anta-
van sangen vankan kuvan ky-
seisen ajanjakson tapahtumis-
ta ja muutoksista. Sinänsä kirja 
on raskas käsitellä, enkä tarkoi-
ta tällä sen sisältöä. Kannattaa 
tutustua, jos Tampereen ja lähi-
alueen historia kiinnostaa.

Melkein unohdin! Kaikki 
Tykkimiehet ry:n tuottamat 
DVD:t on myynnissä Museo 
Militariassa. Kappalehinta on 
9 euroa +toimituskulut.  Lisä-
tiedot myyntituotteista löytyy 
museon www-sivuilta. Tilauk-
set museon asiakaspalveluun!

Hyvää alkavaa syyskautta!  

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 
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Ilmajoen Lääkintävarikko pe-
rustettiin entisen ampumatar-
vikevarikon tilalle sotien jäl-
keen vuonna 1949. Sen teh-
tävänä on huoltaa ja tuottaa 
puolustusvoimien lääkintätar-
vikkeita kuumemittareista en-
sihoitoasemiin. Varikko koe-
taan paikkakunnalla arvostet-
tuna puolustusvoimien yksik-
könä. Omaa varuskuntaahan 
ei maakunnassa ole.

Seitsemän vuosikymmenen 
aikana varikolla on myös pe-
rinteitä. Se työllistää parikym-
mentä lähialueella asuvaa hen-

kilöä.  Päällikkönä toimii ny-
kyään kapteeni Mikko Hölsö. 
Hänen edeltäjinään toimivat 
aikoinaan everstiluutnantit Si-
mo Järvi ja Kari Silvennoi-
nen, jotka jäivät asumaan Il-
majoelle vielä eläköidyttyään-
kin. He toimivat myös Ilma-
joella sotien aikana perustetun 
Aallon patteriston perinnetoi-
mikunnan aktiiveina.

Perinteet tukevat 
maanpuolustushenkeä
Puolustusvoimien Lääkintä-
varikon arvostusta ja merki-

Ilmajoen Lääkintävarikko 70 vuotta:

Yhteistyössä Aallon Patteriston 
perinnetoimikunnan kanssa
MATTI LATVALA

Ilmajoella juhlittiin elokuun lopussa paikkakunnalla sijaitsevan Lääkintävarikon 70-vuotista 
toimintaa. Varikko on puolustusvoimien lääkintähuollosta vastaava yksikkö. Maakunnan 
siviiliväestö kokee sen samalla tärkeäksi yhdyselimeksi puolustusvoimiin päin.

tystä paikkakunnalle ilmen-
sivät 70-vuotistapahtumas-
sa kansalaiset. Työn merkeis-
sä vietetyillä avoimilla juhlilla 
kävi noin tuhat henkeä, jot-
ka nauttivat sotilaskodin kah-
veista ja munkeista. Vieraili-
joita oli koululaisryhmistä ve-
teraaneihin ja varikon entisiin 
päälliköihin saakka. Tarjolla 
oli myös tuhtia hernekeittoa. 
Puolustusvoimien kalustoa oli 
ulkotiloissa näytillä.

Aallon patteriston perin-
netoimikunta oli pystyttänyt 
halliin yksikön sotahistorias-

ta kertovan näyttelyn. Toimi-
kunnan hallituksen jäsen As-
ko Heikkilä kertoi asiantun-
tevasti karttapiirrosten avulla 
patteriston liikkeistä talvi- ja 
jatkosodan rintamilla Kan-
naksella. Kuulijoita riitti parin 
tunnin ajaksi, koska useimpi-
en ilmajokelaisten sukulaisia 
palveli Aallon patteristossa.

Lääkintävarikon sijainti Il-
majoella on motivoinut ja ak-
tivoinut myös perinnetoimi-
kunnan toimintaa. Puheen-
johtaja Pentti Alanko ja ai-
koinaan varikon päällikkönä 
toiminut evl Simo Järvi ku-
vailevat vuorovaikutusta seu-
raavasti:

-Yleensä Lääkintävarikolla 
virkatehtävissä vierailevat kor-
keat upseerit käyvät käyntien-
sä yhteydessä samalla myös 
Aallon patteriston perinnetu-
valla, jossa heille esitellään si-
käläistä sotahistoriaa. Musiik-
kijuhlien aikana yhteydenpito 
vielä korostuu.

Nykyinen lääkintävari-
kon päällikkö kapteeni Mikko 
Hölsö puolestaan isännöi vuo-
sittain perinnetoimikunnan 
vuosikokousta tarjoamalla ko-
koustilat aaltolaisille.

-Varikon sijainnilla juu-
ri Ilmajoella on suuri merki-
tys: perinteet, yksikön naut-
tima arvostus ja sijainti valta-
kunnan keskellä hyvien liiken-
neyhteyksien päässä takaavat 
toiminnalle hyvät puitteet. Se 
ei Hölsön mielestä korvaa mis-
sään tapauksessa varuskunnan 
puutetta. Meidän tehtävänäm-
me on nimenomaan lääkintä-
huollon tarpeiden toteutus, ei 
sotilaskoulutus.  

Aallon patteriston sodanaikaiseen toimintaan perehtynyt Asko Heikkilä 
kertoi yksikön vaiheista miltei kulloisia tuliasemia myöten.

Lääkintävarikon 70-vuotistapahtuma houkutteli varikon tiloihin kai-
kenikäistä yleisöä.

  Aallon patteriston 
perinnetoimikunnan 
hallitus järjesti tapah-
tumaan pienoisosas-
ton, jossa esiteltiin 
yksikön liikkeitä sotien 
rintamilla. Kuvassa 
Asko Heikkilä, Simo 
Järvi, Pentti Alanko ja 
Kari Silvennoinen
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Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

Millog ylläpitää maa- ja 
merivoimien kalustoja sekä 

ilmavoimien valvonta-
järjestelmiä niin normaali- 

kuin poikkeusoloissa. 

�    �    �

  Lääkintävarikon päällikkö 
Mikko Hölsö on tyytyväinen 
siihen, että puolustusvoimi-
en lääkintähuolto kiinnostaa 
yleisöä. Se on maakunnalle 
ja valtakunnalle tärkeä 
yksikkö.

  Paikallisen koulun ala-
asteen oppilaat saivat ystä-
vällisten sotilaskotisisarien 
tarjoamat munkit ja mehut. 
Samat koululuokat vierailivat 
viime keväänä myös aalto-
laisten perinnetuvalla.
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Minä lupaan ja vakuutan –
Satakunnan tykistörykmentin 
alokkaat ylennettiin tykkimiehiksi
SIRKKA OJALA

Sotilasvalakatselmuksessa 
joukot tarkasti Porin prikaa-
tin komentaja, prikaatiken-
raali Mika Kalliomaa yh-
dessä Satakunnan tykistöryk-
mentin komentajan, evers-
tiluutnantti Antti Pirisen 
kanssa. Sotilaspastorin pitä-
män kenttähartauden jälkeen 
antoivat alokkaat juhlallisen 
sotilasvalansa vakuuttaen yh-
teen äänen Suomen kansalle: 
”Tahdon palvella maatani re-
hellisesti sekä parhaan kyky-
ni mukaan etsiä ja edistää sen 
hyötyä ja parasta. […] ”Jouk-
koa, johon kuulun sekä paik-
kaani siinä, en jätä missään 
tilanteessa, vaan niin kauan 
kuin minussa voimia on, suo-
ritan saamani tehtävän lop-
puun.” Valakaavan esilukijan 
arvokkaan tehtävän oli saanut 
kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Anna-Maija Koskela. 
Prikaatikenraali Kalliomaan 
puheen ja tykkimiehiksi ylen-
tämisen jälkeen valmistau-
duttiin Kulmantiellä suoritet-
tuun ohimarssiin, jossa uuni-
tuoreet tykkimiehet ja komea 
koulutuskalusto esittäytyivät 
paikalle saapuneille läheisille 
sekä muulle yleisölle.

Porin prikaatin Niinisalon va-
ruskunnassa vietettiin saapu-
miserän 2/19 valatilaisuuksia 
16. elokuuta. Satakunnan ty-
kistörykmentin tilaisuus jär-
jestettiin Jalasjärvellä ja Poh-
janmaan jääkäripataljoonan 
ja Varsinais-Suomen huolto-
pataljoonan 2. Huoltokomp-
panian tilaisuudet Kurikassa.

Keskelle Jalasjärven elo-
kuun auringossa kylpeviä vil-
javainioita saapui väkeä aa-
mun varhaisesta ajankohdasta 
huolimatta runsain joukoin. 

Vaikutti siltä, että alokkaiden 
läheisten lisäksi lähes jokai-
nen kunnan asukas oli lähte-
nyt katsomaan paikkakunnal-
le saatua valatapahtumaa ja 
ihmettelemään urheilukentän 
pysäköintialueelle koottua Po-
rin prikaatin kalustonäyttelyä. 
Myös Sotilaskotiteltalla oli jo 
aamulla yhdeksän jälkeen pit-
kä jono. Olihan toki ainutker-
taista, että paikkakunnalla sai 
nauttia aamukahvinsa Sotilas-
kodin uunituoreiden munkki-
en kera.

Samaan aikaan kun muu-
tamat alokkaista antoivat so-
tilasvakuutuksen urheiluken-
tän kuplahallissa, päästiin ur-
heilukentän laitamilla jo naut-
timaan Puolustusvoimien va-
rusmiessoittokunnan upeasta 
kuviomarssiesityksestä. Lopul-
ta malttamattoman odotuksen 
jälkeen lämpimän loppukesän 
sään helliessä yleisöä saapuivat 
Satakunnan tykistörykmen-
tin varusmiehet urheilukentän 
nurmelle sotilasvalaansa anta-
maan. 

Minä lupaan ja vakuutan.
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Sotilasvalatilaisuus 
jättää lämpimän muiston 
myös läheisten mieleen

Topi Lindin vanhemmat Tii-
na Lindi-Mokkila ja Harri 
Mokkila käänsivät Kyröskos-
kella auton nokan kohti Ja-
lasjärveä valapäivän aamuna 
jo ennen seitsemää. Onnek-
si molempien työnantaja ym-
märsi asian tärkeyden, ja poik-
keuksellinen perjantaivapaa 
heltisi vuosilomapäiviä käyttä-
en. Vapaaehtoinen maanpuo-
lustustyö onkin lähellä Tii-
nan ja Harrin sydäntä. Tiina 
toimii puheenjohtajana Hä-
meenkyrön Seudun Maan-
puolustusnaisissa ja Harri on 
Hämeenkyrön Reservinaliup-
seerien hallituksen aktiivinen 
jäsen. Myös MPK:n kursseil-
le on viime vuosina osallistut-
tu ahkerasti. Välillä kurssille 
lähdetään yhtä matkaa kuten 
tänä syksynä Tampereen kou-
lutuspaikan järjestämään re-
serviläispäivään. 19-vuotiaan 
Topin sotilasvalapäivää olikin 
odotettu innokkaasti siitä läh-
tien, kun poika aloitti varus-
miespalveluksensa Satakun-
nan tykistörykmentin raketin-
heitinpatterissa. Topi kertoi, 
että hänelle varusmiespalve-

luksen suorittaminen oli itses-
tään selvää, vaikka hän ei ole-
kaan ollut vanhempiensa ta-
voin mukana vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä. Tykis-
tö kiinnosti, ja kutsunnoissa 
suunnaksi tuli Niinisalo. Va-
lapäivänä Topi toivoi saavansa 
jatkokoulutuksen peruskoulu-
tuskauden päättyessä raketin-
heitinampujaksi. Seuraavina 
koulutuksen toivelistalla olivat 
tykistön tulenjohtaja ja tykis-
tön viesti. Aliupseerikouluun 
tai Reserviupseerikouluun To-
pi ei halunnut hakeutua, vaan 
on päättänyt suorittaa 165 
vuorokauden palveluksen. 

Topi on siitä onnekkaas-
sa asemassa moneen muuhun 
nuoreen verraten, että hänellä 
on varusmiespalveluksen pää-
tyttyä mahdollisuus palata mu-
kavaan työpaikkaan Metsä Bo-
ardille, jossa hän on ollut kesä-
töissä. Topilla on myös jo plak-
karissa ammattikoulun päättö-
todistus automaatioasentajalin-
jalta. Valaloma oli tällä kertaa 
vain viikonlopun mittainen ja 
Topi kertoi, että heti varuskun-
taan palattua on edessä useam-
man päivän maastoharjoitus, 
joten ryynäämisestäkin Topil-
la on nyt varmaan jo runsaasti 
kokemusta.  

Puolustusvoimien varusmiessoittokunta vastasi tilaisuuden musiikista ja esitti myös näyttävän kuviomarssiesityksen. 

Tykkimieheksi ylennetty Topi Lindi oman koulutuskalustonsa Raskaan 
raketinheittimen vierellä vanhempiensa Tiinan ja Harrin kanssa.

Tulikomentoja 3/2019 11



 Sotahistoriaa Sotahistoriaa HankoniemelläHankoniemellä
Vammalan Seudun Tykistö-
killan kesäretken kohteena 
oli tänä vuonna Hanko, jon-
ne suunnattiin yhdessä VIP 
Sastamala ry:n kanssa. Mat-
kanjohtajana toimi ansiok-
kaasti VIP Sastamala ry:n 
puheenjohtaja ja tykistökil-
lan sihteeri Matti Soini. Jo 
menomatkalla saimme kuul-
la paljon mielenkiintoista tie-
toa Hangosta ja varsinkin sen 
sotiin liittyvästä menneisyy-
destä, jota oppaamme Saka-
ri Kinnarinen meille kertoi. 
Komentaja evp. Kinnarinen 
olikin matkallemme mitä oi-
vin opas, sillä hän on aika-
naan toiminut muun muassa 
Hangon Rannikkopatteriston 
komentajana ja asunut useita 
vuosia Hangossa.

Aamukahville pysähdyim-
me Perniössä, jossa nautimme 
Kahvila Papun erinomaisista 
sämpylöistä ja korvapuusteis-
ta. Kahvittelun jälkeen suun-
tasimme Harparskogiin tu-

tustumaan Irma-bunkkeriin. 
Irma, eli bunkkeri nro. 302, 
on osa puolustuslinjaa, joka 
rakennettiin välirauhan ai-
kana suojaamaan Suomea – 
Hankohan oli talvisodan jäl-
keen pakkovuokrattu Neu-
vostoliitolle. Tämä asia tie-
tysti koettiin Suomessa uh-
kana ja sen vuoksi ryhdyttiin 
rakentamaan linnoitusket-
jua, joka antaisi turvaa mah-
dolliselta selustahyökkäyksel-
tä.  Mainittakoon, että toisin 
kuin Salpalinjalla, Harpar-
skogissa bunkkerit oli mie-
hitetty. Puolustuslinja täytti 
tehtävänsä, sillä puna-armeija 
ei koskaan yrittänyt hyökätä 
Hangon kautta. 

Äskettäin kunnostettu Ir-
ma-bunkkeri olikin hyvin vai-
kuttava ja varsin autenttinen 
kokemus, sillä suuri osa sen 
sisustuksesta on alkuperäistä 
esineistöä.

Mainittakoon, että suuri 
osa sen sisustuksesta on alku-

peräistä esineistöä. Bunkkeri 
on varustettu muun muassa 
käsikäyttöisellä ilmapumpulla, 
45 mm:n panssarintorjuntaty-
killä ja konekiväärillä. Bunk-
keria retkeläisille esitteli mie-
lenkiintoisella tavalla Jörgen 
Engroos.

