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Ilman kotirintaman t kea 
ei talvisodan ihme  ä olisi saavute  

Tätä kirjoittaessani Suomen 102. itsenäisyyspäivä on jo 
aivan oven takana. Tänä vuonna itsenäisyyspäivä on Pir-
kanmaan maanpuolustusväelle tavallista juhlavampi, sil-

lä Puolustusvoimain valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati 
järjestetään Tampereella. Edellisen kerran sain seurata paraatia 
kotikaupungissani kahdeksan vuotta sitten. Itsenäisyyspäivän 
paraativalmistelut ovatkin kohta enää loppusilausta vailla. Paraa-
tijoukkojen marssiharjoitukset alkavat MPK:n 31 hengen vah-
vuisen marssiosaston osalta ensi viikolla, ja marssiaskelien hio-
mista jatketaan itsenäisyyspäivän aattona kaikkien paraatijouk-
kojen kanssa. Oma itsenäisyyspäivän aamuni alkaa tänä vuonna 
varsin juhlavasti Tampereen raatihuoneella, kun saan osallistua 
päätoimittajan ominaisuudessa Pirkanmaan aluetoimiston järjes-
tämään Pirkanmaan alueella 6. joulukuuta ylennettävien reservi-
läisten onnittelutilaisuuteen. 

Talvisodassa kalleimman uhrin 
isänmaalle antoi yli 25 000 suomalaista
Ensi viikolla tulee kuluneeksi 80 vuotta talvisodan syttymisestä. 
Sota alkoi 30. marraskuuta 1939 aamulla kello 6.50 Neuvostolii-
ton käynnistäessä hyökkäyksen Suomeen koko itärajan pituudelta. 
Sodan ensimmäisenä päivänä henkensä menetti noin 90 suoma-
laista. Heidän joukossaan oli myös sodan ensimmäinen siviiliuhri, 
7-vuotias koululainen Armi Metsäpelto, joka menehtyi Helsin-
gin pommituksessa. Sota veikin paljon nuoria ihmisiä, sillä tilasto-
jen mukaan puolet sodassa kuolleista oli alle 28-vuotiaita. Annettu 
uhri isänmaalle olikin heidän kohdallaan tavallistakin kalliimpi.  

Sota kesti 105 päivää ja yhdisti kansakuntamme. Työtä tehtiin-
kin ylivoimaisen vihollisen torjumiseksi kaikilla rintamilla. Muka-
na olivat myös naiset ja lapset. Kotirintaman tuki sotatoimille oli 
välttämätön, ilman sitä sodasta ei olisi selvitty.  ”Talvisodan hen-
ki”, tuo poikkeuksellinen ykseyden tunne loi pohjan talvisodan 
ihmeelle, pienen kansakunnan yhteiselle ponnistukselle – torjun-
tavoitolle.

Kotirintaman panoksesta sotatoimille kertoo myös Kanga-
salan kotiseutumuseolle koottu Kangasalan Reserviupseeriker-
hon ja Kangasala-Seuran yhteistyönä toteutettu vaihtuva näytte-
ly Kotirintama 1939–1944. Näyttely kertoo nimensä mukaisesti 
Kangasalla asuneiden miesten, naisten ja lasten osallistumisesta 
talvi- ja jatkosotaan. Näyttelyyn viime kesänä tutustuessani sel-
visi itsellenikin vasta se laajuus, miten monella tavalla sota-ai-
ka vaikutti kotirintamalla siviilien elämään. Näyttely on koot-
tu aikajanan tapaan, ja se kertoo myös siitä, että Kangasalla vain 
muutaman kilometrin päässä nykyisestä kodistani on ollut pal-
jon myös sotatarvikealan varikkotoimintaa, sotasairaaloita, jo-
pa hevossairaala. Näyttelyteksteistä voi myös lukea Torsti Tu-
lenheimon kokoamia Kirsti Juvosen muisteluita. Niitä lukiessa 

käy ilmi, miten myös paikkakunnan koululaiset osallistuivat so-
tatoimiin. Kirsti muun muassa virkkasi kypäränsuojuksia ja neu-
loi käsineitä. Hiihtäen hän kävi myös keräämässä rahaa kunnan 
oman nimikkohävittäjälentokoneen saamiseksi. Paikkakunnan 
pojat osallistuivat hevosten luovutusmääräysten jakeluun ja soti-
laspoikien vartiointipäivystykseen. Lisäksi polkupyörällä jaettiin 
palvelukseenastumismääräyksiä, ja osa tytöistä toimi pikkulotti-
na. Näyttely on avoinna vielä kesän 2020 ajan, joten jos näytte-
ly matkareitin varrelle sopii, suosittelen näyttelyyn tutustumista.

Talvisodan 80-vuotisteemaan sopien FM Samuel Fabrin esit-
telee tällä kertaa Museoesineet kertovat palstalla sivulla 30 Talvi-
sodan muistomitalin. Talvisodalla onkin keskeinen osuus myös 
Museo Militarian perusnäyttelyssä.

Lämmin Kiitos sankarivainajille, sotiemme veteraaneille ja 
kotirintaman väsymättömille puurtajille siitä, että saamme jäl-
leen viettää itsenäisyyspäivää vapaassa maassa, nostaa salkoon si-
niristilipun ja sytyttää ikkunalle kaksi sinivalkoista kynttilää.

Hyvää itsenäisyyspäivää ja joulun aikaa!

Sirkka Ojala, 
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com

Kuva: Raimo Ojala.
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SIRKKA OJALA

TYKISTÖKOULU 50 VUOTTA NIINISALOSSA

Syyskuun 19. päivä Tykistökoululla oli 
juhlan aika, olihan koulun  avajaistilaisuu-
desta Niinisalossa kulunut päivälleen ta-
san viisikymmentä vuotta. Arvokkaaseen 
Varuskuntaravintola Falkonetissa järjes-
tettyyn päiväjuhlaan saapui runsas joukko 
entisiä koulun johtajia sekä entistä ja ny-
kyistä koulun henkilöstöä ja myös tärkei-
den yhteistyötahojen edustajia. 

Juhla alkoi arvokkaasti tykistökadet-
tien tuodessa juhlaan Tykistön Perinneyh-
distyksen vuonna 1968 lahjoittaman Ty-
kistökoulun lipun. Seuraavaksi juhlavie-
raat ilmoitettiin Tykistökoulun johtajalle, 
everstiluutnantti Petri Haatajalle ja Lai-
vaston seitsikko kajautti jokaiseen tykistö-
juhlaan itseoikeutetusti kuuluvan marssin 
”Kahdeksan tuuman kanuuna”.

”Historia on osoittanut, että 
taistelussa henki 
on materiaa vahvempi”

Juhlan tervehdyksessään koulun johtaja 
Petri Haataja toi esiin, että hienompikaan 
järjestelmä ei toimi ilman osaavaa henki-
löstöä ja osaavia käyttöperiaatteita.  Haa-
tajan mukaan tykistö on mielletty hyvin 

Juhlapäivän ryhmäkuvassa Tykistökoulun nykyistä henkilöstöä sekä juhlaan osallistuneita koulun entisiä työntekijöitä sekä koulun 
johtajina toimineita.

tekniseksi aselajiksi, mutta kuitenkin sen 
keskiössä on ihminen. 

Tykistökoulun tehtävänä on Haatajan 
mukaan luoda henkilökunnalle valmiu-
det toimia kaikkien tykistön koulutushaa-
rojen eri tehtävissä. Ampumaopin perus-
teiden ymmärtäminen, tasotyöskentely ja 
manuaalimittaukset luovat tätä perustaa. 
Ei pelkästään poikkeusolojen varamene-
telmänä vaan ennen kaikkea siinä, että tu-
levaisuuden teknistyvässä toimintaympä-
ristössä emme ole koneiden ja ohjelmisto-
jen armoilla vaan herroina, totesi Haataja. 

Haataja toi puheessaan esiin myös Ty-
kistökoulun arvot, jotka ovat ammattitai-
to, isänmaallisuus, yhteistyökyky ja luo-
tettavuus. Arvopohja rakentuu hänen mu-
kaansa voimakkaalle yhteisöllisyydelle. 

Haataja kertoi, että Tykistökoululla on 
pitkäntähtäimen kehittämissuunnitelma, 
jossa on kolme pääkohtaa. Ensimmäiseksi 
Tykistökoulun on huolehdittava siitä, et-
tä käytössä on tulevaisuuden vaatimuksia 
vastaava osaaminen. Toiseksi Tykistökou-
lulla on jatkossakin oltava merkittävä roo-
li tulenkäytön kehittämisessä ja kolman-
neksi toteutettava tuloksellista ja Tykistö-

koulun tavoitteita palvelevaa kansallista ja 
kansainvälistä yhteistyötä. 

Haataja kertoi, että osana kehittämis-
suunnitelmaa on käynnistetty kaksivai-
heinen Tykistökoulun organisaatiomuu-
tostyö, joka lisää koulun henkilöstöresurs-
seja ja mahdollistaa peremmin nykyisten 
ja tulevaisuuden tehtävien toteuttami-
sen. 1.6. voimaantuleva uusi organisaatio 
on rakennettu yhdessä koko henkilöstön 
kanssa.

Haataja kertoi, että strategian ensim-
mäinen vaihe käynnistyy jo vuoden 2020 
alussa, kun Tykistökoulu ottaa vastuulleen 
henkilökunnan kouluttamisen ilmatulen-
johdon tehtäviin koko puolustusvoimien 
ja rajavartiolaitoksen tarpeisiin.

Tykistökoulu on 
aselajin sydän
Tervehdyksensä juhlaan toi myös Tykis-
tön tarkastaja, eversti Pertti Holma. Hän 
toi esiin muun muassa Tykistökoulun ja 
Satakunnan tykistörykmentin hyvän ja 
saumattoman yhteistyön, joka on aina ol-
lut tärkeässä asemassa ja jatkuu Holman 
mukaan edelleen esimerkillisesti. Puhees-
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Tykistökoulu 100 vuotta 1918–2018 -historiateoksen kirjoittanut FM Juhani Vakkuri kertoi esitel-
mässään Tykistökoulun alkuvaiheista sekä toiminnan kehittymisestä Niinisalossa.         

Juhlassa palkitut 
SOTILASANSIOMITALI 4.6.2019
 - maj Jussi Nurminen

TYKISTÖKOULUN PIENOISLIPPU 
 - maj Ville Hukkanen, Korkeakouluosaston 

johtaja 1.9.2017–30.6.2019
 - kapt Hannu-Pekka Lähde, kurssinjohtaja, 

Korkea kouluosasto 9.7.2012–31.8.2019

TYKISTÖKOULUN PÖYTÄSTANDAARI 
Ansiokkaasti tykistökoulun hyväksi työsken-
nelleille
 - maj Pekka Kinnunen, Tykistösektori, 

Maavoimien tutkimuskeskus 
1.9.2015–31.7.2019

 - FM Juhani Vakkuri / TYKK 100 v 
historiateoksen tekijä 19.9.2019

KENTTÄTYKISTÖN SÄÄTIÖN 
PRONSSINEN PLAKETTI 
Tykistön hyväksi suoritetusta ansiokkaasta 
toiminnasta
 - kapt Riikka Tyrkkö/Korkeakouluosasto 

Sotatieteen maisterikurssin johtaja

saan Holma palasi omaan johtajakauteen-
sa 2013–2015 ja totesi muutoksen kuvaa-
van tuota ajanjaksoa parhaimmin.Tuo-
na aikana valmisteltiin ja toimeenpantiin 
mittava Puolustusvoimauudistus, ja sen 
seurauksena Tykistökoulu liitettiin osaksi 
Maasotakoulua ja sen koulutuskeskusta. 
Samalla poistui tutkimus- ja kehittämis-
osasto.  Holma kertoi, että Maasotakoulu 
myönsi Tykistökoululle myös opetuksen 
laatustandardin esimerkillisestä koulutus- 
ja kasvatustyöstä. Tuolloin yhtenä keskei-
senä asiana oli muun muassa raskaan ra-
ketinheittimen opetuksen sisällyttäminen 
kaikkien kurssien opetussuunnitelmiin ja 
järjestelmän osaamisen hankkiminen Ty-
kistökoululle.

Tykistökoululla on 
monivaiheinen historia

FM Juhani Vakkuri kertoi juhlaesitel-
mässään ”Tykistökoulu 50 vuotta Niini-
salossa” koulun vaiherikkaasta historias-
ta ja koulun toiminnasta ja kehittymises-
tä. Vakkuri toi esiin, että Tykistökoulu on 
toiminut satavuotisen historiansa aikana 
useilla eri paikkakunnilla Pietarsaaressa 

7. helmikuuta 1918 tapahtuneen perus-
tamisensa jälkeen. Toimittuaan siellä vain 
kaksi kuukautta koulu siirtyi Tampereelle, 
josta edelleen Lappeenrantaan ja osiltaan 
myös Karjalan kannaksen Perkjärvelle. 
Seuraavaksi koulu toimi Suomenlinnas-
sa ja Helsingissä. Vakkuri toi esiin, ettei 
kursseilla ollut mitään pysyvää toimipaik-
kaa eikä myöskään säännöllisyyttä. Oli jo-

pa vuosien taukoja. Koulutuspaikkana oli 
aluksi muun muassa Katajanokan kasi-
no. Kursseja järjestettiin ennen talvisotaa 
myös Suojeluskuntain päällystökoulul-
la Tuusulassa. Lyhyen välirauhanaikaisen 
Helsingin kauden jälkeen koulu toimi pa-
ri vuotta jatkosodan aikana itärajan taka-
na Suvi-Kumsan kylässä lähellä Karhumä-
keä. Kanta-aliupseerien koulutus oli en-

Tulikomentoja 4/2019 5



Tykistökoulun johtajina toimineita. Vasemmalta Tykistökoulun nykyinen johtaja evl Petri Haataja, Tykistön tarkastaja, ev Pertti Holma, evl Paavo 
Keskiruusi, ev Mikko Soikkeli, evl Pertti Yrjölä, evl Kari Halonen, ev Leo Ukkonen, ev Olavi Rajala ja evl Erkki Mäki.

nen sotia erillään tykistökoulusta Viipurin 
Markovillassa. Vakkuri totesi, että keskus-
telut Tykistökoulun tulevaisuudesta oli 
aloitettu jo sen siirtyessä Santahaminaan. 
Syynä oli muun muassa tilanahtaus. Nii-
nisaloa pidettiin hyvänä sijoituspaikkana, 
koska lähellä oli jo sopiva ampumakenttä 
ja harjoitusjoukkoja helposti saatavana va-
ruskunnan tykistöjoukoista.  

Vakkuri kertoi, miten Tykistökoulun 
johtaja eversti Martti Rintanen kävi tam-
mikuussa 1968 Niinisalossa koulun tule-
valla paikalla laukaisemassa roudan mur-
tamiseksi räjäytyspanoksen, jolla raken-
nustyö aloitettiin. Tuolloin koulun johto 
vielä uskoi rakennuksesta tulevan kolmi-
kerroksinen esitetyn tilantarpeen mukai-
sesti, ja se kantoi lähinnä huolta vain hen-
kilökunnan asuntotilanteen ratkaisemi-
sesta. Valitettavasti kustannussäästösyistä 
Puolustusministeriö poisti suunnitelmasta 
– Tykistökoulun kanssa neuvottelematta –  
kolmannen kerroksen ja kevensi kantavia 
rakenteita niin, ettei kolmannen kerrok-
sen rakentaminen ollut myöhemmin enää 
mahdollista. Näin Tykistökoulun uudesta 
rakennuksesta tuli valmistumisestaan läh-
tien aivan liian pieni. 

Juhlallinen koulun avajaistilaisuus jär-
jestettiin 19. syyskuuta 1969. Vakkuri toi 
esiin, että koululla oli kuitenkin edessään 
monia sopeutumispulmia ja paljon rat-
kaisua vaativia järjestely- ja hallintoasioi-
ta. Lisäksi kalusteita puuttui ja osa niistä 
jouduttiin valmistamaan itse. Myös uu-

den rakennuksen ympäristö oli rakennus-
työmaan jäljiltä viimeistelemättä, eikä tä-
hän tehtävään pyydettyä työvoimaa saatu. 
Koulutusohjelmat piti tarkistaa, ja har-
joituspuitteet oli rakennettava uudelleen. 
Ratkaistavana oli myös opettajakysymys. 
Muutto Niinisaloon toi Tykistökoululle 
myös kertausharjoitusvastuun huomatta-
van lisääntymisen, joka johti myöhemmin 
kertausharjoitusosaston perustamiseen. 
Samanaikaisesti järjestettiin vuosittain 
paljon erilaisia kursseja, joiden runsauden 

takia ja henkilökunnan suuren vaihtuvuu-
den vuoksi koulutuksen toteuttamisessa 
oli ajoittain vaikeuksia, totesi Vakkuri. 

Johtajat vaihtuivat tiuhaan, 
mutta toiminta kehittyi 
Eversti Martti Rintasen yli seitsemän vuo-
den pituinen johtajakausi päättyi joulu-
kuussa 1973. Hänen seuraajakseen nimi-
tettiin eversti Risto Setälä, jota seurasi 
jo kahden vuoden kuluttua eversti Pertti 
Jaakkola. Hänen kaudellaan Tykistökou-
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luun liitettiin Mittauspatteristo. Tämä toi 
mukanaan hallinnollisten lisävelvoittei-
den lisäksi erilaisten tykistöllisten kilpai-
lujen järjestämisvelvoitteita. Koulun vas-
tuulle tuli näin myös varusmieskoulutus 
ja sen mukanaan tuomat ongelmat. Elo-
kuusta 1981 alkaen koulua johti evers-
ti Matti Koskimaa. Toiminta oli laajen-
tunut huomattavasti ja monipuolistunut. 
Henkilökunnan määrä oli suurimmillaan. 
Rovajärvellä osallistuttiin kaikille kenttä-
tykistön leireille. Näiden lisäksi koulu jär-
jesti itse eri kurssien opetusohjelmiin kuu-
luneita ampumaleirejä vuosittain Pohjan-
kankaalla viisi ja Rovajärvellä kaksi. Leiri-
en yhteydessä toteutettiin jatkuvasti erilai-
sia kokeiluja.

Vuosina 1985–1988 koulun johtaja-
na toimi eversti Pertti Rairama, joka oli-
kin viimeinen everstin arvoinen upseeri 
Tykistökoulun johdossa. Hänen kaudel-
laan saatiin kaivattuja lisätiloja, kun YK-
koulutuskeskuksen kurssirakennus val-
mistui.  Myös Tykistökoulun Tukisäätiö 
perustettiin. Tykistökoulun itsenäisyys 
päättyi, kun se liitettiin puolustusminis-
teriön ilmoituksella Satakunnan Tykistö-
rykmenttiin 1.9.1987 alkaen. Rairaman 
jälkeen johtajana toimi evl Jouni Ruoho-
nen. Hänen seuraajansa evl Erkki Mäen 
aikana kertausharjoitusten määrä edelleen 
lisääntyi. Koulu sai myös uuden lipun 
50-vuotisjuhlan yhteydessä 23 vuotta pal-
velleen silkkikankaisen lipun tilalle. 

Vuonna 1992 evl Jouko Alasjärvi otti 
koulun johtoonsa. Tykistökoulun organi-
saatio muuttui Tykistöprikaatiin liittymi-
sen myötä mutta myös upseerien koulu-
tuksen uudistamiseen perustuen. Kou-
luun tuli kolme osastoa: korkeakouluosas-

to ja opistoupseeriosasto sekä tutkimus- ja 
kehittämisosasto. Evl Olavi Rajala johta-
jakaudella sekä upseerien että opistoup-
seerien koulutus pidentyi ja uudistui. 
Kapteenikurssit jäivät pois ohjelmasta. 
Tämä vaikutti merkittävästi kenttätykis-
tön nuorten upseerien aselaji- ja täyden-
nyskoulutukseen. Tykistökoulu oli usein 
myös sekä kotimaisten että ulkomaisten 
vierailujen kohteena. Evl Erkki Utus-
en kaudella henkilökunnan huomattavan 
suuri vaihtuvuus jatkui. Myös ensimmäi-
set virolaiset sotilaat tulivat koulutukseen 
Tykistökoululle ja evl Leo Ukkosen olles-
sa johtajana ensimmäiset virolaiset kade-
tit aloittivat opiskelunsa Tykistökoululla.

Toukokuun alussa 2000 evl Kari Ha-
lonen otti koulun johtoonsa. Halosen ai-
kana koulun tehtävät lisääntyivät: koulu-
tus uudistui, ensimmäiset naiskadetit tuli-
vat, kertausharjoitusvastuu siirtyi takaisin 
koululle ja tutkimus- ja kehittämisosasto 
muuttui perusyksiköksi. Merkittävää oli 
yhteispohjoismaisen yhteistyön lisäänty-
minen. Evl Tapio Luukkaisen aikana yh-
teispohjoismaisia tykistöharjoituksia jär-
jestettiinkin normaalien harjoitusten li-
säksi ja koululle tuli apulaisjohtaja sekä 
tutkimus- ja kehittämisosastoon muodos-
tettiin kolme sektoria.

Evl Pertti Yrjölän kaudella upseeri-
koulutus uudistui jälleen niin sanotun 
Bolognan prosessin myötä. Tulivat sota-
tieteen kandidaatit ja maisterit. Samanai-
kaisesti reserviläiskoulutus laski minimiin. 
Tykistökoulu sai vihdoin runsaasti lisäti-
loja, kun Puolustusvoimien Kansainväli-
nen keskus muutti Tuusulan Hyrylään. 

Evl Mikko Soikkelin johtajakaudel-
la muun muassa kansainvälinen koulutus 

Laivaston seitsikko esitti juhlassa myös ”Rautapatterin” -marssin.

lisääntyi ja järjestettiin yhteispohjoismai-
nen tykistöharjoitus Niinisalossa. Syksyllä 
2009 Tykistökoulu vietti koulun Niinisa-
lossa olon 40-vuotisjuhlahetekeä. 

Joulukuun alussa 2010 johtajan teh-
tävän vastaan ottaneen evl Paavo Keski-
ruusin kaudella koulu oli edelleen vah-
vasti mukana kansainvälisessä toiminnas-
sa. Upseerien koulutus vakiintui vähitel-
len uomiinsa. 2012 johtajaksi määrättiin 
majuri Pauli Pukaralammi. Hänen puo-
livuotiskaudellaan järjestettiin viimeinen 
opistoupseerikurssi ja Tykistökoulu vietti 
95-vuotisjuhlaansa.

Evl Pertti Holma otti koulun johtoon-
sa maaliskuussa 2013. Tykistöprikaa-
ti yhdistettiin 2015 alusta Porin Prikaa-
tiin. Tykistökoulussa tämä merkitsi myös 
sen toiminnan jakamista kahteen osaan. 
Siihen jäi vain korkeakouluosasto ja täy-
dennyskoulutusosasto. Tykistökoulusta 
tuli osa Maasotakoulua ja Maanpuolus-
tuskoulutusyhdistyksen koulutuksen tu-
keminen poistui tehtävistä. Kesällä 2015 
johtajana aloittaneen evl Petri Majurin 
kaudella koulutuksessa otettiin käyttöön 
uusi virtuaalinen koulutusympäristö. 
Myös Tykistökoulun 100-vuotisjuhlaa 
vietettiin Maanpuolustuskorkeakoululla 
Santahaminassa helmikuussa 2018.

Päiväjuhlaan liittyi myös useita palkit-
semisia, ja vapaan sanan aikana useampi 
vieraista esitti oman tervehdyksensä. Juhla 
päättyi komeasti Tykistökoulun perinne-
marssiin ”Isänmaalle” ja yhteiseen kahvi-
hetkeen. Tämän jälkeen oli mahdollisuus 
osallistua Tykistökoulun esittelyyn. 

