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raavalla viikolla lähetin oman kannatus-
jäsenanomukseni yhdistykselle ja mak-
soin myös pienen tukirahan Sotiemme 
veteraaneille. Rahaa kerätään tällä kertaa 
veteraanien kotiavustajatoimintaan. Toi-
minnalla helpotetaan veteraanien yksi-
näisyyttä, esimerkiksi kahviseuran tai ul-
koilun muodossa. 

Kaikki me tiedämme, että sotiemme 
veteraanien määrä vähenee joka päivä, 
sillä veteraanien keski-ikä on jo 94 vuot-
ta. Kunniakansalaisiamme oli joukos-
samme vuoden 2020 alussa vielä 8000, 
heistä sotainvalideja on 1100. Veteraa-
nien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä 
on noin 17000. Veteraaniperinnetyö 
on murroksessa ja perinteen säilyttämi-
nen onkin jo siirtynyt nuorempiin kä-
siin. Tämän lehden artikkelissa Perin-
netyö uudistuu – Tule mukaan FT Erkki 
Wuolijoki tuo esiin uusia raikkaita nä-
kökulmia veteraani- ja maanpuolustus-
perinteemme säilyttämiseksi. Keskeises-
sä roolissa Wuolijoen mukaan onkin toi-
minnallisuus ja historian elävöittäminen 
eri muodoissaan. Uskon, että näin myös 
nuoret ottavat vastaan veteraanien vies-
tikapulan.

Tykistöaselajin omista perinteistä tu-
lee myös huolehtia ja ympäri Suomea si-
jaitsevat tykistömuistomerkkimme on 
pidettävä arvoisessaan kunnossa. Muis-
tomerkkien kunnostusprojekteissa pitäi-
si olla mukana myös nuorempaa ikäpol-
vea, jotta työmenetelmät ja osaaminen 
siirtyvät eteenpäin ja muistomerkeistä 
huolehditaan myös meidän jälkeemme. 
Olli Kröger kertookin seikkaperäisesti 
tarinassaan Pääportin tykki, miten Mik-
kelin Seudun Kenttätykistökillan kil-
talaiset antoivat ”uuden elämän” Utin 
jääkärirykmentin pääporttia vartioivalle 
76K02-tykille.

Uusia tuulia Museo Militariassa
Syyskuun alussa Museo Militarian ve-
tovastuu vaihtui, kun museonjohtajana 
vuoden 2017 alusta toiminut FT Miia-
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O tsikko on lainaus muusikko ja lau-
luntekijä Lauri Tähkän kauniista 
kappaleesta. Tämä rakas ja turval-

linen kotimaamme on edelleen puolusta-
misen arvoinen maa ja paras paikka meille 
suomalaisille, kuten edesmennyt sotiem-
me veteraani ja Mannerheim-ristin rita-
ri, jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth jo 
kauan sitten viisaasti totesi. 

Vallitseva poikkeustilanne ei ole vai-
kuttanut puolustuskykyymme. Puolus-
tusvoimat on hienosti sopeuttanut toi-
mintansa uuteen malliin, ja kesäkuussa 
kotiutuneiden varusmiesten loppukyse-
lyn tulos oli kaikkien aikojen paras ke-
vään poikkeusjärjestelyistä huolimatta. 
Syyskuussa Maavoimien toiminta näkyi 
ja kuului ympäri Suomea kaikkiaan kuu-
den paikallispuolustusharjoituksen olles-
sa samanaikaisesti käynnissä usean maa-
kunnan alueella. Näissä harjoituksissa 
myös reserviläiset saivat rautaista kertaus-
ta omaan puolustusosaamiseensa. Harjoi-
tuksiin osallistui yhteensä noin 4400 Puo-
lustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa, 
varusmiestä, reserviläistä ja muiden viran-
omaisten edustajaa. Päijät-Häme20-pai-
kallispuolustusharjoituksessa oli mukana 
myös neljä K9-panssarihaupitsia Panssa-
riprikaatista.

Ota vastaan 
veteraanien viestikapula 
Syyskuun alussa pääsin ensimmäisen ker-
ran tutustumaan vuonna 1961 perustetun 
Tampereen Sotaveteraanien Huoltoyhdis-
tys ry:n toimintaan vuosikokouksen mer-
keissä. Vuoden 2020 alussa yhdistyksessä 
oli jäseniä kaikkiaan 621, joista rintama-
tunnus on 219 jäsenellä. Tunnelma koko-
uksessa oli lämminhenkinen ja muun mu-
assa syysretkeä sekä loppuvuoden toimin-
taa suunniteltiin innokkaasti. Lisäksi yh-
distyksen puheenjohtajan nuija siirtyi uu-
siin vähän nuorempiin käsiin. Pieni huoli 
oli kuitenkin varojen riittävyydestä, kun 
vallitsevan tilanteen vuoksi kevään varus-
mieskeräyksiä ei ole voitu järjestää. Seu-

Leena Tiili siirtyi Helsingin yliopistomu-
seon johtajaksi. Nyt museon ohjaimia pi-
telee vt. johtajaksi siirtynyt FM Samuel 
Fabrin. Kiitos Miia-Leenalle kuluneis-
ta vuosista ja onnea molemmille uusiin 
haasteisiin.

Olen jo pitkään ollut huolissani Mili-
tarian ulkonäyttelyalueen arvokkaista pe-
rinnetykeistä, jotka ovat sääolosuhteiden 
armoilla vuoden jokaisena päivänä. Nyt 
tunnelin päässä on jo vähän valoa, kun 
museon ulkonäyttelyalueen esineiden hoi-
tosuunnitelma valmistuu vuoden lopulla. 
Tästä kerrotaankin lisää lehden seuraavas-
sa numerossa.

Hyvää ja turvallista syksyä kaikille!

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
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ARTO OJANEN

Korona-aika Kainuun prikaatissa

Korona-virus on sekoittanut useimmat 
työpaikat sekä vaikuttanut lähes kaikki-
en elämään. Sotaväelle kulkutaudit ovat 
melkein kirjaimellinen kuolemanvaara ai-
nakin kriisioloissa. Menneinä vuosisatoi-
na taudit kaatoivat sotilaita monin verroin 
enemmän kuin taistelutappiot. Vanhem-
mat lukijat muistavat vuosikymmenten 
takaiset uutiskuvat, jotka esittivät urhei-
luhalleihin perustettujen tilapaissairaaloi-
den sänkyrivejä. Onpa joskus eristettyjä 
varusmiehiä majoitettu myös lähiseudun 
maataloihin.