Harparskogissa katsas-
timme vielä Mannerheimin 
muistokiven, jonka jälkeen 
suuntana oli Hangon Rinta-
mamuseo Lappohjassa. En-
nen museokierrosta nautim-
me lounaaksi maukasta her-
nekeittoa. Kun vatsat oli täy-
tetty, perehdyimme oppaan 
johdolla vastikään uusittuun 
museoon. Museo näyttelyi-
neen tarjosikin hyvän kuvan 
Hangon vaiheista sotiemme 
aikana. Tykkimiehet ihasteli-
vat etenkin tykkihallissa ollei-
ta tykkejä, mutta muutenkin 
näyttelyt tekivät vaikutuksen 
ja antoivat ajattelemisen ai-
hetta. Museokierroksen jäl-
keen nautimme vielä kahvia 

ja pannukakkua.
Rintamamuseon jälkeen oli 

kaupunkikierroksen aika, jon-
ka veti asiantuntemuksella ko-
mentaja evp. Kinnarinen ker-
toen samalla monta hauskaa 
tarinaa ja sattumusta mennei-
den päivien rannikkotykistös-
tä. Kaupunkikierroksella ihas-
telimme niin Hangon vapau-
denpatsasta, joka tosin ei enää 
ole alkuperäisessä asussaan, 
kauniita huviloita kuin Man-
nerheimin omistamaa Neljän 
tuulen tupa -nimistä kahvilaa.

Kotimatkalle lähtiessä ret-
keläiset olivat yksimielisiä 
päivän onnistumisesta: sää oli 
mitä kaunein ja taas saatiin 
kuulla mielenkiintoisia kerto-
muksia isänmaan historiasta 
asiantuntevien oppaiden joh-
dolla. Hanko ei ole vain hiek-
karantoja, golfi a ja kesäteras-
seja vaan se on mitä mielen-
kiintoisin sotahistoriallinen 
kohde kertoen monta tarinaa 
Suomen kohtalonvuosista.  

Bunkkeri Irmaa meille esitteli 
Jörgen Engroos. Kuvat: Reino Mäkelä

TUOMAS RANTALA
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Sakari Kinnarinen hymyili kuin Hangon keksi kertoillessaan Hangon kaupungista.

Hangon rintamamuseon opas kertoilee museosta juuri hernekeittonsa nauttineelle yleisölle. 

Hangon rintamamuseon tykkihalliin tutustumassa.

AJONEUVOTYKIT

Iso-Britannian Puolustusministeriö on 
julkaissut alustavat vaatimukset 155 
mm ajoneuvotykille, joka on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuonna 2026. Tavoit-
teena on hankkia yhteensä 98 asetta 
neljän lähitukirykmentin varustamiseksi. 
Vaatimukset sisältävät 80 km kanta-
man, 5 ammuksen MRSI-kyvyn 25 km 
etäisyydelle, 20 ls/min tulinopeuden 10 
minuutin ajan. Lisäksi tulitoiminnan on 
voitava alkaa 20 s kuluttua pysähtymi-
sestä. (J Jane´s Defence Weekly DW 
10 April 2019)

Serbian armeija on ottanut käyttöönsä 
paikallisesti kehitetyn Nora-B52 M15 
-ajoneuvotykin. Aseen kaliiperi on 
155 mm ja siinä on 52 kaliiperin putki. 
Ensimmäisen 6 aseen patterin ammun-
nat toteutettiin 29.3.2019, ja jatkossa 
armeija saa lisää samoja tykkejä. Asetta 
on viety jo Bangladeshiin, Keniaan ja 
Myanmariin. ilmeisesti myös Kypros 
on tilannut 24 asetta. (Jane´s Defence 
Weekly 10 April 2019)

TYKISTÖTUTKAT

Yhdysvaltain armeija on tilannut 
Lockheed Martinilta 15 kpl Q-53-tykistö-
tutkia. Näiden toimitusten jälkeen USAr-
mylla on yhteensä 189 tällaista tutkaa. 
(https://news.lockheedmartin.com/2019-
08-05-U-S-Army-Invests-in-Additional-
Q-53-Radars-and-Capabilities)

 

Q-53 -tykistötutka mittausvalmiudessa. 
Lähde: https://news.lockheedmartin.
com/2019-08-05-U-S-Army-Invests-in-
Additional-Q-53-Radars-and-Capabili-
ties

OHJUKSET

Lockheed Martin on saanut 561 MUSD 
tilauksen uusien ATACMS-ohjusten 
valmistamisesta sekä jo aiemmin val-
mistettujen ohjusten modifi oinnista. Toi-
mitukset ovat valmiit kesäkuun lopussa 
vuonna 2022. Uutena ominaisuutena 
ohjuksiin tulee mahdollisuus räjähdys-
korkeuden määrittämiseen. (https://
defence-blog.com/army/lockheed-mar-
tin-awarded-561-8m-for-tactical-guided-
missiles-for-u-s-allies.html)
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Sotamuseon näyttely sykähdytti 
Jääkäritykistön Killan jäseniä

Kenraali Mannerheimin edustusaut ona toiminut Rolls Royce Silver Ghost 1915. Auton alkuperäinen omistaja oli pankkiiri Davidoff Pietarista. Auto 
kulkeutui Suomeen tuntemattomalla tavalla ja se saatiin sotasaaliina punaisilta 1918. Ennen Mannerheimia auto on ollut Suomessa olleiden saksa-
laisten joukkojen komentaja kenraalimajuri von der Goltzin käytössä. Auton vieressä oleva rintakuva on kenraalimajuri von der Goltzin (1865–1946).

SIRKKA OJALA 

Talvisodan ensimmäinen siviiliuhri oli 
seitsemänvuotias Armi Metsäpelto. Hän sai 
surmansa sodan ensimmäisissä pommituk-
sissa marraskuussa 1939 Helsingin linja-
autoasemalla. Vitriini koskettaa kaiken ikäistä 
näyttelykävijää.

Jääkäritykistön Killan 13. elokuuta to-
teutettuun kesäretkeen liittyi tänä vuon-
na myös merellinen osuus, kun kiltalai-
set matkasivat Helsingin kauppatorin lai-
turista JT-Linen aluksella kohti Suomen-
linnaa. Tuuli oli leppeän kesäinen ja myös 
aurinko suosi retkipäivää. Retken pääkoh-
de oli viime vuonna Sotamuseon Manee-
sissa avautunut näyttely Puolustusvoimat – 
100 vuotta sodan ja rauhan töissä. 

Heti aluksen saavuttua Tykistönlahden 
laituriin matkan johtajana toiminut killan 
puheenjohtaja Ilkka Vahtokari johdatti 
ryhmän kohti Maneesia, jossa Sotamuseon 
opas Helena jo odotteli ryhmää. Sotamu-
seon Maneesissa oleva näyttelyosio kertoo 
Suomen itsenäisyyden ajan neljästä sodas-
ta: vapaussodasta 1918, talvisodasta 1939–
1940, jatkosodasta 1941–1944 sekä Lapin 
sodasta 1944–1945. Tykistömaneesissa on 
puolustusvoimien esineistöä sotien jälkei-
seltä ajalta. Noin tunnin kestäneen näytte-
lyopastuksen aikana saatiinkin kattava ku-
va näyttelystä ja myös useista Suomen sota-
historian tärkeistä henkilöistä jääkäriliiket-
tä ja Lotta Svärdin toimintaa unohtamatta. 

Heti näyttelyyn sisään astuessa kilta-
laisten silmiin osui komea Rolls Royce 

Ghost vuodelta 1915. Auto on toiminut 
muun muassa kenraali Mannerheimin 
edustusautona ja siinä on edelleen täysin 
toimiva kunnostettu moottori. Näytte-
lyssä on runsaasti jääkäreihin liittyvää esi-
neistöä, ja oppaan kertomat tarinat jääkä-
reistä kiinnostivatkin jääkäriperinteeseen 
vihkiytyneitä kiltalaisia. Näyttelyssä on 
esillä muun muassa jääkärilippu, joka on 
tosin replika, sillä alkuperäistä Sotamuse-
on arkistoissa olevaa Liepajan kirkossa vi-
hittyä lippua ei voi enää sen haurauden 
vuoksi laittaa esille. Näyttelyssä on myös 
vähän toisistaan poikkeavia jääkäripukuja. 
Opas kertoikin, että Suomeen palattuaan 
jääkärit teettivät räätäleillä uusia pukuja 
ja ne poikkesivat toisistaan muun muas-
sa rintataskujen osalta. Näyttelystä on saa-
nut paikkansa myös hautaristi, joka kuu-
luu ensimmäiselle taistelussa kaatuneelle 
jääkärille Alfred Hyytiselle. Hän haavoit-
tui ruuanhakureissulla vihollisen tulituk-
sessa ja kuoli saamiinsa vammoihin Latvi-
assa 13.6.1916.  

Näyttelyssä olevat ensimmäisen maail-
mansodan aikaiset kypärät saattavat myös 
aiheuttaa vähän imetystä, sillä ne poikke-
avat nykyisistä. Sodan syttyessä nimittäin 
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Talvisodassa legendaksi 
nousseen tarkka-ampuja Simo 
Häyhän puku, lahjakivääri ja 
kunniamerkit ovat myös esillä 
näyttelyssä. 

ajateltiin sodan kestävän vain vähän ai-
kaa ja näin sotilaiden kypärätkin valmis-
tettiin kankaasta ja nahasta, koska te-
rästä ei haluttu turhaan niihin tuhlata. 
Suomalaisen tarkka-ampujalegenda Si-
mo Häyhän puku, lahjakivääri ja kun-
niamerkit ovat myös esillä näyttelyssä. 
Puvusta käy ilmi, että Häyhä oli suhteel-
lisen lyhyt mieheksi, vain 160 senttinen. 
Opas kuitenkin kertoi suomalaisen so-
tilaan keskipituuden olleen talvisodan 
aikana alle 170 senttiä. Esillä on myös 
Neuvostoliitolta sotasaaliina muun mu-
assa Raatteentien motista saatua esineis-
töä. Esimerkkeinä näistä näyttelyssä ovat 
viestivankkuri ja panssarikilpi, joka pai-
naa peräti 80 kiloa. Oppaan mukaan ve-
näläiset liikuttivat kilpeä suksien päällä.

Näyttelyopastuksen jälkeen kiltalai-
set siirtyivät täyttämään kurnivia vat-
sojaan yhteiselle lounaalle. Ruokailun 
jälkeen oli vielä hetki aikaa tutustua 
muun muassa sukellusvene Vesikkoon, 
ja muutamat ryhmästä kävivät silmäile-
mässä myös vuodelta 1854 olevaa Suo-
menlinnan kirkkoa, jonka tornissa toi-
mii yhä myös lento- ja laivaliikennettä 
palveleva majakka.  

Ryhmäkuva ikuistettiin Sotamuseon Maneesilla. Kuvassa vasemmalta: rva Helena Mäkinen, puheenjohtaja 
Ilkka Vahtokari, varapuheenjohtaja Harri Virtanen, 94-vuotias veteraani Antti Jahkonen, Antti Mäkinen, Matti 
Peltola, killan lippuvastaava Kristian Nordenswan, Kauko Kontio ja Yrjö Vaivila. 

Jääkäri Alfred Hyytisen hautaristissä on teksti: kuoli isänmaansa puolesta.
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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. 
Lisäksi materiaali tulee toimittaa kopiona myös lehden materiaalipostiin: toimitus.tulikomentoja(at)gmail.com

Numeron 4/2019 aineistopäivä on 28.10.2019 ja ilmestymisviikko 49 (4.12.2019). 

Tykkimiehet ry

Tulevia tapahtumia:
Hallituksen kokous 6/2019 pidetään 
23.10.2019 klo 11.00 Maanpuolustusjär-
jestöjen talolla, Döbelninkatu 2, Helsinki.
Hallituksen kokous 7/2019 pidetään 
23.11.2019 klo 11.00 Museo Militarias-
sa osoitteessa Vanhankaupunginkatu 19, 
Hämeenlinna. 
Yhdistyksen syyskokous pidetään 
23.11.2019 klo 13.00 Museo Militarias-
sa osoitteessa Vanhankaupunginkatu 19, 
Hämeenlinna. Erillinen syyskokouskutsu 
on tämän lehden sivulla 7.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp. 
050 325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Pertti Yrjölä Suomen kasarmin 
katu 7 B 2, 13100 Hämeenlinna, mp. 
040 938 1696, pertti.yrjola(at)gmail.
com Pankkiyhteys: 
NORDEA FI98 2124 1800 0110 53
Yhdistyksen verkkosivu: 
www.tykkimiehet.fi  
Yhdistyksen Facebook-sivu löytyy 
osoitteella (at)tykkimiehet

Suomen Kenttä-
tykistön Säätiö 

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

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Tulevia tapahtumia:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan Ty-
kistökillan vuosikokoukset
Aika: To 14.11.2019
Paikka: Döbelninkadun auditorio, Hel-
sinki.

KOKOUSKUTSU

14.11.2019 kello 18:00 alkaen pide-
tään Kenttätykistökerho ry:n vuosiko-
kous
ja välittömästi tämän jälkeen 
Uudenmaan Tykistökilta ry:n 
vuosikokous
maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa 
osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. 
TERVETULOA!
Yhdistysten hallitus

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- 
Sihteeri sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick 
Hjelt - rahastonhoitaja, Jere Portter - 
Nuoriso, Jorma Kainulainen - Ase ja 
urheilu sekä Raine Mönkkönen - Loh-
jan 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 Käpy-
polku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 
044 0478 602, juhani.suni(at)gmail.
com. Tiedotussihteeri Sirkka Ojala, Ki-
veliönkatu 12, 33580 Tampere, mp. 050 
3688460 sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: 
jaakaritykistonkilta(at)gmail.com. 
Jääkäritykistön Killan Facebook -sivu 
löytyy osoitteesta @jaakaritykistonkilta 
ja Killan verkkosivu: 
www.jaakaritykistonkilta.fi .

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

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

Karjalan 
Tykistökilta ry

Tulevia tapahtumia:
Syyskokous ja Karjalan tykistörykmen-
tin perinnepäivä 1.11. 
Syyskokous pidetään perinteiseen tapaan 
Vekaranjärvellä Wiipuri-salissa 1.11. Ko-
kouksen jälkeen kaikilla halukkailla on 
mahdollisuus seurata Karjalan tykistöryk-
mentin perinnepäivän ohjelmaa. 

KOKOUSKUTSU 

Karjalan Tykistökilta ry:n syyskokous 
pidetään Vekaranjärvellä, Wiipuri-salis-
sa perjantaina 1.11.2019 klo 10.00. 
Kokouksessa esillä sääntömääräiset 
syyskokousasiat. Kokouksen jälkeen 
rykmentin perinnepäivän ohjelma. 
Ilmoittautumiset 25.10. mennessä, pu-
helin 0299 431309.
Tummapuku ja kunniamerkit
Tervetuloa!
Hallitus

Vierailu tykistön ja heittimistön ampu-
ma- ja tulenkäyttöharjoitukseen 24.10.
Kiltalaisilla on mahdollisuus tutustua Kar-
jalan tykistörykmentin ampuma- ja tulen-
käyttöharjoitukseen Pahkajärvellä torstai-
na 24.10. Kokoontuminen pääportin py-
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säköintialueella klo 10.00, josta bussikul-
jetus Pahkajärvelle. Tilaisuus päättyy klo 
15.00 mennessä. Varustus sään mukaan.
Ilmoittautumiset 17.10. mennessä sähkö-
postitse pj@karjalantykistokilta.fi 
tai puhelimitse 040 5892341.

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

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

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset. Muutokset ilmoitetaan killan koti-
sivuilta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirje-
postia käyttäen.