Lähteet: Tykistökoulu 100 vuotta 1918-2018, 
FM Juhani Vakkuri.
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Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

Millog ylläpitää maa- ja merivoimien 
kalustoja sekä ilmavoimien valvonta-

järjestelmiä niin normaali- kuin 
poikkeusoloissa. 

�    �    �
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Arvoisat Tulikomentoja-leh-
den lukijat. Asetin tavoitteek-
seni perehtyä kuluvan vuo-
den aikana niin Tykistökou-
lun kuin rykmenttiemme toi-
mintaan. Saavutin tämän ta-
voitteen. Kuten viime lehden 
tervehdyksessäni kerroin, Ty-
kistökoulu on aselajimme sy-
dän, joka vastaa aselajimme 
osaavan, ammattitaitoisen 
aliupseeriston ja upseeriston 
opettamisesta ja kouluttami-
sesta. Perehdyttyäni Tykistö-
koulun toimintaan ja Tykistö-
koulun ampumaharjoitukseen 
voin todeta, että Tykistökou-
lun tekemä koulutus- ja kas-
vatustyö on erinomaista. Tä-
män osittavat myös kurssien 
ja opetustapahtumien saamat 
palautteet. Koulun antama 
opetus on ammattitaitoista, 
korkeatasoista, oikeudenmu-
kaista, reilua ja yksilön huo-
mioonottavaa. Tykistökoulun 
ampumaharjoitus oli nousu-
johteinen, joka palveli niin 
opiskelijoiden kuin joukko-
tuotannon tarpeita erinomai-
sesti. 

Tykistökoulu juhli myös 
50-vuotista tavaltaan Niini-
salossa, sillä syyskuussa 1969 
koulu siirrettiin Santahami-
nasta Niinisaloon. Juhlapäi-
vä oli hieno ja se osoitti aidon 
tykkimieshengen olemassa-
oloa ja vahvuutta. Kiitos hie-
nosta juhlapäivästä.

Tykistörykmenttimme – 
Satakunnan tykistörykment-

ti, Jääkäritykistörykmentti, 
Karjalan tykistörykmentti se-
kä Kainuun tykistörykment-
ti – ovat aselajimme tuotanto-
koneisto. Rykmentit tuottavat 
aselajimme poikkeusolojen tu-
liyksiköt, tykistöryhmien joh-
toportaat, tulenjohtopatterit 
sekä myös kranaatinheitin-
komppaniat. 

Jääkäripataljoonat ovat 
myös tärkeä osa epäsuoran tu-
lenkäytön tuotantokoneistoa. 
Niissä koulutetaan tykistöjär-
jestelmän tärkeitä osia kuten 
jääkärikomppanioiden ja tie-
dustelukomppanioiden tu-
lenjohtajat sekä osa kranaa-
tinheitinjoukoista. Myös il-
matulenjohdon suoritusky-
vyn luomisessa ja kehittämi-
sessä jalkaväkijoukkoyksiköt 
ovat tärkeässä asemassa. Siten 
saumaton yhteistyö jalkaväki-
joukkoyksiköiden – pääosin 
jääkäripataljoonien – kanssa 
on tykistöjärjestelmän suori-
tuskyvyn kannalta kriittistä. 
Rykmentit yhdessä jääkäripa-
taljoonien kanssa vastaavat ty-
kistöjärjestelmän tuotannosta, 
maavoimien epäsuoran tulen-
käytön osaamisesta, suoritus-
kyvystä ja valmiudesta. Teh-
tävä on vaativa. Valmiusyksik-
köjen harjoittelua sekä uuden 
ilmatulenjohdon suoritusky-
vyn rakentamista seuranneena 
voin todeta, että etenemme oi-
keaan suuntaan. Tästä on hy-
vä jatkaa.

Vaativassa joukkotuotanto-

tehtävässä onnistuminen edel-
lyttää maavoimissa systemaat-
tista, pitkälle tähtäävää suun-
nittelua niin joukkotuotannon 
kokonaisuuden, sen resurssi-
en, eri kehittämishankkeiden 
kuin harjoitusten osalta. Kes-
keistä tulenkäyttöjärjestelmän 
suorituskyvyn ja valmiuden 
osalta on tuottaa sellaisia ko-
konaisuuksia, jotka mahdollis-
tavat koko tykistöjärjestelmän 
kehittämisen nousujohteisesti 
harjoitusjärjestelmämme luo-
massa toimintaympäristös-
sä. Perehdyttyäni rykmenttei-
hin voin ilokseni todeta, että 
tuotantokoneistomme on hy-
vässä iskussa. Sen osoittavat 
erinomaiset taistelu- ja ampu-
maharjoitukset, varusmiesten 
antama hyvä palaute palvelus-
ajasta sekä työilmapiirikyselyn 
tulokset.

Järjestelmämme suoritus-
kyvyn kannalta keskeisessä ase-
massa ovat myös kertaushar-
joitukset, niin tehtäväkohtai-
set kuin joukon harjoitukset. 
Niiden johtamisen vastuu on 
rykmenteillä ja Tykistökoulul-
la. Joukon kertausharjoitusten 
(patteristo, raketinheitinpatte-
rit, tykistöryhmän johtopor-
ras, tulenjohtopatteri) merki-
tystä tykistöjärjestelmän suori-
tuskyvyn kannalta ei voi liiaksi 
korostaa. Toimiva kertaushar-
joitusjärjestelmä, jossa harjoi-
tutetaan kokonaisen joukon 
toimintaa, on tykistöjärjestel-
män suorituskyvyn kannalta 

keskeistä. Se luo valmiutta ja 
uskottavauutta järjestelmäm-
me suorituskykyä kohtaan. 
Tällä on varmasti myös posi-
tiivista vaikuttavuutta maan-
puolustustahtoon.

Nykyisessä harjoitusjärjes-
telmässämme korostuu myös 
kansainvälinen yhteistoi-
minta. Tässäkin aselajimme 
on ollut esimerkillisesti mu-
kana (mm. Bold Quest19.1 
Joint Fires, NAX19, Northern 
Wind). Kansainvälisen harjoi-
tustoiminnan on tulevaisuu-
dessakin palveltava kansalli-
sia tavoitteitamme, ja meidän 
on nykyisen puolustusratkai-
summe johdosta varaudutta-
va toimimaan myös yksin il-
man kansainvälisten kump-
paneidemme merkittävää tu-
kea. Tämän johdosta maavoi-
mien vaikuttamisharjoitusten 
on jatkossakin mahdollistetta-
va kansallisen tykistöjärjestel-
mämme suorituskyvyn testaa-
minen ja harjoituttaminen.

Toivotan kaikille lehden lu-
kijoille hyvää joulun aikaa ja 
mitä parhainta vuotta 2020.

 
Pertti Holma
eversti 

Rykmentit ovat tuotantokoneistomme

TARKASTAJAN TERVEHDYSTARKASTAJAN TERVEHDYS

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
MATERIAALIEN TOIMITUSOSOITTEET:
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Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: pv.ahonen@outlook.com
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in memoriam

Taito Antero Rättö 
1944–2019

K illan pitkäaikaisen 
puheenjohtajan ja 
myöhemmin kun-

niapuheenjohtajan yllättävä 
poismeno pisti miettimään elä-
män oikeudenmukaisuutta. 

Antero Rättö oli juuri luo-
punut monesta luottamusteh-
tävästä viettääkseen enemmän 
aikaa perheensä ja erityisesti 
lastenlastensa kanssa, kun sai-
raus iski ja vei hänen voimansa.

Anteron työura alkoi Sa-
lossa Saloran tehtaalla. Salosta 
löytyi myös elinikäinen kump-
pani, Leila-vaimo. Varusmies-
palveluksen Antero suoritti 
Hämeenlinnassa, Jääkäripat-
teristossa. Sieltä hänelle tarjot-
tiin kersantin paikkaa palveluk-
sen päätyttyä. Sille tielle Ante-
ro myös jäi. Hän palveli Jää-
käripatteristossa, myöhemmin 
Jääkäritykistörykmentissä koko 
palvelusuran pois lukien muu-
tamaa viimeistä vuotta, jolloin 
hän oli toimistoupseerina Pans-
sariprikaatin esikunnassa.

Jo palvelusaikana Anterol-
la oli paljon luottamustehtä-

viä ”siviilissä.” Hänet valittiin 
muun muassa Hämeenlinnan 
kaupunginvaltuustoon. Erityi-
sen lähellä Anteron sydäntä oli 
vapaaehtoistyö Hämeenlinnan 
seudun Sotainvalidien parissa. 
Hän organisoi varainhankin-
nan sotainvalideille jokasyk-
syisissä sotainvalidien syyske-
räyksissä. Hän myös toimi ky-
seisen yhdistyksen puheenjoh-
tajana kymmenen vuotta, ja 
myöhemmin hänet kutsuttiin 
yhdistyksen kunniapuheenjoh-
tajaksi. Hän toimi myös vuo-
sia Sotainvalidien Veljesliiton 
Kanta-Hämeen piirin ja Ilves-
kodin hallituksessa. Aikaa vei 
myös toiminta Ahveniston am-
pumahiihtäjien ja Hämeenlin-
nan moottorikerhon hallitus-
ten puheenjohtajana.

Pisimmän ”uran” Antero te-
ki yhdistystoiminnassa Jääkä-
ritykistön Killan hallitukses-
sa ja sen puheenjohtajana. Pu-
heenjohtajakausi kesti vuodet 
1998–2015. Anteron kaudel-
la killan toimintamuodot va-
kiintuvat. Kilta teki joka vuosi 

retken pohjoiseen Rovajärven 
ampua-alueelle tutustumaan 
tykistön ja erityisesti Jääkärity-
kistörykmentin toimintaan. 

Killan vuosipäiväjuhlat oli-
vat aina arvokkaat ja ohjelma 
hyvin isänmaallinen. Jääkärity-
kistörykmentin perinnepäivän 
tilaisuuksiin kiltalaiset osallis-
tuivat runsaslukuisesti ja killan 
lippu oli kunniapaikalla varti-
oineen. Tykkimiesten suojelu-
pyhimyksen Pyhän Barbaran 
juhlaa Antero oli myös usein 
järjestämässä. Killan lipun 
kanssa osallistuttiin aina talvi-
sodan päättymisen muistotilai-
suuteen ja kaatuneiden muis-
topäivän tilaisuuteen. Itsenäi-
syyspäivänä lippu vartioineen 
oli Ahveniston sankarihaudal-
la seppeleenlaskutilaisuudes-
sa. Jääkäritykistön Kilta osallis-
tuukin edelleen kaikkiin edellä 
mainittuihin perinteeksi muo-
dostuneisiin tapahtumiin.

Antero oli luonteeltaan hy-
vin sosiaalinen. Hän oli pidet-
ty, hauska ja hieno seuraihmi-
nen. Hänellä oli sana hallussa ja 

aina pieni pilke silmäkulmassa, 
niin että vastapuoli ei aina tien-
nyt, oliko Antero tosissaan vai 
laskiko huumoria.  Anterolla 
oli myös avoimet silmät näh-
dä lähimmäisen hätä ja tarpeet. 
Hänellä oli sydämen hyvyyt-
tä sotainvalideja ja -veteraaneja 
kohtaan ja taito muuttaa pää-
tökset teoiksi.

Vaikka Anteron aikaa vei 
runsas määrä vapaaehtoistöi-
tä, oli perhe hänelle aina tär-
kein asia elämässä. Kesät vie-
tettiin kaukana saaristossa per-
heen kanssa. Anteroa jäivät kai-
paamaan Leila-vaimo, kaksi ai-
kuista poikaa perheineen ja lu-
kematon määrä ystäviä.

Jääkäritykistön Kilta ry:n
puheenjohtaja Ilkka Vahtokari 
ja killan hallitus

  Kuvassa vierailijat ja PVTUTYKL:n johtaja 
sekä 152H/09-30-tykki. Kyseistä tykkimallia 
saatiin jatkosodan aikana sotasaaliiksi peräti 
85 kappaletta. Kuva: Puolustusvoimat.

Vuotuinen tykistön tarkastajien tapaami-
nen toteutettiin Puolustusvoimien tutki-
muslaitoksen Lakialan toimipisteessä 10. 

syyskuuta 2019.
Tilaisuutta isännöivät tykistön tarkas-

taja eversti Pertti Holma sekä Puolustus-

voimien tutkimuslaitoksen johtaja kom-
modori Marko Laaksonen.

Päivän aikana tykistön tarkastaja evers-
ti Holma kertoi ajankohtaista aselajistam-
me. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen 
johtaja kommodori Marko Laaksonen 
esitteli laitoksensa toimintaa. Lisäksi kuu-
limme mielenkiitoiset esitykset asetek-
niikkaosaston sekä räjähde- ja suojelutek-
niikkaosaston toiminnasta. Esitykset oli 
hienosti liitetty tykistöön. Päivä oli mie-
lenkiintoinen. Lämpimät kiitokset Puo-
lustusvoimien tutkimuslaitokselle päivän 
järjestelyistä ja esityksistä. 

Tällä kertaa tapaamiseemme pääsi-
vät kenraaliluutnantti (res) Olavi Jäppi-
lä, eversti (evp) Esko Hasila, eversti (evp) 
Aki Sihvonen, eversti (evp) Esko Harti-
kainen, eversti (evp) Pertti Lahtinen ja 
eversti Pertti Holma.  

Tykistön tarkastajien tapaaminen Lakialassa
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30.11.1939
Talvisodan ensimmäinen päi-
vä. Luin jälleen kerran Anssi 
Vuorenmaan kirjoittaman kir-
jan Kansakunnan kahdestoista 
hetki, Tolvajärvi 12.12.1939 
– menestyksen alku (Karisto 
Oy, 1994). Kirjassa kuvataan 
erinomaisesti Ryhmä Talve-
lan taistelua ja menestystä. 
Rykmentin komentajana nou-
see esille Aaro Pajari. Kirjas-
sa mainitaan, että Pajari on 
todennut jälkikäteen kaupun-
kilaispataljoonan sopivuudes-
ta erämaasotaan: ”Pataljoona 
oli pääasiassa teollisuusväestöä, 
jolle suuri erämaa ja sähkötön 
yö oli jo luonnostaan jotain ou-
toa. Pääosa oli sisätyöntekijöitä, 
ja niin ollen jatkuvaa ulkoilu-
kokemusta ja -karaistuneisuut-
ta vailla. Tästä johtui perus-
edellytysten puuttuminen kestää 
henkisestikin jylhän korven ensi 
vaikutelma ylivoimaisen vihol-
lisen ympäröimänä.” Löytyy-
köhän Pajarin sanoista myös 
jotain nykypäivään? Kirjas-
sa on saatetekstien mukaisesti 
keskeisen asema johtajuudella 

Kahdestoista hetki

ja sen ratkaisevalla vaikutuk-
selle menestykseen. Kannat-
taa lukea! Kirja löytynee kir-
jastoista.

Rovajärvi 70 vuotta
Tykistön valtakunnallisten 
ampumaleirien säännöllinen 
järjestäminen Rovajärvellä 
aloitetiin vuonna 1949. Ajan 
kuluessa harjoitusten nimet ja 
harjoitukseen osallistuvat ase-
lajit (vast.) ovat vaihdelleet. 
Alueen merkitys koulutuksel-
le on ratkaiseva. Useita satoja 
tuhansia asevelvollisia on ai-
kojen saatossa harjaantunut 
ampuma-alueella sodan ajan 
tehtäviin, usein haastavissakin 
olosuhteissa. Rovajärvi muis-
tetaan. Itse olin ensimmäisen 
kerran Rovajärvellä vuonna 
1981 elokuussa ”nuorempa-
na” tykkimiehenä. Naarman-
kairan kivet tulivat tutuiksi, 
kun jostain syystä löysin itseni 
lähes aina valmistelijoiden ajo-
neuvosta. Muistissa on myös 
sunnuntain Leirikirkko ja SA-
INT show. Unohtamatta ilta-
lomakuljetusta Rovaniemel-

le. Löytyykö julkaisukelpoisia 
muistoja tai valokuvia? Yhteys 
päätoimittajaan!

Tykkimiesmitalit
Jäsenyhdistyksissä on jälleen se 
aika vuodesta, jolloin on myös 
pohdittava palkittavia ja esityk-
siä tykkimiesmitaleista. Mitali-
en myöntämisperusteet ja ha-
kemus löytyvät tykkimiehet.
fi -sivustolta. Tykkimiesmitalin 
myöntämisestä päättää mitali-
toimikunta, jonka puheenjoh-
tajana on tykistön tarkastaja se-
kä jäseninä Tykkimiehet ry:n ja 
Suomen Kenttätykistön sääti-
ön puheenjohtajat. Tykkimies-
mitalit myönnetään yleensä 
vuosittain 6.3. tykistönkenraali 
V. P. Nenosen syntymän vuo-
sipäivänä ja luovutetaan yh-
teisöjen arvokkaissa tilaisuuk-
sissa. Mitaleja on myönnet-
ty vuodesta 1991 lähtien noin 
1 550 kappaletta. Luvussa on 
mukana myös ns. luokan (sol-
jen) korotukset. Myönnetyis-
tä mitaleista laskutetaan esittä-
jältä omakustannushinta, joka 
on 20 €.

6.3.2020 Tykistön päivä 
Helsingissä
Jo tässä vaiheessa muistutuk-
sena ja kalentereihin merkittä-
väksi. Aloitamme päivän tasan 
klo 12.00 Hietaniemen san-
karihautausmaalla laskemal-
la seppeleen tykistönkenraali 
Nenosen haudalle. Ohjelma 
jatkuu iltapäivällä yhdistyk-
sen ja säätiön eri kokouksilla. 
Iltapäivän päättää Tykkimie-
het ry:n yhdistyksen kevätko-
kous, jonka jälkeen alkaa Tyk-
kimiesilta. Tästä tarkemmin 
1/2020 lehdessä. Tervetuloa 
mukaan Tykistön päivän ta-
pahtumiin!

Toivotan kaikille hyvää itse-
näisyyspäivää ja rauhaisaa 
joulun odotusta!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

Tykkimies 2020 -kirja julkaistaan 6.3.2020. Kirjan 
päätoimittajana on majuri Tuukka Mäkelä ja toimi-
tussihteerinä majuri Tero Mäenpää.

Julkaistava kirja on numeroltaan 33. 

Kirja sisältää perinteisesti tykistökoulutusta antavi-
en joukkojen sekä tykistöllisten kiltojen katsaukset 
vuosilta 2018 - 2019 sekä asiantuntija-artikkeleita 
mm. tykistön kehittämiseen liittyen.

Vuodesta 2020 alkaen Tykkimies-kirjoja jaetaan 
ilmaiseksi tykistökoulutusta antaville joukko-
yksiköille, kantahenkilökunnalle, kadeteille ja 
reserviläisille sekä varusmiehille. Reserviläiset 
saavat kirjansa kiltojen kautta, varusmiehille kirjoja 
jakavat joukkoyksiköt. Kirjan toimituskunta on 
asian tiimoilta yhteydessä kiltoihin. Tykkimieskirjaa 
myydään jatkossa vain Museo Militarian museo-
kaupassa, josta halukkaat voivat ostaa itselleen 
jokaisen tykkimiehen kirjastoon kuuluvan teoksen.

TYKKIMIES 2020 ilmestyy 6.3.2020
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On tavallista kylmempi loka-
kuinen aamupäivä ja taivaal-
ta sataa räntää.  Median edus-
tajat värjöttelevät odottavissa 
tunnelmissa Panssariprikaatin 
vanhan lentokentän länsipää-
dyssä. Paikalle ovat tulleet va-
rusmiesten ajokoulutusta seu-
raamaan myös Jääkäritykistö-
rykmentin komentaja, evers-
tiluutnantti Aku Antikainen 
ja tykistön tarkastaja, eversti 
Pertti Holma.  Viimein odo-
tus palkitaan, kun alkaa kuu-
luu lupaava jylinä K9 Mouka-
rin sukeltaessa esiin sumuises-
ta syysmaisemasta. 

Pian ensimmäisiä ajotun-
tejaan suorittava vaunun aja-
ja, tykkimies Pennala park-
keeraakin varsin taitavasti 
ison tykin aivan mediaväen 
jalkojen juureen, ja vaunus-
ta nousee esiin kaksi varsin 
tyytyväisen näköistä nuor-
ta varusmiestä. Ajo-opetuk-
sen tässä vaiheessa vaunussa 
ovat kouluttajan lisäksi vain 
vaunun johtaja sekä vaunun 
ajaja. Normaalisti vaunumie-
histöön kuuluu viisi henkeä 

K9-panssarihaupitsien varusmieskoulutus 
käynnistyi Jääkäritykistörykmentissä
SIRKKA OJALA

eli lataaja, ampuja, suuntaa-
ja, ajaja sekä vaunun johtaja.  
Everstiluutnantti Antikainen 
kertoo, että tykinjohtaja ja 
vaununjohtaja ovat aliupsee-
ritehtäviä, ampuja, suuntaaja 
ja ajaja puolestaan miehistö-
tehtäviä. Koko miehistö pal-
velee 347 vuorokautta.

Vaunun johtajana toimi-
va aliupseerioppilas Santeri 
Nousiainen kertoo olevansa 
erittäin tyytyväinen, että ha-
keutui K9-koulutukseen. Hä-
nellä oli jo ennen palveluk-
seen astumista tiedossa, että 
K9 on hankittu, joten heti p-
kauden jälkeen hän hakeutui 
ja pääsi Moukarin koulutuk-
seen. Koulutuksen alkuvaihe 
onkin ollut tiukkaa opiskelua, 
koska teoria on hallittava en-
nen käytännön harjoituksia. 
Sekä Nousiainen että Pennala 
toteavat K9-kurssilaisten ole-
van todella motivoituneita. 
Hyvä ryhmähenki helpottaa 
uuden oppimista ja saa koko 
ryhmän yltämään parhaisiin 
suorituksiin.

Myös rykmentin komen-

taja, everstiluutnantti Anti-
kainen myhäilee tyytyväise-
nä uuden tykin vierellä. Hä-
nen mukaansa Moukari sovel-
tuu hyvin hallintalaitteiltaan 
ja luotettavuudeltaan varus-
mieskoulutukseen ja asevel-
vollisten käyttöön. Antikai-
sen mukaan uusi järjestelmä 
myös nostaa kykyä taktiseen 
ja operatiiviseen tulenkäyt-

töön. Moukari onkin tehok-
kaan moottorinsa, automaat-
tivaihteiston ja rattiohjauk-
sen takia nopeasti omaksut-
tava ajokoulutuksessa, jolloin 
voimme keskittyä erityisesti 
turvallisen mutta tehokkaan 
tuliasematoiminnan koulu-
tukseen, Antikainen toteaa. 
Hän tuo myös esiin, että eri-
tyinen tavoite koulutuksessa 

K9-panssarihaupitsi, suomalaiselta lempinimeltään 
MOUKARI, on korealaisvalmisteinen155 mm panssari-
haupitsi, jonka kantama on yli 40 kilometriä ja huippu-
nopeus 67 kilometriä tunnissa.
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on Koulutus 2020 -ohjelman 
sisään ottaminen koulutus-
muutoksen osalta heti alusta 
alkaen. Saapumiserä 2/2019 
toimiikin hänen mukaansa 
ns.  testiryhmänä uudelle jär-
jestelmälle. Tähän asti järjes-
telmällä on harjoitellut vain 
rykmentin henkilökunta, ja 
nyt varusmiehiltä saadaankin 
varmasti uusia näkemyksiä ja 
ehdotuksia käytännön asioi-
hin, toteaa Antikainen. 

Millaista Moukaria on sit-
ten ajaa?  Nousiainen toteaa, 
että K9:n ajaminen on help-
poa ja mäkilähdötkin onnistu-
vat.  Hankaluutena on leveys 
ja se, että putki tulee yli, joten 
sitä tarvitsee varsinkin johta-
jan seurata kaiken aikaa ja ris-
teyksissä pitää olla tarkkana.