Nykyisin toimitaan toisin. Puolustus-
voimille määrätyt tehtävät on hoidettava 
kaikkina aikoina. Keväällä näkyivät medi-
oissa Uudenmaan maakunnan liikenne-
rajoituksia poliisin apuna valvovat nuo-
ret sotilaat. Nyt syksyllä on voitu aloittaa 
uudelleen muutamaksi kuukaudeksi pe-
ruutetut kertausharjoitukset sekä MPK:n 
kurssit. Varusmiehistä yksi iso erä on eh-
tinyt jo päättääkin palveluksensa ja toisen 
syyskuussa kotiutuvan erän palvelus on 
lehden ilmestyessä ehtinyt viimeisiin päi-
viinsä.

Maavoimilla on varusmiesten koulu-
tuksen lisäksi myös valmiustehtäviä, joi-
den hoitamisesta poikkeusaikana ei ole 
tietoja annettu. Varuskuntien arki on kui-
tenkin pyörinyt ulkopuolisilta sulkeutu-
neiden porttien takana. Osin muuttunee-
na osin ennallaan. Kuinka sitten varus-
miesten koulutuksessa käytännössä toimi-
taan, siitä kertoi Tulikomentoja-lehdelle 
Kainuun prikaatin henkilökunta sähkö-
postitse:

Tulikomentoja: Korona-ajan varus-
miehet ovat osin jo kotiutuneet ja lisää ko-
tiutuu kohta. Onko heidän osaltaan jou-
duttu tinkimään koulutus- ja suoritusky-
kytavoitteista?

Kainuun prikaatin koulutusosaston 
apulaispäällikkö majuri Risto Heikki-
nen: Koulutus- ja suorituskykytavoitteista 
saamamme palautekyselyt olivat kaikkien 
aikojen parhaat niin meillä kuin valtakun-
nallisestikin.

Tulikomentoja: Puolustusvoimat on 
tiedottanut aluksi 2+2+2 sekä myöhem-
min 4+2-periaatteesta. Voitteko selostaa 
tätä tarkemmin? Saman koulutuksen saa-

vat varusmiehet oletettavasti palvelevat 
yhdessä? Varmasti teettänyt paljon lisätyö-
tä suunnittelussa ja toteutuksessa?

Majuri Risto Heikkinen: Suunnitte-
lutyötä on tehty paljon. Perusyksikkö on 
kokonaisuus, jonka sisällä koulutus tapah-
tuu eikä yksiköiden välisiä rajoja rikota. 
Yksikön sisällä joukkueet toimivat omas-
sa kokoonpanossa. Poikkeuksellinen kou-
lutus aloitettiin 1+1+1-rytmillä (viikko 
koulutusta varuskunnassa, viikko maas-
toharjoitusta, viikko vapaata muusta pal-
veluksesta), josta siirryttiin pääosin kai-
kissa joukoissa 2+2+2-rytmiin. Kainuun 
prikaatissa jälkimmäistä mallia on jatket-
tu myös heinäkuussa palveluksensa aloitta-
neiden kanssa.

 Tulikomentoja: Varusmiehet ovat siis 
palveluksessa neljä viikkoa putkeen. Mi-
tä tapahtuu viikonlopun aikana? Onko se 
heillä vapaata vai jatkuuko koulutus lau-
antain ja sunnuntain aikana? Joutuuko osa 
kouluttajistakin järjestämään perhe-elä-
mänsä sekä vapaa-aikansa osittain uusiksi?

Majuri Risto Heikkinen: Lauantai ja 
sunnuntai ovat normaaleja koulutuspäi-

Palveluksen aloittamispäivänä 6. heinäkuuta alokkaita odotti ensimmäisenä tiedustelu terveydentilasta. Vastassa oli Kajaanin varuskunnan ter-
veysaseman henkilöstöä, jotka poimivat joukosta ylähengitystieoireista maininneet alokkaat tarkempaan tarkasteluun. Heti alkuvaiheen jälkeen 
alokkaat siirtyivät omiin kupliinsa, joiden jäsenet eivät kohtaa toisiaan. Kuvat: Puolustusvoimat.

4



Etätyötä ja Skype- sekä videokokouksia hyödynnetään täydellä teholla 
niissä tehtävissä, joissa ne ovat mahdollisia.

   Sosiaalikuraattori Piia Huttunen käyttää asiakastilanteissa kertakäyt-
tömaskia, samoin hänellä juttusilla käyvät varusmiehet. Myös puhelimitse 
opastetaan mahdollisuuksien mukaan.

viä. Tätä kiinnioloa korvaa kahden viikon 
VMP-jakso (vapaata muusta palvelukses-
ta).

Tulikomentoja: Pitkä kiinnioloaika on 
ehkä osalle nuorista raskasta ja vähintään-
kin siviiliasioiden hoito vaikeutuu. Onko 
se näkynyt esimerkiksi kuraattorin työssä 
tai palveluksen keskeyttäjien määrässä?

 Sosiaalikuraattorit Piia Huttunen ja 
Merja Komppa: Nuorelle varusmiehel-
le neljän viikon kiinniolo ja ero läheisis-
tä toki tuntuu, osalla enemmän ja osalla 
vähemmän. Me sosiaalikuraattorit olem-
me tässä poikkeavassa tilanteessa tuke-
neet palveluksessa jaksamista keskustellen 
niin kasvotusten kuin puhelimitse. Asioi-
den hoito on sujunut hyvin etäyhteyksi-
en avulla ja keskittämällä asioiden hoita-
mista myös VMP-jaksoille. Suurin osa va-
rusmiehistä on suhtautunut poikkeavaan 
tilanteeseen sekä uuteen palvelusrytmiin 
hyvin. Vertailtaessa 1/20- ja 2/20-saapu-
miserien poistumaa aikaisempiin vuosiin 
voidaan todeta, että Kainuun prikaatissa 
palveluksen kokonaiskeskeyttämismäärä 
ei ole noussut. Keväällä, kun lähes koko 
muu yhteiskunta eli hiljaiseloa, moni va-
rusmies jopa koki, että varuskunnassa ja 
sotaharjoituksissa aika kului paremmin 
kuin siviilissä. Varusmiespalveluksessa saa 
oman ryhmän sisällä olla turvallisesti yh-
dessä muiden kanssa.