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

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp. 040 592 
4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Yleissihtee-
ri Sini Timonen, mp. 040 755 0575, 
yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.fi , 
Jäsensihteeri Maija Leskinen, Haukjär-
ventie 96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi . Rahastonhoitaja 
Olli Pasila, Varastovastaava Hilla Puhak-
ka. Hallituksen muut jäsenet: Anniina 
Kajander, Tuomas Kola, ja Timo Ran-
tanen.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hä-
meenkatu 7 A 11, 15110 Lahti, mp. 040 
5577 269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Va-
rapuheenjohtaja Erkki Raita, Panimon-
katu 5 A 2, 15140 Lahti, p.040 7282824, 
erkki.raita (at) gmail.com Sihteeri: Ol-
li Eerola, Maitotie 2 B 9, 15510 Nas-
tola, mp 0400 494572, olli.eerola(at)
meubeltra.fi . Rahastonhoitaja Pentti 
Korpimies, Petäjäkatu 27, 15900 Lahti, 
mp. 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana 

toimii johtokunnan jäsen Ari Sausta, 
Kuningattarenkatu 40 B 17, 17900 Lo-
viisa, ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp. 0400 
994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Man-
kalintie 10, 50200 Mikkeli, mp. 
050 500 177 617, r.pontinen(at)surf-
fi .fi . Varapuheenjohtaja Alpo Leino-
nen, Mäntypöllinkuja 6 N, 50170 Mik-
keli, 044 055 5195, alpoe.leinonen(at)
gmail.com. Sihteeri Seppo Pirinen, 
Karkialammentie 1, 50150 Mikkeli, 
mp. 040 7444 131, seppo.pirinen(at)
surffi .fi . Rahastonhoitaja Mirja Kaup-
pinen, Anselminkuja 1, 50600 Mikkeli, 
mirja.a.kauppinen(at)gmail.com. Killan 
kotisivut ovat osoitteessa: 
www.mikkelintykistokilta.fi 

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

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

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-
Laanilantie 5 B 9, 90500 Oulu, mp. 
040 023 2447. raimo.nurmela(at)mail.
suomi.net. Sihteeri Veikko Mattila, 
veikko.mattila(at)gmail.com 044 712 
3656. 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. Rahastonhoitaja Ravo Sar-
met 040 5628182, ravo.sarmet@dnain-
ternet.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, 
Otavankatu 16 A 1 11130 Riihimäki,
jarmo.palkia(at)gmail.com.
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta 
www.riihitykki.fi 

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

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

Aallon patteriston 
perinnetoimikunta

Puheenjohtaja Pentti Alanko Opiston-
tie 74 60800 Ilmajoki pentti.alanko(at)
netikka.fi , puh. 0500 662367
Sihteeri Kari Silvennoinen Juhantie 2 
60800 Ilmajoki ksilvennoinen(at)gmail.
com, puh. 040 5077667
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Pohjankankaan 
Tykistökilta ry 

Tulevaa toimintaa:

KOKOUSKUTSU

Pohjankankaan Tykistökilta ry:n 
vuosipäivä ja syyskokous Niinisalos-
sa Varuskuntaravintola Falkonetissa 
lauantaina 19.10.2019
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n vuo-
sipäivää vietetään perinteisin menoin 
Niinisalossa lauantaina 19. päivänä lo-
kakuuta.
Tilaisuus alkaa seppeleenlaskulla Talvi-
sodan muistomerkillä klo 11.30.
Omakustanteinen lounas hintaan 20 
€/hlö on tarjolla varuskuntaravintola 
Falkonetissa klo 12.00 alkaen.
Vuosipäivän tilaisuus alkaa klo 13.00. 
Juhlapuheen pitää tykistön tarkastaja, 
eversti Pertti Holma.
 Tilaisuuden jälkeen on kahvitarjoilu.
Pohjankankaan Tykistökilta ry:n 
syyskokous alkaa kahvitarjoilun jäl-
keen n. klo 14.30.
Tumma puku, kunniamerkit
TERVETULOA!
 
Huom! Lounaan vuoksi kokoukseen 
osallistujia pyydetään ilmoittautu-
maan jäsenkilloittain pääkillan sih-
teerille 4.10.2019 mennessä osoittee-
seen tuomas.h.j@gmail.com

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. 
Sihteeri (vt) Tuomas Rantala, Välimaan-
katu 1-5 D 57, 33500 Tampere, mp 050 
378 7111, tuomas.h.j(at)gmail.com. Talo-
udenhoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 
26, 28370 Pori, mp. 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)happyback.fi . Tiedottaja Sirk-
ka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 Tam-
pere, mp. 050 3688460 sirkka.ojala(at)
gmail.com
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 
Killan FB -sivut löytyvät osoitteella: 
@pohjankankaantykistokilta

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta
Tulevaa toimintaa:

KOKOUSKUTSU

Porin Seudun Tykistökillan syyskoko-
us pidetään 13.10.2019 klo 14 Ama-
dossa. 
Esillä ovat sääntömääräiset asiat sekä 
keskustelu ja päätökset kiltatoiminnan 
jatkosta Porissa. Voileipäkahvit. 
Ennen kokousta laskemme klo 13.10 
edellisvuosien tapaan kukkalaitteen pe-
rinnetykille Summan aukiolla. 
TERVETULOA!

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, pert-
ti.onniselka(at)happyback.fi . Jäsensihteeri 
Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistikko 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
Tulevaa toimintaa

VUOSIJUHLA- JA 
SYYSKOKOUSKUTSU

Vammalan Seudun Tykistökil-
lan 55-vuotisjuhla ja syyskokous 
9.11.2019

Vammalan Seudun Tykistökillan 
55-vuotisjuhla järjestetään lauantaina 

9.11.2019 Kinnalan Koukulla (Haapa-
niementie 21, 38300 SASTAMALA). 
Tilaisuus aloitetaan klo 12.30 juhlalou-
naalla, jonka jälkeen varsinainen juh-
la. Juhlapuheen pitää maavoimien esi-
kuntapäällikkö, kenraalimajuri Mark-
ku Myllykangas ja musiikista vastaa 
Kiikan torvisoittokunta. Lisäksi muu-
ta ohjelmaa.
Killan syyskokous pidetään juhlan yh-
teydessä. Tumma puku, kunniamerkit
TERVETULOA!

Huom! Juhlalounas on omakustan-
teinen ja se maksaa 22 €/hlö. Lou-
naan vuoksi pyydämme ilmoittau-
tumaan joko killan puheenjohtajalle 
Tuomas Rantalalle (050 378 7111 tai 
tuomas.h.j@gmail.com) tai killan sihtee-
rille Matti Soinille (045 851 4148 tai 
mattitj.soini@gmail.com) viimeistään 
28.10.2019 mennessä.

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. 

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta 

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hois-
ka, Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki, 
mp. 044 021 0549, mpt. 040 524 4373, 
sepporh(at)gmail.com. Varapuheenjoh-
taja Arvo Hakamaa, Ruukintie, 60120 
Seinäjoki, Kunniapuheenjohtaja Antti 
Vainio, Siipipyöränkatu 29 B Seinäjoki, 
Jäsensihteeri ja rahastonhoitaja Samuli 
Niinistö, Homesojantie 28 B 4, 60800 
Ilmajoki, pt. ja pk. (06) 4246 931, mp. 
040 7720437, samuli.niinisto(at)gmail.
com
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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

Pohjankankaan Tykistökillan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Tulevaa toimintaa

KOKOUSKUTSU

Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n 
syyskokous pidetään 7.11.2019 klo 
18.00 alkaen Kuntoutuskeskus Kan-
kaanpäässä. Kahvit klo 17.30 alkaen 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.
Raimo Suominen Porista alustaa uuden 
aselain vaikutuksista ampumaharras-
tukseen. Tervetuloa! 
Hallitus

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 Tampe-
re, mp. 050 550 9420, esko.isohannu(at)
gmail.com, Rahastonhoitaja Jari Anttila, 
Katajakatu 4, 38700 Kankaanpää, mp. 
0400 954 536, jariant(at)gmail.com
Kiltasivut netissä: 
kankaanpaanseuduntykistokilta.
yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasino-
jantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 044 
7011860, 
kalle.salonen0@gmail.com
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, 
Telluksentie 17 B 01480 Vantaa, mp. 
050 500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . 
Sihteeri Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 
2 a 5, 00440 Helsinki, mp. 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)outlook.com, Rahaston-
hoitaja 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-pek-
ka.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

Kutsunnat 
alkoivat

Puolustusvoimien aluetoimistot jär-
jestävät asevelvollisuuslain mu-

kaiset kutsunnat 15.8.–13.12.2019. 
Aluetoimistot pitävät kaikkiaan 455 
kutsuntatilaisuutta 248 paikkakunnal-
la. Kutsuntoihin osallistuu tänä vuon-
na yhteensä noin 35 000 asevelvollis-
ta miestä. Kutsunnat järjestetään kai-
kille tänä vuonna 18 vuotta täyttäville 
eli vuonna 2001 syntyneille miehille ja 
lisäksi niille, jotka eivät jostain syystä 
ole aikaisemmin osallistuneet kutsun-
toihin. Suurin osa syksyllä kutsuntoi-
hin osallistuvista aloittaa palveluksensa 
tammikuussa 2021 Maavoimien, Me-
rivoimien, Ilmavoimien tai Rajavartio-
laitoksen joukko-osastoissa. 

Haku naisten vapaaehtoiseen 
asepalvelukseen päättyy maalis-
kuussa 2020.   
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Heinäkuun lämmön helliessä 
lomalaisia uurastivat Pohjan-
kankaan Tykistökillan jäsen-
kiltojen kiltalaiset Niinisalon 
varuskunnassa 14. heinäkuu-
ta. Jo perinteeksi muodostu-
neeseen tapaan oli killan vas-
tuulla tarjota vatsantäytettä 
tapahtuman vieraille sekä jär-
jestää erilaisia toimintarasteja 
varuskunnan Lippukentän lä-
heisyyteen. 

Porin prikaatin alla toimi-
vassa Niinisalon varuskunnas-
sa aloitti varusmiespalveluk-
sensa 8. heinäkuuta noin 1000 
alokasta. Heistä jokainen sai 
kutsua viisi läheistään tutus-
tumaan varuskuntaan. Läheis-
tenpäivää tukemaan MPK:n 
Lounais-Suomen maanpuo-
lustuspiirin Niinisalon koulu-
tuspaikka oli jälleen perusta-
nut Läheisten- ja kiltapäivän 
-kurssin. Kurssinjohtaja Pau-
li Huhtamaan ohjeiden mu-
kaan päivää järjestelemässä 
yhteistyössä Niinisalon varus-
kunnan kanssa oli lauantaina 
jo parikymmentä kurssilaista. 
MPK:n kurssilaisten vastuulla 
oli muun muassa toimintaras-
tien valmistelu lauantaina ja 
niiden toteutus sunnuntaina. 

Myös killan ampumakil-
pailu suoritettiin varuskun-
nan ampumaradalla lauantai-
na alkuillasta. Tällä kertaa kil-
pailu järjestettiin varuskunnan 
25 metrin radalla ja aseena oli 
pistooli. Kilpailun voittajaksi 
selvisi tiukan paukutuksen jäl-
keen killan ampumavastaava 
kapteeni Matti Lappalainen. 

Tiukan vastuksen antoivat Yr-
jö ja Leo Inkinen. Myös He-
li Ketola oli panostanut aktii-
visesti ammunnan harjoittele-
miseen kuluneen vuoden aika-
na ja kärkkyikin näin jo kilpai-
lun kärkisijoja.

Tapahtumapäivän aamuna 
Niinisaloon saapui lisäavuk-
si noin 30 kiltalaista. Pohjan-
kankaan Tykistökillan varapu-
heenjohtaja Kimmo Tuomel-
la olikin syytä hymyyn, kun 
noin 50 hengen vapaaehtois-
joukko saatiin toimimaan hy-
vän asian puolesta. Meneehän 
päivän aikana saatu myynti-
tuotto lähes lyhentämättö-
mänä varusmiesten hyväksi 
muun muassa killan jakami-
en stipendien muodossa. Tuo-
men mukaan tapahtuman tal-
koisiin osallistuivat aktiivisim-
min Killan vetovastuussa ole-
van Porin Sedun Tykistökillan 
lisäksi Kankaanpään Seudun 
Tykistökillan, Etelä-Pohjan-
maan Tykistökillan, Mitta-
mies- ja Topografi killan sekä 
Vammalan Seudun Tykistökil-
lan jäsenkuntaa.

Niinisalon varuskunnan 
puolesta tapahtuman vastuu-
henkilönä toimi ensimmäistä 
k ertaa luutnantti Pentti Puh-
to. Hänelläkin riitti kiirettä 
tapahtuman järjestelyjen osal-
ta. Myös luutnantti Puhto sai 
palkinnon useamman viikon 
uurastukselleen toivottaessaan 
varuskunnan puolesta terve-
tulleeksi Niinisaloon ison jou-
kon, noin 3000 alokkaiden lä-
heistä. Tunnelma olikin iloi-

nen ja innostunut alok-
kaiden ryhmittyessä 
Lippukentälle suo-
riin riveihin ja lä-
heisten etsies-
sä katseellaan 
omiaan tuhat-
päisestä alok-
kaiden joukosta.

Toimintarasteik-
si kilta oli valinnut jo 
aiempinakin vuoisina hy-
viksi todetut: Eko-ase am-
munnan, viestirastin ja kä-
sikranaatin heiton. Lisäksi 
lippukentällä pääsi tutus-
tumaan alokkaiden koulu-
tuksessa käytettävään ka-
lustoon ja varusteisiin sekä 
rapsuttelemaan sotakoiria. 
Ennen kotiinlähtöä kilta-
laisten makkara ja muu-
rinpohjalättyjen lisäksi sai 
vielä suupielensä sokeri-
siksi Niinisalon sotilasko-
tisisarten munkkeja mais-
tellen.  

Läheisten- ja kiltapäivä 
Niinisalon varuskunnassa
SIRKKA OJALA

Pistooli 25m 10+10 sarjan 

TULOKSET 13.7.2019
1. Matti Lappalainen 83+88 171
2. Yrjö Inkinen 56+83 139
3. Leo Inkinen 71+68 139
4. Heli Ketola 72+62 134
5. Niko Vettenranta 40+85 125
6. Aki Erikson 56+66 122
7. Mika Stenlund 52+64 116
8. Jani Jokinen 37+77 114
9. Aki Vuorinen 46+43 89
10. Santeri Polvi 32+18 50

a 

nen ja innostunut alok-
kaiden ryhmittyessä 
Lippukentälle suo-
riin riveihin ja lä-
heisten etsies-
sä katseellaan
omiaan tuhat-
päisestä alok-
kaiden joukosta.
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Varuskunnan puolesta väen toivotti 
tervetulleeksi Niinisaloon luutnantti 
Pentti Puhto.

Myös killan Eko-aserastilla 
riittää aina vipinää ja osal-
listujia on polvenkorkuises-
ta senioreihin.

2020



Sotakoirat ja niiden kouluttajat keräsi-
vät ympärilleen runsaan väkimäärän, 
sillä kaikki halusivat rapsuttaa tottele-
vaisia nelijalkaisia ystäviä.

  Kiltalaisten makkaranmyynti-
pisteissä oli leppoisa tunnelma, 
mutta kiirettä riitti tapahtuman 
loppuun asti. 

  Viestirastilla pääsi entiseen 
tapaan kokeilemaan radioita 
LV241 ja LV141, ja vanhempaa 
viestitystekniikkaa edusti 
SANLA M/90. Rastilla ohjeita 
antamassa ja radioita esittele-
mässä olivat vasemmalta Jari 
Pitkämäki, Raimo Ojala ja Vesa 
Niemenmaa.

   Killan tuottamia päivän ohjelma-
lehtisiä oli vieraille jakamassa Porin 
Seudun Tykistökillan jäsen Pekka 
Peltola upeassa 1700-luvun kunin-
kaallisen kenttätykistön asussaan. 

si-
n, 
e-

Lettuja olivat paistamassa muun muassa etualalla Anssi Pajunoja, Vammalan 
Seudun Tykistökillasta ja Heikki Aho-Mantila, Mittamies ja Topografi killasta.

Muun muassa Kari Ketola, Kankaanpään Seudun Tykis-
tökillasta huolehti raikkaasta juomavedestä. Lämpimänä 
päivänä vettä kuluikin reippaasti.
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Bengtskärin majakka sijait-
see Saaristomeren uloimmal-
la luodolla noin 25 kilometriä 
Hangosta loun aaseen. Majak-
ka on korkeimmillaan 52 met-
riä merenpinnan yläpuolella ja 
se on ollut rakennushetkestään 
lähtien Suomen ja Pohjoismai-
den korkein majakka. Maja-
kassa on Suomen ensimmäi-
nen majakkamuseo ja pysyvä 
Bengtskärin taistelusta kertova 
näyttely. Museovirasto on ar-
vioinut Bengtskärin majakan 
ja siihen liittyvän rakennusko-
konaisuuden valtakunnallises-
ti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi.