Varusmieskoulutus toteu-
tetaan nousujohteisesti, ja sii-
hen on kuulunut aluksi kalus-
toon ja sen rakenteisiin tutus-
tumista, maasto- ja maantie-
ajoa, vaunujen kunnossapitoa 
ja huoltoa sekä myös ensim-
mäiset kovapanosammunnat. 
Joukon suorituskyky testa-
taan ensi kevään harjoituksis-
sa, kun varusmiehet toimivat 

vaunuryhminä osana omaa 
sodanajan joukkoaan.

Eversti Pertti Holma to-
teaa, että K9-panssarihau-
pitsihanke on edennyt täy-
sin suunnitelmien mukai-
sesti. Hän myös kertoo, että 
saumaton yhteistyö kaikkien 
toimijoiden eli Etelä-Korean, 
Puolustusministeriön, Puo-
lustusvoimien logistiikkalai-
toksen, Millogin sekä jouk-
ko-osastojen kanssa on ollut 
erinomaista ja tämä mahdol-
listaa varusmieskoulutuk-
sen aloittamisen alkuperäisen 
suunnitelman mukaan. Hol-
ma kertoo, että K9-panssari-
haupitsien varusmieskoulutus 
laajenee ensi vuonna myös 
Karjalan prikaatiin.

Viime vuoden lopulla Ete-
lä-Koreasta Suomeen saapu-
neita Moukareita saadaan-
kin lisää koulutuskäyttöön si-
tä mukaa, kun niitä ehditään 
työstää Millogin korjaamolla. 
Siellä ne saavat päälleen suo-
malaisen naamiomaalauksen. 
Tämän lisäksi niihin asenne-
taan suomalainen johtamis- 
ja ammunnanhallintajärjes-
telmä.  

BAE Systems julkistaa uu-
den version 155 mm Archer-
ajoneuvotykistä. Uusi versio 
on mahdollista asentaa eri 
kuorma-autojen alustalle, esi-
merkiksi neliakselisen kuor-
ma-auton päälle. Uusi versio 
on tarkoitettu kansainvälisille 
asiakkaille. Panssaroidussa 
hytissä 3-henkinen miehis-
tö tarvitsee alle 30 sekuntia 
pysähtymisestä tulenkäytön 

aloittamiseen. Aseessa on 21 
laukauksen automaattilataus-
järjestelmä ja itsenäinen am-
munnanhallintajärjestelmä. 
Excalibur-ammuksella suurin 
ampumaetäisyys on 60 km. 
(https://www.baesystems.
com/en/article/bae-systems-
unveils-new-archer-mobile-
howitzer-at-dsei, 10 Sep 
2019)

Archer kuorma-autoalustalla.

AJONEUVOTYKIT

Kypros on esitellyt paraa-
tissa lokakuun alussa 4 kpl 
serbialaisvalmisteisia neliak-
selisia 155 mm Nora-B52K1-
ajoneuvotykkejä, joissa on 52 
kaliiperinen putki. Yhteensä 
Kyprokselle on myyty 24 kpl 
Nora-B52K1-ajoneuvotykkejä 
sekä 8 kpl kaksiakselisia 

tykistön M16 Milosh -tiedus-
telu- ja komentoajoneuvoja. 
(https://www.janes.com/ar-
ticle/91677/cyprus-parades-
new-serbian-made-artillery-
and-armoured-vehicles, 02 
October 2019, https://bmpd.
livejournal.com/3796971.
html)

Lähde: https://bmpd.livejournal.com/3796971.html

TYKKIEN AMPUMATARVIKKEET

Ranskalainen Nexter on 
kehittämässä 155 mm oh-
jautuvaa KATANA-ammusta. 
Ohjaukseen käytetään sekä 
GPS- että inertiapaikannusta. 
Ammuksen epätarkkuudeksi 
arvioidaan 10 m ja mahdol-
liseksi kantamaksi 60 km.  
(Military Technology 9/2019)

Saksalainen Rheinmetall-yh-
tiön 155 mm VLAP-ammuk-
sella jo nyt 54 km kantama 
ammuttaessa 52-kaliiperisella 
tykillä. Tavoitteena on kas-
vattaa kantama yli 70 km:iin. 
(Military Technology 9/2019)

Kuvassa vasemmalla vaunun johtaja aliupseerioppilas Nousiainen ja 
vaunun ajaja, tykkimies Pennala. Taustalla myhäilevät tyytyväisinä 
everstiluutnantti Aku Antikainen ja eversti Pertti Holma.
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2.12.1939, jossa se toimi vuo-
teen 1945. On muistettava, et-
tä RUK:ssa koulutettiin reser-
vin upseereiden lisäksi kadet-
tikursseja, josta myös nimitys 
UK. RUK:ssa koulutettiin yh-

Pohjankankaan Tykistökil-
lan vuosipäivää ja syyskoko-
usta vietettiin perinteisin me-
noin Niinisalossa 19. lokakuu-
ta. Sateinen päivä alkoi sep-
peleenlaskulla RUK:n muis-

tomerkille. Havuseppeleen 
laskivat puheenjohtaja Kale-
vi Virtanen, varapuheenjoh-
taja Kimmo Tuomi ja sihtee-
ri Tuomas Rantala. Paikal-
le oli kokoontunut vajaa vii-

tisenkymmentä jäsentä teke-
mään kunniaa viime sodissa 
kaatuneille kaaderiupseereille 
ja reservin upseereille. RUK, 
reserviupseerikoulu siirret-
tiin Niinisaloon Haminasta 

Pohjankankaan Tykistökillan 
vetovastuu vaihtuu
KIMMO TUOMI

Killan puheenjohtajan nuija siirtyi majuri evp Kimmo Tuomelle vuosiksi 2020-2021. Nuijan luovutti seuraajalleen Kalevi Virtanen. 
Kuva: Sirkka Ojala

RUK:n muistomerkin on suunnitellut kuvanveistäjä Kauko 
Räike, ja sen on valmistanut Pellonpään kiviveistämö. 
Kivet on lahjoittanut Luoman suku ns. Luoman alueelta 
Kankaanpäästä, jossa tällä hetkellä on kerrostaloja. Kuva: 
Sirkka Ojala.

   Kiltalaiset kunnioittivat sotiemme sankareita laskemal-
la havuseppeleen 6.11.1960 paljastetulle RUK:n muisto-
merkille. Seppelettä laskemassa olivat vasemmalla killan 
sihteeri Tuomas Rantala, Pohjankankaan Tykistökillan 
puheenjohtaja Kalevi Virtanen ja killan varapuheenjohtaja 
Kimmo Tuomi. Kuva: Sirkka Ojala 
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Vuosijuhlassa palkittiin ansioituneita. Tykkimiesmitaleilla palkittiin. Vas Jorma Rantamäki, Jukka Heinonen ja Mauri Hyytiä sekä Tykkimiesmitalil-
la hopeisen soljen kera Pertti Onniselkä. Tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma onnitteli palkittuja. Hänelle luovutettiin killan standaari. 
Kuva: Raimo Ojala.

Viihtyisässä varuskuntaravintola Falkonetissa nautittiin runsas ja herkullinen juhlalounas. 
Kuva: Sirkka Ojala.

teensä 16037 reservin upseeria 
ja kadettia, joista 2134 kaatui 
ja 8736 haavoittui. Hinta Suo-
men itsenäisyydestä ja vapau-
desta oli kova. Porin prikaati 
oli kunnostanut muistomerk-
kialueen hienoon kuntoon. 

Varuskuntaravintola Fal-
konetissa nautitun maittavan 
luonaan jälkeen juhlan avasi 
Seinäjoen Rautatieläisten yh-
deksänjäseninen soittokun-
ta, johtajansa Jukka Heino-
sen johdolla sykähdyttävällä 
”Jääkärinmarssi”-kappaleella, 
jonka juhlaan osallistujat va-
paussotaa ja Suomen itsenäi-
syyttä kunnioittaen kuunte-
livat seisaaltaan. Killan pu-
heenjohtaja Kalevi Virtanen 
toivotti juhlayleisön ja juh-
laesitelmän pitäjän, tykistön 
tarkastajan eversti Pertti Hol-
man tervetulleeksi. Puheen-
vuorossaan Virtanen toi esiin 
huolensa kiltojen jäsenmää-
rän pienenemisestä vuosi vuo-
delta. 

Tykistön tarkastaja evers-
ti Pertti Holma piti erittäin 
mielenkiintoisen esitelmän tä-
män päivän kenttätykistöstä ja 

ennen kaikkea tulevaisuuden 
suunnitelmista. Holma tote-
si, että Niinisalon varuskun-
ta on edelleen Maavoimien 
ja Puolustusvoimien tykistön 
osaamiskeskus. Hyvin posi-
tiivisena seikkana Niinisalon 
varuskunnalle ja etenkin Ty-
kistökoululle Holma toi esiin, 
että Ilmatulenjohdon valta-
kunnallinen koulutusvastuu 
siirtyy 1.1.2020 alkaen koko-

naan Tykistökoulun vastuulle. 
Tämä jos mikä vahvistaa Maa-
sotakoulun alaisuudessa toi-
mivan Tykistökoulun asemaa. 
Tärkeänä seikkana tarkastaja 
mainitsi myös sen, että kaik-
ki ilmatulenjohdon koulutus 
ja myös koulutusmateriaali to-
teutetaan englannin kielellä. 
Tämä tukee myös sitä, että Po-
rin prikaatin lentotiedustelun 
koulutuspaikka löytyy Niini-

salosta, jossa entisen tutka-ase-
man tiloissa annetaan aliup-
seerioppilaille lentotieduste-
lun MUAS (Mini Unmanned 
Aerial System) mukaista kou-
lutusta Orbiter 2 -lennokeilla.

Juhlan päätössanoissaan 
killan tuleva puheenjohtaja 
Kimmo Tuomi totesi, että 80 
vuotta sitten kansakuntamme 
eli pelonsekaisissa tunnelmis-
sa. Stalin ja Hitler olivat teh-
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Syysretki 29.–30.8.2019 suun-
tautui Inkoon, Hangon ja Loh-
jan alueelle. Olli Krögerin 
johtamalla retkellä oli muka-
na 27 innokasta tykkimiestä ja 
muiden aselajien edustajia Lap-
peenrannan, Imatran, Kouvo-
lan ja Mikkelin alueelta.

Matka alkoi Lappeenran-
nasta aikaisin aamulla. En-
simmäinen pysähdys ja kah-
vitauko oli tutustuminen 
muurausalaa edustavan Amu-
tek Oy:n toimintaan Vantaal-
la. Kiitos vierailusta Amutek 
Oy:n. Täältä matkamme jat-
kui Inkoossa sijaitsevaan yk-
sityiseen sotamuseoon, Torpin 
Tykit. Museoon oli kerätty eri 
maiden sotakalustoa, muiden 
muassa paljon käsiaseita, eri-
laisia tykkejä ja jopa Mi8-he-
likopteri ja joka sään hävittä-
jä Mig 21 bis. Siellä oli myös 
useita sodanaikaisia ajoneuvo-
ja, kaikki täysin ajokunnossa. 
Amerikkalaisella Jeepillä sai 
tehdä koeajon. Museo on mie-
lenkiintoinen läpileikkaus eri 
maiden sotilasmateriaalista.

Inkoossa ravintola Sågenissa 
nautitun lounaan jälkeen mat-
ka jatkui Tammisaaren ja Han-
gon välissä olevaan Harparsko-

giin Lappohjassa. Neuvosto-
liittohan oli talvisodan jälkeen 
pakkovuokrannut Hangon 
niemimaan 30 vuodeksi. Har-
parskogiin oli rakennettu sa-
manlaisia bunkkereita ja puo-
lustusrakenteita panssarikivies-
teineen kuin kuuluisalle Sal-
palinjalle – Suomen suojaksi. 
Näiden kahden välillä on kui-
tenkin se ero, että Salpalinjaa 
ei koskaan tarvinnut miehittää, 
mutta Harparskogin bunkkerit 
oli miehitetty. Siellä opas Pia 
Hasselberg kertoi elävästi sen 
ajan puolustussuunnitelmista- 
ja rakenteista. Meille esiteltiin 
alkuperäinen, hyvin entisöi-
ty, pommin täysosuman kestä-
vä IRMA-bunkkeri. Aseina oli 
vieläkin paikallaan olevat kone-
kivääri ja korsutykki.

Matka jatkui Hangon Rin-
tamamuseolle. Siellä odotti 
oppaamme Pirjo Lähdekor-
pi-Ranta. Munkkikahvien jäl-
keen tutustuimme esineistöön 
ja historiaan oppaamme joh-
dolla. Museon näyttely etenee 
kronologisesti evakuoinnista 
Hankoniemen puolustuslinjan 
Harparskogin rakentamiseen ja 
venäläismiehityksen aikaiseen 
arkeen. 

neet paktin, jossa Itä-Europpa 
jaettiin etupiireihin, Suomi ja 
Baltia kuuluivat Moskovalle. 
Ylimääräiset kertausharjoituk-
set (YH) Karjalan kannaksel-
la olivat alkaneet. Vallitsi suu-
ri epätietoisuus maamme tule-
vista kohtaloista. Samalla Suo-
men kansa valmistautui päät-
täväisesti ja yhtenäisenä tulos-
sa oleviin vaikeisiin aikoihin.

Tuomi kertoi isoisänsä 
sotataipaleesta
”Lokakuun 10. päivänä al-
kaneet ylimääräiset kertaus-
harjoitukset toivat täydellisen 
muutoksen myös Pohjois-Sa-
takunnan elämään. Seuraavina 
päivinä Niinisalossa perustetut 
joukot oli koottu Honkajoen, 
Ikaalisten, Jämijärven, Kan-
kaanpään, Karvian, Kihniön 
ja Parkanon kunnista. Joukko-
jen lokakuun 13. päivänä alka-
nut junamatka, jossa myös iso-
isäni, kolmen sodan veteraani, 
Arvo Tuomi oli mukana, vei 
kohti Sakkolan-Taipaleen alu-
eita Kannaksella. Sama juna-
matka merkitsi kulkua koh-
ti tuntemattomia kohtaloita. 
Siitä muodostui sotaan lähtö. 
Juna vei sotaan, joka kestet-
tyään 105 päivää, loi kuului-
san talvisodan hengen kansa-
kuntamme historiaan. Samal-
la se pysähdyttää meidät teke-
mään kunniaa kaikille niille 
kansalaisillemme, jotka takasi-
vat meille vapaan ja itsenäisen 
Suomen, monet heistä hen-
kensä antaen, terveytensä me-
nettäen ja parhaat nuoruus-
vuotensa uhraten.

Etenkin meillä vapaaehtois-
ta maanpuolustustyötä tekevil-
lä kiltalaisilla on suuri kunnia 
viedä ja välittää tätä oikeaa ja 
kunniakasta maanpuolustustie-
toutta niin historiasta kuin täs-
tä päivästä kaikille kansalaisille 
ja varsinkin nuorisolle.”

Juhla päättyi Maamme-lau-
luun ja päätöskahvitukseen. 
Killan syyskokouksessa uudek-
si puheenjohtajaksi valittiin 
Kankaanpään Seudun Tykistö-
killan puheenjohtaja Kimmo 
Tuomi, varapuheenjohtajak-
si Mittamies-ja Topografi killan 
puheenjohtaja Kalervo Salo-
nen, rahastonhoitajaksi Pertti 
Onniselkä, Porin Seudun Ty-
kistökillasta ja uudeksi sihtee-
riksi Esko Isohannu Kankaan-
pään Seudun Tykistökillasta. 
Porin Prikaatin valtuuskuntaan 
ja Maanpuolustuskiltojen lii-
ton kokousedustajaksi valittiin 
Kimmo Tuomi ja Tykkimiehet 
ry:n hallituksessa jatkaa Vesa 
Mäkipää. 

Syyskokouksessa päätettiin 
myös vuoden 2020 suuntavii-
voista ja talousarvioista. Uu-
si killan hallitus valtuutettiin 
miettimään niitä toimenpitei-
tä, joita tulevaisuudessa tarvi-
taan, mikäli kiltoja lakkaute-
taan ja lakkautettujen kiltojen 
jäsenet haluavat liittyä pääkil-
lan henkilöjäseniksi. Syysko-
kouksen päätteeksi killan enti-
nen puheenjohtaja Kalevi Vir-
tanen ilmoitti, että monikym-
menvuotinen ura kiltojen joh-
totehtävissä päättyy ja hän jää 
rivijäseneksi keskittyen jatkossa 
lähinnä isoisän rooliin.  

Vuosijuhlan musiikista vastasi Seinäjoen Rautatieläisten soittokunta 
johtajansa Jukka Tapani Heinosen johdolla. Kuva: Sirkka Ojala.

Syysretki Hangon 
ja Lohjan suuntaan

Kaarteen sotamuseolla.  Kuvat: Kalervo Kaarre ja Seppo Pirinen.

LEO LAURILA
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Museo on perustettu 1987. 
Kesällä 2017 museo avasi 
ovensa uudelleen uudistettuna. 
(kannattaa käydä katsomassa).

Majoituimme Hangossa Vi-
king-motelliin, jossa vietimme 
rattoisan illan. Aamulla mat-
ka jatkui Hangon kiertoajelul-
la. Käynti Varisniemen venä-
läisten rakentamia tykkiasemia 
katsomassa. Paljon mukavan 
näköisiä omakotitaloja puutar-
hoineen. Hieno kesäkaupunki, 
joka alkoi hiljentyä talviajaksi.

Matka jatkui kohti Lohjalla 
olevaa Kaarteen sotamuseota ja 
Mosaiikkia. Kyseessä oli isän-
nän, Kalervo Kaarteen harras-
tuksen mukaan erittäin hienos-
ti rakennettu yksityinen sota-
museo. Museon eteisaulassa oli 
Marskin ritari n:o 69, lentäjä-
ässä Lauri Nissisen kunniavit-
riini kunniamerkkeineen. Isän-
tä oli rakentanut autenttisen 
Lotta-kanttiinin, komentokor-
sun viestivälineineen sekä ko-
nekivääripesäkkeen. Esillä oli 
lukuisa määrä erilaisia sodan 
aikaisia aseita ja materiaalia. 
Erikoisuutena voi mainita si-
viiliväestölle tarkoitetun pom-
misuojan. Sieltä mieleen jäi ää-
nitehostein esitetty pommitus. 
On siinä siviileillä ollut kestä-
mistä. Jytinä oli melkoinen.

Emännällä, Teija Kaarteel-
la on myös oman harrastuk-
sensa. Taitavasti tehtyjä mosa-

iikkiteoksia. Ikoneista, pallois-
ta, tauluista, maljakoista aina 
puiston penkkiin saakka. 

Lounaan jälkeen siirryimme 
siviiliasiaan Nordkalkin Tyty-
rin kaivokselle. Kaivoksen yh-
teydessä sijaitsee Tytyrin elä-
myskaivos. Oppaan johdolla 
laskeuduttiin Suomen nopeim-
malla Kone Oy:n valmistamal-
la henkilöhissillä 80 metriä 
maan uumeniin. Saimme selvi-
tyksen entisajan kaivostoimin-
nasta. Erilaisia luolia pitkin ja 
Tytyri-salissa käynnin jälkeen 
päädyimme loppuun louhi-
tun, ammottavan kaivannon 
äärelle. Silmiä hivelevän valo- 
ja musiikkiesityksen jälkeen 
selvisi, että kuopassa mahtui-
si pyörimään vaikka stadionin 
torni missä asennossa tahansa. 
Kaivoksessa toimii myös Ko-
ne Oy:n hissilaboratorio. Sy-
vimmät kuilut olivat 300–350 
metrin syvyydessä.

Takaisin maan pinnalle va-
loon ja kotia kohden.

Kotimatkan aikana puhut-
tiin nähdyistä ja koetuista se-
kä todettiin, että kotimaassa 
on paljon mielenkiintoisia vie-
railukohteita. Kiitokset Ollille 
onnistuneesta matkasta ja Il-
polle turvallisesta ajosta.

Retki päättyi sopivasti illan 
alkaessa hämärtyä saapuessam-
me kotikonnuille.

Olipas taas mukava retki.   

Teija Kaarteen mosaiikkitaidetta.

Opastus Irma-bunkkerilla.

Rintamamuseon esineistöä.

Tytyrin Kaivoksessa.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä vuoden 2020 merkkipäiviin tulleet muutokset ja ilmoitukset 
merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen seuraavan numeron aineistopäivää Juhani 
Sunille, osoite Käpypolku 1 D 11, 13500 Hämeenlinna, kiltasivut.tulikomentoja(at)gmail.com, mp 0440 478 602. 

Numeron 1/2020 aineistopäivä on torstai 16.1.2020 ja ilmestymisviikko 8 (20.2.2020).

Tykkimiehet ry

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

Suomen 
Kenttätykistön Säätiö 

Säätiön asiamies: majuri Tuukka Mäkelä
Yhteystiedot: tuukka.makela(at)mil.fi 

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Yhdistysten hallitus

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

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Cyg-
naeuksenkatu 3 as 2, 13130 Hämeenlin-
na, mp. 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-
ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 044 
0478 602, juhani.suni(at)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönkatu 
12, 33580 Tampere, mp. 050 3688460 
sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Killan Face-
book -sivu löytyy osoitteesta @jaakari-
tykistonkilta 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, varapuheenjoh-
taja Jukka Räisänen mp. 050 030 7744, 
jukka.raisanen(at)luukku.com, jäsensih-
teeri Seppo Möller, seppomoller(at)gmail.
com. rahastonhoitaja Tapio Väisänen, 
mp. 0400218192, tapiovaisanen01(at)
gmail.com
Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.
com, 

Karjalan 
Tykistökilta ry

Menneitä tapahtumia:

Vierailu tykistön ja heittimistön ampu-
ma- ja tulenkäyttöharjoitukseen 24.10. 

Vierailimme tykistön- ja heittimistön am-
puma- ja tulenkäyttöharjoituksessa Pah-
kajärvellä 24.10. lähes 80 henkilön osas-
tolla. Tällä kerralla mukana oman killan 
väen lisäksi oli iso joukko Lahden seudun 

kilta- ja maanpuolustusväkeä. Raikas syys-
sää suosi onnistunutta vierailua. Tutus-
tuimme perinteisen 122H63 –tykkikalus-
ton tuliasemiin. Tykkimiehistönä oli tällä 
kerralla aliupseerioppilaita, jotka toimivat 
innostuneesti ja varmalla otteella eri teh-
tävissä. Tulenjohdon työskentelyä seura-
simme Rosoharjussa. Lämpimät kiitokset 
antoisasta vierailusta rykmentin komenta-
jalle, henkilökunnalle ja varusmiehille. 
 
Syyskokous 1.11. 
Killan syyskokous pidettiin Karjalan ty-
kistörykmentin perinnepäivänä 1.11. Ve-
karanjärvellä. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Matti Tiihonen ja sihtee-
riksi killan sihteeri Sini Timonen. Koko-
uksessa käsiteltiin killan sääntömääräiset 
syyskokousasiat, hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020 
ja erovuoroisten hallituksen jäsenten sekä 
puheenjohtajan valinta. Puheenjohtaja-
na jatkaa Jaakko Janhunen. Erovuoroiset 
hallituksen jäsenet valittiin uudelle kaksi-
vuotiskaudelle. Killan jäsenmaksuksi vah-
vistettiin 32 euroa. Toiminnantarkastajik-
si valittiin Matti Tiihonen ja Leo Pyö-
riä sekä varatoiminnantarkastajiksi Juha 
Turkki ja Ensio Töttö. 
 
Toimintaa vuonna 2020 
 Killan hallituksen järjestäytymiskokous 
pidetään tammikuussa. 
 