 Tulikomentoja: Sairauden alettua levi-
tä yhteiskunnassa käynnistyivät Puolustus-
voimien aktiiviset toimet nopeasti. Puolus-
tusvoimat oli arvattavasti varautunut etu-
käteen ja laatinut suunnitelmat tarvittavis-
ta monimutkaisista järjestelyistä?

Majuri Risto Heikkinen: Kevääl-
lä suunnitelmat laadittiin heti kun tieto 

koulutusrytmin muutoksesta saatiin. Ke-
sän saapumiserän koulutussuunnitelmat 
2+2+2-rytmiä varten laadittiin etukäteen 
loppukevään aikana (valmistauduttiin siir-
tymään 2+2+2-rytmiin). Varautuminen 
pandemian laajamittaisen leviämisen eh-
käisemiseksi on toteutettu prikaatin kaikil-
la osa-alueilla ja yhteistyössä kaikkien va-
ruskunnallisten toimijoiden kanssa. Käy-
tännön järjestelyjä ovat olleet muun muas-
sa yhteinen tilannekuva ja johtaminen, ti-
lapäisen lepo-osaston rakentaminen, kaik-
kien tilojen merkitseminen pandemiatilan-
teen mukaisesti, lomakuljetuslinja-autojen 
määrän lisääminen ja autojen desinfi ointi 
sekä yhteisessä käytössä olevien tilojen (so-
tilaskoti, varuskuntaravintola, liikuntatilat) 
käytön rajaaminen olosuhteiden mukaises-
ti. Lisäksi tilojen puhtaanapitoa sekä oh-
jeistusta ja niiden valvontaa on lisätty mer-
kittävästi.

Tulikomentoja: Paljonko Kainuun pri-
kaatissa on tähän asti ollut koronaan sairas-
tuneita kuluneen noin 6 kuukauden aika-
na?

Majuri Risto Heikkinen: Koko Covid 
19 -pandemian aikana Kainuun prikaatis-
sa todettiin keväällä kaksi tartuntaa, jois-
ta kumpikaan ei aiheuttanut lisätartunto-
ja etukäteen suunniteltujen toimien ansios-
ta. Yhteistyö varuskunnan terveysaseman ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa on 
ollut tiivistä koko ajan ja edesauttanut ti-
lannekuvan ylläpitoa kaikilla tasoilla.

Varusmiesten kokemuksia
Kysyimme myös koulutettavien varusmies-
ten kokemuksia korona-ajasta. Tulikomen-
toja-lehdelle vastasi sähköpostitse Kainuun 
prikaatin varusmiestoimikunta:

Tulikomentoja: Miten korona on nä-
kynyt Varusmiestoimikunnan työssä?

Varusmiestoimikunta:  Itse varusmies-
toimikunnan tehtäviin ei ole korona hir-
veästi vaikuttanut. Toki kohortointijärjes-
telyt ovat tuoneet omat haasteensa esim. 
vapaa-ajan liikuntatoiminnan järjestelyi-
hin, sekä muihin tapahtumien järjestämi-
siin ylipäätään. Näihin olemme onneksi 
löytäneet ratkaisuja ja pystyneet pitämään 
toimintaa yllä tilanteeseen nähden hyvin.

Tulikomentoja: Miten poikkeusruo-
kailut ovat onnistuneet? Onko varusmie-
hiltä tullut valituksia esimerkiksi maasto-
ruoan laadusta tai riittävyydestä.

Varusmiestoimikunta: Poikkeusruo-
kailut ovat onnistuneet ihan ok. Kesällä 
VMTK:n keräämässä kyselyssä palautetta 
tuli pääsääntöisesti ruoan yksitoikkoisuu-
desta, salaatin puutteesta sekä iltapalan riit-
tävyydestä. Palautetta olemme vieneet va-
rusmiestoimikunnan kautta esikuntaan se-
kä Leijona Cateringille. Parempaan suun-
taan kesästä on menty, mutta parantamisen 
varaa vielä on.

Tärkein on onnistunut 
Prikaatin eri toimijoiden vastauksista il-
menee hyvin, että lisätyötä on jouduttu 
tekemään runsaasti. Ainakin rivien välis-
tä voi myös tulkita, ettei ongelmiltakaan 
ole aina vältytty. Tärkein eli prikaatille 
käskettyjen tehtävien hoitaminen on kui-
tenkin onnistunut poikkeusaikanakin hy-
vin. Tämän Tulikomentoja-lehtikin sai al-
kukesällä todeta Kainuun TR:n tulipatte-
rissa vietetyn päivän aikana. Joskus tämä-
kin poikkeusaika päättyy, jolloin Kainuun 
prikaati jatkaa eteenpäin entistä vahvem-
pana.   
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   Valakatselmuksessa Kainuun tykistöryk-
mentin alokkaat. Valajoukkoja komensi Kuo-
pion huoltopataljoonan komentaja everstiluut-
nantti Henrikki Haapamäki. 
Kuvat: Puolustusvoimat.

 Kainuun tykistörykmentin lippu ja komen-
taja everstiluutnantti Paavo Sarala ohimarssis-
sa. Ensimmäistä kertaa valamusiikista vastasi 
maanpuolustussoittokunta, meillä Pohjois-
Suomen maanpuolustussoittokunta.