Ennen majakan rakenta-
mista Bengtskärin edustalla 
tapahtui useita merionnetto-
muuksia. Pahin näistä tapah-
tui uuden vuoden päivänä 
vuonna 1905 kun uusi höy-
rylaiva S/S Helsingfors haak-
sirikkoutui Bengtskärin poh-
joispuolella matkallaan Eng-
lannista Hankoon. Tämän jäl-
keen tehtiin päätös pystyttää 
saarelle majakka. Majakan pii-
rustukset laati arkkitehti Flo-
rentin Granholm, joka edus-
ti kansallisromanttista tyyli-
suuntaa. Sisätilat hän suunnit-
teli jugend-tyylin mukaisesti. 
Majakan rakentaminen Vuon-
na 1906 oli iso taloudellinen 
hanke. Osittain rakentaminen 
liittyi myös suomalaisuustais-
teluun, sillä suomalaiset halu-

sivat hoitaa alueensa itse ilman 
Venäjää. Oma hieno majakka 
olikin tärkeä, ja tästä ehkä joh-
tuu myös Bengtskärin maja-
kan suuri koko. 

Majakka joutuikin jo en-
simmäisen maailmansodan ai-
kaan saksalaisten sotatoimien 
kohteeksi. Talvisodan sytyttyä 
majakan valo sammutettiin. 
Majakasta tuli tähystys- ja tu-
lenjohtopaikka, sillä majakan 
valohuoneesta oli hyvä näky-
mä Hankoon ja Suomenlah-
den suulle, ja sieltä voitiin joh-
taa sekä rannikkotykistön että 
laivaston tulta. 

Jatkosodan aikaan Neuvos-
toliittolaiset päättivät tuho-
ta majakan niin, että luodolle 
tehtäisiin yllätysmaihinnousu 
ja majakka räjäytettäisiin. Ma-
jakan puolustajat onnistuttiin-
kin yllättämään ja he heräsivät 
yöllä kovaan konetuliaseiden 
tulitukseen. 

Bengtskärin taistelussa 
26.7.1941 ja seuraavan päivän 
pommituksissa kaatui yhteen-
sä 32 ja haavoittui 45 suoma-
laista, ja arviot neuvostoliit-
tolaisten tappioista vaihtele-
vat välillä 36–100. Vihollisista 
antautui 28 ja heistä suuri osa 
oli haavoittuneita. Majakkaa 
myös pommitettiin ja majak-
kaan osuneet pommit surma-
sivat puolustajia. Bengtskärin 
majakan jykevä graniitti suo-
jasi puolustajia kestolinnoit-

teen tavoin 152 mm:n ja jopa 
305 mm:n kranaattien iskuja 
vastaan, mutta saaren lähipuo-
lustusasemat olivat vain hätäi-
sesti tehtyjä kenttälinnoitteita. 
Majakan näyttelyssä kerrotaan 
yksityiskohtaisemmin käydyis-
tä taisteluista. Majakan seinään 
on kiinnitetty muistotaulu, jos-
sa sanotaan ”Tämä taulu on 
kunnianosoitus niille miehille, 
jotka urheudellaan löivät yli-
voimaisen hyökkääjän takai-
sin.” Taistelut ovat merkittävä 
osa majakan ja Suomenkin his-
toriaa ja muistuttavat siitä, et-
tä naiiviin turvallisuudentun-
teeseen ei pidä koskaan tuudit-
tautua. Majakka on monen sen 
lähistöllä hukkuneen ja sotiem-
me taisteluissa menehtyneen 
hautamuistomerkki ja sellaise-
naan elävä muistutus varautu-
miseen pahimman varalle.

Sotien jälkeen aloitettiin 
vaurioituneiden osien korjaus-
työt ja luoto myös linnoitet-
tiin. Bunkkerin rakenteet ovat 
vieläkin nähtävissä. Bengtskä-
rin majakka avattiin peruskor-
jauksen jälkeen matkailijoille 
vuonna 1995, ja siitä on tul-
lut merkittävä matkailukohde 
ja nähtävyys. Majakalla vierai-
lee vuosittain noin 13 000-15 
000 vierasta. Majakalle kulkee 
kesäkaudella laivavuoroja Kas-
näsistä, Rosalasta ja Hangosta. 
Kesäkauden ulkopuolella ma-
jakkaluodolle pääsee tilausve-

Sotahistoriallinen vierailukohde –
Jylhä Bengtskärin majakka
RAIMO OJALA JA SIRKKA OJALA

neillä. Muutaman kerran kuu-
kaudessa kova merenkäynti 
estää laivojen rantautumisen 
saarelle. 

Majakalla on nykyisin 
mahdollista myös yöpyä, sil-
lä käytössä on viisi viihtyi-
sää huonetta, jotka ovat enti-
siä majakanvartijaperheiden 
asuntoja. Yöpyjien majoitus-
pakettiin kuuluu myös mau-
kas saaristolaisruoka ja tunnel-
mallinen löylyhetki majakan 
saunassa. Uimaportaita pitkin 
voi laskeutua suoraan saunas-
ta meren aaltoihin suojaiseen 
poukamaan. Päivävieraatkin 
pääsevät nauttimaan majakan 
erikoiskahvista ja uunituoreis-
ta voisilmäpullista, joita leivo-
taan päivittäin majakan pie-
nessä kotikeittiössä.

Lisätietoja: www.bengtskar.fi 

Lähteet: Taistelun 
muisto elää Bengtskär 
26.7.1941, Turun 
Yliopistosäätiö 2001.
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Massiiviset kierreportaat johtavat majakan torniin. Kierreportaikossa on 252 askelmaa, ja niiden jälkeen on vielä parit tikkaat ylös valohuonee-
seen. Kuva: Raimo Ojala.

  Graniittinen majakka seisoo ylväänä karulla Bengtskärin kallioluodolla. Saaren eteläpuolella on vain merta Viron rannikolle saakka. Kovis-
sa myrskyissä aallot voivat vyöryä koko saaren yli. Majakan rakentaminen kesti vain yhdeksän kuukautta ja enimmillään rakennustyömaalla 
työskenteli 124 miestä ja naista. Tiilet tuotiin Hangosta, mutta perustaa ja seinien päällystämistä varten tarvittavat graniittikivet louhittiin saaren 
omasta kalliosta. Kuva: Sirkka Ojala.

Muistolaatat majakan seinässä kunnioittavat 
Bengtskärin taistelussa vuonna 1944 kaatu-
neiden suomalaisten ja venäläisten muistoa. 
Kuva: Sirkka Ojala.

Majakan Ranskasta tilattu lamppu sytytettiin en-
simmäisen kerran joulukuun 19. päivänä vuonna 
1906. Nykyisin lamppu ei ole enää käytössä. 
Valaisu hoidetaan aurinkoenergialla toimivilla 
pienemmillä valoilla. Kuva: Raimo Ojala. Kuvataulu majakka museossa. Bengtskä-

rin taistelun jälkeen majakassa oli suuri 
repeämä. Kuva: Sirkka Ojala.
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Kuvan kello on postitettu isä-
ni, majuri Eero Muinosen 
kirjeenvaihdon kera Ilmavoi-
mamuseoon Tikkakoskelle. Il-
mavoimien everstit Risto Pa-
jari ja Joppe Karhunen olivat 
molemmat yrittäneet selvittää 
sitä alasammuttua pommi-
konetta, mistä isä kellon poi-
mi. Kellolla on kuitenkin niin 
paljon tykkimieshistoriaa, et-
tä uskallan tarjota sen tarinaa 
lehteemme. 

Kello kulki koko talvi-
sodan Ratsastavan Patterin 
viestialiupseerin, kersantti E. 
Muinosen satulalaukussa ja 
päätyi sitten 1950-luvulla Jy-
väskylässä kellosepälle. Sep-
pä muutti helposti 24 voltin 
sähkökäytön jousivetoisek-
si. Se roikkui aina isän sän-
gynpäädyssä ja kävi hyvin 
30 vuotta. Hyvää laatua teki 
1:i tsasovyi zavod im. Kiro-
va – toki muistaen, että kello 
oli pudotushetkellään vasta 
muutaman kuukauden van-
ha! Takakanteen isä raaput-
ti myöhemmin ”21.12.1939 
K-Kannas”. Teksti ei kuvas-
sa näy, ei myöskään ylivii-
vattu DB-3. Pyöreässä pik-
kulogossa on X(himitseskij)
M ’karbolit’ -siis bakeliitti 
venäjäksi. Ilmeisesti evers-
tien vaikutuksesta saatelap-
puun isä korjasi myöhemmin 
SB2bis. Putoamispaikan mu-
kaan Carl-Fredrik Geustin 
taulukosta ’Talvisota ilmas-
sa – Rad Stars 7’ kellon pom-
mikoneeksi käy vain Iljushin 
DB-3.

Ratsastava Patteri oli Rat-
suväkiprikaatin kiinteä tu-
ki. Yksikkö oli ainoa laatu-
aan, kun kaikki tykkimiehet, 
kolonnaa lukuun ottamat-
ta, liikkuivat ratsain. Niinpä 
viestikersantti Muinonenkin 
opetti Mikkelissä tapsinve-
toa hevosen selässä. Patteri 
oli 1930-luvulla suunnitel-
tu nopealiikkeiseksi 6-tyk-
kiseksi, kalustonaan 76 LK 
13. Se soti kuitenkin jatko-

sodankin nelitykkisenä.  Ty-
kille ei oman a-tarvikkeensa 
takia olisi sodassa kulutusta 
tarvinnut säännöstellä, silti 
’torjuntojen’ ammuskulutus 
lasketaan yleensä kahden kä-
den sormin. 

Talvisodan alkuviikon pat-
teri oli rannikkokaistalla vie-
lä jotenkin ratsuväen tukena 
jääden jopa panssarintorjun-
taan jalkaväen jo vetäytyes-
sä. LK näyttää jopa saaneen 
jonkun T-26:n saaliiksi! Sit-
temmin patteri tapasi URR:n 
ja HRR:n vasta Lemetin mot-
tien murtamisessa helmikuun 
lopussa 1940. LK:n lyhyt 
kantama – alle 7 km – vaati 
tuliasemat kovin lähelle naa-
purin päämurtokohtaa Sum-
maa. Viikkoa ennen lentoko-
nettamme on patteri noin vii-
den kilometrin päässä Poppi-
uksesta – noinkohan täyspa-
noksella (!) ampuminen vaati 
sitten siirtymisen Leipäsuon-
Merkin väliselle kankaalle. 
Etäisyyttä pääpuolustuslin-
jaan on nyt 17.12. vajaa kol-
me kilometriä!  

Siirtymävaiheessa patte-
ri koki koko sodan kovim-
mat tappiot, se joutui Leipä-
suon asemaseudulla viholli-
sen raskaan patteriston iskun 
keskelle: tappiot kaksi tyk-
kiä, 22 hevosta, 3 kaatunut-

ta ja 4 haavoittunutta. Patte-
ri oli aivan lamassa, ihme-
teltiin, miten ryssä osasikin 
ihan kohti. Esitettiin ajatus, 
että Metsänvartijan talossa 
olisi ollut desanttitulenjohto! 
Kun ”sokea reettakin” am-
puisi moiseen liikennesol-
muun!  Isän omakätisen so-
tapäiväkirjan mukaan 21.12. 
ammuttiin kuitenkin jo kah-
della tykillä. Ohimennen: 
vielä ”hölmön tölväyksessä”, 
6. Divisioonan suurhyökkä-
yksessä moititaan onneton-
ta tykistövalmistelua, ”Rats.
Ptri:kin ampui vain yhdellä 
tykillä” – isän mukaan kah-
della. Jalkaväki oli tosin vaa-
tinut ja saanut pitää kaksi ka-

nuunaa panssarintorjunnas-
sa. Summa(-rum): muutamia 
laukauksia ammuttiin hyök-
käyksessä – huomasiko divi-
sioona?

Päivältä 21.12. on sitten 
isän kertomus pommikonees-
ta ”Piirussa”: 

Erään kellon tarina
TIMO MUINONEN

Leipäsuo. Kartan vaaleansininen kone on majuri Eero Muinosen tarinasta ”tykkirintamasta 
vasempaan muutama sata metriä”. Tummansininen on varmistettu venäläinen data.
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Kokoukset ja koulutuspäivät sujuvasti:
    - useita kokouskabinetteja
    - peruskokoustekniikka
    - tilava saunaosasto ja ruokailutila

    soveltuu myös kokouskäyttöön
Perhejuhlat helposti, kysy tarjous.

Tarjoamme kaikille killoille ja kiltalaisille 
mahdollisuuden lounas- ja tilausruokailuun 

päivän hintaan.

A-oikeudet. Ota yhteyttä.

RAVINTOLA SEISKA
Suomen kasarmi 7

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

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

RAVINTOLA SEISKA
Avoinna ark. 9-15, muulloin tilauksesta

Lounas noutopöydästä arkisin klo 11-14

”Pari venäläisten pom-
maria putosi suomalaisten 
hävittäjälentäjien toimesta 
– toinen ihan tuliasema-alu-
een luo. Ennen koneen pu-
toamista juoksi tykkimiehiä 
ulos teltasta erään huutaes-
sa: ”Se tulloo piälle!” Siltä 
se näyttikin, mutta teki so-
pivan luovin ampumasuun-
nasta vasemmalle ja putosi. 
Otin pari-kolme tykkimies-
tä ja lähestyimme varovasti 
kiväärit sojossa koneen hyl-
kyä. Kone oli tullut suope-
räiseen maahan alas n. 400 
m:n päähän tykkirintamas-
ta, nokka suossa, runko osit-
tain ehjänä. Yhtään lentäjää 
ei ollut sisällä, kojelauta ri-
sana, kello roikkui johtimis-
taan.”

vain yksi käy 
putoamis-
paikalle

Kellon tarina on johtanut 
minut vuoden sähköposti-
viesteihin suvereenin neu-
vosto-ilmavoimien tuntijan, 
C-F. Geustin kanssa. Vuo-
si sitten esitin kellon hänel-
le Ilmailukirjallisuuspäivä-
nä väittäen, että ”Red Stars” 
kirjasta puuttuu tämän kel-
lon kone. Kirjan taulukossa 
on tältä päivältä yhdeksän 
pommikonetta ja niistä vain 
yksi käy putoamispaikal-
le: DB-3, valmistusnumero 
2306. Rykmentin 53 DBAP 
miehistöstä majuri Vasili 
Drjanin pääsi laskuvarjoon 
(en löydä sotapäiväkirjois-
ta), starshii leitenant Dem-
jan Denisenko ja starshii Va-
sili Karpov = KIA. Sotapäi-
väkirjojen huonoista mer-
kinnöistä näkee, että perään 
lähetetyt partiot ovat ”ampu-
neet” joitain kulkijoita, mut-
ta lentäjiltä talteen otetuista 
asiapapereista ei tätä miehis-
töä näy. 

Olen lukenut kaikki 
5.D:n, ja vähän naapureiden-
kin, sotapäiväkirjat ajalta 
18.–25.12.1939. Kaksi van-

gittua lentäjää löytyy kuu-
lusteluista ja Geustin kirjas-
ta, mutta he eivät liity tähän 
koneeseen. Muutoin on yk-
siköiden ilmatoiminnan ku-
vaus valtavan vaihtelevaa, 
tykistön osalta onnettoman 
huonoa. Armeijakunnan ja 
divisioonan tiedustelutoi-
mistot ovat ymmärrettäväs-
ti lähinnä kiinnostuneita vi-
hollisen maavoimista, eten-
kin panssareiden hirvittäväs-
sä paineessa. Tämän koneen 
putoamisesta on puolisen tu-
sinaa merkintöä sotapäivä-
kirjoissa, mutta ajankohdat 
heittelevät paljon, eikä edes 
koneiden lukumäärä selviä.