Kiltailta Haminassa 3.3.2020. RUK 
viettää satavuotisjuhlavuottaan. Ensim-
mäinen yhtenäinen reserviupseerikurs-
si aloitettiin 1. huhtikuuta vuonna 1920. 
Juhlavuosi huipentuu 6. kesäkuuta Ha-
minassa järjestettävään valtakunnalliseen 
RUK 100 – pääjuhlaan. 100 vuoden ai-
kana Reserviupseerikoulu on kouluttanut 
yli 180 000 reserviupseeria. Tutustumme 
tiistaina 3.3. klo 18.00 Reserviupseeri-
kouluun ja uudistettuun varusmiesjohta-
jakoulutukseen. Ilmoittautumiset 25.2. 
mennessä sähköpostitse pj@karjalantykis-
tokilta.fi  tai puhelimitse Olli Pasila 040 
5892341. 
 Killan jäsenkirje lähetetään kaikille jäsen-
maksunsa maksaneille maaliskuussa. 
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 Kevätkokous pidetään lauantaina 18.4. 
Lappeenrannassa. 
 
Ampuma- ja taisteluharjoituksen seuraa-
minen Pahkajärvellä toukokuussa. 
 
Killan kesäretki järjestetään elokuussa. 
 
Ampuma- ja taisteluharjoituksen seuraa-
minen Pahkajärvellä lokakuussa. 
 
Killan syyskokous ja Karjalan tykistö-
rykmentin perinnepäivä 30.10. 
 
Killan tuki rykmentin varusmiehille ja 
henkilökunnalle 2020 
Kilta tukee Karjalan tykistörykmentin va-
rusmiehiä ja henkilökuntaa rykmentin 
esityksistä killan hallituksen päättämällä 
tavalla. Seuraavat palkitsemiset tapahtu-
vat perinteiseen tapaan Karjalan tykistö-
rykmentin esityksen mukaisesti: 
 
• Killan pienoistykillä palkitaan rykmen-

tin 165 ja 347 vuorokautta palvelleiden 
kotiuttamisjuhlissa yksi 165 vuorokaut-
ta ja yksi 347 vuorokautta palvellut va-
rusmies kaksi kertaa vuodessa. 

• ”Karjalan Tykistöä 90-vuotta”-juhlakir-
jalla palkitaan rykmentin 165 ja 347 se-
kä 255 vuorokautta palvelleiden kotiut-
tamisjuhlissa yksi varusmies jokaisesta 
perusyksiköstä neljä kertaa vuodessa. 

• 150 eurolla tuetaan tuotepalkintojen 
hankkimista Tykistöaliupseerikoulun 
linjojen parhaimmille oppilaille. (2x 75 
euroa) 

• 300 (3x100) euron ”Heinäsen 
Haarikka”-palkitsemisrahastosta palki-
taan rykmentin henkilökuntaa Karjalan 
tykistörykmentin perinnepäivänä 

• yksi kappale killan pienoistykkejä jaet-
tavaksi ”kouluttajan tykkinä” Karjalan 
tykistörykmentin perinnepäivänä 

• yksi kappale killan pienoistykkejä jaet-
tavaksi rykmentinkomentajan erikseen 
määrittämällä tavalla 

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

Tiedottaminen 
 Jäsenistölle jaettaan vuoden aikana kak-
si ”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-osas-
tolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -aselaji-
lehteä. 
 
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . 

Facebook-sivun hyödyntämistä on jatket-
tu. Facebook mahdollistaa uusien potenti-
aalisten jäsenien tavoittamisen sosiaalises-
sa mediassa. Killan sivuista ”tykkää” sään-
nöllisesti uudet ihmiset. Karjalan Tykistö-
kilta löytyy Facebookista. Käy katsomassa 
ja tykkäämässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts 
 
Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi- ja Tulikomentoja-
lehdissä sekä killan kotisivuilla osoitteessa 
www.karjalantykistokilta.fi  
 
Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteen-
muutokset 
Muutokset ilmoitetaan killan kotisivuil-
ta tai jäsensihteerille sähkö- tai kirjepos-
tia käyttäen. 
 
Kilta tuotteiden myynti 
Kiltatuotteita voi tiedustella myös halli-
tuksen jäseniltä ja killan tilaisuuksista.

Tietoa tulevista tapahtumista
Tulevista tapahtumista lisää tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja 
-lehdissä sekä killan kotisivuilla osoittees-
sa www.karjalantykistokilta.fi 

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

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hämeen-
katu 7 A 11, 15110 Lahti, mp. 040 5577 
269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Varapu-
heenjohtaja Erkki Raita, Panimonkatu 5 
A 2, 15140 Lahti, p.040 7282824, erkki.
raita (at) gmail.com Sihteeri: Olli Eerola, 
Maitotie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäkatu 
27, 15900 Lahti, 
mp. 040 5750 772, pentti.korpimies(at)
phnet.fi 

Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Ku-
ningattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, 
ari.sausta(at)pp.inet.fi , mp. 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

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

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrin-
polku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 
8297, veijo.walkky(at)gmail.com. Sihtee-
ri Pekka T. Hyttinen, Aallontie 19 A 
4, 80160 Joensuu,mp. 045 112 3205, 
pekkatapanihyttinen(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja Erkki Pesonen, Ylämyl-
lyntie 73, 80400 Ylämylly, mp. 0400 920 
240, emopesonen(at)gmail.com. Talousasi-
at: Johannes Ryymin, Tanhukaari 2 A 
17, 40520 Jyväskylä, mp 0400 762 407, 
johannes.ryymin(at)luukku.com. 

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

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

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

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

Riihimäen seudun 
Tykistökilta ry

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

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

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

Besök våra hemsidor: www.gillesartilleris-
terna.com och www.mulliradio.net

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Pääkillan toimih enkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Varapuheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuo-
mentie 8,
38950 Honkajoki, mp. 040 7403 092, 
kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Sihtee-
ri (vt) Tuomas Rantala, Välimaankatu 
1-5 D 57, 33500 Tampere, mp 050 378 
7111, tuomas.h.j(at)gmail.com. Talouden-
hoitaja Pertti Onniselkä, Aarnintie 26, 
28370 Pori, mp. 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)gmail.com. Tiedottaja Sirk-
ka Ojala, Kiveliönkatu 12, 33580 Tam-
pere, mp. 050 3688460 sirkka.ojala(at)
gmail.com.

HUOM! Vuoden 2020 alussa mm. killan 
puheenjohtaja ja sihteeri vaihtuu. 
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomen-
tie 8, 38950 Honkajoki, mp. 040 7403 
092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Sihteeri 
Esko Isohannu, Ratakistonkatu 29 A 2, 
33300 Tampere, mp. 050 550 9420, esko.
isohannu@gmail.com.

Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 
Killan FB-sivut löytyvät osoitteella: 
@pohjankankaantykistokilta

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Sihteeri/rahastonhoitaja Pertti Onni-
selkä, Aarnintie 26, 28370 Pori, pk 
(02)6355 448, mp. 0500 590 409, pertti.
onniselka(at)gmail.com. Jäsensihteeri Ve-
sa 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/
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Vammalan Seudun Tykistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Tuomas Rantala, Väli-
maankatu 1-5 D 58, 33500 Tampere
mp. 050-3787111, tuomas.h.j(at)gmail.
com. Kunniapuheenjohtaja Matti Nie-
mi, Rautajoentie 65, 38210 Sastamala, 
mp 0500 631431, matti.niemi(at)niemen-
tehtaat.fi . Sihteeri Matti Soini, Uotso-
lantie 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-Hoiska, 
Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp. 
044 021 0549, mpt. 040 524 4373, 
sepporh(at)gmail.com. Varapuheenjohtaja 
Arvo Hakamaa, Ruukintie, 60120 Seinä-
joki, Kunniapuheenjohtaja Antti Vainio, 
Siipipyöränkatu 29 B Seinäjoki, Jäsensih-
teeri ja rahastonhoitaja Samuli Niinistö, 
Homesojantie 28 B 4, 60800 Ilmajoki, pt. 
ja pk. (06) 4246 931, mp. 040 7720437, 
samuli.niinisto(at)gmail.com

Pohjankankaan Tykistökillan rekiste-
röidyt jäsenyhdistykset:

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

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

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasino-
jantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 044 
1398124, 
kallesalonen0@gmail.com

Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Tel-
luksentie 17 B 01480 Vantaa, mp. 050 
500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . Sih-
teeri Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 
a 5, 00440 Helsinki, mp. 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)outlook.com, Rahas-
tonhoitaja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 
A 1, 21100 Naantali, mp. 040 5108499, 
mika.j.aarnio(at)gmail.com 

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:
Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinnii-
tyntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp. 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 
Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 
38700 Kankaanpää, mp. 040 5239282, 
pertti.poso(at)luukku.com
Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 
1, 28220 Pori, mp.044 7011853, olli-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: https://

www.pohjankankaantykistokilta.fi /alaosas-
tot/mittamies-ja-topografikilta-ry/Muista 
ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoit-
teesi jäsenrekisteriin.

Tampereen seudun 
tykistökilta

Yleiskokouksessa valittu johtokunta: Yrjö 
Inkinen, Mikko Viitala, Esko Taustila, 
Ritva Tumelius.
Kilta toimii tällä hetkellä rekisteröimättö-
mänä yhdistyksenä. Seuraa tietoja sähkö-
postista ja killan Facebook-sivulta: Tam-
pereen tykistökilta.
Yhteystiedot: tretykkilta(at)live.fi , mp. 
0400 211997

Aallon patteriston perinnetoimikunta

Puheenjohtaja Pentti Alanko Opistontie 
74 60800 Ilmajoki pentti.alanko(at)netik-
ka.fi , puh. 0500 662367
Sihteeri Kari Silvennoinen Juhantie 2 
60800 Ilmajoki ksilvennoinen(at) gmail.
com, puh. 040 5077667 

Porin Seudun Tykistökilta laski kuk-
kalaitteen perinnetykilleen Porin 
Summan aukiolla 13. lokakuuta kel-
lo 13.10. Päivämäärä on Porin seudun 
tykkimiesten perinnepäivä – myös kel-
lonaika muistuttaa seudun tykkimies-

ten lähdöstä ylimääräiseen harjoituk-
seen (YH) lokakuun 13. vuonna 1939. 
Muistamme, että tuo ”harjoitus” päät-
tyi vasta maaliskuussa 1940 talvisodan 
päättyessä välirauhaan. 
Kuva: Pasi Rainiola.

Porin Seudun Tykistökilta 
vietti perinnepäiväänsä
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Killan kunniapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Matti Niemi totesi 
tervehdyksessään olevansa erittäin iloinen ja ylpeä killan aktiivi-
sesta toiminnasta.

Vammalan Seudun Tykistökilta 
juhli kajahtavin tykinlaukauksin
SIRKKA OJALA

Sumuisena marraskuun 9. päi-
vänä kokoontui nelikymmen-
henkinen Vammalan Seudun 
Tykistökillan kiltaveljien- ja si-
sarten joukko Kinnalan Kou-
kulle killan 55-vuotisjuhlan 
tiimoilta. 

Vammalassa ei juhlatilai-
suutta aloiteta koskaan tyh-
jin vatsoin vaan parhaaseen 
satakuntalaiseen tyyliin pito-
pöydästä. Tällä kertaa tarjol-
la oli Marja Koukun taidolla 
valmistamia pitopöydän anti-
mia – ja kyllä ruoka maistui-
kin. Maittavan juhlalounaan 
kruunasi vahva kahvi kyyti-
poikanaan makea vadelma-
kakku. 

Jokaiseen kunnon tykki-
juhlaan pitäisi itseoikeutetusti 
kuulua myös tykinlaukauksia, 
mielellään useita sekä vahvaa 
sankkiruudin katkua.  Täy-
dellä vatsalla siirryttiinkin ta-
lon pihamaalle, jossa päästiin 
Suomen sodan aikaisin tun-
nelmiin. Väki pääsi lähietäi-

syydeltä ihastelemaan, miten 
Pekka Termala johtama Suo-
men sodan 1808 tykkimies-
ten ryhmä ampui viisi kome-
asti kajahtanutta onnittelulau-
kausta. Ammunnan jälkeen 
päästiin vielä tutustumaan 
tykkeihin ja 1800-luvun tyk-
kimiesten välineisiin ja asus-
teisiin.

Niin ikään hyvässä tykistön 
juhlassa tulee olla myös puhal-
linmusiikkia. Kinnalan Kou-
kun tuvassa saatiinkin nauttia 
kohta jo sadan vuoden ikään 
ehtineen Kiikan Torvisoitto-
kunnan musisoinnista ja Tyk-
kipojan laulukin juhlassa yh-
teisesti kajautettiin soittokun-
nan tahdittamana. 

Killan perustivat sodan-
käyneet Tyrvään tykki-
miehet
Juhlan avauspuheessa killan 
puheenjohtaja FM Tuomas 
Rantala kertoi killan vaiheik-
kaasta historiasta. Rantalan 
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kertoi killan saaneen alkun-
sa, kun tammikuussa 1964 
joukko sodankäyneitä miehiä 
– ja Kinnalan Koukun isäntä 
Kalle Koukku – kokoontui-
vat perustamaan Satakunnan 
Kenttätykistökillan paikallis-
osastoa Vammalaan. Kokoon-
kutsujana oli Kalervo Kari, 
joka oli toiminut Tyrvään pat-
teristossa patterinpäällikkönä. 
Rantala kertoi killan alkuvuo-
sikymmeninään olleen lähinnä 
sodankäyneiden tykkimiesten 
yhdysside, jota luotsasivat pu-

heenjohtajina jo mainittu dip-
lomi-insinööri Kalervo Kari 
sekä hänen jälkeensä maanvil-
jelijä Heikki Ylinen.  Ranta-
la toi esiin, että aktiivisesta kil-
tatoiminnasta huolimatta kil-
lan jäsenmäärä kuitenkin py-
syi pitkään vähäisenä. Vuonna 
1985 kiltaan kuuluikin luette-
loiden mukaan ainoastaan 27 
kiltaveljeä. Vähitellen mukaan 
tuli kuitenkin myös nuorem-
paa polvea, ja vuoden 1990 jä-
senluettelossa on jo 67 nimeä. 

Rantala toi esiin, että Heik-

   Kenraalimajuri Markku Myllykangas kertoi olevansa kenttätykistössä palvelleen veteraanin poika. Hän 
kertoi isänsä taistelleen talvi- ja jatkosodissa kenttätykistössä laskija-aliupseerina että puhelinryhmän 
johtajana. Isä selvisi fyysisesti haavoittumattomana koko sotajaksosta. Myllykangas kertoi, että tallella on 
edelleen isän mustakantinen päiväkirja, johon hän merkitsi joka päivä tykistöllisellä tarkkuudella kaikki mer-
kittävät tapahtumat kuten päivän sään, tykistökeskitykset, sotapesässä käynnit, saunat ja muut merkittävät 
tapahtumat.  Hyökkäyksen tullessa pysyivät päiväkirjan sivut kuitenkin tyhjinä ja päivien kohdalla onkin 
vain pitkiä viivoja. Myllykangas kertoi, että nähtyään isänsä so tapäiväkirjan hän ymmärsi, että arkea oli rin-
tamallakin, mutta kun hyökkäys tuli, pysyivät päiväkirjan lehdet tyhjinä, asiat olivat sellaista, joita ei puettu 
sanoiksi myöhemminkään. Hän totesi itse saaneensa elää rauhallista aikaa, mutta olleensa lapsuudesta 
asti tietoinen sodasta, vaikka siitä ei kotona ääneen puhuttukaan.

Juhlassa esiintyi Suomen sodan 1808 tykkimiesten ryhmä. Tykkimiesten asepuvut ovat vuoden 1794 
määräyksen mukaiset ja ne on valmistettu alkuperäisen mallin mukaan Pietarissa. Kuvassa vasemmalta 
Juhani Saranpää, Heikki Pere, Erkki Tainio, Kalervo Kinnari, Matti Teelmäki, Raimo Soininen ja Pekka 
Termala. Kuva: Sirkka Ojala. 

ki Ylisen siirtyessä yllättä-
en ajasta ikuisuuteen vuonna 
1995 oli killalle etsittävä uusi 
puheenjohtaja. Uudeksi pu-
heenjohtajaksi valikoitui teol-
lisuusneuvos Matti Niemi, jo-
ka on nykyisin killan kunnia-
puheenjohtaja.  Rantala totesi, 
että Niemen kaudella killasta 
kasvoi entistä suurempi ja nä-
kyvämpi maanpuolustusjärjes-
tö nykyisen Sastamalan seu-
dulla. Rantala sanoi myös ole-
vansa ylpeä siitä, että Pohjan-
kankaan Tykistökillan piirissä 

Vammalan Seudun Tykistökil-
taa pidetään suuressa arvossa.  
Arvostuksesta kiltaa kohtaan 
kertoo hänen mukaansa sekin, 
että kilta saa tilaisuuksiinsa ai-
na tasokkaita esitelmöitsijöitä, 
jotka kertovat ajantasaista tie-
toa puolustusvoimiemme ja 
erityisesti tykistön nykytilasta 
ja kehityksestä.

Nuoria kaivataan 
kiltatyöhön 
Vammalan killassa on tällä 
hetkellä 104 jäsentä ja Ran-

Juhlassa palkittiin useita aktiivisia killan jäseniä. Maanpuolustusmitali 
kultaisen soljen kera luovutettiin (vas.) Pauli Pitkäkoskelle ja Jarmo 
Kavannille.

55-vuotisjuhlassa 
palkitut killan jäsenet
MAANPUOLUSTUSMITALI 
KULTAISEN SOLJEN KERA
 - Jarmo Kavanti
 - Pauli Pitkäkoski

MAANPUOLUSTUSMITALI 
HOPEISEN SOLJEN KERA
 - Mervi Heino
 - Rauno Heino
 - Marjatta Kuparinen
 - Martti Kuparinen
 - Kirsti Kuusinen

POHJANKANKAAN TYKISTÖKILLAN 
STANDAARI NRO 265 
 - Killan perustajajäsen Kaarlo Koukku

 - Taisto Kuusinen
 - Tuomas Rantala
 - Antti Yli-Rämi
 - Marja-Liisa Yli-Rämi
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Juhlan musiikista vastasi Kiikan Torvisoittokunta.

Kenraalimajuri Markku Myllykangas luovutti talon isäntäparille Marja 
ja Kaarlo Koukulle Maavoimien esikunnan laatan, jonka he voivat 
laittaa esille omaan Suojeluskuntamuseoonsa. Kuvassa (vas.) Tuula 
Myllykangas, kenraalimajuri Markku Myllykangas sekä Marja ja 
Kaarlo Koukku. 

Juhlan jälkeen pidettiin vielä yhdistyksen syyskokous. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi (vas.) killan puheenjohtaja Tuomas Rantala 
ja sihteerinä killan sihteeri everstiluutnantti evp Matti Soini. 
Kuva: Raimo Ojala.

talan mukaan monet heistä 
osallistuvat sangen aktiivisesti 
eri toimintamuotoihin, muun 
muassa kevät- ja syyskokouk-
sissa osallistujia on ollut poik-
keuksetta kolmannes killan jä-
senistöstä ja kesäretkille, tyk-
kien kunnostustalkoisiin sekä 
kilta- ja omaistenpäiviin on 
lähdetty aina mukaan hyvällä 
joukolla. 

Puheenjohtaja saakin aina 
ilokseen todeta, että Vamma-
lan Seudun Tykistökillan jä-
senet ovat lähes poikkeukset-
ta suurin ryhmä myös Poh-
jankankaan Tykistökillan tilai-
suuksissa. Rantala korosti, et-
tä killalla menee hyvin, mut-
ta nuorempaakin jäsenistöä 
joukkoon kaivattaisiin. Jäsen-
määrä on kuitenkin pysynyt 
viime vuodet vakaana ja toi-
minta on aktiivista. Tämä ker-
tookin Rantalan mukaan siitä, 
että killassa on hyvä henki ja 
että seudulta löytyy maanpuo-
lustushenkisiä ihmisiä, jotka 
ovat ylpeitä Sastamalan seu-
dun tykistöllisistä perinteistä 
ja haluavat pitää niistä huolta 
ja säilyttää ne myös tuleville 
sukupolville.

Kenraali Myllykangas 
toi juhlaan Maavoimien 
terveiset
Juhlapuhuja Maavoimien esi-
kuntapäällikkö, kenraalimaju-
ri Markku Myllykangas oli 
jo tuttu vieras kiltalaisille, sil-
lä hän piti juhlapuheen myös 
killan 50-vuotisjuhlassa, li-
säksi hän on palvellut myös 
Tykistöprikaatin komentaja-
na. Myllykangas toi juhlival-
le kiltaväelle tällä kertaa ter-
veiset Mikkelistä Maavoimien 
esikunnasta sekä välitti myös 
lämpimät onnittelut tykistön 
tarkastaja, eversti Pertti Hol-
malta. 

Puheensa aluksi Myllykan-
gas lausui vanhan viisauden: 
”Joka ei tunne historiaa joutuu 
elämään sen uudelleen.” Mylly-
kankaan mukaan tämä viisaus 
pätee edelleen tänäkin päivä-
nä. Viisi vuotta sitten pitämäs-
sään puheessa Myllykangas 
kertoi tilanteen Itä-Ukrainas-
sa muuttuneen vaikeaksi. Nyt 
hän joutui toteamaan, että so-

ta jatkuu siellä edelleen, vaik-
ka siitä ei enää juurikaan uu-
tisoida. Sodasta onkin tullut 
kenraalin mukaan ns. jäätynyt 
konfl ikti eli eräänlainen uusi 
normaali. Kuitenkin ihmisiä 
kuolee joka viikko sodan seu-
rauksena, ja Ukraina ei Suo-
mesta katsoen ole kuin noin 
1200 kilometrin päässä. 

Myllykankaan mukaan Itä-
Ukrainan tapahtumat ovat an-
taneet myös vakavan muistu-
tuksen siitä, kuinka suuri mer-
kitys poliittisella taloudellisel-
la ja yhteiskunnallisella vakau-
della on kansakunnan hyvin-
voinnille ja turvallisuudelle, ja 
miten se luo myös perustaa oi-
kein mitoitetulle puolustusky-
vylle, josta Myllykankaan mu-
kaan ei tulisi tinkiä.

Puheessaan kenraali toi 
esiin Merivoimien laivue 
2020 ja Ilmavoimien HX 
-hankinnat ja vastasi nykyi-
sin usein kuulemaansa kysy-
mykseen, jääkö Maavoimat 
tässä kamppailussa vähem-
mälle ja voidaanko Maavoi-
mia kehittää tasapainoisesti.
Myllykankaan mukaan Maa-
voimat kehittyvät suhteessa 
muihin puolustushaaroihin 
erittäin hyvin. Esimerkkeinä 
uusimmista hankinnoista hän 
mainitsi Eteläkorealaiset K9- 
panssarihaupitsit, raskaan ra-
ketinheittimen päivityksen, 
pitkän kantaman aluevaikut-
teiset ja pistevaikutteiset ra-
ketit, ohjautuvat sytyttimet, 
ilmasta maahan kyvyn sekä 
lennokit. 

Myllykangas korosti myös 
puheessaan vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tärkeyt-
tä jatkossakin. Myllykankaan 
mukaan yksi osoitus vahvasta 
maanpuolustustahdostamme 
on suomalainen asevelvolli-
suus ja sen korkea suorittamis-
prosentti. 

Juhlaan toivat onnitte-
lunsa myös killan kunniapu-
heenjohtaja, teollisuusneuvos 
Matti Niemi sekä Vapausso-
tien ja Itsenäisyyden Perin-
neyhdistys Sastamala (VIP) 
ry:n puheenjohtaja, eversti-
luutnantti evp Matti Soini, 
joka toi esiin muun muassa 
Vammalan Seudun Tykistö-

killan ja VIP Sastamalan hy-
vän yhteistyön. 