 Sotilasvakuutus auditoriossa etäisyy-
det huomioiden. Kainuun prikaatin komentaja 
prikaatikenraali Tuomo Repo on juuri nimittänyt 
tuoreet tykkimiehet, jääkärit ja autosotamie-
het ja Kainuun prikaatin lippu tekee kunniaa. 
Vakuutuskaavan esilukijana toimi Kuhmon 
kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Kainuun tykistörykmentin vala 15. elokuuta 2020
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Kainuun tykistörykmentin alokkaita valalla. Valatilaisuudet pidettiin kuplittain kolmessa osassa ilman kotiväkeä ja yleisöä varuskunnassa. Kai-
nuun tykistörykmentin ja Kuopion huoltopataljoonan tilaisuudessa valakaavan esilukijana toimi Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja valan 
vastaanotti prikaatikenraali Tuomo Repo. Valatilaisuudet striimattiin suorana lähetyksenä, jotta kotiväki pystyi seuraamaan tapahtuman.

AJONEUVOTYKIT

Venäjän Keskisen sotilaspiirin 90PSD:n 
400TYKR on saanut vuoden 2020 touko-
kuussa 8 kpl erän uusia 2S35 Koalitsija-
SV -panssarihaupitseja Jekaterinburgissa 
sijaitsevalta Uraltranshmash-tehtaalta.  
Ase on varustettu 52 kaliiperia pitkällä 
152 mm 2A88-tykillä, jonka tulinopeudeksi 
kerrotaan yli 10 ls/min. Alustana on T-
90-panssarivaunu. Aseen suurin kantama 
tulee olemaan 70 km. (https://bmpd.
livejournal.com/4039042.html, https://
altyn73.livejournal.com/1433434.html)

2S35 Koalitsija-SV

Venäläisen 2S35-1 Koalitsija-SV-KSh 
-kuorma-autotykin testit ovat käynnissä. 
2S35-panssarihaupitsin torni on asennettu 
neliakselisen Kamaz-6550-maastokuorma-
auton alustalle. Aseen koesarjan valmistus 
on samalla meneillään. Testit saadaan 
valmiiksi vuoden loppuun mennessä, jonka 
jälkeen tehdään päätös mahdollisesta han-
kinnasta Venäjän armeijalle. (https://bmpd.
livejournal.com/4038666.html, https://
tvzvezda.ru/news/opk/content/
2020526728-Uz1fe.html)

2S35-1 Koalitsija-SV-KSh tuliasemassa.

TULENJOHTOVÄLINEET

Venäjä on esitellyt Orlan-10-lennokin käyttöä 
tykistön tukena maalien paikantamisessa, 
tulen korjaamisessa ja omien tykkien suo-
jaamisessa tykistötutkaukselta. Lennokilla 
paikannettiin tähystämällä maalit ja niiden 

koordinaatit saatiin lentämällä maalin yli 
ja lukemalla lennokin koordinaatit ja vaih-
toehtoisesti lentämällä tarkan pisteen yli 
ja laskemalla suunta ja etäisyys pisteestä 
maaliin, mutta tämä edellyttää tarkkaa kart-
tamateriaalia. Yhdellä Orlan-10-lennokilla 
myös häirittiin Shelest-laitteistolla ANTPQ-
48-tutkaa, jotta se ei saanut paikannettua 
oman tykistön tuliasemia. (International 
Defence Review May 2020) 

AMMUNNANHALLINTA-
JÄRJESTELMÄT

Useat maat ovat mukana yhteisessä 
ammunnanhallinnan kehityshankkeessa 
ASCAssa (Artillery Security Cooperative 
Agreement). Kyseessä on hanke, jossa 
määritellään osallistujamaille yhteinen 
digitaalinen rajapinta, johon tulenjohto-
välineet, tuliyksiköiden komentopaikat ja 
aseet sovitetaan. Näin mahdollistetaan 
erimaalaisten osien toiminta yhtenä koko-
naisuutena digitaalisten FSC2-sanomien 
välityksellä. Kehityshankkeen toimivuutta 
testataan säännöllisesti harjoituksissa, 
joista vuonna 2015 alkanut Dynamic Front 
on tärkein. Vuoden 2019 harjoitukseen 
osallistui 27 maata. (International Defence 
Review July 2020)
Kommentti: Suomi osallistuu tähän kehitys-
hankkeeseen. 

Kainuun tykistörykmentin vala 15. elokuuta 2020

Tulikomentoja 3/2020 7



Keväällä ilmestynyt Kustan-
nusosakeyhtiö Amanitan jul-
kaisema teos Tuli-iskuja – Suo-
men kenttätykistön tarina on 
heti ensisilmäyksellä varsin ko-
mea ilmestys kultakirjaimisine 
nahkaselkineen ja koteloineen.

Kirja onkin mittava luku-
paketti, sillä siinä on peräti 
496 sivua ja noin 340 mielen-
kiintoista valokuvaa. Kuvien 
joukossa on meille kaikille tut-
tuja SA-kuvia, mutta mukana 
on myös runsaasti monille en-
nen näkemätöntä vanhempaa-
kin kuva-aineistoa sekä nyky-
tykistöömme ja koulutukseen 
liittyvää kuvitusta. Tykistö-
killatkin ovat päässeet kirjassa 
esiin ja muutamat lehtemme 
lukijat löytävät myös itsensä 
kirjan valokuvista. Muun mu-
assa Kankaanpään Seudun Ty-
kistökillan ja Niinisalon rat-
sastajien perinnejaos esiintyy 
kirjan loppupuolella, ja kirjas-
sa on myös ottamani valoku-
va Jääkäritykistön Killan kil-
talaisista kunnostamassa Suo-
men Kasarmin tykistömuisto-
merkkiä. 

Kirjan kannessa on Tommi 
Rossin taiten värittämä, jatko-
sotaan liittyvä SA-kuva, jossa 
RK on asemissa Karhumäen 
liepeillä 20.6.1944. 

Kirjat ovat numeroituja ja 
kustantaja kertoo niitä paine-
tun ainoastaan 1500 kappalet-
ta eikä uusintapainoksia oteta. 
Kirja on siis arvokas, vaikka 
lahjateoksena nuoremmalle tai 

jo ikääntyneemmällekin tyk-
kimiehelle. Suosittelisin kir-
jaa myös tietoteoksena henki-
lölle, joka omaa kiinnostuksen 
historiaan tai jolla ei ole lain-
kaan omaa kosketuspintaa ty-
kistöön tai yleensä maanpuo-
lustukseen.