Everstit, arvoisat ilmai-
luhistorioitsijat ovat yhtä 
mieltä siitä, että koneen am-
puja on värikki Kauko Lin-
namaa. Mutta Pajarin mu-
kaan hänellä on kaksi epä-
varmaa SB:tä ”rintaman tie-
noilla” kun Karhusen mu-
kaan Linnamaa ahdisti SB:tä 
Vuoksenrannassa ”klo 14:n 
jälkeen”, alkaen 4000 met-
ristä. Ilmavoitot 1 -kirjan 
mukaan Linnamaalla on täl-
tä päivältä yksi varmistettu 
ilmavoitto: DB-3 klo 14.30 
Kämärällä. Se kone oli kui-
tenkin pommirykmentistä 6 
DBAP. Kun kelloni koneen 
tuhoutumissyy on ”ilmatais-
telu, ajoi yhteen toisen DB:n 
kanssa”, tuskin se lensi toi-
sen rykmentin kanssa? C-F.
Geust pitää asiaa loppuunkä-
siteltynä, koska hänen venä-
läinen ilmailuhistorian tutki-
jaystävänsä on löytänyt ko-
neen nro 2306 jätteitä vuon-
na. 2006. Tarkat koordinaa-
tit vievät kuitenkin kilomet-
rin länteen Rats.Ptri:n tuli-
asemista. Minä, kuten isä-
nikin ja useampi sotapäivä-
kirja pysyn kahden koneen 
pudotuksessa – ne on lisät-
tävä Linnamaan tilille! Asia 
ei ratkenne ennen kuin käyn 
metallinilmaisimella paikan 
päällä. Löytynee sieltä aina-
kin pikkuriikkiset LK:n kan-
nuskuopat – ehkä jopa nel-
jälle tykille!  
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Karjalan tykistökillan kesäret-
ki Rankin linnakkeelle tehtiin 
lauantaina 31. elokuuta. Rank-
ki on entinen sotilassaari, joka 
avattiin yleisölle kesällä 2015. 
Se sijaitsee Kotkan edustalla 
Suomenlahdessa, noin 10 ki-
lometrin ja noin 40 minuutin 
merimatkan päässä Kotkansaa-
relta. Rankki tunnetaan meri-
säätiedotuksesta ”Kotka Rank-
ki - ohutta yläpilveä”. Ohut ylä-
pilvi ei ole vain legendaa vaan 
vallitsevin säätila Rankissa. 

Erinomainen kirkas ja läm-
min sää suosi meitä retkeläisiä. 
Retken asiantuntijaoppaana 
toimi Pertti Huhtanen. Hän 
on ollut muun muassa Ran-
kin linnakkeen päällikkönä 
1960-luvulla. Huikean moni-
puolinen ja elävä opastus alkoi 
jo merimatkalla, kun suunta-
simme Sapokan satamasta ve-
sibussilla kohti Rankkia. Saim-
me kuulla ja nähdä taistelu-
paikkoja Ruotsinsalmen meri-
taistelusta. 

Venäläiset aloittivat Rankin 
saaren linnoittamisen ensim-
mäisen maailmansodan aika-
na. Sen oli määrä olla osa laa-
jamittaista Pietari Suuren me-
rilinnoitusta. Rankki kuuluu 
yhdessä Kilpisaaren kanssa itäi-

sen Suomenlahden patterijär-
jestelmään. Rankin linnoitta-
minen jäi Suomen itsenäistyes-
sä pahasti kesken, vaikka se oli 
otettu rannikkopuolustuksen 
käyttöön vuonna 1916. Van-
ha vuonna 1917 valmistunut 
puukasarmi oli vielä pystyssä, 
joskin rapistuneena. Pääsimme 
sisään rakennukseen. Kierrok-
semme aluksi kävimme vuosi-
na 1957–1958 valmistunees-
sa kasarmirakennuksessa, joka 

rakennettiin työllisyystöinä. Se 
on vielä edelleen siisti ja hyvä-
kuntoinen.

Rankissa oli venäläisten jät-
tämät neljä 152 45 C -tyk-
kiä, joita täydennettiin vuon-
na 1926 viidennellä tykillä. 
Sääasema aloitti toimintansa 
vuonna 1933. Talvisodan ai-
kana Rankki joutui maalis-
kuun alkupäivinä taisteluun 
torjuakseen vihollisen hyökkä-
yksen. Raskas patteri avasi tu-

 Kiltaretki Rankin linnakkeelle – 

OHUTTA YLÄPILVEÄ

len 15 kilometrin päässä etene-
vää vihollista vastaan pysäyttä-
en hyökkäyksen. Kirkonmaan 
ja Rankin linnakkeet torjuivat 
Suursaaresta Kotkaan suun-
tautuneet hyökkäykset ilman 
omia tappioita. Sodan jälkeen 
vuonna 1947 Rankista muo-
dostettiin koulutuslinnake. Va-
rusmiesten koulutus Rankissa 
päättyi vuonna 2006.

Saarikierroksen aikana tu-
tustuimme myös 152T-tyk-

JAAKKO JANHUNEN

Kiltalaiset ihailevat saaren luonnonkauneutta. Kuvat: Arto Ojanen.

Retkeläiset.
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä.

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomen-
noissa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 
28.10.2019 oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluet-
teloon tulevat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, 
se voi johtua siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi 
jäsenrekisteristä tai että kiltasi ei ole lähettänyt v 2019 merkki-
päiväluetteloa lehden toimitukselle.
Kiltoja pyydetään ystävällisesti lähettämään v 2020 merkkipäi-
väluettelonsa 28.10.2019 mennessä sähköpostilla osoittee-
seen kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kilta-
veljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkki-
päiviään loka-joulukuussa 2019.

4.10. Ikonen Ilkka Helsinki 70 v
7.10. Kauranen Veli Parola 85 v
8.10. Olkkonen Juha Mikkeli 80 v
9.10. Korkama Arto Järvenpää 75 v
10.10. Vasara Eero Helsinki 80 v
11.10. Jokinen Jyrki Espoo 80 v
16.10. Hautaniemi Ritva Sastamala 70 v
18.10. Kaskinen Jouko Lappeenranta  70 v
19.10. Fagerlund Reijo Varpainen 85 v
20.10. Lundell Kai Espoo 70 v
22.10. Lammi Ari Turku 60 v
25.10. Lahti Jorma Mikkeli 85 v
27.10. Roiko Jokela Matti Jyväskylä 80 v
30.10. Lahti Leevi Kankaanpää 75 v
11.11. Viinamäki Jouko Ikaalinen 70 v
11.11. Välimäki Voitto Riihimäki 85 v
12.11. Silen Jouko Riihimäki 70 v
13.11. Helkamäki Tapani Pori 60 v
13.11. Ingman Timo Iittala 70 v
21.11. Heino Mervi Sastamala 70 v
24.11. Hamström Kristian Söderkulla 50 v
28.11. Kulmala Klaus Pori 70 v
29.11. Lampinen Markku Mikkeli 70 v
30.11. Nordeswan Kristian Iittala 65 v
1.12. Kouhi Heikki Vaasa 80 v
4.12. Dahlgren Börje Helsinki 90 v
10.12. Sippola Jukka Kerava 60 v
11.12. Kautto Erkki Espoo 60 v
12.12. Jaskara Olavi Helsinki 70 v
14.12. Saksa Tauno Harjumaa 70 v
15.12. Nurmenrinta Aimo Kankaanpää 75 v
15.12. Silvaniemi Johannes Savonlinna 90 v
16.12. Mäkinen Jaakko Kankaanpää 60 v
22.12. Breilin Heimo Savonlinna 90 v
22.12. Harju Mikko Tampere 50 v
26.12. Hynninen Veli Helsinki 75 v
26.12. Kauppi Jaakko Riihimäki 75 v
28.12. Finer Osmo Savonlinna 60 v
31.12. Leinonen A lpo Mikkeli 75 v

kitorniin. 152 millimetrin 50 
kaliiperin merikanuuna Cane-
tin putki on suomalainen Tam-
pellan valmistama. Ensimmäi-
set uudet putket asennettiin 
vuonna 1956. 152/50 T oli 
rannikkotykistön pääaseena ai-
na 1980-luvulle saakka. Tykin 
kantama oli noin 25 kilometriä 
tulinopeuden ollessa 4–6 lau-
kausta minuutissa. Miehistönä 
oli aliupseeri ja 12 miestä.

Kirkkaan sään ansiosta saa-
ren eteläkärjen upeilta rantakal-
lioilta näimme Suursaaren.

Kävelykierroksen jälkeen 
nautimme lohikeittoa ravintola 
Sotkussa. Se sijaitseen entises-
sä 1970-luvulla valmistunees-
sa sotilaskodissa. Jälkiruuak-
si sotkussa saimme perinteiset 
munkkikahvit. Tuli itsekin to-
dettua vallitseva säätila, todella-
kin ohutta yläpilveä.  

Rankin 1950-luvulla rakennettu kasarmi on pysynyt kunnossa.

Canet tykki alunperin vuosimalli 1891, mutta moneen kertaan moder-
nisoitu.

Vanha puukasarmi vm 1917 on myös onnistuttu pitämään kunnossa.
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SAMUEL FABRIN

Kenttäradiot Topi ja Tyko

Museo Militarian perusnäyt-
telyn kolmannessa kerroksessa 
edetään sotien jälkeisistä vuo-
sista kohti nykyaikaa. Kerrok-
sen keskivaiheilla olevassa tal-
vi-interiöörissä lumipukuinen 
sotilas käyttää kannon päässä 
olevaa kenttäradiota. Vieres-
sä on myös toinen, varsin sa-
mannäköinen radiolaite. Ky-
seiset kenttäradiot tunnetaan 
ehkä parhaiten nimillä Topi ja 
Tyko. 

Kahden miehen 
radioista yksin 
kannettaviin
Tykistön radiot olivat 1950-lu-
vun lopulle asti pääosin kaksi-
osaisia. Toisessa laatikossa oli-
vat lähetin ja vastaanotin, toi-
sessa paristot ja antennikote-
lot. Tämä vaati radioaseman 
liikutteluun kaksi miestä. To-
sin jo sodan aikana oli käytös-
sä yhden miehen kannettavia 
”Kukkopillejä” eli VRKH-ra-
dioita, joita käytettiin jonkin 
verran tulenjohtoyhteyksissä. 
Pian sodan jälkeen hankittiin 
myös Handie-talkie-radioita, 
jotka lähiyhteysradioina so-
pivat lähinnä tulenjohdon si-
säisiin yhteyksiin. Kantama 
näillä molemmilla radiolla oli 
kuitenkin korkeintaan viitisen 

kilometriä. 
Pidemmän kantaman Pa-

nu- eli LV 201 -radiot oli-
vat yhden miehen kannetta-
via ja tulivat tykistön palvelus-
käyttöön vuodesta 1958 alka-
en. Samalla vuosikymmenellä 
aloitettiin myös Topi- ja Tyko-
radioiden (VR 3A ja VR 3B, 
myöhemmin LV 301 ja LV 
302) hankinnat. Topi oli tar-
koitettu prikaatiradioksi, Tyko 
tykistöradioksi. 

Topi ja Tyko ovat Svenska 
Radio Ab:n 1940-luvun lopulla 
kehittämiä kenttäradioita. To-
pin hankinnat aloitettiin vuon-
na 1956, Tykon vuonna 1950. 
Molempia radioita valmistet-
tiin L.M. Ericssonin Suomen 
tehtaalla – Topeja 1230 kap-
paletta, Tykoja 1800 kappalet-
ta. Perusratkaisuiltaan radiot 
vastasivat toisiaan. Eri taajuus-
alueilla saatiin riittävät taajuus-
peitto. Topissa kytkimellä va-
littavia kanavia oli 85, Tykossa 
101. Yhteisiä kanavia oli yksi-
toista. Kaukokäyttö oli mah-
dollista, samoin kahden yhteen 
liitetyn radion käyttö releoin-
tiin eli toistoasemana onnistui.

Radioiden koneistot ovat 
alumiinipellistä tehdyssä, sa-
teenpitävässä kotelossa. Paris-
tokotelo kiinnitettiin radion 

alle, ja ylimääräis-
tä virtalähdettä voi-
tiin kuljettaa sen al-
le kiinnitettynä. Kol-
me varustelaukkua, 
joissa oli kauko-
ohjauskaapel i , 
antennit sekä työ-
kaluja, kiinnitet-
tiin radion sivuille 
ja päälle. Viestimi-
nen tapahtui kuulo-
puhelimella tai kuulo-
ke-kurkkumikrofoniyh-
distelmällä, jotka kytket-
tiin radioon vyössä kan-
nettavan puhelulaitteen 
kautta.  Puhelulaitteeseen 
kuuluivat äänenvoimak-
kuuden säätö ja kurkku-
mikrofonin puhekytkin. 

 Käytössä 
1980-luvulle asti
Topi- ja Tyko-radiot olivat 
suuri edistysaskel sodanjälkei-
sessä viestitoiminnassa. Tämä 
näkyy ehkä osaltaan Topi-ra-
dion (VR 3) käyttöohjeessa vuo-
delta 1958, jossa muistutettiin 
laitteen arvosta erillisellä va-
roitussivulla:
VAROITUS
Käyttö
Radion käyttäjän on aina 
muistettava, että tämä radio on 

teknillisesti korkealuokkainen 
ja kallis laite. Sen käytössä on 
pyrittävä asiallisuuteen ja lait-
teen kovakouraista käsittelyä on 
ehdottomasti vältettävä. 

Lisäksi huoltoon liitty-
en muistutettiin, että radiota 
käyttävissä joukoissa siihen saa 
ainoastaan vaihtaa virtaläh-
teen. Koneisto-osan avaami-
nen kiellettiin ehdottomasti, 
”koska siitä seuraa ainoastaan 
lisävikoja, jotka aiheuttavat 

Museo Militarian perusnäyttelyssä radiot LV 301 ja LV 302 
Kuvat: Sirkka Ojala. 

Radioiden koneisto-osan avaamiskiellosta muistutettiin 
käyttöohjeessa myös piirroksella. 
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TEKNISIÄ TIETOJA

Lähetelaji: Puhe F3 
Taajuusalue: Topi 39,6–48 
MHz, Tyko 47–57 MHz
Kanavaväli: 100 kHz
Lähetysteho: paristot 1–1,6 W, 
lipeäakku 1 ja 4 W, lyijyakku ja 
verkkokäyttö 4 W
Antennit ja kantamat: 1,35 m 
marssiantenni 5-10 km, 3,25 m 
normaaliantenni 10–15 km, 
4,6 m putkidipoli n. 25 km
Paino: koneisto-osa 4,8 kg, 
kannettava paristokäyttöinen 
16,6 kg, kannettava lipeäakku-
käyttöinen 20,9 kg

korjausajan pitenemisen sekä 
lisäkustannuksia.” Kieltoa te-
hostettiin varsin sympaattisel-
la piirroksella. 

Vaikka uudet radiot olivat 
merkittävä parannus viestika-
lustossa, hankinnat eivät kat-
taneet 1960-luvulla sodan ajan 
joukkojen perustamissuunnitel-
mien radiotarvetta. Esimerkik-
si vuonna 1965 kenttätykistöl-
lä oli käytössään 966 Tyko-ra-
diota, kun määrävahvuus olisi 
edellyttänyt 2798 radiota. Vaje 
korjattiin 1970-luvulle tultaes-
sa hankkimalla Neuvostoliitos-
ta LV 305- ja LV 308 -radioita. 

Topit ja Tykot olivat käy-
tössä 1980-luvulle saakka. 
Käytöstä poistamisen eräs syy 
oli yhteensopimattomuus sa-
nomalaitejärjestelmän kans-
sa. Poistettuja radioita myytiin 
myös yksityisille 1990-luvun 
alussa. Myytyjen joukossa oli 
aluksi täysin toimintakuntoi-
siakin kappaleita, mikä näkyi 
luvattomien radioverkkojen 
televisiolähetyksiin aiheutta-
missa häiriöissä. Loput radiot 
tehtiinkin ennen myyntiä toi-
mintakelvottomiksi. 