Ennen kotimatkaa pidettiin 
vielä killan syyskokous, jossa 
vallitsi yksimielisyys ja päätök-
set kopautettiin pöytään riva-

kasti. Killan nykyinen puheen-
johtaja valittiin jatkamaan pes-
tiään tulevanakin vuonna, sa-
moin kaikki erovuorossa olleet 
hallituksen jäsenet valittiin jat-
kokaudelle.   
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TYKKIMIEHEN KYMPPI

Kysymykset laati 
Ilkka Vahtokari.

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

1. Mustaruudin valmistamiseen tarvittiin rikkiä ja hiiltä. 
Mikä oli kolmas valmistamiseen tarvittava aine? 
a) kaliumnitraatti   b) nitroselluloosa   c) typpihappo

2. Mistä aineesta valmistettiin ensimmäiset tykistön 
palloammukset?
a) raudasta   b) pronssista   c) lyijystä

3. Mikä seuraavista opinahjoista, jossa myös tykkimie-
hiä koulutettiin, perustettiin ensimmäisenä? Vuosi oli 
tuolloin 1747.
a) Haminan Kadettikoulu   b) Haapaniemen Kadettikoulu   
c) Suomen Tykistökadettikoulu

4.  Missä kaupungissa Tykistökoulu oli hetken aikaa 
vuonna 1918?
a) Tampereella    b) Lappeenrannassa   c) Helsingissä 

5.  Loppuvuodesta 1921 Vilho Nenonen oli komennet-
tuna tutustumaan Ranskan tykistöön. Sieltä hän sai 
ajatuksen, joka toteutettiin Suomessa tykistöä kehi-
tettäessä. Mikä uudistus oli kyseessä?
a) Perustettiin meteorologinen asema, joka pystyi anta-
maan tykistölle sen tarvitsemat säätiedot.
b) Patteristosta tuli tykistön tuliyksikkö, koska yhden pat-
terin tuli oli liian heikko eläviä maaleja vastaan. 
c) Johdinyhteyksien rakentaminen oli liian hidasta. Tykistö 
tarvitsi radioita tulenjohtamista varten. 

6. Sodan aikana tykistökoulutusta annettiin Itä-Karjalas-
sa Tykistön ampumakoulussa Suvi-Kumsassa. Minä 
vuosina koulutusta annettiin?
a) 1941–1944    b) 1943–1944   c) 1942–1944

7. 30.11.1939 talvisodan syttymispäivänä oli kenttäty-
kistöllä 418 joustolavettista tykkiä. Pääkalustona oli 
76K02-tykkimalli. Montako niitä oli?
a) 144 kpl    b) 161 kpl  c) 192 kpl 

8. Milloin järjestettiin Rovajärvellä ensimmäinen ns. 
talvileiri?
a) marraskuussa 1952   b) maaliskuussa 1958  
c) huhtikuussa 1964

9. Kuka tykkimies oli Mannerheim-ristin ritari nro 
184/191?
a) luutnantti Olli Aulanko   b) kapteeni Osmo Laakso 
c) tykistönkenraali Vilho Nenonen

10. Missä tehtävässä kapteenit Lasse Harjunen, Hannu 
Lähde ja Pauli Pukaralammi ovat toimineet Tykistö-
koulussa?
a) Sotatieteen maisterikurssien johtajina 
b) Kertausharjoitusosaston johtajina 
c) Tutkimus- ja kehittämisosaston johtajina

AJONEUVOTYKIT

OHJUKSET

Yhdysvaltain Armeija on 
aloittamassa marraskuussa 
PrSM-ohjuksen lentotes-
tit. Testeissä ovat mukana 
sekä Lockheed Martinin että 
Raytheonin ohjukset. Ensim-
mäisten kolmen lentotestin 
ohjukset ammutaan M142 
HIMARS -raketinheittimellä. 
Tulevaisuudessa PrSM kor-
vaa ATACMS-ohjuksen. Tällä 
hetkellä PrSM:n kantamaksi 
on suunniteltu 499 km, mutta 

sitä saatetaan kasvattaa, kun 
keskimatkan ohjussopimus 
(INF) ei enää rajoita maasta 
ammuttamien ohjusten 
kantamaa.   Mikäli kantamaa 
kasvatetaan huomattavasti, 
se kuitenkin edellyttää uusia 
kehitysaskelia. Ensimmäiset 
ohjukset on tarkoitus saada 
palveluskäyttöön vuonna 
2023. (International Defence 
Review September 2019)

Venäjän Puolustusministeriö 
on allekirjoittanut sopimuksen 
82 mm Drok-kranaatinhei-
tinajoneuvojen hankinnasta 
Uralvagonzavod-yhtiön kans-
sa. Valtion testit on toteutettu 
vuonna 2019. Aseen alustana 
on panssaroitu Taifun-VDV-
maastoajoneuvo. Aseet on 
suunniteltu ilmarynnäkkö-
joukoille. Itse kranaatinheitin 
voidaan myös irrottaa ajo-

neuvoasennuksesta. Hei-
tinajoneuvon paino on 14 
tonnia ja siinä on 4 hengen 
miehistö. Ampumaetäisyys 
on 100 m – 6000 m ja tuli-
nopeus 12 ls/min. Ampuma-
tarvikkeita ajoneuvoon mah-
tuu 40 kpl. (https://tass.com/
defense/1080719, www.rus-
siadefence.net/t1606p275-
russian-gun-artillery-discussi-
on-thread)

Drok messuilla. Lähde https://www.edrmagazine.eu/russia-to-
upgrade-airborne-troops-artillery-inventory

Japani on esitellyt uuden 155 
mm Type 19 -ajoneuvotykin, 
joka on varustettu 52 kaliiperi-
sella putkella. Tykki neliak-
selisen MAN -kuorma-auton 
päällä. Joukoilla on jo viisi 
protokappaletta ja maaliskuun 
loppuun mennessä toimi-
tetaan seitsemän esisarjan 

asetta. Tavoitteena on saada 
vuoden 2021 maaliskuun lop-
puun mennessä edelleen seit-
semän asetta lisää.  (https://
www.janes.com/article/90792/
japan-displays-new-sph-proto-
type-more-elements-of-road-
mobile-ew-system)

Type 19 ampumavalmiina.
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Maalinosoituksen ja tulenjoh-
don osalta yksi voimakkaim-
pia kehityssuuntia on erilais-
ten lentävien laitteiden lisään-
tyvä käyttö maalinosoituksen 
sensoreina. Tapahtumassa esi-
teltiin runsaasti erilaisia kop-
teri- ja lennokkidroneja. Esi-
tellyt järjestelmät olivat tur-
vallisuusviranomaisille suun-
nattuja poiketen jonkin verran 
ominaisuuksiltaan ja hinnal-
taan siviilimallisista. Erilaisten 
drone-järjestelmien käyttöön-

otto on myös johtanut lentä-
vien laitteiden torjuntajärjes-
telmien kehittymiseen. Tapah-
tumassa olikin esillä huomat-
ta määrä erilaisia dronejen ha-
vaitsemiseen sekä kineettiseen 
ja elektroniseen lamauttami-
seen perustuvia torjuntajärjes-
telmiä. 

Torjuntajärjestelmien väis-
tämistä tutkivista valmistajis-
ta esimerkkinä on isobritan-
nialainen FlareBright, joka ke-
hittää ja valmistaa SnapShot-

lennokkeja. SnapShot laukais-
taan ilmasta tai maasta noin 
100 metrin korkeuteen, jonka 
jälkeen kone kuvaa päivä- tai 
lämpökameralla määritellyn 
alueen ja laskeutuu käskettyyn 
paikkaan. 10 sekuntia kestä-
vän lennon aikana kone ei lä-
hetä tai vastaanota mitään, mi-
kä yhdessä pienen koon kans-
sa tekee koneesta vaikeasti ha-
vaittavan. Laskeutumisen jäl-
keen koneen kuvaa voidaan 
tulkita tabletilta tai matkapu-
helimesta tulenkäytön mah-
dollistavalla tarkkuudella. Jär-
jestelmän etuina voidaan pi-
tää järjestelmän todennäköi-
sesti kilpailukykyistä hintaa ja 
käytettävyyttä CUAS-järjes-
telmien piirissä. Toisaalta jär-
jestelmä ei mahdollista vastaa-
va taktista käytettävyyttä kuin 
aktiivisesti ohjattavat dronet. 
Järjestelmän sensorien rajal-
lisuus pakottaa myös esimer-
kiksi ohjautuvien ampumatar-
vikkeiden osalta tukeutumaan 
georeferointiin riittävän tark-
kuuden saavuttamiseksi.

Jatkuvasti kehittyvä senso-
rien lisääntyvä herkkyys sekä 
signaalinkäsittelyn kehittymi-
nen mahdollistavat maalin-
osoitukseen käytettävien sen-
sorien koon pienenemisen se-
kä suorituskyvyn kehittymi-
sen. Näytteille asettajilla oli 
useita sensorijärjestelmiä, jois-
sa erityisesti lämpökameroi-
den kehitys mahdollistaa ai-
empaa tarkemman tunnistuk-
sen. Nykyaikaiset lämpökame-
rat mahdollistavat erilaisten 
pintojen lämpösäteilyn tun-
nistamisen huomattavien etäi-
syyksien päästä. Nykyaikaisil-
la sensoreilla maalina olevan 
kohteen pintaan maalatut nu-
merot ovat tunnistettavissa yli 
kilometrin etäisyydeltä. 

Sensorien osalta eräs tule-
vaisuuden kehityskohde on 
hyperspektrikameroiden so-
vellukset sotilaskäyttöön. Esi-
merkiksi suomalainen Senop 
Oy tutkii ja kehittää aktiivi-
sesti hyperspektrikameroiden 
käyttösovelluksia asevoimien 
käyttöön. Hyperspektrikame-
rat mahdollistavat eri materiaa-
lien tunnistuksen niistä heijas-
tuvan säteilyn perusteella. Käy-
tännössä hyperspektrikameral-
la erotetaan vaikkapa lämpö- ja 
tutkasuojaukseen valmistettu 
naamioverkko sen poikkeavan 
säteilyn perusteella. Sensorien 
kehitys mahdollistaa aiempaa 
tarkemman maalin löytämisen 
ja tyypin tunnistamisen. Hy-
perspektrikameran tähystyksen 
estämiseen ei tällä hetkellä ole 
operatiivisessa käytössä olevia 
ratkaisuja luonnonmateriaalien 
lisäksi. Kameroiden sotilaallis-
ten sovellusten kypsyminen ai-
heuttanee painetta jatkaa oma-
suojajärjestelmien edelleen ke-
hittämistä. 

Edellä mainittujen sensori-
en erilaisia sovelluksia esitel-
lään myös laajalti. Useat val-
mistajat tarjoavat taisteluajo-
neuvoon lisättävää sensoriase-
maa, joka mahdollistaa tulen-

Tulenkäytön tuulia 
DSEI 2019 -tapahtumasta

Puolustusteollisuuden yritykset kokoontuvat vuosi  ain erilaisiin tapahtu-
miin markkinoimaan tuo  eitaan. Tapahtumat tarjoavat asiakkaille oivan 
 laisuuden tutustua tarjontaan ja keskustella useiden toimijoiden kanssa 

lyhyessä ajassa. Lisäksi tapahtuma tarjoaa  laisuuden perehtyä puolustus-
teollisuudessa ja -alalla tapahtuviin kehityssuun  in. Tässä kirjoituksessa 
esitellään muutamia Lontoossa syyskuussa 2019 järjestetyssä Defence & 
Security Equipment Interna  onal 2019 -tapahtumassa esillä olleita tuo  ei-
ta ja arvioidaan lyhyes   niiden käyte  ävyy  ä nykypäivän ja osin tulevai-
suudenkin taistelussa.

VILLE HUKKANEN
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SnapShot-pienoisdronen runko on valmistettu 
3D-tulostuksella. Sisällä on tietokone ja sensori.

Useat valmistajat tarjoavat sensoripodeja, joissa eri toimintaperiaat-
teilla toimivat komponentit on koottu yhdeksi järjestelmäksi. 
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johtamisen ja maalinosoituk-
sen ajoneuvosta. Mastolla ylös 
nostettava järjestelmä tarjoaa 
alustasta riippuen henkilöstöl-
le suojaa vihollisen tulitukselta 
ja mahdollistaa maalinpaikan-
tamisen ja -osoituksen nope-
asti ajoneuvosta nousematta. 
Yhdessä yksinkertaistuvien ja 
suorituskyvyltään kehittyvien 
kannettavien maalinpaikan-
nuslaitteiden kanssa kehitys 
mahdollistaa tulenkäyttöver-
kon täydentämisen toimin-
taan sitoutuvien taistelijoiden 
määrän jopa supistuessa. Sen-
sorien tiedon käsittely aihe-
uttaa kuitenkin paineita sekä 
henkilöstön osaamiselle että 
johtamisjärjestelmän tiedon-
siirtokyvylle. 

Sensorien ja johtamisjär-
jestelmien väliin sijoittuu 
Senopin tutkimustyö maali-
kirjaston liittämiseksi tulen-
johtajan maalinpaikannuslait-
teeseen. Maalikirjaston liittä-
minen ja sensorin laitteeseen 
tarvittavan ohjelman luomi-
nen mahdollistaisivat tulen-
johtajan tukemisen ehdotta-
malla tulenjohtajalle, mikä hä-
nen näkemänsä kohde saattai-
si olla. Analyysin sijoittaminen 
sensoriin on tutkimuksen alla 
myös eräissä alueiden valvon-
taan kehitteillä olevissa senso-

reissa. Riittävän tarkkuuden ja 
toimintavarmuuden saavut-
taessaan järjestelmä vähentäi-
si merkittävästi ihmisen teh-
täväksi jäävää analyysityötä ja 
mahdollistaisi todennäköises-
ti aiempaa ajanmukaisemman 
tilannekuvan muodostamisen.

Johtaminen ja 
johtamisjärjestelmät
Johtamisen osalta erilaisia tilan-
nekuva- ja johtamisjärjestelmiä 
esiteltiin runsaasti. Suomessa-
kin tuttu tanskalaislähtöisen 
Systematicin SitaWare-ohjel-
miston kehitys osoittaa hyvin 
meneillään olevat kehitystren-
dit. Johtamiseen tarkoitetut jär-
jestelmät jakautuvat esikunta-
tasoisiin sovelluksiin, joilla tu-
etaan joukkojen käytön suun-
nittelua ja käskemistä, tilanne-
kuvan muodostamiseen käytet-
täviin sovelluksiin sekä yksittäi-
sen taistelijan pienikokoisella 
laitteella käyttäviin sovelluksiin, 
jotka tukevat joukkojen tais-
telua taktisella tasolla. Eri joh-
tamis- ja asejärjestelmien kes-
kinäinen integraatio edellyttää 
merkittävää tutkimusta ja työtä 
erityisesti vanhempien legacy-
järjestelmien moninaisten raja-
pintojen osalta.

Viestijärjestelmien osal-
ta kansallistunnetta messuilla 

nostatti Bittium, jonka tuotteet 
mahdollistavat aiempaa mer-
kittävästi nopeamman tiedon-
siirron kenttäradioverkoissa. 
Bittium on kehityksen kärjessä 
myös siviilikäyttöisten standar-
dien ja järjestelmien hyödyntä-
misessä osana asevoimien joh-
tamisjärjestelmää. Normaalisti 
siviilikäytössä oleva tai erikseen 
rakennettava siviiliprotokol-
laan (4/5G) perustuva viesti-
verkko mahdollistaa nopean ja 
suojatun datan siirron. 

Siviiliteknolog ian hyödyn-
täminen mahdollistaa tulevai-
suudessakin aiempaa nopeam-
man tiedonsiirron taisteluken-
tällä. Siviiliteknologian käyttö 
ei kuitenkaan näillä näkymin 
korvaa kenttäradioiden tar-
vetta, mikä tarkoittaa aiempaa 
moninaisemman järjestelmän 
rakentamista ja ylläpitoa. Mo-
ninaisuus kasvattanee taiste-
lunkestävyyden ja suoritusky-
vyn lisäksi myös kustannuksia.

Tuliasematoiminta
Tuliasematoiminnan osalta 
tykkikalustojen kehitys jatkuu 
viime vuosien kehityssuuntien 
mukaisesti. Suomeenkin han-
kittu K9 Thunder lisenssival-
mistajineen näkyi messuilla 
voimakkaasti. Meneillään ole-
vat lukuisat hankinnat osoit-

tavat, että tilaus panssaroiduil-
le hyvän taktisen liikkuvuuden 
omaaville tykistöjärjestelmil-
le on vahva. Raskaamman ka-
luston toista puolikasta edus-
tivat edelleen pyöräalustaiset 
155/52-kaliiperiset järjestel-
mät, joiden valmistajia on il-
maantunut runsaasti. Toinen 
kehityssuunta tykkikalustolle 
on kevyemmät asejärjestelmät. 
Esimerkkeinä näistä olivat ta-
pahtumassa yhdysvaltalainen 
HawkEye sekä brasilialainen 
Armadillo TA-2. Hawkeye on 
105 mm kaliiperinen asejär-
jestelmä, joka voidaan asentaa 
useille eri ajoneuvoalustoille. 
HMMW-alustalle asennettuna 
järjestelmä kykenee tulenaloi-
tukseen minuutissa ajoneuvon 
pysähtymisestä. Ampumatar-
vikkeita voidaan kuljettaa la-
vetin tilan ja kantavuuden mu-
kaan, HMMW-alustalla mu-
kana kulkee 10 kranaattia. Ras-
kaan kaluston hinta ja toisaal-
ta telakaluston heikompi ope-
ratiivinen liikkuvuus tarjonnee 
tulevaisuudessakin tilaa myös 
kevyemmille erinomaisen ope-
ratiivisen liikkuvuuden tarjoa-
ville järjestelmille. Vastatykistö-
tutkien ja toisaalta hakeutuvien 
ampumatarvikkeiden kehitys 
jatkanee tykistöaseiden siirty-
mistä erilaisille laveteille. 

Esimerkki sensoriasema asennuksesta ajoneuvoalustan mastoon.

Bittiumin maailmaluokan tuotteita ovat langattomien järjestelmien 
lisäksi parikaapeliyhteyteen perustuvat digitaaliset ratkaisut. Puo-
lustusvoimien ja Bittiumin tiiviin yhteistyön tuloksena syntynyt Tough 
VoIP -kenttäpuhelinperhe edustaa esimerkkiä kaupallisen toimijan ja 
viranomaisen yhteistyöstä.
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Armadillo TA-2 edustaa 
epätyypillisempää 70 mm ra-
ketinheitinkaliiperia. Järjestel-
mä on Hawkeyen tapaan in-
tegroitavissa useille eri alus-
toille. Esitellyn HMMW-alus-
talle asennetun järjestelmän 
toimitukset Brasilialle alkavat 
vuoden vaihteeseen mennes-
sä. Järjestelmässä on 48 raket-
tia yhteensä kolmessa kasetis-
sa. Ladattujen ampumatarvik-
keiden lisäksi ajoneuvossa on 
kolme lisäkasettia, jotka voi-

daan ladata ajoneuvon suo-
jassa. Järjestelmän lavetit toi-
mivat tuliyksiköinä, eli aseelle 
käsketään koordinaatit, joihin 
se laskee ballistiset ampuma-
arvot. Järjestelmän valmista-
ja tarjoaa myös useita erilai-
sia ampumatarvikkeita, joista 
osa on varustettu satelliittipai-
kannukseen perustavalla oh-
jauksella. Järjestelmä vaikut-
taa erittäin mielenkiintoiselta. 
Pieni kaliiperi tarkoittaa kui-
tenkin taistelukärjen vaatima-

HawkEye edustaa kevyitä liikehtimiskykyisiä kenttätykkejä. Asejärjes-
telmä on asennettavissa mille tahansa lavetille, joka kestää ampuma-
toiminnan rasitukset.

Armadillo TA-2 edustaa harvinaisempaa kevyiden raketinheitinten 
kaliiperia. Kasetti voidaan laskea ajoneuvon sisään, mikä vaikeuttaa 
kohteen tunnistamista muista vastaavan kokoisista ajoneuvoista.

Brimstone ohjusjärjestelmä asennettuna MILREM Roboticsin kauko-ohjat-
tavalle/autonomiselle alustalle

tonta kokoa ja näin vaikutuk-
sen rajautumista pääosin peh-
meisiin maaleihin.

Merkittävää kehityssuun-
taa asejärjestelmien kehityk-
sessä edustavat erilaiset kauko-
ohjattavat ja autonomiset so-
vellukset. Proto-asteella oleva 
yhdistelmä MILREM Robo-
ticsin ja MBDA:n yhdistelmä, 
jossa teloilla liikkuvalle robot-
tilavetille on asennettu moni-
käyttöinen Brimstone-ohjus. 
Brimstone on asennettavissa lä-

hes mille tahansa lavetille ja sil-
lä kyetään tarkkaan tulenkäyt-
töön eri kohteita vastaan jo-
pa 10 kilometrin etäisyydelle. 
Tapahtumassa oli myös usei-
ta muita samalle alustalle istu-
tettuja asejärjestelmiä. Lisäksi 
esillä oli järjestelmiä, jotka ko-
konsa puolesta olisivat sovitet-
tavissa merkittävästi autoa pie-
nemmälle alustalle. Autonomi-
set järjestelmät löytänevät ensin 
tiensä tehtäviin, joissa operaat-
toriin kohdistuu suurin uhka. 

Automaattilatauksen toteutusvaihtoehtoja on useita. Kuvan 
heittimessä automaattilatauksen kisko on putken päällä, jossa 
latauskelkka kuljettaa ammuksen etukautta sisään
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NAMMOn pitkän kantaman kranaatit. 
Vasemmanpuoleisen rakettimoottorilla 
varustetun kantama on jopa yli 100 
kilometriä. Pidentyneestä kantamasta 
maksetaan pienempänä hyötykuorma-
na sekä kasvaneena tilavuutena.

UVisionin Hero-sarjan raskain malli toimittaa 10 kg taistelukärjen 2 tunnin leijunnasta aina 150 km 
etäisyydelle. Keveimmällä mallilla taistelukärjen paino on 0,5 kg, etäisyys korkeintaan 40 km ja 
lentoaika 30 minuuttia.

Esitetyn kaltaiset järjestelmät 
mahdollistavat myös epäsuo-
ran tulenkäytön osalta operaat-
toriin kohdistuvan riskin pie-
nentämisen etulinjan välittö-
mässä läheisyydessä.  

Kranaatinheittimistön osal-
ta esillä oli lukuisia ajoneuvo-
asenteisia järjestelmiä. Valta-
osa esitellyistä järjestelmistä 
oli yksiputkisia perinteiseen 
tapaan ladattavia heittimiä, 
mutta Patrian Nemon lisäksi 
muutkin valmistajat esittelivät 
automaattilatauksella varustet-
tuja järjestelmiä. Ruotsalainen 
Mjölner edusti ainoana jär-
jestelmänä Amoksen perintöä 
kaksiputkisena järjestelmänä. 
Automaattilatauksen erilai-
sia vaihtoehtoja kuvaa putken 
päälle asennetulla kiskolla liik-
kuva kelkka, joka lataa heitti-
men putken suusta. Ratkaisu 
voi ainakin arktisissa olosuh-
teissa olla ongelmallinen.  Eri-
tyistä huomiota herätti erilais-
ten kevyiden 60 mm järjestel-
mien runsaslukuisuus. Erilais-
ten kannettavien ja ajoneuvo-
asenteisten kevyiden sovellus-
ten tarjonta oli runsasta.  