Kirjan sisältö on jaotel-
tu hyvin selkeästi. Kirja alkaa 
tykkien ja tykistön historia-
katsauksella ja etenee sotiem-
me kautta aina tykistön ny-
kypäivään ja päättyy tykistö-
perinteiden vaalimiseen. Kir-
jan saatesanoissa todetaan-
kin teoksen olevan yleisesitys 
Suomen kenttätykistön sata-
vuotisesta kehityksestä. Eri-

tyisesti teoksessa painottuu 
tykistön merkitys kolmes-
sa sodassa. Kirja kertookin 
tykistöaselajin synnystä ai-
na 2020-luvulle asti. Kirjaan 
ovat saaneet oman lukunsa 
myös rakkaat ja korvaamat-
tomat tykkihevoset. Teoksessa 
on huolella tehty lähdeluette-
lo sekä tykistön sanastoa, joka 
onkin varmasti tarpeen luki-
jalle, jolle tykistön terminolo-
gia ei ole niin tuttua.

Ensimmäisessä osassa sota-
historian tutkija Riku Kauha-
nen johdattaa lukijan tykkien 
ja tykistön varhaisvaiheista en-
simmäiseen maailmansotaan, 
Suomen vapaussotaan ja ai-
kaan, jolloin tykistöaselaji luo-
tiin Suomen Puolustusvoi-
miin. Maamme oloihin sovel-
tuvan tykistöstrategian luomi-
nen sekä aselajin monipuoli-
nen kehittäminen osoittautui-
vat elintärkeiksi, kun Suomi 
talvella 1939–40 joutui puo-
lustautumaan materiaalisesti 
ylivoimaista vihollista vastaan. 

Kirjan toisessa osassa Kau-
hanen kertoo kenttätykistön 
talvisodasta rintama-alueit-
tain. Tykistö toimi varsin ha-
jautetusti, joten painotus on 
sodan merkittävimmissä ta-
pahtumissa. 

Tuli-iskuja

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Tuli-iskuja – 
Suomen kenttätykistön tarina 
Artikkelit: Riku Kauhanen, 
Olli Kleemola, 
Hanna Pukkila-Toivonen
Kustannusosakeyhtiö 
Amanita, 2020

Kolmannessa osassa sota-
historian tutkija Olli Klee-
mola paneutuu jatkosodan 
kolmen päärintamasuunnan 
– Karjalankannaksen, Laato-
kan Karjalan ja Itä-Karjalan – 
keskeisiin taisteluihin. Klee-
mola käsittelee artikkelissaan 
myös välirauhan aikaista ke-
hitystä, tykistön elämää pit-
kän asemasotavaiheen aikana 
sekä tykistön toimintaa Lapin 
sodassa.

Tietokirjailija Han-
na Pukkila-Toivonen ker-
too kirjan neljännessä osas-
sa suurista muutoksista, joita 
kenttätykistö on viimeisten 
yli puolen vuosisadan aika-
na käynyt läpi. Sopeutumis-
ta ovat vaatineet niin asevel-
vollisten määrän hurja kasvu 
kuin romahdus, upseeripula, 
talouslama sekä jatkuva tek-
ninen kehitys ja merkittävät 
kalustohankinnat.

Kirja on siis varsin hieno 
teos omaan kirjahyllyyn li-
sättäväksi ja aikanaan vaikka 
omille lapsenlapsille jätettä-
väksi.

Sirkka Ojala

Kirjan tilaustiedot löydät 
tämän lehden takakannesta.

Kuva: SA-kuva.
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Perinnetykkien historiaa kunnioittaen

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
MATERIAALIEN TOIMITUSOSOITTEET:
Materiaalit kiltasivustolle: toimitus.tulikomentoja@gmail.com 
ja kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com 
Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: pv.ahonen@outlook.com

Tulikomentoja-lehden mediakortti ja lehden verkkoversiot 
löytyvät osoitteesta: www.tykkimiehet.fi 

TULIKOMENTOJA 
ILMESTYY VUONNA 2020
N:o Aineistopv Ilmestyy
1 16.1.2020 20.2.2020 (viikko 8)
2 29.5.2020 3.7.2020 (viikko 27)
3 21.8.2020 25.9.2020 (viikko 39)
4 25.10.2020 4.12.2020 (viikko 49)
  

Arvoisat Tulikomentoja-
lehden lukijat. 

Olemme jälleen kerran saa-
neet nauttia lämpimästä ja 
kauniista kesästä. Tällä kertaa 
vietimme kesäkautemme kui-
tenkin poikkeuksellisissa olo-
suhteissa koronapandemian 
vuoksi. Vallitsevan tilanteen 
takia Puolustusvoimat jatkaa 
talven ja kevään aikana hy-
vin toteutettua toimintaansa 
kantaen vastuunsa pandemi-
an hillitsemiseksi valmiudes-
ta tinkimättä. Jokainen yksi-
lö on vastuullisena toimijana 
tärkeässä asemassa tämän vi-
heliäisen ja arvaamattoman 
vastustajan voittamisessa. Jat-
kamme aselajissamme vas-
tuullista toimintaa.

Tykistö vaalii perinteitän-
sä. Tästä erinomaisena esi-
merkkinä muistamme hy-
vin, kuinka aselajimme yh-
dessä Tykistökoulun kanssa 
juhlistivat itsenäisyyden ajan 
100-vuotista historiaansa juh-
lavasti vuonna 2018. Samas-
sa yhteydessä julkaistiin myös 
Tykistökoulun 100-vuotishis-
toriakirja, josta voimme olla 
ylpeitä.  

Perinteisiin kuuluvat myös 
joukkomme perinnetykit va-
ruskunnissa ja lukuisat muis-
tomerkkeinä historiastamme 
kertovat tykkimme eri puolil-
la maatamme kaupungeissa ja 
kunnissa. Ilokseni olen voinut 
todeta, että perinnetykeistä pi-
detään huolta. Esimerkkinä 
tästä voidaan mainita Maan-
puolustuskorkeakoulu ja Porin 
prikaati (SATTR), jotka mo-
lemmat kunnostivat perinne-
tykkinsä viime vuonna. Huo-
mionsa ansaitsee myös Vaasan 
kasarmialueen perinnetykkien 
kunnostaminen ja niiden juh-
lava käyttöönottotapahtuma 
talvisodan alkamisen muistoti-
laisuudessa 30.11.2017. Kiitos 
tästä aktiivisuudesta kuuluu 
Pohjanmaan maanpuolustus-
killalle, Vaasan reserviupseeri-
piirille, Pohjanmaan aluetoi-
mistolle sekä Vaasan kaupun-
gille. Vapaaehtoisella maan-
puolustustyöllä on iso merki-
tys erityisesti kaupungeissa ja 
kunnissa sijaitsevien perinne- 
ja muistomerkkitykkien yl-
läpidossa. Aktiivisella yhteis-
työllä on voimansa.