Lähteitä: 
Jussi Harola: Yhteys! Tiedonanto- ja 
viestivälineitä Suomen puolus-
tusvoimissa. Koala-Kustannus. 
Helsinki 2013. 
Jyri Paulaharju, Martti Sinerma: 
Suomen kenttätykistön historia. III 
osa. Suomen Kenttätykistön Säätiö 
1991.
Topi-radion (VR 3) käyttöohje. 
Pääesikunta, Viestiosasto 1958.
Viestimies 1966. Viestiupseeriyhdis-
tys ry:n julkaisu 1966.

TYKKIMIEHEN KYMPPI

Kysymykset laati 
Ilkka Vahtokari.

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

1. Suomen sodan alkaessa helmikuussa 1808 Hämeen 
vanhassa linnassa ja sen varastoissa oli useita kym-
meniä tykkejä. Kaikkia tykkejä ei saatu mukaan, kun 
lähdettiin perääntymään kohti Pohjanmaata, päämää-
ränä Oulu. Mitä tehtiin niille tykeille, joita ei saatu 
mukaan hevosten vähyyden vuoksi? 
a) Upotettiin Vanajaveteen   b) Siirrettiin piiloon Ojoisten 
kartanoon   c) Jätettiin linnaan

2. Suomen sodassa 1808–1809 tykkimiesten pääkalus-
tona oli Helvigin 6 naulan kanuuna. Kuinka paljon sen 
kantama oli?   a) n. 800 m   b) n. 1200 m   c) n. 2000 m

3. Pietarsaareen helmikuussa 1918 perustetussa Tykis-
tökoulussa koulutettiin vapaussodan tykkimiehet. 
Kuinka monta tykkiryhmää ehdittiin kouluttaa ennen 
koulun lakkauttamista?   a) 24    b) 34    c) 44
  

4. Mikä yhdistävä tekijä oli seuraavilla tykkimiehillä: 
Lauri Malmberg, Eino Hiltunen ja 
Otto Nordenswan?  a) Olivat jääkäritykkimiehiä  
b) Olivat Pietarsaaren Tykistökoulun oppilaina   
c) Toimivat Suojeluskunnassa

5.  Tykkimiesten leirillä Perkjärvellä vuosina 1920–1939 
oli myös sotilaskoti leirijoukkojen iloksi. Mikä Sotilas-
kotiyhdistys huolehti sotilaskotitoiminnasta vuosina 
1921–1934?
a) Viipurin Sotilaskotiyhdistys   
b) Lappeenrannan Sotilaskotiyhdistys   
c) Tuusulan Sotilaskotiyhdistys  

6. Mikä oli viimeisen elossa olleen jääkärin Väinö Valveen 
virka Suomen puolustusvoimissa?   
a) Tykistön tarkastaja   b) Merivoimien komentaja   
c) Suojeluskuntain ylipäällikkö

7. Missä sijaitsi Suojeluskuntain Päällystökoulu vuosina 
1925–1944? a) Tuusulassa   b) Lappeenrannassa   
c) Vaasassa 

8. Jatkosodan ansioiden perusteella kuusi tykkimiestä 
nimitettiin Mannerheim-ristin ritariksi. Kuka sai nimi-
tyksen ensimmäisenä?
a) Osmo Laakso   b) Paavo Paajanen   c) V.P. Nenonen

9. Kuka on toiminut pisimpään yhtäjaksoisesti Tykistö-
koulun johtajana sotien jälkeisenä aikana?   
a) EV Martti Rintanen  b) EV Lauri Harvila  
c) EV Elof Rochier

10. Tykistö on hankkinut 2000-luvulla runsaasti uutta 
kalustoa. Mihin tykistön koulutushaaraan liittyy 2006 
hankittu väline, jonka lyhenne on MLRS M270?
a) Tulenjohto   b) Viesti   c) Tuliasema   d) Mittaus   e) Sää

VEDETTÄVÄT TYKIT

Turkissa on esitelty 155 
mm T-155 Firtina -pans-
sarihaupitsin uusi versio. 
Esittelytietojen mukaan 
Turkin armeija on tehnyt 
sopimuksen uuden version 
sarjatuotannosta. Uudessa 
versiossa on uusittu am-
munnanhallintajärjestelmä. 
Lisäksi tornin kannelle on 
asennettu kaukokäytettävä 
konekivääritorni, jonka täh-
täintä käytetään myös tykin 
suorasuuntausperiskooppi-
na. Hydrauliset järjestelmät 
on korvattu sähköisillä ja 
latausjärjestelmä on muu-
tettu täysin automaattiseksi, 
jolloin ampuja vain valitsee 
yhden neljästä ampumatar-
viketyypistä käyttöön. 
(Jane´s Defence Weekly 8 
May 2019)

Mediassa on julkaistu en-
simmäiset kuvat uudes-
ta venäläisestä 120 mm 
Magnolia-heit inhaupitsi-
ajoneuvosta. Kyseessä on 
arktisille joukoille tarkoitettu 
ase, jossa DT-10MP -tela-
kuorma-auton takavaunun 
päälle on asennettu 2S31 
Vena-heitinhaupitsin tor-
ni. (https:TTsuper-orujie.
ru/blog/43922245984/Ark-
ticheskoe-120-mm-samo-
hodnoe-orudie-Magnoliya)

 

Magnolia. 
https://naukatehnika.com/
rossiya-budet-vysazhivat-
magnolii-v-tundre.html

Venäjällä TsNII Burevest-
nik on esitellyt 82 mm 2S41 
Drok -krh-ajoneuvon.  Sen 
alustana on neliakseli-
nen partioajoneuvoTaifun 
K-4386, jota kutsutaan myös 
nimellä Taifun-VDV, koska 
maahanlaskujoukot käyttä-
vät sitä. Aseen suurin kan-
tama on 6000 m ja 12 ls/
min tulinopeus. Ajoneuvoon 
mahtuu 40 laukausta. Lähi-
suojana on 7,62 mm PKT-
konekivääri. (Jane´s Defen-
ce Weekly 3 july 2019)
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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

Torvald Erik Ekman (1900–1981) 

Torvald Ekman on monen muun tässä sarjassa esitellyn henkilön tavoin tunne  u nimi 
maamme sotahistoriassa. Hän joh   vaikeiden vaiheiden kau  a 21. Prikaa  n Maaselän 
kannakselta Ilomantsin menestyksellisiin torjuntataisteluihin. Hän oli myös yksi 
kenraalikuntaan edenneitä tykkimiehiämme.

Ekmanin merkittävät ansiot 
tykistöupseerien koulutukses-
sa sekä taktiikan kehittäjänä 
ovat sen sijaan miltei koko-
naan jääneet vaille ansaitse-
maansa huomiota. Ekmanin 
tykistöansiot nosti esiin vasta 
eversti evp Pasi Kesseli pari 
vuotta sitten ilmestyneessä ty-
kistön taktiikan historiaa käsi-

telleessä kirjassa Tykistö taiste-
lee tulellaan. Aikaisempi tykis-
töämme koskeva historiankir-
joitus noudatti niin sanottua 
suurmiesteoriaa, jossa tykistön 
kehitys johtui lähinnä kenraa-
li Nenosen neroudesta. Eivät-
hän Nenosen ansiot ole min-
nekään hävinneet, mutta on 
aivan oikein, että myös mui-

den lukuisten toimijoiden pa-
nos tulee huomioiduksi. 

Oikeusneuvosmiehen poi-
kana Turussa syntynyt Ekman 
oli liian nuori lähtemään jää-
käriksi. Vapaussotaan hän sen 
sijaan ehti. Ekman jäi alkuvai-
heitaan elävän sotaväen pal-
velukseen ja valittiin ylioppi-
laana Suomen Tykistökoulun 
ensimmäiselle kurssille vuon-
na 1918. Opettajina toimivat 
pääosin saksalaiset upseerit, 
joita avustivat tässä sarjassa jo 
esitellyt Lauri Malmberg sekä 
Jarl Lundqvist.

Tykistökoulun kurssi oli ly-
hyt ja suppea, joten uudek-
si tarkastajaksi nimitetty Vil-
ho Nenonen järjesti Suomen-
linnassa tykistöupseereille täy-
dennyskurssin, jolle Ekmankin 
osallistui. Hänet nimitettiin 
vuonna 1922 pari vuotta ai-
kaisemmin aloittaneen RUK:n 
kenttätykkipatteriin opetusup-
seeriksi. Tehtävä ei ollut help-
po, sillä ei ollut ulkomaisia esi-
kuvia. Reserviupseereita ei ol-
lut kouluttanut keisarien Ve-
näjä eikä Saksa. Lisävaikeutena 
oli vielä sekin, etteivät joukko-
osastot aina lähettäneet par-
haita asevelvollisiaan RUK:iin, 
vaan pitivät heitä ilmaisena 
toimistotyövoimana. Komp-
panioiden aliupseerien lasku- 
ja joskus lukutaitokin oli sii-
hen aikaan kauniisti sanottuna 
vaihteleva. Mitään linjajakoa ei 
myöskään vielä ollut.

Ekman ryhtyi tarmokkaas-
ti laatimaan opetusmateriaa-

lia sekä samalla kehittämään 
taktiikkaa. Hän julkaisi vuon-
na 1925 kirjan Kenttätykistö ja 
sen toiminta. Tykistötaktiik-
ka- ja tulitoimintaoppaissa oli 
suorastaan kilpailua, sillä jää-
kärien 1920-luvun ykköstyk-
kimies majuri Lundqvist kir-
joitti ohjesäännön, jota Ne-
nonen ei kuitenkaan hyväk-
synyt käyttöön otettavaksi. 
Nuoremmat upseerit saivat 
1920-luvulla huolehtia tak-
tiikan kehityksestä tarkastaja 
Nenosen keskittyessä tykistön 
koulutuksen johtamiseen sekä 
tekniseen kehittämiseen.

RUK:sta Torvald Ekman 
siirtyi opiskelijaksi Sotakor-
keakouluun. Muutaman vuo-
den joukko-osastopalveluksen 
jälkeen muun muassa Jääkä-
riprikaatin komentajana hän 
palasi SKK:n opettajaksi. Nyt 
Ekman saattoi käyttää aikaan-
sa opetuksen lisäksi myös tak-
tiikan kehittämiseen. Ope-
tusta kuitenkin vaikeutti oh-
jesääntöjen sekä tykistöä kä-
sittelevien oppikirjojen puu-
te. Vuonna 1936 hän julkai-
si teoksen Tykistön taktillinen 
toiminta. Lähes 400 sivuisen 
kirjan esipuheessa Ekman kir-
joitti:

”Tykistössä, jos missään, 
täytyy taktiikan ja tekniikan 
kulkea käsi kädessä ja siinä on 
pyrittävä taktillisiin menette-
lytapoihin, jotka ovat sopu-
soinnussa teknillisten edel-
lytysten ja mahdollisuuksien 
kanssa.”Torvald Erik Ekmanin. Kuva: SA-kuva.
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Tässä hän viittaa Nenosen johdolla 
suoritettuun kehitystyöhön, mutta tä-
män kirjoittajan mielestä ehkä myös kor-
keaan koulutustasoon, jolla luotiin tykis-
töstä alivoimaisen puolustajan tehokas 
väline. Taktiikan päämääränä tuli saada 
jalkaväen liike sekä sitä tukevan tykistön 
tuli toimimaan saumattomasti yhdessä 
ainakin painopistesuunnissa. 

Torvald Ekman opetti Sotakorkea-
koulussa talvisotaan saakka, mutta hänet 
nimitettiin YH:n alkaessa Ilmatorjunta-
rykmentti 1:n komentajaksi sekä koti-
seudun it-joukkojen johtajaksi. Tehtävä 
oli kuitenkin enemmän hallinnollinen. 
Välirauhan ajaksi Ekman siirtyi 6. Pri-
kaatin komentajaksi. Joukko täydennet-
tiin JR 6:ksi uudessa liikekannallepanos-
sa vuonna 1941 ja se liitettiin Aaro Paja-
rin 18. divisioonan osaksi, joka osallistui 
IV Armeijakunnan hyökkäykseen Karja-
lan kannaksella. Sotatie vei aluksi Imat-
ralta Vuoksen pohjoispuolta eteenpäin 
aina Hopeasalmelle asti, josta myöhem-
min lähes koko divisioona ylitti Vuok-

sen ja muodosti ns. Porlammin motin 
toisen saartopihdin. Hyökkäys pysäytet-
tiin, kun JR6 oli edennyt Mainilan kaut-
ta vuonna 1944 kuuluisaksi tulevaan Val-
keasaaren kylään.

Jatkosodan pitkittyessä perustetiin tal-
vella 1943–1944 uusia yhtymiä, muun 
muassa 21. prikaati, lempinimeltään 
”Ventti-prikaati, jonka komentajaksi tu-
li eversti Ekman. Samaan aikaan syntyi 
myös Viipurissa surullisen kuuluisaksi tul-
lut 20. Prikaati. Miehistöaines tässä Ek-
manin prikaatissa oli kerätty eri tahoilta ja 
aselajijoukot koulutuskeskuksista sekä toi-
puneista haavoittuneista. Yksi pataljoona 
oli aikaisemmin pelkuruudesta ja karkaa-
misesta sekä muista rikkeistä tuomittuja, 
jotka oli armahdettu heidän luvattuaan 
nyt pysyä linjassa. Prikaati ehti kuitenkin 
olla rintamavastuussa Maaselän kannak-
sella ennen venäläisten suurhyökkäystä.

Suurhyökkäyksen alkaessa saapui viivy-
tyskäsky. Venäläiset seurasivat kuitenkin 
perässä ja rintamakarkureiden pataljoona 
osoitti heti oikean luontonsa osan mie-
histä paetessa suin päin. Prikaati sai vah-
vennuksia ja puolustautui sitkeästi pääs-
tämättä vihollista läpimurtoon. Venäläiset 
olivat kuitenkin oppineet korpitaistelut ja 
pyrkivät jatkuvasti kiertämään suomalais-
puolustuksen erämaahan rakentamiensa 
uusien tieurien avulla.

Vetäytyminen jatkui kohti Ilomantsia 
ja prikaati joutui venymään kestokykynsä 
äärirajoille tai jopa sen ylikin. Uusia suo-
malaisjoukkoja oli kuitenkin keskitetty 
alueelle kenraalimajuri Raappanan joh-
dolla. 21. prikaati ei silti päässyt lepoon 
vaan joutui vielä osallistumaan vihollisen 
saartamiseen sekä esti omalta osaltaan ve-
näläisten prikaatien avustushyökkäyksen 
motin ulkopuolelta. Syntyi sotahistoriam-

me tunnettu ”vanhan mottimestarin vii-
meinen opetus” eli kahden neuvostodivi-
sioonan saartaminen. Suurin osa miehis-
töstä pakeni metsien kautta, mutta kaiken 
kalustonsa yhtymät joutuivat jättämään 
suomalaisille.

Eversti Ekmanille ehdotettiin Manner-
heim-ristiä hänen onnistuttuaan tuomaan 
joukot pois 250 kilometrin päästä ainoas-
taan osan kalustostaan menettäneinä. Esi-
tys ei kuitenkaan mennyt Päämajassa läpi. 