Ampumatarvikkeiden osal-
ta näkyvimpänä suuntaukse-
na on pyrkimys pidempään 

kantamaan. Kantaman pi-
dentäminen johtaa metrisen 
poikkeaman kasvuun, jota 
pyritään korjaamaan ampu-
matarvikkeen ohjauksella ha-
luttuun kohteeseen käyttäen 
esimerkiksi ohjautuvia sytyt-
timiä. Kantaman kasvattami-
nen esimerkiksi rakettimoot-
torilla johtaa joko ammuksen 
koon kasvattamiseen tai am-
muksen ”hyötykuorman” pie-
nentämiseen. Ammusten oh-
jaamiseen liittyvän tekniikan 
osalta kenttätykin korkea läh-
tönopeus ja toisaalta äärikan-
tamilla voimakkaasti hidastu-
va nopeus ovat haastava yhtä-
lö. Ongelma varmasti kyetään 
ratkaisemaan, mutta tekniikan 
hinta pysynee korkeana vielä 
pitkään.

Ilmasta maahan
Tykistöön liittymättömis-
tä järjestelmistä henkilökoh-
taista mielenkiintoa herät-
ti erityisesti ilmasta maahan 
ammuttavat ohjautuvat am-
pumatarvikkeet ja ohjukset. 
Maininnan arvoinen on ai-
nakin MBDA:n alle 10 kg 
painoinen Ground Attack 
Micromissile, joka tarjoaa 
kustannustehokkaan tavan 

vaikuttaa esimerkiksi pans-
saroimattomiin kohteisiin ja 
ylhäältä suojattomiin asepe-
säkkeisiin. Ohjuksessa hyö-
dynnetään siviilimarkkinoille 
suunnattuja komponentteja, 
mikä laskee järjestelmän hin-
taa. Edellistäkin mielenkiin-
toisempia järjestelmiä edus-
tivat sähkömoottorilla toimi-
vat vaanivat asejärjestelmät, 
jotka ovat dronen ja ohjuk-
sen yhdistelmiä. UVision tar-
joaa kolmea eri kokoista He-
ro-järjestelmää, jotka ammu-
taan etäältä ja lennätetään 
kohdealueelle. Koneen oh-
jaaja voi valita halutun maa-
lin ja lukita ohjuksen lentä-
mään kohteeseen halutusta 
suunnasta. Lisäksi ohjuksen 
voi valita räjähtämään halu-
tulla tavalla kohteesta riip-
puen. Järjestelmän torjunnan 
vaikeus riippuu voimakkaas-
ti olosuhteista. Aukealla alu-
eella järjestelmän torjunta on 
siihen soveltuvilla asejärjestel-
millä helppoa. Suomalaisissa 
metsävoittoisissa olosuhteissa 
torjunta voi osoittautua hy-
vinkin vaikeaksi. Videolinkin 
käyttö voidaan kuitenkin kai-
kissa olosuhteissa estää elekt-
ronisella häirinnällä, mikäli 

tarvittavat suorituskyvyt ovat 
käytettävissä.

Lopuksi
Edellä esitetyt järjestelmät ovat 
poimintoja tapahtuman valta-
vasta valikoimasta. Kirjoituksel-
la pyritään kuvaamaan kehitys-
trendejä laajemmin nostamalla 
muutamia esimerkkejä tarjon-
nasta. Tulevaisuuden puolus-
tusjärjestelmää rakennettaessa 
edellä kuvatut ja muut lähitule-
vaisuudessa riittävän maturitee-
tin saavuttavat järjestelmät on 
huomioitava mahdollisina ra-
kennettavina suorituskykyinä. 
Tämän lisäksi kehitykseen on 
varauduttava uhkan näkökul-
masta myös vastapuolen huo-
mioidessa teknisen kehityksen 
suomat mahdollisuudet. Kuten 
tässäkin kirjoituksessa voidaan 
havaita, asejärjestelmien perin-
teinen järjestelmä-vastajärjes-
telmä -kehityskaari näkyy voi-
makkaasti vallitsevissakin tren-
deissä. Tärkeintä tulevaisuuden 
tykistöjärjestelmän rakentami-
sen kannalta on analysoida omi-
en tulevaisuuden operaatioiden 
vaatimukset ja onnistua valitse-
maan sen mukaisten suoritusky-
kyjen yhdistelmä olemassa oleva 
järjestelmä huomioiden.   
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Talvisodan syttymisestä tu-
li 30.11.2019 kuluneeksi 80 
vuotta. Talvisota on tieten-
kin keskeinen osa Museo Mi-
litariassa perusnäyttelyä pää-
rakennuksen toisessa kerrok-
sessa. Sota nousee kuitenkin 
esille myös muualla kunnia-
merkkien kautta. Talvisodan 
muistomitaleita on nähtävil-
lä ensimmäisen kerroksen Pro 
Patria -huoneessa.  

Talvisodan muisto-
mitalin perustaminen 
ja jakaminen
Talvisota loppui 105 päivän 
jälkeen 13.3.1940. Talviso-
dan muistomitali perustet-
tiin jo muutaman kuukauden 
kuluttua. Presidentti Kyös-
ti Kallio antoi 2.8.1940 ase-
tuksen, jonka ensimmäises-
sä pykälässä todetaan: ”Vuo-
sien 1939-1940 sodan sekä 
siinä osoitetun yksimielisen 
puolustustahdon ja isänmaan 
hyväksi suoritettujen tekojen 
muistoksi perustetaan muis-
tomitali.”

Talvisodan muistomitali 
kuuluu suomalaisiin ansio- ja 

palkitsemismerkkeihin, joilla 
tarkoitetaan virallisia mutta 
ritarikuntiin kuulumattomia 
kunniamerkkejä, jotka myön-
tää valtion päämies, merkkiin 
liittyvän hallinnon alan mi-
nisteri, puolustusvoimain ko-
mentaja tai muu merkin pe-
rustamisasetuksessa mainit-
tu viranomainen. Talvisodan 
muistomitali on näiden kun-
niamerkkien perustamisjär-
jestyksessä neljäs. Ennen si-
tä perustettiin Vapaussodan 
muistomitali (1918), Hen-
genpelastusmitali (1920) ja 
Suomen Punaisen Ristin an-
siomerkit (1931). 

Muistomitali voitiin 
myöntää ”sotaan osallistu-
neelle tai välittömästi maan-
puolustusta sodan aikana 
epäitsekkäällä toiminnalla in-
nokkaasti ja ansioituneesti tu-
keneelle Suomen miehelle tai 
naiselle.” Samoilla edellytyk-
sillä se voitiin antaa myös ul-
komaalaisille. Muistomitalei-
ta myönnettiin yhteensä yli 
700 000. Ulkomaalaisille mi-
taleita myönnettiin yli 10 000 
kappaletta, viimeisenä 25 un-
karilaiselle talvisodan vapaa-
ehtoiselle vuonna 1990. Tal-
visodan muistomitalien jaka-
minen päättyi vuonna 1992. 

Aarno Karimon 
suunnittelema mitali
Talvisodan muistomitalin 
suunnitteli myöhemmin vuo-
sina 1941–1942 Päämajan 
kunniamerkkitoimiston pääl-
likkönäkin toiminut taitei-
lija, majuri Aarno Karimo. 
Mitali on sinistetystä, him-
mennetystä raudasta valmis-
tettu, läpimitaltaan 31 mm 
suuruinen mitali. Etupuolen 
ympyränmuotoiseen keskus-
kuvioon on kuvattu lumipu-
kuinen, ampuva sotilas. So-
tilaan alapuolella ovat vuosi-
luvut 1939 ja 1940, sivuilla 

Suomen maakuntavaakunat 
ja yläpuolella Karjalan vaa-
kunaan kuuluvat käsivarret 
ja miekat sekä kruunu ilman 
vaakunakilpeä osittain mita-
lista ulkonevaan ristiin sovi-
tettuina. Kääntöpuolella ovat 
havuseppeleen sisällä sanat 
”Kunnia Isänmaa”. 

Ulkomaalaisille muistomi-
tali voitiin myöntää raudasta, 
kullatusta hopeasta, hopeas-
ta tai pronssista valmistettu-
na. Ulkomaalaisten mitali on 
kooltaan hieman suomalaisil-
le myönnettyä isompi. Etu-
puoli on kuvaltaan samanlai-
nen, mutta kääntöpuolella on 
kehälle kirjoitettu latinankie-
linen teksti ”Summo in peri-
culo fautoribus adiutoribus 
Finlandia memor” (”Suojeli-
joille ja auttajille kiitollinen 
Suomi”). Kääntöpuolella on 
myös Suomen vaakunan lei-
jona. 

Talvisodan muistomitalin 
nauha on asetuksen sanamuo-
don mukaan ”32 mm leveä 
musta nauha, jonka keskellä 
on kaksi 3 mm leveätä hilli-
tyn punasta juovaa, ja niiden 
välissä 4 mm leveä musta juo-
va.”

Erilaisia solkia
Talvisodan muistomitali voi-
tiin myöntää soljen ja miek-
kojen kera, soljen kera sekä 
ilman solkea tai miekkoja. 
Miekkojen kera mitali myön-
nettiin henkilöille, jotka oli-
vat osallistuneet sotaan vi-
hollisen tulen alla. Karjalan 
vaakunan hopeoidut miekat 
kiinnitettiin nauhaan soljen 
yläpuolelle. Solkivaihtoehtoja 
oli yhteensä 15, joista 11 oli 
taistelualueiden nimiä: Karja-

lan kannas, Summa, Taipale, 
Laatokan Karjala, Tolvajär-
vi, Pohjois-Karjala, Kainuu, 
Suomussalmi, Lappi, Mant-
sinsaari tai Koivisto. Muut 
mahdolliset solkitekstit oli-
vat ”Kenttäarmeija”, ”Koti-
joukot”, ”Ilmapuolustus” ja 
”Rannikkopuolustus”. Nau-
hassa käytetään vain yhtä sol-
kea miekoilla tai ilman. 

Talvisodan muistomita-
li kaikkine solkivaihtoeh-
toineen sekä ulkomaalaisille 
myönnetty mitali ovat näh-
tävillä Museo Militariassa. 
Pro Patria -huoneessa voi tu-
tustua myös kaikkiin talvi-
sodan muistoristeihin, joita 
ovat Kainuun risti, Koiviston 
risti, Keski-Kannaksen risti, 
Kollaan risti, Laatokan mita-
li, Lapin risti, Länsi-Kannak-
sen risti, Muolaan risti, Pit-
kärannan risti, Summan risti, 
Taipaleen risti ja Tolvajärven 
risti.

Lähteitä
Asetus vuosien 1939–1940 sodan 
muistomitalista. Suomen asetusko-
koelma 1940. N:o 418. 
Juha E. Tetri: Kunniamerkkikirja. 
Ajatus Kirjat. 2003.

Ulkomaalaisille tarkoitetun muis-
tomitalin kääntöpuoli. 
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SAMUEL FABRIN

Talvisodan muistomitalit Museo
esineet 
kertovat 

OSA 37

Talvisodan muistomitali Summa-
soljella miekkojen kera. 
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Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä.

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 16.1.2020 
oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluetteloon tule-
vat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, se voi johtua 
siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi jäsenrekisteris-
tä tai että kiltasi ei ole lähettänyt v 2020 merkkipäiväluetteloa 
lehden toimitukselle.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kilta-
veljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäi-
viään tammi - maaliskuussa 2020.

1.1. Suominen Paavo Tampere 100 v
5.1. Häkkinen Pertti Mikkeli 80 v
7.1. Hietamies Tommi Lappeenranta 50 v
14.1. Olkkola Vesa Helsinki 60 v
17.1. Kippola Jouni Raahe 70 v
19.1. Saikkonen Eero Parikkala 75 v
22.1. Kuhlman Markku Pieksämäki 70 v
22.1. Ojala Heikki Helsinki 90 v
25.1. Kallionpää Erkki Helsinki 90 v
28.1. Kapiainen Ari Vantaa 70 v
5.2. Vesanen Ismo Hämeenlinna 60 v
11.2. Hatara Rauno Riihimäki 80 v
15.2. Kivimäki Jouko Espoo 75 v
17.2. Lihavainen Pentti Joensuu 70 v
19.2. Kulmala Eino Kankaanpää 75 v
19.2. Martikainen Tomi Nakertaja 60 v
19.2. Rantala Pekka Helsinki 65 v
20.2. Andersin Keijo Mikkeli 70 v
22.2. Raivikko Timo Tampere 65 v
2.3.  Hankonen Erkki  Oulu   80v
2.3. Lajunen Lauri  Oulu  70v
2.3. Nieminen Asmo Hämeenlinna 50 v
4.3. Valkonen Onni Hämeenlinna 80 v
5.3  Heikkinen Raimo  Oulu  70v
15.3. Haataja Keijo Kajaani 60 v
17.3. Kiuru Kalevi Riihimäki 70 v
17.3  Puolitaival Eero  Kiiminki  80v
21.3. Aalto Jorma Turku 80 v
27.3. Lehtonen Veli-Matti Pori 70 v
30.3. Jahkonen Antti Hämeenlinna 95 v
30.3. Siltari Markku Mikkeli 70 v

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
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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

Akseli Fredrik Airo (1898–1985) 

Aksel Fredrik Airo on maamme sotahistorian henkilöistä 
yksi tunnetuimpia, mu  a yleisessä  edossa ei ole, e  ä 
hänkin aloi    uransa tykkimiehenä. Tämä vaihe ei ollut 
ajallises   pitkä, mu  a tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa 
nuoren ken  ätykistömme monien vaikeuksien sävy  ämiin 
alkuvaiheisiin.

Aksel Fredrik syntyi Turussa 
suomenkieliseen perheeseen, 
jonka sukunimi oli Johans-
son. Turun seudulla asui sil-
loin pääasiassa suomenkieli-
siä toisin, kun lähes kokonaan 
ruotsinkielisellä pääkaupunki-
seudulla. Isä Otto muuttikin 
sukunimen vuosisadan alus-
sa Airoksi. Työlaistaustainen 
Otto Airo oli saanut koval-
la työllä hankituksi perheelle 
oman talon Turun itäpuolen 
puutaloalueelta. Niinpä per-
heen poikien oli helppo lähteä 
opintielle, kun koulua saattoi 
käydä kotoa käsin.

Turun lyseossa Aksel ei mi-
tenkään loistanut, sillä lähtei-
den mukaan urheilu ja muut 
asiat merkitsivät nuoren mie-
hen elämässä koulukirjoja 
enemmän. Olipa hän aikeissa 
jättää koulun viidennen luo-
kan eli keskikoulun jälkeen 
ja hakeutua Tampereelle opis-
toinsinöörin koulutukseen. 
Opettajat ilmeisesti näkivät 
pojan lahjakkuuden ja saivat 
kuitenkin hänet jatkamaan lu-
kioon. Ylioppilaaksi Aksel kir-
joitti vallankumouskeväänä 
1917. 

Sotilasura ei tässä vaiheessa 
ollut vaihtoehto. Aksel olisi lu-
kioaikana juuri ja juuri saatta-
nut ehtiä jääkärikoulutukseen-
kin. Lähteminen oli kuitenkin 
silloin jo vaikeaa, eikä hän sitä 
harkinnut, vaikka olikin asias-
ta kuullut. Insinöörikoulutus 

Helsingin Teknillisessä kor-
keakoulussa edellytti työhar-
joittelua, joten Aksel hankki 
työpaikan turkulaisesta metal-
liverstaasta. Syksy 1917 mer-
kitsi lakkoja sekä erilaisia le-
vottomuuksia, jotka huipen-
tuivat vapaussodaksi tammi-
sunnuntaina 28.1.1918. Ak-
sel Airo lähti päivää tätä ennen 
Turusta pyrkimään valkoiseen 
Suomeen. Matka oli vaaralli-
nen, sillä punaisten käsiin jää-
neet eivät aina päätyneet van-
kilaan vaan osa ammuttiin 
muitta mutkitta.

Koulussa 
vallitsi 

melkoinen 
sekasorto

Matkareitti kulki Huittis-
ten Lauttakylän kautta val-
koisten puolelle Kankaanpää-
hän, josta ylioppilas Airo lä-
hetettiin Pietarsaaressa juu-
ri aloittaneeseen Tykistökou-
luun. Hänet merkittiin 5.2. 
Pohjanmaan 5. patterin kir-
joihin tehtävänä tykin suun-
taaja. Koulussa vallitsi melkoi-
nen sekasorto, kuten johtajak-
si nimitetty eversti Nenonen 
raportoi Päämajaan. Hän oli 
tässä tehtävässä kuitenkin ai-
noastaan kolme päivää, jonka 
jälkeen koulun otti johtoonsa 
Ruotsista saapunut kreivi Ale-
xander Hamilton. Vaihdok-

sen syitä ei koskaan ole kun-
nolla tutkittu mutta voidaan 
arvioida, ettei Venäjän armei-
jasta tullut Nenonen saavutta-
nut suurta suosiota alaisissaan. 
Hänen ylivertainen osaami-
sensa koski enemmän tekni-
siä sekä matemaattisia tehtäviä 
eikä Pietarsaaressa tarvittavaa 
suorastaan ”kaaosjohtamista”.

Kreivi Hamiltonin tarmok-
kaiden toimenpiteiden jälkeen 
Pietarsaaressa alkoi ensim-
mäisten pattereiden koulutus. 
Jo kuukauden jälkeen suun-
tasi Airon kaksitykkinen 76 
K02 -patteri rintamalle ja hän 
sai samalla uuden tehtävän ty-
kinjohtajana. Juna vei joukon 
Karjalan rintamalle Ahvolaan 
parikymmentä kilometriä Vii-
purin pohjoispuolella. Tääl-
lä rintama oli pysynyt samas-
sa paikassa sodan alusta, mikä 
myös näkyi tykistötulen pirs-
tomassa maisemassa. Myö-

hemmin on Ahvolaa kutsuttu-
kin Suomen Verduniksi – on-
neksi eivät tappiot nousseet sa-
maan suhteeseen.

Punaiset hyökkäsivät Ah-
volassa kiivaasti pyrkiessään 
kohti Antrean rautatieris-
teystä. Kuukauden taistelu-
jen jälkeen Airo nimitettiin 
nelitykkiseksi kasvaneen pat-
terin toisen jaoksen johtajak-
si. Päällikkönä toimi jääkä-
riluutnantti I Pipping. Vas-
tustaja kulutti kuitenkin voi-
mansa loppuun ja taistelut 
muuttuivat jälleen asemaso-
daksi. Lopulta punaiset vetäy-
tyivät Viipuriin. Sen valtaus-
taisteluissa oli tykistöllä huo-
mattava osuus, muun muassa 
jalkaväen tulituki ammuttiin 
ensimmäistä kertaa tulisuun-
nitelmien mukaan. Sota päät-
tyi paraatiin Viipurissa, jol-
loin Aksel Airo pääsi näke-
mään tulevan pitkäaikaisen 

Aksel Airo, 1940. Kuva: wikipedia.
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yhteistyökumppaninsa, ken-
raali Mannerheimin.

Voitokkaan sodan jälkeen 
vääpeliksi ylennetty Airo pal-
veli Lappeenrannassa Jääkäri-
tykistörykmentissä kirjeiden-
sä mukaan ”vahtipäällikkönä” 
eli punavankien vartiointiteh-
tävissä. Edessä oli jälleen tule-
van elämänuran pohtiminen. 
Nuoret Puolustusvoimamme 
tarvitsi tykistöupseereita, mut-
ta kaikki korkeammat tehtävät 
olivat jääkärien hallussa. Va-
linta oli vaikea, mutta lopulta 
20-vuotias Airo hylkäsi lopul-
lisesti insinööriopinnot ja ha-
keutui Suomen Tykistökou-
luun Lappeenrantaan. Samal-
la kurssilla aloitti myös edelli-
nen tuntematon tykkimies eli 
Torvald Ekman (Tulikomen-
toja 3/2019). Opettajina toi-
mivat saksalaiset upseerit, joita 
avustivat myös tässä sarjassa jo 
esitellyt Lauri Malmberg sekä 
Jarl Lundqvist. Koulun toi-
minnasta saa hyvän kuvan Ai-
ron säilyneistä kirjeistä. Herä-
tys oli jo klo 5:30 palveluksen 
alkaessa klo 7:00. Päivät olivat 
pitkiä päättyen vasta iltakuu-
delta. Opetettavaa oli paljon 
eikä kurssi kestänyt kuin puoli 
vuotta. Lauantait olivat myös 
palveluspäiviä.

Kirjeissään Airo valittaa 
enimmäkseen ruoan puutetta 
eikä moiti kovaa palvelusta, 
josta hän selvisi ilmeisen hy-
vin. Tykistön tarkastajaksi ni-
mitetty Nenonenkin käväisi 
koululla ja laati murskaavan 
raportin. Hänen havainto-
jensa mukaan ”kalustoa säily-
tettiin taivasalla, tykit olivat 

epäjärjestyksessä sekä sadeve-
si pääsi valumaan tykinput-
kiin.” Kaikenlaista epäjärjes-
tystäkin tapahtui. Niitä aihe-
uttivat yhtä hyvin suomalai-
set kuin myös yli tuhannen 
sotilaan saksalaisvaruskunta. 
Ruokapulaa koetettiin kor-
jata varastelulla, jossa sak-
salaiset varsinkin ”kunnos-
tautuivat”. Sotilaita karkasi 
usein kotiseuduilleen ruoka-
pulaa pakoon. Myös tappe-
luita oli paljon pienen kau-
pungin pullistellessa nuoria 
miehiä. Usein niissä oli ky-
se kauniimman sukupuolen 
suosiosta. 

Lyhyt tykistöupseerikurs-
si päättyi ja Aksel Airo nimi-
tettiin vakinaiseen vänrikin 
virkaan 24.12.1918. Ensim-
mäiseksi palvelupaikaksi mää-
rättiin Kenttätykistörykment-
ti 2, joka oli myös sijoitet-
tu Lappeenrantaan. Vänrikki 
Aksel Airo ryhtyi hoitamaan 
1. patterin päällikön tehtäviä. 
Hän tunsi valinneensa oikean 
ammatin, kirjeet uhkuvat op-
timismia, ja kirjoittipa Ai-
ro: ”patterini on yleisesti tun-
nustettu rykmentin parhaak-
si.” Airo kertoi kirjeissään, et-
tä miehistönsä kanssa hän oli 
hyvissä väleissä. Kenties up-
seerille poikkeuksellinen työ-
läistaustainen koti antoi hy-
vät eväät miesten inhimillisen 
käsittelyyn. Myös tietynlainen 
”jätkämäisyys” säilyi Airossa 
koko sotilasuran ajan huoli-
matta koulutuksesta sekä kor-
keista tehtävistä. Tämä run-
saan puolen vuoden jakso oli-
kin ainoa koko uralla, jolloin 

Airo joutui sotilaita suoraan 
johtamaan. Muu ura kului so-
takouluissa sekä esikunnissa. 

Ylennys
luutnantiksi 

ja uusi 
tehtävä

Tykistörykmentti siirrettiin 
myöhemmin samana vuonna 
1919 Viipuriin ja Airon pat-
teristo Vammelsuuhun lähelle 
rajaa. Suomihan oli teknises-
ti sotatilassa Neuvosto-Venä-
jän kanssa, joskaan mitään tais-
teluita ei ollut. Vapaussodan 
muistopäivänä 16.5. sai Ak-
sel Airo ylennyksen luutnan-
tiksi sekä uuden tehtävän pat-
teriston komentajana. Syksyllä 
odotti taas uusi koulutus, sillä 
tarkastaja Nenosen mielestä ei 
lyhyellä Lappeenrannan kurs-
silla vielä synny osaavia upsee-
reita. Siten Airokin aloitti Suo-
menlinnassa tykistöupseerien 
täydennyskurssin, jonka pää-
opettajana toimi Nenonen itse.