Tykistön tarkastajana vas-
taan aselajimme kehittämi-

sestä pitkälle tulevaisuuteen. 
Tärkeänä pidän myös asela-
jimme perinteiden vaalimis-
ta ja niistä uusille tykkimi-
essukupolville kertomista. 
Omalta osaltani kannan täs-
tä vastuuta ja huolta. Kan-
nustan edellä mainitsemaani 
esimerkilliseen yhteistoimin-
taan kaikkia joukko-osasto-
ja, maanpuolustuskiltoja, re-
serviläispiirejä, kaupunkeja ja 
kuntia alueellaan sijaitsevien 

perinnetykkien ylläpitämises-
sä tykkien historiaa isänmaan 
puolustamisessa kunnioitta-
en.

 
Toivotan kaikille lehden 

lukijoille terveyttä ja jaksa-
mista sekä mitä parhainta 
syksyä 2020.

Pertti Holma
eversti 

Tulikomentoja 3/2020 9



TYKKIMIESTEN LEHTITYKKIMIESTEN LEHTI

TulikomentojaTulikomentoja

Tilaajamaksuun korotus

Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

Millog ylläpitää maa- ja merivoimien 
kalustoja sekä ilmavoimien valvonta-

järjestelmiä niin normaali- kuin 
poikkeusoloissa. 

�    �    �

VIELÄ SAATAVISSA!
Tykkimiehet ry:n tuo  amat 

dokumen   elokuvat 
lukijatarjouksena!

4€/kpl 
+ toimituskulut 4€

(1-4kpl)

TILAUKSET 
toiminnanjohtajalta

per   .yrjola(at)gmail.com
Tilaukset laskutetaan.

Tulikomentoja-lehden  lausmaksu vahvistetaan 
yhdistyksen syyskokouksessa. Tykkimiehet ry:n 
hallitus on pää  änyt esi  ää syyskokoukselle Tuli-
komentoja-lehden maksun vahvistamista 16,00 € 
vuonna 2021. Korotusta edelliseen vuoteen ver-
ra  una on 2,00 € eli 0,50 €/leh  . 
Lehden julkaisutoiminnassa pyritään siihen, e  ä 
tulot ka  avat lehden toimi  amisesta ja julkaise-
misesta aiheutuneet kustannukset. 
Ilmoituksista saatavilla tuloilla on merki  ävä vai-
kutus lehden kokonaistuo  oihin. Vuodelle 2021 
on budjetoitu ilmoitustuloja 2 000 € ja  laajamää-
räksi arvioitu 1 708 henkilöä. Ilmoitusmyynnin li-
sääminen on käytännössä ainoa tekijä, jolla pys-
tytään vaiku  amaan  lausmaksuun alentavas  . 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tukemiseksi 
lehteä jaetaan korvaukse  a noin 500 kpl määrä-
tyille puolustusvoimien yksiköille ja noin 180 kap-
pale  a muille sidosryhmille (vast.). Näiden leh  -
en painokustannukset ovat noin 0,19–0,25 €/kpl. 
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Syyskokousta kohti

 Yhdistyksen syyskokous
Tykkimiehet ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään Museo Militariassa Hä-
meenlinnassa 28.11.2020 klo 13.00 al-
kaen. Kokouksessa käsitellään yhdistyk-
sen toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuodelle 2021 sekä valitaan hallituksen ja 
neuvottelukunnan erovuoroisten jäsenten 
seuraajat. Yhdistyksen säännöt eivät rajoi-
ta hallitustyöskentelyn toimikausia. Sään-
töjen mukaisesti yhdistyksen tarkoitukse-
na on vaalia tykistöllisiä perineteitä ja toi-
mia tykkimiesten aatteellisena maanpuo-
lustushenkeä ylläpitävänä ja lujittavana 
yhdyssiteenä. Keskeinen tekijä tässä ko-
konaisuudessa on osallistuminen Museo 
Militariaa ylläpitävän yhdistyksen (STP-
VMY ry) toimintaan. Pääosa Tykkimiehet 
ry:n vuotuisista resursseista kohdennetaan 
sen jäsenmaksuun. Olemme ikään kuin 
ulkoistaneet osan perinnetoiminnasta.

Tykkimiehet ry:n 
tuottamat dokumenttielokuvat
Suomen Tykistömuseon aikana Tykkimie-
het ry tuotti useita sotahistoriallisia doku-
menttielokuvia DVD-formaattiin. Eloku-
vat olivat aikansa huipputuotteita, mutta 
DVD-tallenteet ovat jäämässä tai ehkä oi-
keammin jääneet tallennetyyppinä autta-
matta paitsioon. Sisältöhän ei sinänsä van-
hene vaan paranee jokaisella katselukerral-
la. Yhdistyksen DVD-varasto on sangen 
mittava ja tuotteita on ollut ostettavissa 
Museo Militarian Museokaupasta. Olen 
leikkisästi todennut, että nykyisellä myyn-
tivauhdilla levyt on myyty 100 vuoden 
päästä. Korjausliikettä siis kaivataan. Poik-
keuksellisesti tässä lehdessä on huipputar-
jous myynnissä olevasta tuotannosta. 