Sodan päätyttyä sai Torvald Ekman 
merkittäviä tehtäviä. Hän toimi ensin Tu-
run sotilaspiirin päällikkönä sekä myö-
hemmin Helsingin varuskunnan komen-
tajana. Ekmanin uran viimeiseksi postik-
si jäi nimitys 2. divisioonan komentajaksi 
Turkuun vuonna 1954. Samalla tuli ylen-
nys kenraaliluutnantiksi. Hän oli vahva-
na ehdokkaana myös Puolustusvoimien 
komentajaksi jalkaväenkenraali Kaarlo 
Heiskasen seuraajana. Pidemmän kor-
ren vei kuitenkin valmiiksi Pääesikunnas-
sa palvellut ikä- sekä kurssitoveri Saka-
ri Simelius. Tämän komentajakautta on 
pidetty hieman epäonnistuneena, koska 
Puolustusvoimat ei onnistunut luomaan 
toimivaa yhteistyösuhdetta Kekkoseen. 
Arvoitukseksi jää olisiko Torvald Ekman 
onnistunut tässä suhteessa paremmin.

Simeliuksen nimityksen julkistamisen 
jälkeen ei Ekman halunnut palvella kilpai-
lijansa alaisena vaan jäi nopeasti eläkkeel-
le runsaat puoli vuotta ennen lakisääteistä 
eroamisikää. Hän toimi vielä teollisuuden 
väestönsuojeluorganisaation toiminnan-
johtajana syntymäkaupungissaan Turussa, 
jossa hän kuoli vuonna 1981.

Lähteitä: Pasi Kesseli: Tykistö taistelee tulellaan 
2017, Antti Nissinen: Prikaatien käyttö v 1944 
taisteluissa MpKK Pro Gradu 2007

103. kadettikurssi ja 86. meri-
kadettikurssi valmistuivat so-
tatieteiden kandidaateiksi per-
jantaina 30. elokuuta 2019. 
Luutnantiksi ylennettyjä up-
seereita on yhteensä 143.

Juhlapäivä alkoi kunnian-
osoituksella Maanpuolustus-
korkeakoulun Sankariaulassa 
ja jatkui Hietaniemen sanka-
rihautausmaalla. Seppeleet las-
kettiin marsalkka Mannerhei-
min haudalle sekä Sankariris-
tille.

Kadetit marssivat Edus-
kuntatalolta Presidentinlin-
naan ylennystilaisuuteen, jos-

Kadetit juhlivat valmistumistaan näyttävästi Helsingissä
sa tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö ylensi kadetit luut-
nanteiksi ja nimitti heidät 
Puolustusvoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen virkoihin. Pää-
tösjuhlassa Savoy-teatterissa 
jaettiin todistukset ja stipen-
dit sekä kunnia- ja perinne-
miekat.

Tänä vuonna Itsenäisen 
Suomen kadettikoulutus täytti 
100 vuotta. Perinteet ovat kui-
tenkin sitäkin pidemmällä sil-
lä upseereita alettiin kouluttaa 
Ruotsin kuninkaan tarpeisiin 
jo 240 vuotta sitten. Itsenäisen 
Suomen ensimmäinen kadet-

tikurssi aloitti opintonsa Arka-
dianmäellä Mannerheimin pe-
rustaman työryhmän johdol-
la itsenäistymisen ja sisällisso-

dan jälkeen vuonna 1919. Ka-
dettikoulu siirtyi nykyisiin ti-
loihinsa Santahaminaan vuon-
na 1941.  

Kuva: Puolustusvoimat/Maanpuolustuskorkeakoulun FB-sivu.
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Monet ovat kuulleet Cron-
stedteista, mutta harvoin 
muistetaan, että vanhassa su-
vussa oli useitakin Suomen 
historiaan vaikuttaneita upsee-
reita. 

Suvun kantaisänä pide-
tään valtakunnanmarski Axel 
Oxenstjernan maaomai-
suuksien tarkastaja Mårtenia 
1600-luvun puolivälistä. Aa-
teloiduttuaan hän otti nimek-
seen Cronstedt. Koska hän oli 
lapseton, hän adoptoi oman 
puolisonsa aikaisemmat pojat. 
Nämä kasvoivat hovin lähipii-
rissä ja saivat näin tutustua yh-
teiskunnallisiin asioihin jo var-
haislapsuudessaan. 

Varsinkin kolme upseeria 
vaikutti erityisen voimakkaas-
ti suomalaisten elämänmuo-
toon.

Tykistöupseeri
Carl Cronstedt syntyi vuon-
na 1672. Hänestä tuli Ruot-
sin armeijan kenraali ja ty-
kistöupseeri. Aatelisarvoltaan 
hän oli vapaaherra. Tuohon 
aikaan kenttätykit olivat vie-
lä raskasrakenteisia ja vaikeas-
ti liikuteltavia. Niiden lataa-
minen ja suuntaaminen ei ol-
lut nopeaa. Niinpä urhea Carl 
Cronstedt vangittiin Narvan 
taistelussa vuonna 1700. Hän 
onnistui kuitenkin pakene-
maan. Päästyään kotiin hän 
ryhtyi taistelusta viisastunee-
na kehittämään tykkejä en-
tistä kenttäkelpoisemmiksi ja 
veikin ruotsalaiset voittoon 
tanskalaissodissa 1710–1712 
Hälsingborgissa. Uhkaroh-
kea Cronstedt joutui kuiten-
kin nyt tanskalaisten vangiksi 
mutta pakeni jälleen vuonna 
1716. 

Carl Cronstedt ylennet-
tiin kenraalimajuriksi vie-
lä samana vuonna. Hänet 
nimitettiin koko Ruotsin 
tykistön päälliköksi. Nyt alkoi 
tykistön kehittäminen koko 
valtakunnan tasolla. Suuren 
Pohjan sodan jälkeen uudistus 
koski myös miehistön työnja-

koa ja kouluttamista. Eritys-
tä huomiota kiinnitettiin tuli-
asemaan ajoon, lataamiseen ja 
suuntaamiseen. Vanhan käy-
tännöt saivat kyytiä. Pyöräko-
ko kasvoi, valjastus helpottui 
ja ampumatarvikehuoltoa no-
peutettiin. Asemaan ajo teh-
tiin miesvoimalla, ja tykit va-
rustettiin ämpäreillä lataus-
laitteiden kastelemiseksi. Näin 
vältettiin putkiräjähdykset no-
peissa lataustilanteissa. Cron-
stedt osallistui suomalaisten 
kanssa Norjan vaikeaan ja su-
rulliseen sotaretkeen, ja hä-
nestä tuli kenraaliluutnantti 
vuonna 1720.

Ruotsin maanpuolustusko-
mitea hyväksyi tykistön muu-

tokset valtakunnan yleiseen 
käyttöön vuonna 1726. Cron-
stedt yleni Suomen armeijan 
kenraaliksi vuonna 1739, ja 
hänestä tuli Suomen sotajouk-
kojen komentaja. Nyt jo iäkäs 
ja kaiken kokenut kenraali va-
roitti sotaneuvostoa ryhtymäs-
tä sotaan venäläisiä vastaan. 
Seurauksena oli, että hänet 
kutsuttiin kotiin ja nimitettiin 
Ruotsin sotakollegion presi-
dentiksi 1740.

Kävi kuten Cronstedt oli 
ennustanut. Heikosti varus-
tautuneet ruotsalaiset joukot 
kärsivät tappion venäläisille 
Lappeenrannassa 24.8.1741. 
Cronstedt joutui eroamaan ja 
korskea Lewenhaupt tuli hä-

nen tilalleen ylipäälliköksi. Pi-
an tämän jälkeen koko Suo-
mi joutui miehittäjän valtaan. 
Seurauksena oli pikkuvihaksi 
kutsuttu terrori, joka loppui 
Turun rauhaan vuonna 1743. 
Venäjä sai hienoja varuskun-
takaupunkeja, kun Kymijoen 
itäpuoliset Hamina, Savonlin-
na ja Lappeenranta menetet-
tiin rauhanteossa. Kokeneen 
Cronstedtin lausunnoille ei ol-
lut annettu sitä arvoa, jonka 
ne olisivat ansainneet. Valta-
kunta menetti alueita, ja suo-
malaiset joutuivat kärsimään. 

Jalkaväkiupseeri
Johan Adam Cronstedt syn-
tyi vuonna 1749. Hänet mer-
kittiin laivaston kirjoihin jo 
14-vuotiaana. Aluksi hän me-
ni kuitenkin ratsuväkeen ja 
yleni kapteeniksi. Hänet si-
joitettiin sitten kuningattaren 
henkivartiorykmenttiin Vi-
aporiin, ja hän palvelikin ai-
dosti kuningattaren kamari-
herrana. Johan Cronstedt jou-
tui Kustaa-kuninkaan Venä-
jän sotaan 1788–1790, yle-
ni everstiluutnantiksi vuonna 
1790, everstiksi vuonna 1793 
ja vuonna 1802 kenraaliadju-
tantiksi. Hänet nimitettiin Sa-
von prikaatin päälliköksi Hei-
nolaan vuonna 1806. 

Cronstedt johti Savon pri-

 Cronstedtit – sankareita vai pelkureita?
ERKKI WUOLIJOKI

Johan Adolf Cronstedt oli Savon 
prikaatin päällikkö. Hän taisteli 
menetyksellä Revonlahdella, 
Lapualla ja Alavudella. (Rune-
berg 1919) 

Carl Olof Cronstedt kunnostautui 
Ruotsinsalmen taistelussa mutta 
luovutti Suomenlinnan liian 
helpolla. (Schulman 1909)

Suuret pyörät helpottivat asemaan ajoa. (Claeson 1994)
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kaatia vuonna 1808 Suomen 
sodan syttyessä, mutta hänen 
asiantuntemustaan ja johta-
miskykyään epäiltiin. Yksi ar-
vostelijoista oli Kustaa Mauri 
Armfelt. Kun Klingspor käski 
prikaatia peräytymään, Cron-
stedt kokosi idästä peräytyvän 
joukkonsa Mikkeliin ja viivyt-
teli siellä maaliskuuhun vas-
toin selvää määräystä, kunnes 
oli joutua saarroksiin. Sitten 
hän peräytyi aivan viime het-
kellä pikavauhtia Ouluun. Pri-
kaati liitettiin rannikolla ole-
vaan pääarmeijaan, ja se eteni 
Pohjanmaalla etelään. Cron-
stedt taisteli urheine joukkoi-
neen menestyksellisesti vihol-
lista vastaan Revonlahdella ja 
olisi estänyt nyt sen etenemi-
sen etelään. Adlercreutz pi-
ti nyt tilannetta menetettynä. 
Cronstedt sai kuitenkin roh-
kealla hyökkäyksellä ajetuksi 
venäläiset pakoon. Nyt Cron-
stedt nimitettiin kenraalima-
juriksi. 

Myös Lapualla ja Alavu-
della ylevä joukko taisteli me-
nestyksekkäästi, ja Cronstedt 
osoitti suurta eturintamaroh-
keutta mutta haavoittui vai-
keasti. Hän palasi ruotuun 
vasta maaliskuussa 1809 Uu-
majaan vetäytyneiden joukko-
jen kärkeen. 

Cronstedt ei ollut kuiten-
kaan täysin toipunut vammas-
taan, vaan paraneminen vaati 
edelleen taistelijan henkisiäkin 
voimia. Kun tuli tieto kunin-
gas Kustaa IV Adolfi n erotta-
misesta, Cronstedt piti taiste-
lua menetettynä ja teki maa-
liskuun 22. päivänä epäedul-
lisen vetäytymissopimuksen 
Barclay de Tollyn kanssa. Nyt 
Ruotsi menetti Suomen ko-
konaisuudessaan. Valta jou-
koissa siirtyi von Döbelnille, 
joka piti kuuluisan puheensa 
suomalaisille Uumajan toril-
la. Tämän jälkeen Cronstedt 
nimitettiin Itä-Jöötanmaan 
maaherraksi ja hän erosi vuon-
na 1817. Hän kuoli vuonna 
1836.

Meriupseeri 
Carl Olof Cronstedt syntyi 
vuonna 1756 Helsingin pitä-
jässä Puotilan kartanossa. Hä-
net kirjoitettiin yhdeksänvuo-
tiaana prinssi Adolf Fredrikin 
rykmenttiin, mutta hän tuli 
vuonna 1774 luutnantiksi lai-
vastoon. Pian hän palveli Eng-
lannin laivastossa ja ajautui 
siten Yhdysvaltain vapausso-
taan. Hänet kuitenkin vangit-
tiin, ja hän vietti suuren osan 
ajastaan sotavankina. Kotiin 
palattuaan hänet ylennettiin 

kapteeniksi vuonna 1777 ja 
1789 everstiluutnantiksi. Kos-
ka Ruotsin laivasto tarvitsi ko-
keneita meriupseereita, Cron-
stedt pääsi kuningas Kustaa 
III:n lähipiiriin, ja oli tämän 
mukana kuninkaan lippulai-
van kapteenina. 

Ruotsinsalmen 
taistelussa menestystä
Ruotsalaiset löylyttivät Ruot-
sinsalmessa Venäjän materi-
aaliltaan ylivoimaisen laivas-
ton Kotkan edustalla heinä-
kuussa 1790. Manööverit oli-
vat onnistuneet loistavasti, ja 
Cronstedt oli ollut suunnitte-
lemassa niitä. Kunnia voitosta 
kuului siis pääosin Carl Olof 
Cronstedtille. 

Venäläisten 
menetykset 
olivat hurjia

Venäläisten menetykset 
olivat hurjia: kolme fregattia 
vallattuina, kaksi upotettui-
na, seitsemän kaleeria vallat-
tuina, kuusi kaljaasia vallat-
tuina, yksi priki, kaksi kut-
teria, kaksi mörssäripurtta ja 
kymmenkunta muuta alusta. 
Niiden tykistö käsitti kaik-
kiaan 1452 tykkiä, 332 mii-

naa, 33 mörssäriä ja haupit-
sia sekä seitsemän maatyk-
kiä. Vangiksi otettiin 279 up-
seeria ja 6200 miehistön jä-
sentä. Carl Olof Cronstedt 
pääsi kuninkaan välittömään 
suosioon, ja hänet nimitettiin 
everstiksi.

Kuninkaan kuoltua Cron-
stedtin asema muuttui koko-
naan. Uusi kuningas, heive-
röinen Kustaa VI Adolf kut-
sui hänet kuitenkin laivaston 
kenraaliadjutantiksi, ja hä-
nen osaamistaan hyödynnet-
tiin jälleen. Kun lordi Nelson 
vuonna 1801 uhkasi Pohjo-
lan vesiä, nuori kuningas ni-
mitti Carl Cronstedtin saaris-
tolaivaston vara-amiraaliksi ja 
Karlskronan laivaston päälli-
köksi. Kun Nelsonin uhka oli 
ohi, Cronstedt palasi Tukhol-
maan, kunnes 1801 hänet äk-
kiä nimettiin Suomenlinnan 
varuskunnan päälliköksi. Syy-
nä oli, että Cronstedt oli jou-
tunut erimielisyyteen amiraa-
li Wachtmeisterin kanssa ja 
kuningas oli asettunut Wacht-
meisterin puolelle. Määräys 
Suomenlinnaan oli mielensä 
pahoittaneelle Cronstedtille 
vastemielinen.

Pohjolan Gibraltar
Suomenlinnan varuskunta, 
laivastoasema ja telakka olivat 
kuitenkin muhkea ja tärkeäl-
lä paikalla sijaitseva varustus, 
vaikkakin etäisyys hoviin oli 
suuri. Komentajan tehtävä ei 
ollut huono. Aikalaiset saat-
toivat suurella tyytyväisyydel-
lä tarkastella kustavilaisessa 
hengessä syntynyttä linnoitus-
ta: Sveaborg nousi merestä ul-
jaana puolustamaan Ruotsin 
ulointa kärkeä itään. Oli syn-
tynyt Pohjolan Gibraltar.

Koko varuskunta kyke-
ni majoittamaan 10 000 – 12 
000 miestä, vaikkakin miehi-
tys oli ”vain” 7000 sotilasta. 
Pomminkestäviä majoitustilo-
ja oli noin 2500 miehelle. 

Upseereita oli kaikkiaan 
190 ja taistelusotilaita noin 
6560. Lisäksi tulivat monien 
perheet, käsityöläiset ja muut 
virkamiehet, joten Suomen-
linna oli varsinainen omalei-Cronstedtin kolmen punnan kanuunan kantama oli yli 500 metriä. Kirjoittajan kuvassa täyskokoinen 

uusvalmiste.
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mainen pieni ja hieno pohjois-
mainen varuskuntakaupunki. 