Koulutus oli vaativaa eikä 
opettaminen ollut Nenosen 
vahvaa osaamisaluetta, mistä 
seurasi napinaakin. Airon osal-
ta kaikki sujui jälleen kuin ras-
vattuna, sillä hän valmistui ar-
vosanalla hyvä. Ihan kaikki ei 
kuitenkaan nappiin mennyt. 
Yleisesti tunnettua on, ettei 
Airon suhde alkoholiin ollut 
ongelmaton. Hän sai syksyl-
lä 1919 ankaran muistutuksen 
juopottelusta. Tasapuolisuuden 
vuoksi on kuitenkin todettava, 
että tämä pahe oli sen ajan up-
seeristossa ja aliupseerien kes-

kuudessa hyvin yleinen. Tapaus 
ei myöskään millään lailla vai-
kuttanut Airon myöhempään 
uraan.

Luutnantti Airo palasi pat-
teristoonsa KTR 2:een. Seu-
raavana vuonna 1920 alettiin 
etsiä halukkaita yleisesikunta-
koulutukseen Ranskaan. Sak-
sa oli hävinnyt sodan ja tilal-
le neuvonantajiksi tulivat osit-
tain ranskalaiset, muun muassa 
sieltä ostettujen nykyaikaisten 
panssarivaunujen käyttökou-
luttajina. Paikkoja oli ainoas-
taan kolme, ja tähän joukkoon 
kuului myös luutnantti Airo. 
Tällä oli ratkaiseva merkitys 
hänen rakettimaiselle nousul-
leen tärkeisiin tehtäviin ilman 
jääkäritaustaa.

Voidaan lopuksi pohtia, 
mitkä tekijät vaikuttivat siihen, 
että Airo valikoitui tähän to-
delliseen eliittijoukkoon, jon-
ka muut lähtijät olivat jääkärei-
tä. Airo oli palvelustehtävissään 
tykistössä osoittautunut tehok-
kaaksi sekä aikaansaavaksi up-
seeriksi. Matemaattisesti lah-
jakkaana hän oli varmasti kiin-
nittänyt tarkastaja Nenosen 
huomion viimeistään Suomen-
linnan kursseilla. Airo sai myös 
kunnian käyttää Nenosen ke-
hittämää tulenjohtokorttia sen 
esittelyammunnassa. Myöhem-
mät tärkeät tehtävät eivät kui-
tenkaan enää kuulu tämän ker-
tomuksen aiheeseen.

Lähteitä:
Tauno Kuosa, A.F. Airo legenda jo 
eläessään, WSOY, 1979
Martti Turtola, Aksel Fredrik Airo 
taipumaton kenraali, Otava, 1997

Voit saada varoja oman tykistökiltasi toimintaan hankkimalla tuki-ilmoituksen Tulikomentoja-lehteen. 
Tykkimiehet ry maksaa tykistökilloille vuoden 2020 lehden numeroihin 1 ja 2 hankituista ilmoituksista 
50 % provision. Mitä isompi ilmoitus sitä suurempi provisio.

Mediakortti 2020 josta selviävät ilmoituskoot, hinnat ja aineistopäivät löytyy tykkimiehet ry:n 
verkkosivustolta: www.tykkimiehet.fi /tulikomentoja/

Ilmoitukset tulee toimittaa valmiina ja Mediakortin kokojen mukaisina lehden materiaalipostiin 
toimitus.tulikomentoja@gmail.com kulloiseenkin aineistopäivää mennessä. 
Lisäksi tulee toimittaa selkeä ilmoittajan laskutusosoite ja ilmoituksen hankkineen yhteystiedot. 

Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja päätoimittajalta sähköpostitse sirkka.ojala@gmail.com. 

Ilmoitushankintaprovisio maksetaan killan ilmoittamalle pankkitilille mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun ilmoitus on maksettu Tykkimiehet ry:lle.

 Hanki ilmoituksia, saat toimintavaroja killalle!Jopa Jopa 

50%50%
provisio!provisio!
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Otsakkeessa on erittäin syvällinen totea-
mus liikunnasta hyvinvoinnin ylläpitäjänä. 
Jos vedetään ajatusviiva ihmislajin leviämi-
sestä Itä-Afrikan hautavajoamasta yli maa-
pallon, rinnalle voidaan ottaa alueen nykyi-
sen väestön ilmiömäiset ominaisuudet kes-
tävyyttä vaativassa liikunnassa. Jalkaa on 
siirretty toisen eteen kauan sitten ja se osa-

tinyt muuttaa tottumuksia ennen aikuistu-
mista. Liikunta jäi osaksi jokapäiväistä elä-
mää myös tulevassa ammatissa. 

Eläkevuosien alkaessa oli enemmän ai-
kaa syventyä kävelyyn niin perusliikunta-
na kuin sosiaalisena tapahtumana. Tutki-
jan metsässä rämpiminen muuttui uusiin 
kokemuksiin marssitapahtumissa niin koti-
maassa kuin ulkomailla. Marssit pitivät ja-
lat kunnossa ja kielen vaihdot keskinäisessä 
kanssakäymisessä vielä mielenkin virkeänä. 
Sotilaspuvun käyttö loi useita pitkäaikaisia 
ystävyyksiä ”aseveljien” kanssa. Ensimmäi-
seen Nijmegenin marssiin (4x40km) osal-
listuin rauhanturvaajien sotilasjoukkueessa 
juuri 66 vuotta täyttäneenä. Takana oli kah-
den kesäkauden tasainen valmentautumi-
nen, joten ongelmia ei syntynyt. ”Tämähän 
sujuu” –  kynnys oli ylitetty. 

Meillä on monia paikallisia marssita-
pahtumia, joista kuitenkaan tieto ei näy-
tä leviävän riittävän laajalle. Sain Loviisan 
Brandenstein marssistakin tiedon Vaasan 
Marssilta tutun seniorin kautta. Hyvin jär-
jestetty tapahtuma, jossa oli (on) mahdol-
lisuus suorittaa Plv:n vuotuinen kuntokoe. 

Myös majoittuminen saattaa olla kiin-
nostusta rajoittava tekijä. Jos lähin senioreil-
le riittävä ja edullinen majoitus on muuta-
man kymmenen kilometrin päässä, hostel-
liin ja omaan huoltoon tyytymisen sijaan 
jäädään ehkä mieluummin kotiin.

Päätapahtumat Suomessa lienevät Vaa-
san Marssi (elokuussa, www.imlwalking.
org) sekä MPK:n Kesäyön Marssi, joka jär-
jestetään nykyisin usealla eri paikkakunnal-
la. Molemmat ovat kokemuksen arvoisia! 
Monille IML:n (Intern. Marching League) 

Vierivä kivi ei sammaloidu
LEO JOHAN SALO

   Nijmegenin marssin lyhin päivämatka 
kaikille on 30km. Grand Old Man, näkö-
vammainen sotaveteraani Yrjö Saraste 
aloitti eläkeläisenä ja jatkoi Kymppikerhoon. 
Vuonna 2015 marssilla rauhanturvaajat ja 
reserviläiset olivat saattovartiona maaliintu-
lossa. Kuva: Jussi Seppä.

taan vieläkin.
Riittämätön koululiikunta ja vapaa-ajan 

liikuntaa hallitseva välineurheilu eivät tar-
joa nuorisolle samaa fyysistä peruskuntoa 
kuin vaikkapa omin jaloin suoritetut kou-
lumatkat, sadonkorjuutyöt ja marjastusret-
ket. Nyt alkaa ylipaino jo haitata portaissa 
nousua. ”Toista se oli ennen”, voin suoraan 
sanoa. Kun jälleenrakennusajan niukkuus 
jäi taakse, ei kulutustason nopea nousu eh-

KUVAT FILMISSÄ 
VASEMMALTA OIKEALLE:

Saksalaiset ovat tehneet Tanskan 
Haervejsmarchen osuutensa. OLUTTÖLKKI! 
AVAA! – ja nestetasapainon korjaus alkaa. 
Sotilaallisesti.

Vaasan Marssilla on mielenkiintoinen kulttuu-
rikohde, nyt jo uhkaavasti leviävän rakenta-
misen reunalla oleva Edvinin patsaspuisto. 
Luxemburgin Diekirchin marssilla voi huo-
maamattaan ohittaa sotamuseon, mikä on 
siististi kaupungin keskustassa. Täällä voi 
harrastaja unohtaa ajan kulun. 

Diekirchin marssi on sotilaiden vuotuinen 
kuntokoe. Tuo 2x40km suoritus ei ole sun-
nuntaikävely. 

Möhneseen 
ympärimarssin jälkeen 
tanskalaiset jääkärit halusivat 
mielipiteen päätösryypystä. ”Kielen mitta 
matkaa”, tapasi isäni sanoa, mutta kyllä 
tässä makua oli.

Nijmegenin 1.päivän aamuna ylitetään 
Waal-joen silta. Väkeä on lähes koko tien 
leveydeltä. Syyskuun 1944 Operaatio Market 
Gardenin muistomerkki on oikealla olevan 
valopylvään suunnassa metsikön takana.

MESA marssilla oli mukana yllättävän paljon 
koululaisia. Lukukausi on kesäkuun lopulla 
pian ohi – ja marssipäivänä oli vapaata kou-
lurutiineista. Jutustelu koululaisten kanssa 
sujui englannin ja ranskan sekoituksella. 
Opettajien kanssa ei englannilla pärjännyt!
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marsseille, joilla lyhimmät päi-
vämatkat ovat olleet 21 kilo-
metriä, on viime vuosina lisät-
ty yli 70-vuotiaille 10–12 kilo-
metrin seniorimatkat. Tämä il-

moitetaan ko. marssin verkko-
sivulla. Nijmegenissä minimi-
matka on edelleen 30 kilomet-
riä päivässä.

Marsseille osallistumisen 
yhteyteen kannattaa varata hie-
man ylimääräistä aikaa ja tutus-
tua marssipaikkaan lähemmin. 
Nijmegenissä on syyskuun 

1944 Market Garden operaa-
tion kohteina olevista silloista 
juuri se, jonka yli ensimmäise-
nä aamuna marssitaan. Fuldas-
sa katedraali muistuttaa ajasta, 
jolloin kaupunki oli suoraan 
Vatikaanin alainen hallinto-
alue. Arlingtonin US Freedom 
Walk’in yhteydessä kannattaa 
käydä tutustumassa Kansal-
liseen Sotilashautausmaahan 
ja USMC:n muistomerkkiin. 
Belgian Armeijan vuotuinen 
MESA-marssi esittelee talven 
1944–1945 Ardennien taiste-
lun maaston keskikesän kuk-
keudessa. Koti-Suomessa Raat-
teentien Marssi tapahtuu juu-
ri tuon talvisodan merkittävä 
taistelun uralla.

Pieniä historian oppitunte-
ja matkan varrella saa ja mah-
dollisesti ajatusten vaihtoa pai-
kalle osuneiden kanssa. Esitte-
lin kerran Normandian Oma-
harannan tilannetta kiinalai-
selle kielikurssilaiselle ja si-
vulla seurannut nainen kysyi: 
”Olitteko mukana?” ”En to-
dellakaan. Olin alle 6-vuotias, 
lisäksi vihollinen, ainakin tek-
nisesti!”

Liike on lääke. Nos iungat 
ambulare – kävely meitä yh-
distää.

Kirjoittaja opiskeli ja toimi kenttä-
biologina Yhdysvalloissa. Kävely on 
ollut sananmukaisesti hyötyliikun-
taa, josta ”remmi jäi päälle”.

Diekirchin marssin 2. päivän paluuosuudella avautuu selkeä Ardennien 
maisema. Sunnuntaisin ei liikenteestä ole juurikaan haittaa.

Ns. Fuldan aukko on mahdollinen panssariura. Mutta entä sitten, jos on satanut tar-
peeksi ja rinteet ovat liejuiset.  Tukevaa tilustietä taivaltavat tutut ruotsalaiset marssi-
veljet. Kävely meitä yhdistää ja historiamme.

US Freedom Walks (Arlington) tarjoaa mahdollisuuden 
tutustua Washington, D.C:n ympäristöön. Vajaan 60 km 
etelässä, paikassa Triangle, on uusi, hyvin organisoitu 
Merijalkaväen museo. Oppaina oli veteraaneja. Mr. Matt-
hews on mukana taustalla olevassa joukossa. Jutustelu 
oli leppoisaa, kuin veteraanien kesken.

Sagamarssi Norjan St. Olavsledenillä elokuussa 2016 osui samaan 
aikaan Rauli-myrskyn kanssa. Sadeviitan käytännöllisyys näkyy ku-
vassa. Mutta, nämä marssit tehdään sateen sattuessa, sateessa.
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Kansainvälisen harjoitus-
yhteistyön merkitys on 

korostunut puolustusvoimien 
tehtävien edellyttämien val-
miuksien ja kyvyn kehittämi-
sessä. Puolustusyhteistyön sy-
veneminen on vaikuttanut 
myös kansainvälisen harjoitus-
yhteistyön tavoitteisiin, tilan-
nekuvauksiin ja harjoitusten 
laajuuksiin.

Puolustusvoimien osallistu-
minen vuoden 2020 kansain-
väliseen harjoitusyhteistyöhön 
on jatkumoa edellisten vuosien 
pitkäjänteiselle harjoitusosallis-
tumiselle ja pohjautuu osaltaan 
puolustusyhteistyön tiivistämi-
seen. Kehittyvä puolustusyh-
teistyö Ruotsin, Yhdysvalto-
jen ja Naton kanssa vaikuttaa 
myös harjoitusyhteistyön sisäl-
töön. Puolustusvoimien kan-
sainvälisen harjoitusyhteistyön 
painopiste on vaativissa kan-
sainvälissä harjoituksissa sekä 

sotilaallisen avun antamista ja 
vastaanottamista kehittävissä 
harjoituksissa.

Puolustusvoimien tärkeim-
mät kansainväliset harjoitusko-
konaisuudet ensi vuonna ovat 
osa Pohjoismaista sekä Ruotsin 
ja Yhdysvaltojen kanssa teh-
tävää kahden- ja monenvälis-
tä yhteistyötä. Näihin liittyvät 
harjoituskokonaisuudet järjes-
tetään kevään ja alkukesän ai-
kana Ruotsin, Norjan ja Suo-
men alueilla.

Puolustusvoimien vuoden 
2020 suunnitelma sisältää 71 
harjoitustapahtumaa (92 vuon-
na 2019), joiden kustannuk-
set ovat yhteensä noin 7,9 milj. 
euroa (10,8 milj. euroa vuon-
na 2019). EU:n taisteluosas-
to-osallistumiseen liittyvät har-
joituskustannukset, jotka ovat 
noin 0,5 milj. euroa, katetaan 
UM:n sotilaallisen kriisinhal-
linnan määrärahoista.   

Vuonna 2016 käynnistet-
ty pohjoismainen tais-

teluasujärjestelmä Nordic 
Combat Uniform (NCU) 
on edennyt kohti kenttätes-
tausvaihetta. Hanke on osa 
pohjoismaista puolustusyh-
teistyötä (NORDEFCO), ja 
sen tavoitteena on hankkia 
Suomen, Ruotsin, Norjan ja 
Tanskan käyttöön yhteneväi-
nen, tulevaisuuden taistelu-
kentän vaatimuksiin vastaava 
taisteluasu. NCU on ensim-
mäinen pohjoismainen yh-
teishankinta puolustusma-
teriaalialalla. Talvella 2019–
2020 hanke etenee vaihee-
seen, jossa kerätään tietoa eri 
tarjoajien asukokonaisuuksi-
en toimivuudesta kenttäolo-
suhteissa.

Suomessa NCU-taistelu-
asukokonaisuus on tarkoitet-
tu rajatulle määrälle joukkoja, 
eikä sen tarkoitus ole korva-

ta nyt käytössä olevaa M05-
maastoasua. M05 säilyy puo-
lustusvoimien joukkojen pää-
asiallisena taisteluasuna lähi-
tulevaisuudessa. NCU-vaat-
teiden huolto järjestettäisiin 
puolustusvoimien omalla vaa-
tetuskorjaamolla. Pohjoismai-
nen taisteluasu on hankkeena 
edelleen kesken, joten han-
kinnan kotimaisuusastetta ei 
ole mahdollista tässä vaihees-
sa arvioida.

Valtaosa puolustusvoimi-
en käytössä olevista asuista 
hankitaan kotimaasta. Taiste-
luasun uudistamishankkeen 
rinnalla puolustusvoimat ke-
hittää monipuolisesti taisteli-
jan selviytymiskykyä, jota pa-
rannetaan esimerkiksi hank-
kimalla suojanaamareita ja 
kypäriä sekä ottamalla käyt-
töön kotimaiset M17-suoja-
liivit.   

Puolustusministeriö päätti 
puolustusvoimien osallistumi-
sesta kansainväliseen harjoi-
tusyhteistyöhön vuonna 2020

Puolustusvoimien nykyisiä tais-
teluasuja täydentävä yhteis-
pohjoismainen hanke etenee 
testausvaiheeseen

Digitalisaatio ja tekoäly luovat 
mahdollisuuksia mutta myös uhkia

Tiedon määrä ja saatavuus 
vaikuttavat merkittäväs-

ti sodankäyntiin. Tuotamme 
dataa niin valtavia määriä, et-
tei sen käsittely ja analysoin-
ti ole tulevaisuudessa mah-
dollista ilman digitalisaatiota 
ja tekoälyteknologiaa, tote-
si puolustusvoimain komen-
taja, kenraali Timo Kivinen 
puheessaan 231. Valtakun-
nallisen maanpuolustuskurs-
sin avajaisissa Helsingissä 11. 
marraskuuta 2019.

Kenraali Kivisen mukaa 
tiedon analysointikyky kas-
vattaa operaatiotempoa ja 
muuttaa operaatioiden suun-
nittelua ja johtamista.

- Kyse on sodan kuvan ko-
konaisvaltaisesta muutokses-
ta. Tulevaisuudessa digitali-

saatio- ja tekoälyratkaisut in-
tegroidaan osaksi tiedustelu-, 
valvonta-, johtamis- ja maa-
littamisjärjestelmää. Uudet 
tiedustelu- ja valvontasenso-
rit havaitsevat taistelukentän 
kohteet entistä paremmin. 
Tekoäly analysoi keskeytyk-
settä kaiken tiedon ja arvioi 
tehokkaimman, nopeimman 
ja turvallisimman tavan vai-
kuttaa kohteeseen.

Kivinen mainitsee, että 
operaatiotempon ja vaiku-
tuskyvyn lisäksi digitalisaatio 
mahdollistaa puolustusjärjes-
telmän aiempaa paremman 
toiminnallisen hajauttamisen.

- Verkoston eri osat pysty-
vät toimimaan itsenäisesti ja 
tarvittaessa korvaamaan tois-
tensa ominaisuuksia. Siten 

uusista järjestelmistä raken-
netaan entistä taistelunkestä-
vämpiä vastustajan vaikutuk-
selle.

Digitalisaatio ja tekoäly 
tehostavat toimintaa, mutta 
luovat myös mahdollisuuk-
sia järjestelmän väärinkäytöl-
le kansainvälisten sopimusten 
tai etiikan vastaisesti.

- Eettisesti arveluttava ti-
lanne muodostuu, mikäli vas-
tustaja antaa autonomisten, 
tappavaa voimaa käyttävien 
järjestelmien toimia tekoälyn 
päätösten perusteella ilman 
että ihminen osallistuu pää-
töksentekoon. Toisena esi-
merkkinä on kyberympäris-
tössä tapahtuva tiedustelu ja 
vaikuttaminen, johon digita-
lisaatio ja tekoäly luovat ai-

van uusia mahdollisuuksia ja 
uhkia.

Kenraali kivisen mukaan 
kansallinen varautuminen, vi-
ranomaisten välinen yhteistyö 
ja Suomen kokonaisturvalli-
suuden malli ovat ajankohtai-
sempia kuin koskaan.

- Olette tänään kuulleet 
tulevaisuudennäkymiä kyber-
turvallisuudesta ja digitalisaa-
tiosta. Ilmiöinä ne liittyvät 
toisiinsa, sillä digitalisaation 
kehitys mahdollistaa aiempaa 
laaja-alaisemman kyberso-
dankäynnin. Niihin liittyvät 
turvallisuusuhkat ovat vai-
keasti ennustettavissa, varoi-
tusajoiltaan lyhyitä ja seuran-
naisvaikutuksiltaan arvaamat-
tomia.   
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Yleisesikuntakomentaja sekä 
sotatieteiden tohtori Ove En-
qvist tunnetaan ahkerana his-
torioitsijana, jolta yleensä il-
mestyy kirja vuosittain. Tämä 
syksykään ei tuottanut petty-
mystä vaan aiheena on nyt rau-
tatietykistömme alaotsikkona; 
”Unohdettu osa rannikkopuo-
lustusta”. Unohtamisen lisäk-
si nämä menneisyyden sotako-
neet sekoitetaan usein toiseen 
muinaismuistoon eli panssari-
juniin. Kyseessä on kuitenkin 
ihan eri väline: rautatievaunun 
päälle asetettu tai erikoisraken-
teisessa vaunussa oleva kauas-
kantoinen järeä tykki tarvitta-
vine johtamis- sekä huoltovau-
nuineen.

Rautatietykkiemme histo-
ria alkaa jo 1920-luvulta, jol-
loin koottiin kaksitykkinen 152 
mm:n Canet-patteri. Se osallis-
tui talvisotaan tukien maarinta-
man taisteluja Laatokan Karja-
lassa. Jatkosodassa saatiin Han-
koniemeltä sekä Karjalan kan-
nakselta sotasaaliiksi 305 mm:n 
ja 180 mm:n rautatietykke-
jä yksi patteri molempia. Tosin 
varsinkin isommat tykit vaati-
vat oloissamme hyvin mittavan 
kunnostustyön ennen kuin ne 
voitiin lähettää tositoimiin.

Rautatietykistö on esitelty 
aloittaen 1800-luvulta asetyy-
pin eri kehitysvaiheiden ulko-
maisilla esimerkeillä. Omat eri 
tykkimallimme on selostettu 
monipuolisesti kuvin ja kaavio-
piirroksin. Myös patterin orga-
nisaatio on suppeasti kerrottu. 
Eri pattereiden sotatiet on ku-

vattu tarkasti. Mukaan mahtuu 
myös valokuvia sekä piirroksia 
asemasodan ajalta. Nämä tykit 
ampuivat harvoin, joten aika 
on välillä tullut pitkäksi. On-
pa mukana kuvaus sieniretkes-
tä, johon mentiin höytyveturil-
la sen kuljettamiseen perehty-
neen lotan kuskaamana. Tar-
vittavia pätevyyskirjoja ei liene 
kuitenkaan ollut!

Kirjaan sisältyy ilmailuhis-
torioitsija Karl-Fredrik Geus-
tin kirjoittama luku tsaarien 
kesäpaikkaan Pietarhoviin si-
joitetusta suomalaisvoimin 
miehitetystä tähystyspaikasta. 
Aihe oli marraskuussa näky-
västi esillä Helsingin Sanomis-
sa. Tähystysasema Pietarho-
vin katedraalissa oli 80 metrin 
korkeudella merenpinnasta ja 
tarjosi erinomaisen näkymän 
Kronstadtin sotasatamaan. On 
vaikea kuitenkin uskoa aseman 
päätarkoitukseksi nostettuun 
tulenjohtamiseen Kronstadtin 
saarelle.  Tähystysetäisyys oli 
pienimmilläänkin 12,5 km. 
Maalit paikannettiin tähän ai-
kaan leikkaamalla, joka edel-
lytti toista tulenjohtopaikkaa 
Suomen rannikolla. Tähystystä 
suoritettiin kuitenkin menes-
tyksellä kahden avovesikauden 
aikana vuosina 1942–43. Suo-
malaisilla oli onneakin matkas-
sa! He poistuivat vähän ennen 
venäläisten hyökkäystä tammi-
kuussa 1944, jolloin alue pa-
lautui Neuvostoliiton haltuun.