Tykkimuistomerkit
Tykistön tarkastaja esitti omassa terveh-
dyksessään huolensa tykkimuistomerk-
kien kunnosta. Kenttätykkejä on luovu-
tettu vuosikymmenten aikana lukuisiin 
muistomerkkeihin, pääasiassa veteraani-
muistomerkkeihin, ympäri maan.  Tykis-
tön tarkastajan kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen aloin selvittää, mitä tietoa tykki-
muistomerkeistä löytyy internetistä; nii-
den tarinasta, omistussuhteista, ylläpidos-
ta ja kunnostamisesta.  Tykkimiehet ry:n 

puheenjohtaja Kari Vilamo muisteli, et-
tä asiaa on aikaisemminkin selvitelty. Asia 
vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta omistus-
suhteet ja ylläpito- sekä hoitosopimukset 
on selvitettävä kohde kerrallaan. Tiedon 
pitäisi löytyä tykkimuistomerkin sijainti-
paikkakunnalta. Tosin on saattanut käydä 
niin, että muistomerkin aikoinaan hank-
kinut organisaatio ei ole enää toiminnas-
sa ja tieto on kadonnut. Tykkikalustoa on 
aikojen saatossa lahjoitettu, deponoitu tai 
ostettu muistomerkkeihin. Sotamuseo on 
sijoittanut kenttätykkejä lähinnä kaupun-
kien ja kuntien haltuun, jotta tykkien yl-
läpidolla olisi jatkuvuus.  Toimijoita täs-
sä kokonaisuudessa on useita: muun mu-
assa Sotamuseo, PVLOGL edeltäjineen, 
kaupungit ja kunnat, veteraani- ja reser-
viläisyhdistykset, yksityishenkilöt sekä 
muut yhdistykset kyläyhdistyksistä histo-
riallisiin yhdistyksiin. Tieto muistomerk-
kikäyttöön luovutetuista tykeistä on löy-
dettävissä pääosin Sotamuseosta, mutta 
vuosikymmenten aikajanalla tapahtuneet 
kenttätykkien luovutukset ja niihin liitty-
vät sopimukset on kaivettava esille kukin 
erikseen oman aikakautensa arkistoista. 

Internetistä löysin pienellä selailulla 
noin 80 tykkimuistomerkkiä, joihin pää-
osaan löytyi myös valokuva. Edellä mai-
nittu luku ei sisällä puolustusvoimien 
alueilla sijaitsevia muistomerkkejä. On-
gelmaksi muodostui osassa kuvissa kuva-
usajankohdan haarukointi. Kuva ei vält-
tämättä kerro tykin nykykuntoa. Löyty-
neet tiedot omistajasta ja ylläpitovastuista 
tai hoitosopimuksista olivat myös sangen 
vähäisiä. Toivottavasti muistomerkkien si-

jaintipaikkakunnilla tilanne on parempi. 
Tykkimuistomerkit eivät ole vain mennei-
den vuosien aikaansaannoksia. Viimeisin 
tietooni tullut tykkimuistomerkkihanke 
on ollut Tammelasta, jossa 19.5.2019 pal-
jastettiin 152H8840-tykki. Muistomer-
killä kunnioitetaan sodassa mukana ollei-
ta tammelalaisia miehiä ja naisia. 

Museo Militarian kummitoiminta
 (talkooryhmät)
Museo Militarian ulkoalueen hoitosuun-
nitelma valmistuu tämän vuoden aikana. 
Hoitosuunnitelmassa arvioidaan tykkien 
ja ajoneuvojen nykytila sekä niihin koh-
distuvia uhkia. Työn tuloksena syntyy toi-
menpidesuosituksia sekä tykki ja ajoneu-
vokohtaiset hoitosuunnitelmat ohjeineen. 
Suunnitelmassa opastetaan myös tarvitta-
vien työmenetelmien ja aineiden käyttöä. 
Museo Militariassa on ollut menneinä 
vuosina aktiivisia talkooryhmiä. Nyt tämä 
kummitoiminta kaipaa herättelyä kiltojen 
talkooryhmissä. Olkaa aktiivisia ja ottakaa 
yhteyttä museoon sekä sopikaa jo nyt ensi 
vuoden talkooajankohta.

Hyvää syksyä!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

KOKOUSKUTSU
TYKKIMIEHET RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
SYYSKOKOUS 28.11.2020 klo 13.00 alkaen

Museo Militariassa, osoitteessa 
Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HÄMEENLINNA

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
syyskokoukselle kuuluvat asiat.

TERVETULOA!
Hallitus
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Järjestöjen perinnetyö 
hakee muotoaan 
Veteraanien kertomukset ovat tärkeitä 
maanpuolustushenkemme vaalimisessa, 
sillä yhteinen perinne synnyttää yhteis-
henkeä. Olemme selvinneet vaikeistakin 
maamme kohtalon kysymyksistä vahvan 
yhteishengen avulla.

Nuori väki ei kuitenkaan välttämättä 
ole tavannut sodan käyneitä veteraaneja, 
joten kiinnostukselle tarvitaan nyt uutta 
pohjaa. Uusien aktiivien kannustaminen 
on nyt entistä tärkeämpää. 

Maailmanhistoria koostuu tarinoista. 
Sama koskee maanpuolustuksen histori-
aa. Topeliuksen ”Välskärin kertomukset” 
ja Runebergin ”Vänrikki Stoolin tarinat” 
romantisoivat aikoinaan Suomen vanhoja 
sotia, mutta samalla ne loivat yhteistä kan-
sallista perinnettä. Monet taiteilijat kuten 
Albert Edelfelt kuvittivat myöhemmin 
näitä tarinoita, ja näin kertomukset jäivät 
ihmisten mieliin. Varsinkin Väinö Lin-
nan ”Tuntematon sotilas” on havahdutta-
nut nuorempaa väkeä pohtimaan maan-
puolustusta. 

Tämän päivän sotakirjat ja museoiden 
vitriineissä esillä olevat esineet tarvitsevat 
rinnalleen elävää yhteisöllisyyttä ja tuntu-
vampia elämyksiä. Tarinoiden elävöittä-
misellä on nyt tilausta. 

Kuinka perinnettä voidaan sitten nyky-
päivänä luoda, uudistaa ja vaalia? Veteraa-
nijärjestöjen toimintaan voisi sopia myös 
tarinoiden elävöittäminen perinne-esityk-
sillä. Eri järjestöjen yhteistyö on tärkeää, 
sillä pelkkä seppeleenlasku ei herättele 
uutta sukupolvea. Kun nuorille tarjoutuu 
mahdollisuus osallistua live-perinneryh-
miin, on hyviä tuloksia jo nähtävillä. 