Ylväs linnake antautuu
Kun Suomen sota syttyi, oli 
varuskunnan komendanttina 
nyt amiraali Carl Olof Cron-
stedt. Niin pian kuin Cron-
stedt oli af Klerckeriltä saa-
nut kuulla, että venäläisten 
tunkeutuminen Suomeen oli 
odotettavissa, alkoi hän ener-
gisesti varustaa linnaketta tais-
teluvalmiuteen. Lavetteja ase-
tettiin paikoilleen, hirsitaloja 
purettiin ja tuliasemien palk-
kipetejä korjattiin. Palotoimi 
järjestettiin uudelleen ja elin-
tarvikkeita varastoitiin sotaop-
pien mukaisesti. 

Pian seisoi 734 kanuunaa 
valleilla. Ruutia oli varattuna 
103 420 kiloa. Ammuksia oli 
valmiina 7934 kappaletta, siis 
noin 10 laukausta joka tykille. 
Lisäksi voitiin suhteellisen no-
peasti lisätä annoksia jopa nel-
jäänkymmeneen jokaista tyk-
kiä kohden. Linnoitus oli ai-
kalaisten käsityksen mukaan 
valloittamaton, ”ointaglig”. 

Kun venäläinen kenraa-
li Kaminsky saapui joukkoi-
neen, oli hänellä täysi syy va-
rautua kunnon löylytykseen. 
Kaminsky oli jo ennalta an-
tanut ohjeet peräytyä, mikä-
li Suomenlinna hyökkäisi, sil-
lä hänellä oli käytössään vain 
noin 2000 miestä ja suhteelli-
sen vähän ampumatarvikkeita.

Mutta Cronstedt ei yrit-
tänytkään häätää vihollista tu-
len ja raudan voimalla! Venä-
läiset saattoivat kaikessa rau-
hassa linnoittaa asemansa Hel-
singin rannoille. Venäläiset al-
koivat lisätä väkeään päivä päi-
vältä, ja pian heitä oli 6500 
miestä ja 59 kanuunaa. Osa oli 
otettu mukaan matkan varrel-
ta Mustasaaresta. Pian nousi-
vat venäläiset tykkipatteritkin 
Helsingin kallioille. Tarkoi-
tuksena oli ampua palopom-
meja Suomenlinnan varustuk-
siin ja laivoihin. 

Ammuntaa 
jatkettiin öin 

ja päivin
Kaminsky sai Kaivopuis-

toon ja Katajanokalle ampu-
makuntoon 46 kenttäkanuu-
naa ja 16 mörssäriä. Osa ty-
keistä pidettiin liikuteltava-
na, joten Suomenlinnaa voi-
tiin tulittaa useasta suunnas-
ta. Ammuntaa jatkettiin öin ja 
päivin viikon ajan – yhteensä 
1535 laukausta, joihin Suo-
menlinna vastasi 2477 lauka-
uksella. Venäläisen kevyen ty-
kistön suuntaamisesta vastasi-
vat ilmeisesti nopean joukon 
kasakat, joten mitään suur-
ta toiminnallista vahinkoa ei 
ammunnasta tullut. Paljon se-
kaannusta ja pikkutuhoakin 
tuli kyllä. Koska palotoimi oli 

harjoitettu huippuunsa, saa-
tiin muutamat syttyneet tuli-
palot nopeasti sammutetuiksi. 

Jonkin ajan kuluttua venä-
läisten ruuti loppui. Suomalai-
set olivat käyttäneet vasta 3–4 
laukausta tykkiä kohden. Kym-
menkertainen määrä oli jäljellä. 

Venäläiset olivat jo ennen 
ammunnan aloittamista ryh-
tyneet juoruilla ja väärillä tie-
doilla muokkaamaan asukkai-
den ja sotilaiden mielipiteitä, 
ja tämä myyräntyö oli tehon-
nut. Cronstedtilta loppui tais-
telutahto. Linnoitus luovutet-
tiin kaikkine varustuksineen ja 
tykkeineen lähes täysikuntoi-
sina venäläisille. Saaristolaivas-
tokin jätettiin polttamatta ni-
menomaisesta kuninkaallisesta 
määräyksestä huolimatta. 

Tukholmassa Cronstedt tuo-
mittiin tavattaessa mestattavak-
si ja menettämään aatelisarvon-
sa ja sotilasarvonsa. Kun venä-
läiset olivat saaneet koko Suo-
men miehitetyksi, Cronstedt 
sai hyvän venäläisen eläkkeen. 
Maanpetosta ei voi kieltää, kir-
joitti ruotsalainen hakuteos. 

Cronstedt vietti elämänsä 
viimeiset vuodet Helsingissä 
Herttoniemen kartanossa eris-
tyneenä ja halveksittuna.

Täyttä dramatiikkaa
Carl Cronstedt – tykkimies, 
oli kokenut vaikeita taiste-
luita ja vankiloita ja oppi-
nut sodan opetukset. Hän 

uudisti valtakunnan tykistön 
ja eteni Suomen armeijan 
komentajaksi. Kun hän 
sitten varoitti sotaneuvostoa 
ryhtymästä Venäjän kanssa 
sotaan, hänet syrjäytettiin ja 
sotaan ryhdyttiin. Tuloksena 
oli miehitys ja viha-ajat.

Johan Adolf Cronstedt, 
Suomen sodan veteraani, oli 
nähnyt Englannin ja Venä-
jän sodat, taistellut rohkeasti, 
mutta luovutti vaikeassa pai-
kassa. Ruotsi menetti Suomen 
Venäjälle. 

Carl Olof Cronstedt, Suo-
menlinnan päällikkö, Ruot-
sinsalmen sankari, luovut-
ti Suomenlinnan venäläisil-
le vaikka varustus oli vahva. 
Paikka säästyi maailmanperin-
tökohteeksi.

Olivatko nämä rohkeiden 
miesten ratkaisut kaukonäköi-
siä, vai osoittivatko ne selvää 
pelkuruutta? Oliko vastuu an-
nettu heikoin perustein omil-
le suosikeille vai oliko miesten 
takana aitoa osaamista ja rea-
lismia? Kysymykset jäävät vas-
taamatta. 

 
Tausta-aineisto: 
Björlin , G. Finska kriget. P.A. 
Nordstedt. Stockholm 1883.
Claeson S. (toim.) Kungliga Ar-
tilleriet . Frihetstiden och Gustav 
III:s tid. Militärhistoriska förlaget, 
Ale Grafi ska AB, Bohus 1994. 
Danielson, J.R. Suomen sota ja 
Suomen sotilaat. Wei

Viaporin sotasatama oli hyvin varustettu ja iskukunnossa. (Hornborg 
1931) 

Ruotsinsalmen aikakauden täyskokoinen tykkisluuppi Diana on nähtä-
villä Suomenlinnassa. 40-metrinen uusvalmiste on varustettu neljällä 
parrastykillä, joilla voidaan ampua kunnialaukauksia. (Ehrensvärd-
seura) 
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Tyylikkäästi ja kattavasti puhdetöistä
Olli Kleemola, 
Riku Kauhanen ja 
Aake Kinnunen. 
Käsin ja sydämin – 
Sota-ajan puhdetyöt. 
Karisto, 2019 
282 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Suomen sodista ja niihin liit-
tyvistä ilmiöstä on kirjoitettu 
paljon, mutta on aiheita, jot-
ka syystä tai toisesta ovat jää-
neet vähäisemmälle huomiol-
le. Yksi näistä kirjallisuudes-
sa vähemmälle huomiolle jää-
neistä asioista ovat puhdetyöt. 
Puhdetyöt ovat monille esinei-
nä kyllä hyvin tuttuja – joko 
museoiden vitriineistä tai jon-
kun omaisen kirjahyllyn pääl-
tä. Aihetta käsittelevää kirjal-
lisuutta on ilmestynyt maas-
samme kuitenkin vain kahden 
teoksen verran: vuonna 1981 
julkaistiin Liisa ja Tim Stef-
fanin kirja Muisto Syväriltä – 
Sota-ajan puhdetyöt ja nyt tänä 
vuonna toinen, Olli Kleemo-
lan, Riku Kauhasen ja Aake 
Kinnusen Käsin ja sydämin – 
Sota-ajan puhdetyöt.

Puhdetyöt ovat siis kirjalli-
suudessa harvinainen aihe, mi-
kä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 
että aihe olisi mielenkiinno-
ton tai vailla merkitystä. Klee-
molan, Kauhasen ja Kinnu-
sen kirjan aihe on varsin pe-
rusteltu, sillä puhdetyöt oli-
vat tärkeä osa sodan kokemus-
ta. Rintamalla valmistetut esi-
neet kertovat omaa tarinaansa 
Suomen historiasta, ja niiden 
kautta on myös mahdollista 
kurkistaa suomalaisen sotilaan 
mielenmaisemaan.

Kirja koostuu kuudesta 
osasta, joista ensimmäisessä 
käsitellään puhdetöiden his-
toriaa ja osoitetaan, että ta-
valla tai toisella puhdetöitä on 

tehty läpi historian. Aiemmin 
varsinkin vangiksi joutuneet 
sotilaat tekivät vankeusaika-
naan erilaisia käsitöitä, kuten 
Siperiaan joutuneet karoliinit 
Suuren Pohjan sodan jälkeen. 
Isommassa mittakaavassa puh-
detöitä alettiin tehdä ensim-
mäisen maailmansodan aika-
na, jolloin suuri osa ajasta oli 
asemasotavaihetta. Pääasiassa 
tuolloiset puhdetyöt olivat eri-
laisia pikkuesineitä ja materi-
aali sodankäynnin ”oheistuot-
teita” kuten tykinhylsyjä.

Suomessa puhdetöiden 
kultakautta oli jatkosodan ai-
ka, etenkin asemasodan vuo-
det. Vapaussota ja talvisota oli-
vat sen verran lyhyitä, ettei nii-
den aikana puhdetöitä ehditty 
juuri tehdä. Jatkosodan aikana 
sen sijaan puhdetöihin oli ai-
kaa ja niiden tekemiseen jopa 
kannustettiin – olihan työs-
kentely viinanjuontia ja kor-
tinpeluuta parempi harrastus. 
Puhdetyöt pitivät myös mieli-
alaa yllä. Kuten kirjassa muis-
tutetaan, puhdetöitä tekivät 
myös muiden maiden sotilaat.

Toisessa osassa esitellään 
puhdetöiden tekijöitä, joita 
olikin monenlaisia. Puhdetöi-
den teon edellytykset vaihte-
livat tehtävästä riippuen: pio-
neereilla oli hyvät työkaluvali-
koimat kun taas laajalla alueel-
la liikkuvat viestimiehet saivat 
kerättyä hyvin raaka-aineita. 
Taitavimpien puhdetyönteki-
jöiden tekijöiden löytämiseksi 
järjestettiin jopa kilpailuita – 
palkinnot saattoivat olla rahaa 
tai lomia. Puhdetöitä tehtiin 
myös ryhmätyönä, sillä jotkut 
olivat taitavampia tekemään 
toisen työvaiheen kuin toiset – 
eli töitä organisoitiin.

Puhdetöiden materiaale-
ja käsitellään kirjan kolman-
nessa osassa. Yleisin materiaa-
li oli puu, mutta paljon teh-
tiin myöskin pahkaisia töitä 
(Antti Rokan lampunjalka) ja 
tuohitöitä. Useille tuttuja ovat 
myös alumiinista – eli lento-
konemetallista – tehdyt sor-
mukset ja puukontupet. Alu-
miini oli kuitenkin sotatarvi-
keteollisuudelle arvokas ma-
teriaali, eikä sen käyttöä aina 
katsottu hyvällä. Myös muita 
metalleja käytettiin. Messinkiä 
saatiin etenkin tykinhylsyistä. 
Kivitöitäkin tehtiin, varsinkin 
vuolukivestä, mutta ne olivat 
melko harvinaisia. Myös nah-
kaa, luita ja sarvia hyödynnet-
tiin puhdetöissä. Puhdetöihin 
käytettiin myös mielellään so-
tasaalista, esimerkiksi sormuk-
seen saatettiin upottaa koris-
teeksi neuvostoliittolainen ko-
kardi tai kolikko.

Neljäs osuus esittelee puh-
detöissä käytettyjä työkalu-
ja. Lähes kaikilla sotilailla oli 
luonnollisesti puukko, joten 
perustyökalu oli oikeastaan jo-
kaisella. Mikäli haluttiin teh-
dä monipuolisempia töitä, tar-
vittiin jo hieman erikoisempia 
työkaluja, joita tuotiin usein 
kotilomilta. Välillä jouduttiin 
myös improvisoimaan ja teke-
mään uusia työkaluja.

Kirjan viidennessä osassa 
kerrotaan miten puhdetyötoi-
mintaa pyrittiin kontrolloi-
maan sodanjohdon taholta. 
Erilaisin kilpailuiden ja talkoi-
den sekä näyttelyiden avulla 
puhdetöitä tehtiin tunnetuk-
si samalla, kun haluttiin ohja-
ta miehiä jättämään sotateolli-
suudelle arvokkaat materiaalit 
rauhaan. Puhdetöitä pyrittiin 
myös organisoidusti myymään 
Puolustusvoimain Puhdetyö-
esineiden Myyntikeskuksen 
kautta. Tämä oli osa kontrol-
lia.

Jo tekstiosuus on kuvitet-
tu hyvin kattavasti, mutta var-

sinainen puhdetyöesineiden 
esittely on kirjan kuudennessa 
osassa, jossa esitellään laajasti 
ja hienoin kuvin mitä erilai-
sempia puhdetöitä. Joukkoon 
mahtuu niin erilaisia rasioi-
ta, keittiövälineitä, kirjoitus-
välineitä, puukkoja, soittimia, 
tupakkatarvikkeita kuin tai-
de-esineitä. Eräs erikoisuus on 
auto, jonka eräs alikersantti ja 
korpraali rakensivat puhdetyö-
nään osista, jotka olivat maas-
tosta löytäneet. Suurin puhde-
työ kyseinen auto ei kuiten-
kaan ollut, sillä rintamamiehet 
rakensivat useita ns. asevelita-
loja ja Kivennavalle Pajarin 
miehet rakensivat jopa koko-
naisen kirkon.

Käsin ja sydämin – Sota-
ajan puhdetyöt on taidolla teh-
ty kirja, jossa asiantunteva 
teksti ja monipuolinen kuvitus 
täydentävät tosiaan. Onnistu-
nut lopputulos osoittaa todel-
listen asiantuntijoiden olleen 
liikkeellä. Kleemola on sota-
historiaan perehtynyt tutkija, 
jolla itsellään on useiden sato-
jen puhdetöiden kokoelma ja 
Kauhanen puolestaan arkeolo-
gi ja kansatieteilijä. Upeat ku-
vat ovat Aake Kinnusen otta-
mia. Teoksen taittoa voi pitää 
onnistuneena, varsinkin kan-
si on hyvin kaunis. Koska ky-
seessä ei ole varsinainen tie-
teellinen tutkimus, viitteitä ei 
kirjasta löydy. Lopussa on kui-
tenkin kohtuullisen laaja läh-
deluettelo, mikä osoittaa, et-
tä aiheeseen on perusteellisesti 
perehdytty.

Kirjaa voi suositella jokai-
selle, joka on kiinnostunut esi-
nehistoriasta tai sotiemme his-
toriasta. Teos täydentää omal-
ta osaltaan hyvin käsitystäm-
me sotavuosista ja antaa uutta 
näkökulmaa rintamamiesten 
arkeen – kaikki ei ollut vain 
jatkuvaa taistelua vaan sota ja 
sen arki oli paljon muutakin.

Tuomas Rantala

Tulikomentoja 3/2019 35



Postia hakemassa Perkjärven asemalta vuonna 1938. Kuva: Museo Militaria.