Kuvitus on runsasta ja taitto 
väljää. Aikaisemmin julkaise-
mattomia kuvia on paljon, sil-
lä rautatietykit ovat selvästi ai-
kanaan suorastaan houkutelleet 
kuvaajia. Arkistoista löytyy tu-
sinoittain SA-kuvia. Pelkästään 
niihin ei ole kuitenkaan tyy-
dytty, vaan kirjasta löytyy myös 
yksityisarkistoista peräisin ole-
via kuvia. 

Mitä kirjasta odottaisi vielä 
löytävänsä? Jonkinlainen arvio 
sotasaalistykkien suuritöisen 
kunnostustyön mielekkyydestä 
puuttuu. Täsmällistä vastausta 

ei tietenkään voida esittää. Nyt-
hän tehokkaimmat 305 mm:n 
tykit jäivät vielä toimettomina 
Hankoniemelle, kun rautatie-
viranomaiset eivät sallineet nii-
den siirtoa rintamalle. Syyksi 
sanottiin siltojen kestävyys. Tä-
mä ei enää ollut ongelma, kun 
tykit piti aseiden vaiettua Val-
vontakomission määräyksestä 
luovuttaa pikaisesti Neuvosto-
liitolle.

Kesä-heinäkuun torjunta-
taisteluihin rautatietykit osal-
listuivat Kannaksella, mutta 
niiden merkitystä ei myöskään 
enempää analysoida. Ammun-
nat tapahtuivat useimmiten il-
man tulenjohtoa häirintäluon-
teisina kartta-ammuntoina. 
Maa-ammunta oli jatkosodas-
sa rautatietykistön kakkosteh-
tävänä, johon ei etukäteen ole 
riittävästi valmistauduttu. Isot 
järkälemäiset tykit olivat toi-
saalta hyvin haavoittuvia. Nä-
kyvämpi ammunta olisi ehkä 
houkutellut lentokoneet patte-
rin kimppuun.

Sodan jälkeen ei varoja riit-
tänyt puolustusvälinehankin-
noille. Niinpä rautatiepatterei-
den tarina ei vielä päättynyt. 
Maahamme jäänyt Canet-pat-
teri oli jonkinlaisessa valmiu-
dessa, ja rakennettiinpa vielä 
uusikin patteri kunnostetuis-
ta 130 mm tykeistä. Se sijoi-
tettiin Hangon Tulliniemeen. 
Moottoroidut rannikkopatte-
rit korvasivat nämä menneisyy-
den muistomerkit 1960-luvun 
kuluessa.

Kirjan lähdeaineisto on har-
vinaisen monipuolinen. Ove 
Enqvist on voinut hyödyntää 
vuosikymmenien aikana te-
kemäänsä tutkimustyötä, sillä 
mukana on kauan sitten edes-
menneiden henkilöiden haas-
tatteluja. Julkaisu täyttääkin 
kiitettävästi tähänastisen ran-
nikkopuolustuksen tutkimus-
aukon. Tykkimiehille teos on 
yhtä suositeltava, koska enin 
osa taistelutoiminnasta tapah-
tui maamaaleihin. 

Arto Ojanen
Kirjan hinta on 38 euroa ja sitä 
on saatavissa mm. suoraan kirjan 
kustantajalta: 0400-738 2716, 
www.kustantajalaaksonen.fi 

Rautatietykistö Suomessa – 
Unohdettu osa rannikkopuolustusta

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

RAKETINHEITTIMET 
JA RAKETIT

Saab ja Boeing ovat tes-
tanneet GLSDB-ammusta 
Norjassa syyskuussa 2019. 
Ammunnan maali oli 130 km 
etäisyydellä merellä. Itse ase 
oli sijoitettu 20 jalan konttiin. 
GLSDB käyttää vanhaa 
M26-raketin runkoa ja siihen 
asennettua pommia sekä 
ohjausmoduulia. Ampuma-
alustana voidaan käyttää 
esimerkiksi M142 HIMARS- 
tai M270 MLRS-raketinhei-
tintä tai konttia. Ratkaisulla 
saavutetaan suuri tarkkuus 
pitkällä ampumaetäisyydellä. 
(https://www.defenseworld.
net/news/25662/Saab__Bo-
eing_Test_Small_Diameter_
Bomb_as_Long_range_Artil-
lery_Projectile)

Helmikuussa 2019 Puola 
tilasi M142 HIMARS -raketin-
heittimiä 365M€:lla. Hankinta 
käsittää 18 taisteluheitintä 
ja kaksi koulutusheitintä, 
komento- ja muita ajoneu-
voja, logistiikkaa, koulutusta 
ja teknistä tukea. Hankinta 
sisältää ohjautuvia raketteja 
sekä pitkän kantaman oh-
juksia. Vuoden 2022 jälkeen 
saatetaan toteuttaa huomat-
tava lisähankinta.  (Military 
Technology 9/2019)

LENNOKKIEN TORJUNTA

Venäjällä on kehitetty 
lennokkientorjuntalennokki 
drone-tyyppisten lennokkien 
torjuntaan. Se lennätetään 
kohdelennokin lähelle, suun-
nataan sitä kohti ja lennättäjä 
laukaisee Vepr-12 haulikon, 
jossa on 10 patruunan lipas. 
Lennokilla on 40 minuutin len-
toaika. (https://top-10-drones.
com/russian-drone-shotgun-
fabulous/, https://www.
engadget.com/2019/04/01/
russian-shotgun-packing-
drone)

Toinen Venäjällä kehitetty 
drone-torjuntalennokki on 
Karnivora, joka lennätetään 
kohdelennokin yläpuolelle. 
Sen jälkeen lennättäjä lau-
kaisee verkon, joka putoaa 
kohdelennokin päälle ja 
aiheuttaa sen putoamisen. 
Karnivoran lentoajaksi väite-
tään 15 h.  https://www.mitre.
org/sites/default/fi les/
publications/pr-19-1004-
russian-military-thought-
concepts-elements.pdf
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Eversti Bror Kraemer kehitti tykistötiedustelua
Jukka Kyösti
Tykistökomentaja 
eversti Bror Kraemer
Minerva, 2019
311 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Suomalaista tykistöä arvoste-
taan niin koti- kuin ulkomail-
lakin, taistelihan aselaji ansiok-
kaasti viime sodissamme. Soti-
en jälkeenkin tykistöä on kehi-
tetty määrätietoisesti niin, että 
maamme on yhä kenttätykis-
tön suurvalta. Määrätietoises-
sa kehittämistyössä ovat olleet 
mukana monet henkilöt. Siksi 
onkin kummallista, että yleen-
sä nostetaan esiin aina vain yksi 
ja ainoa henkilö: tykistönken-
raali V. P. Nenonen. Nenosen 
merkitystä ja auktoriteettia ei 
tietenkään voi kiistää – hän oli 
nero – mutta kukaan ei voi luo-
da menestyvää aselajia yksin, 
vaan työssä on tarvittu useiden 
henkilöiden panosta.
 Tykistön osalta nämä muut 
henkilöt ovat valitettavasti 
jääneet lähes täysin Nenosen 
varjoon. Nyt tilanne on kui-
tenkin korjaantunut sen ver-
ran, että eversti Bror Krae-
merista (1900–1990) on il-
mestynyt Jukka Kyöstin kir-
joittama elämäkerta Tykistö-
komentaja eversti Bror Krae-
mer.

Elämäkerta on rakenteel-
taan melko perinteinen ja al-
kaa Kraemerin lapsuuden ja 
nuoruuden kuvailusta. Krae-
mer syntyi vuonna 1900 kes-
kelle ensimmäistä sortokautta 
virkamiessukuun, jonka aate-
lisessa von Kraemer -haarassa 
oli useita korkeita upseerei-

ta kuten amiraali Oscar von 
Kraemer ja ”Mantsurian kau-
hu” eversti Carl-Gustav von 
Kraemer. Bror Kraemer oli 
kuitenkin suvun aatelitonta 
haaraa. Vallankumousvuon-
na 1917 isänmaallinen nuo-
rukainen liittyi Vaasan suo-
jeluskuntaan ja tammikuussa 
1918 tie vei Vöyrin sotakou-
luun. Vapaussodassa Kraemer 
ehti Oulun valtaukseen, Sa-
takunnan rintamalle – muun 
muassa Suodeniemen taiste-
luun – ja Viipurin valtauk-
seen.

Opettajana 
eversti

Nenonen
Tätä taustaa vasten ei siis 

ole mikään ihme, että Krae-
mer hakeutui tammikuussa 
1919 alkaneelle ensimmäi-
selle kadettikurssille. Kadet-
tikurssi sujui Kraemerin osal-
ta varsin hyvin – hänet ylen-
nettiin kadettikersantiksi ja 
hän valmistui kurssinsa vii-
denneksi parhaana oppilaa-
na. Valmistumisen jälkeen 
alkoi Kraemerin tykistöura, 
kun hänet komennettiin Jää-
käritykistörykmenttiin nuo-
remmaksi upseeriksi. Samal-
la jatkui koulutus muun mu-
assa tykistöupseerien ampu-
makoulussa, jossa opettajana 
toimi tuolloinen eversti Ne-
nonen. Kurssin ehkä suurin 
merkitys Kraemerille oli siinä, 
että hän tutustui siellä Paavo 
Talvelaan ja heistä tuli elin-
ikäiset ystävät.

Kraemer osoitti ilmeises-
ti jo varhain olevansa varsin 

kyvykäs upseeri, sillä vuon-
na 1922 hänet komennettiin 
Saint-Cyrin maineikkaaseen 
sotakouluun Ranskaan maa-
sotakoulun kurssille ja seuraa-
vana vuonna Belgian sotakor-
keakouluun, josta Kraemer 
valmistui vuonna 1926. Kra-
emer sai siis monipuolisen ja 
korkeatasoisen upseerikoulu-
tuksen. Ei olekaan ihme, et-
tä hän siirtyi jo vuonna 1927 
yleisesikuntaan ulkomaiden 
ja järjestelytoimistoon. Kra-
emerin vaiheista yleisesikun-
nassa olisi voinut lukea enem-
mänkin, nyt siihen luodaan 
vain kovin lyhyt katsaus. Ty-
kistöön Kraemer palasi vuon-
na 1933, kun hänestä tuli 
patteriston komentaja Kent-
tätykistörykmentti 2:een. 
Kaiken aikaa Kraemer osallis-
tui puolustuslaitoksen kehit-
tämistyöhön myös kirjoitta-
malla artikkeleita Suomen So-
tilasaikaukauslehteen.

Suurin osa kirjasta kertoo, 
kuten odottaa saattaa, Kra-
emerin sodanaikaisesta toi-
minnasta. Talvisotaan Krae-
mer lähti Seinäjoelta, jossa oli 
toiminut sotilaspiirin päällik-
könä vuodesta 1938 alkaen. 
Kraemerista tuli Kenttätykis-
törykmentti 8:n komentaja 
eli hänen joukkonsa taisteli-
vat Vuoksen rannalla Kivinie-
messä. Mainittakoon, että yk-
si KTR 8:n patteristoista oli 
maineikas Aallon patteristo. 
Niin kuin Kyösti muistuttaa, 
oli suomalaisten tykistöka-
lusto talvisodassa sangen van-
haa ja kirjavaa. Kraemerinkin 
rykmentissä toimittiin van-
hoilla venäläisillä tykkimal-
leilla (76 K/02 -kanuunoil-
la ja 122 H/10 -haupitseilla), 
joiden kantama oli huomatta-
vasti lyhyempi kuin puna-ar-
meijan käytössä olleiden uu-
dempien tykkien.

Aivan talvisodan loppu-
puolella Kraemerista tuli I ar-
meijakunnan tykistökomen-

taja. Kyseessä oli merkittävä 
ylennys. Armeijakunnan hie-
rarkiassa tykistökomentajaa 
pidettiin heti armeijakunnan 
komentajaa seuraavana. Tal-
visota oli kuitenkin Kraeme-
rille pettymys, sillä hän koki, 
että ei ollut voinut käyttää ty-
kistöä täysipainoisesti jalkavä-
en taistelun tukemiseen niin 
kuin olisi pitänyt. Tämä joh-
tui Kraemerin mukaan ampu-
matarvikkeiden vähäisyydestä 
– hän saikin kerran moitteet 
liian runsaasta ammuntatar-
vikkeiden käytöstä – viesti-
kaluston puutteellisuudesta 
ja tykistötiedustelun tehotto-
muudesta.

Tuuloksessa
massiivinen

tulivalmistelu
Talvisodan opetukset sai-

vat Kraemerin kehittämään 
tykistötiedustelua, joka sitten 
jatkosodassa osoitti merkityk-
sensä. Kesäkuun lopussa 1941 
Kraemerista tuli ystävänsä 
kenraalimajuri Paavo Talvelan 
komentaman VI armeijakun-
nan tykistökomentaja. Kra-
emerin tykistössä oli hieman 
yli 5000 miestä ja 132 tykkiä. 
Kraemer otti tehtävänsä am-
mattimiehen ottein. Se näkyi 
jo siinä, että tykistötoimisto 
laajennettiin tykistöosastoksi 
ja sinne perustettiin tieduste-
luvalokuvaustoimisto, jollais-
ta ei muissa armeijakunnissa 
vielä ollut.

Tehokkaan tiedustelun tu-
lokset nähtiin jo heinäkuussa 
1941 Korpiselässä, kun Kra-
emerin tykistö pystyi lyhyel-
lä valmistautumisajalla tuke-
maan Talvelan hyökkäystä. 
Korpiselkä vallattiinkin no-
peasti, ja Kraemer sai kiitos-
ta Talvelta, joka totesi Kor-
piselän tykistötoiminnan ole-
van loistava näyttö Suomen 
kenttätykistön iskuvoimasta 
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ja tarkkuudesta. Kraemerin 
sotilasuran tähtihetkeksi nos-
tetaan kuitenkin Tuulosjoen 
läpimurto – ja sitä se varmas-
ti olikin. Tuuloksessa tulival-
mistelu oli todella massiivi-
nen, siihen osallistui viisitois-
ta patteristoa ja yksi järeä pat-
teri. Vauhti suomalaisilla oli 
niin kova, että saksalainen 
tykistörykmentti 234 ei tah-
tonut pysyä perässä. Tuulos-
joella sattui myös Kraemerin 
sotilasuran ehkä kovin paik-
ka, kun patteriston komenta-
ja, majuri Jouko Nousiainen 
kaatui. Nousiainen oli Krae-
merin läheinen työtoveri.

Sodan 
ankara 

todellisuus
Syksyllä 1941 Kraemer 

pääsi opastamaan rintamalla 
vieraillutta Ruotsin perintö-
prinssi Gustaf Adolfi a, ny-
kyisen kuninkaan isää, joka 
sai Syvärillä tilaisuuden joh-
taa tultakin. Taisteluiden tau-
ottua ja asemasodan alettua 
Kraemer keskittyi tykistötie-
dustelun kehittämiseen, eri-
tyisesti tiedusteluvalokuvauk-
sen kehittämiseen. Tästä hän 
sai Nenosen kiitokset, mutta 
mitenkään ongelmaton Kra-
emerin ja Nenosen välinen 
suhde ei ollut. Kyösti kirjoit-
taa, miten Kraemer ei välittä-
nyt topografi sen osaston mää-
räyksistä vaan teetti karttoja 
mittakaavassa 1:10 000, kun 
ohjeiden mukaan kartoissa 
olisi pitänyt käyttää suhdetta 
1:20 000. Tästä hän sai moit-
teet myös Nenoselta. Asema-
sodan aikana Kraemer teki 
myös opintomatkan Saksaan.

Sodan ankara todelli-
suus iski vasten Kraemerin-
kin kasvoja kesäkuussa 1944 
Neuvostoliiton käynnistettyä 
suurhyökkäyksensä Syväril-
läkin. Vetäytyminen oli san-
gen vauhdikasta, ja välillä ty-
kistöjoukot joutuivat lähitais-
teluun vihollisen jalkaväen 
kanssa. Kyösti tuo esiin, että 
Kraemer sai osakseen moittei-
ta siitä, ettei tykistö tukenut 

vetäytyvää jalkaväkeä tarpeek-
si viivytystaisteluissa. Mutta 
kuten Kyösti toteaa, Kraemer 
ei ollut vahvimmalla osaamis-
alueellaan viivytyssodankäyn-
nissä. Pitää muistaa myös, et-
tä tykkien kantama oli lyhyt 
ja viestiyhteydet heikot.

Sodan päätyttyä Kraeme-
rista tuli Kenttätykistöryk-
mentti 3:n (sittemmin Kar-
jalan Tykistörykmentti) ko-
mentaja Lappeenrantaan. Ai-
ka oli hankalaa ja kaikesta oli 
puutetta, mutta Kraemer oli 
ilmeisen tarmokas komenta-
ja. Joukko-osaston komen-
tamisen lisäksi hän jatkoi ty-
kistön kehittämistä keskitty-
en muun muassa maatähys-
tyksen kehittämiseen. Tykis-
tön tarkastajaa Kraemerista ei 
kuitenkaan tullut, vaikka ha-
luja olisi varmaan ollut. Kra-
emer erosi palveluksesta loka-
kuussa 1951. Esimiehiltään 
Kraemer sai hyvät arvostelut, 
mutta syystä tai toisesta hä-
nestä ei koskaan tullut kos-
kaan kenraalia, mitä voi pitää 
pienoisena ihmeenä – olihan 
Kraemer harvinaisen korkeas-
ti koulutettu upseeri.

Tykistömies 
loppuun
saakka

Reserviin siirryttyään Kra-
emer teki vielä pitkän uran 
yritysmaailmassa, mutta ty-
kistömies hän oli loppuun 
saakka. Hän kirjoitti esimer-
kiksi Sotilasaikakauslehteen 
tykistöllisistä asioista vie-
lä 1980-luvun alussa. Vie-
lä enemmän tykistön tärkey-
destä Kraemerille kertoo kui-
tenkin se, miten hän koros-
ti 1980-luvun lopussa tykis-
tön tarkastajana toimineel-
le eversti Reijo Kuusistolle, 
että tykistön tarkastajan tuli-
si olla kenraali, joka pitkäjän-
teisesti johtaa aselajiaan. Us-
kon, että me kaikki tykkimie-
het jaamme tämän Kraemerin 
näkemyksen.  

Vaikka kirjassa keskity-
tään luonnollisesti pääasiassa 
Kraemerin sotilasuraan, mu-

kaan mahtuu myös välähdyk-
siä hänen yksityiselämästään. 
Myös Kraemerin urheilutaus-
ta tuodaan esiin – hänhän oli 
aikanaan Suomen menestyk-
sekkäimpiä korkeushyppääjiä 
edustaen maatamme Pariisin 
olympialaisissa vuonna 1924. 
Tällainen syventää kuvaa kä-
siteltävästä henkilöstä, ja mie-
lestäni mitä enemmän käsi-
teltävän ihmisen ”nahkoihin” 
mennään, sen parempi.

Mainittakoon vielä, että 
Kyösti nostaa lyhyesti esiin 
myös Kraemerin nuorem-
mat veljet, jotka hekin oli-
vat everstejä ja tykkimiehiä. 
Keskimmäi nen veljeksistä, 
Holger Kraemer, toimi jat-
kosodassa muun muassa pat-
teriston komentajana ja 21. 
prikaatin tykistökomentaja-
na. Nuorin veljeksistä Nils 
Kraemer teki sen sijaan var-
sinaisen uransa Päämajan ja 
Pääesikunnan aseosastoilla, 
ei niinkään joukko-osastois-
sa. Holger Kraemeria Kyösti 
luonnehtii ”sotilaallisen ko-
van rintamakomentajan pe-
rikuvaksi” ja Nils Kraemeria 
tiedemiestyypiksi. Bror Krae-
mer oli Kyöstin luonnehdin-
nan mukaan siitä välistä.

Suuria asiavirheitä tekstis-
sä ei ole havaittavissa. Se tosin 
hieman häiritsee, että Kyös-
ti kirjoittaa Kraemerin tais-
telleen sisällissodassa. Vuoden 
1918 sota ei varmastikaan ol-
lut suojeluskuntalaiselle ja 
Vöyrin kaartilaiselle sisällis-
sotaa vaan vapaussota. Kirjas-
sa olevassa Kraemerin kunnia-
merkkiluettelossa lukee niin 
ikään Sisällissodan muistomi-
tali soljen kera. Sellaista kun-
niamerkkiä Suomessa ei ikinä 
ole ollut, Vapaussodan muis-
tomitali kylläkin. Kyösti siis 
sortuu anakronismiin. Pitäisi 
muistaa, että tehtäessä histo-
riallista tutkimusta tutkittavaa 
asiaa ei pitäisi katsoa nykyajan 
näkökulmasta vaan tulisi aset-
tua tutkittavan asemaan.

Ehkä suurin puute kirjassa 
on karttojen puute. Mielestä-
ni kartat ovat olennainen osa 
sotahistoriallisia kirjoja, sillä 
niiden avulla lukija voi helpos-

ti seurata tapahtumien kulkua. 
Nyt karttoja ei kuitenkaan 
syystä tai toisesta ole käytet-
ty. Pienen moitteen voi antaa 
myös lähdeluettelosta. Lähde-
luettelo on sinänsä monipuoli-
nen ja palvelee varmasti hyvin 
niitä, jotka haluavat perehtyä 
aiheeseen tarkemmin. Luette-
lo on kuitenkin hieman seka-
vasti laadittu, ja jotkut lähteis-
tä ovat toisissa ryhmissä kuin 
mihin kuuluisivat. Aina ei käy 
myöskään selkeästi ilmi, missä 
jokin arkistolähteistä sijaitsee.

Kuvitusta 
Kraemerin 

kokoelmista
Erityisen kiitoksen Kyöstil-

le voi sen sijaan antaa kirjaan 
sisällytetyistä pienoisbiografi -
oista, joissa hän esittelee Kra-
emerin läheisimpiä työtoverei-
ta ja ystäviä kuten esimerkiksi 
VI:n armeijakunnan tieduste-
luvalokuvaustoimiston pääl-
likön Lauri Laaksovirran, 
patteriston komentaja Jouko 
Nousiaisen ja useat muut. Täl-
laiset pienoiselämäkerrat anta-
vat lukijalle mielenkiintoista 
lisätietoa. Myös kirjan kuvitus 
on mielenkiintoinen ja peräi-
sin pääosin Kraemerin omasta 
kokoelmasta.

Kaiken kaikkiaan Kyös-
tin kirjoittamaa kirjaa eversti 
Kraemerista voi pitää ansiok-
kaana ja jopa poikkeuksellise-
na. Tähän asti sotahistorialli-
sissa biografi oissa on keskityt-
ty lähinnä jalkaväkimiesten 
elämäkertoihin. Muut aselajit 
ja etenkin niiden komentajat 
ovat jääneet enemmän tai vä-
hemmän varjoon, vaikka me-
nestyksekkään sodankäynnin 
edellytys on, että kaikki ase-
lajit toimivat saumattomas-
ti yhdessä. Toivottavasti vas-
taisuudessakin saamme lukea 
enemmän tykkimiesten elä-
mäkertoja ja syventää näin 
kuvaamme maamme sota-
vuosista. Samalla merkittävän 
aselajin toimijat tulisivat tu-
tummiksi.

Tuomas Rantala
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Suomen sodan 1808 tykkimiesten ryhmä esiintyi Kinnalan 
Koukulla Vammalan Seudun Tykistökillan 55-vuotisjuhlassa 
9. marraskuuta. Tykkimiesten varustus on Hänen Majes-
teettinsa Kustaa IV Adolfi n sotakolleegion vuonna 1794 
antamien määräysten mukainen. Kuva: Sirkka Ojala.