Perinneryhmät 
muodissa 
Monet maanpuolustuskillat, veteraanijär-
jestöt ja museot ovatkin kehittäneet uu-
den ajan yhteistoimintaa, joka kantaa hie-
noa hedelmää. Menneiden taisteluiden ja 
tapahtumien esittämisestä livenä on tullut 
suosittua, varsinkin kun toimintaan voi 
osallistua kaikenikäisiä. Kun killat tarjoa-
vat innostusta, museot kalustoa, ja järjes-
töt organisaatiot, voidaan hienoja näytök-
siä tuottaa yleisötapahtumina. Suuri ylei-
sökin voi nähdä perinteistä yhteisöllisyyt-
tä ja maanpuolustusta nykyajan keinoin. 
Esimerkkejä on monien aselajien piiristä, 
ja potentiaali on suuri. Eri yhteisöjen yh-
teistyö nousee nyt avainasemaan.

Entisaikojen tapahtumat perinneasuis-
sa vetävät kaiken ikäisiä katselijoita san-
koin joukoin. Perinneryhmät ovat sotilas-
tapahtumien kuvatuimpia kohteita. Ylei-
sön kiinnostuksesta voidaan ottaa hyöty 
irti. Esimerkkejä löytyy monilta puolus-
tushaaroilta.

Tykistö
Kankaanpään Seudun Tykistökillan ja 
Niinisalon Ratsastajien tykkivaljakko Nii-
nisalossa lienee yksi varhaisimpia perin-
neryhmiä. Tuomo Ahon johdolla Raskas 
patteristo 1:n perinnejoukko on entisöi-
nyt useita raskaita kenttähaupitseja. Nä-
mä molemmat ryhmät järjestävät näyttä-
viä asemaanajo- ja ampumanäytöksiä, ja 
ryhmien miehistöt koostuvat tykistökil-
tojen jäsenistä, reserviläisistä ja siviileistä.

ERKKI WUOLIJOKI

Perinnetyö uudistuu – tule mukaan!

Maavoimat 
Parolan Panssarimuseolla on näytteillä 
Panssarikillan jäsenten kunnostamia van-
hoja vaunuja, ja niillä ajetaan myös mu-
seon näytöksissä. Hämeen Eskadroona ja 
Rakuunakilta järjestävät ratsuväkinäytök-
siä perinneasuissa. Tammelan 1600-lu-
vun hakkapeliittapäivillä on aina paljon 
yleisöä. Helsingin vanha varusväki esiin-
tyy 1700-luvun asuissaan. Myös monissa 
paraateissa voidaan nykyisin nähdä perin-
neasuja.

Merivoimat
Ehrensvärd-seura on rakentanut 1700-lu-
vun tykkisluupin ja ajeluttaa sillä Suo-
menlinnassa yleisöä. Matkustajia voidaan 
värvätä aluksen henkilökunnaksi, mikä ta-
kaa aidon elämyksen. 

Ilmavoimat 
Ilmailukerhot lennättävät näytöksissä 
vanhoja koulukoneita. Tikkakoskella ra-
kennetaan uudestaan kotimaista Myrsky-
hävittäjää näyttelyesineeksi. 

Musiikki ja kuvataide
Vanhalla sotilasmusiikilla ja Tattoo-ta-
pahtumilla on suuri merkitys maanpuo-
lustushengen vaalimisessa. Taidemaalarit 
Hugo Backmansson ja Aarno Karimo 
tekivät aikoinaan suuren työn perinteen 
edistämiseksi. Tämän päivän kuvataide 
on myös ottanut maanpuolustusperinteen 
asiakseen.

Kotimaisen Viima-alkeiskoulukoneen ohjaimissa 
on Sami Saikkonen. Ilmailutapahtumien, kuten 
muidenkin perinnetapahtumien yleisömäärät 
ovat huimia. Kuva: Ari Pirilä. 
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Yleisömäärät huikeita: 
Sotaromantiikkaa vai 
maanpuolustusta?

Perinneryhmiä löytyy monil-
ta muiltakin aloilta runsaasti. 
On tärkeää, että yleisö tuntee 
olevansa omakohtaisesti mu-
kana tapahtumissa. Toiminta 
voi sisältää esitelmiä, näytel-
miä, retkiä ja kilpailuja. Tämä 
mahdollistaa yhteiskunnalli-
sen osallistumisen myös muil-
le kuin aseellista palvelusta 
suorittaneille. Tärkeää on säi-
lyttää kerronnan realismi. Ta-
pahtumat toteutetaan yleensä 
aukeissa tiloissa, joten mah-
dolliset pandemiatkaan eivät 
välttämättä ole esteinä.

Tarinasta perinnettä 
– perinteestä  yhteis-
henkeä 
Museoiden toimintasuunni-
telmat on hyvä valmistella 
yhteistyössä toimintaryhmi-
en ja asiakkaiden kanssa, sil-
lä perinnettä täydentävää elä-
mystoimintaa tullaan tarvit-
semaan myös tulevaisuudessa. 
Näin museot laajenevat hiljal-
leen myös alansa toimintakes-
kuksiksi. 

Päätelmiä 
Hyvä yhteishenki on taannut 
väestömme turvallisuuden ja 
sitä kautta kulttuurin säilymi-
sen. Yhteinen perinne ja taus-
ta vahvistavat nykypäivänäkin 
turvallisuuden tunnettamme. 

Toteutunutta maanpuolus-
tustamme voi pitää onnistunee-
na, sillä yhdessä olemme kyen-
neet luomaan ja säilyttämään 
satoja vuosia kestäneen kult-
tuurin. Yhdessä olemme vahvo-
ja. Sisäinen eripura voisi rapaut-
taa vahvankin asevoiman.

Maamme onnistunut puo-
lustus ei kuitenkaan ole poh-
jautunut pelkästään sotilaal-
lisiin taitoihin, vaan kysymys 
on suuremmasta. Pohjana on 
väestön yhteinen tahto. Kes-
kuudessamme se ilmenee 
vankkana yhteisöllisyytenä. 

Kulttuurisen ja puolustuk-
sellisen voiman vaaliminen on 
tärkeää myös silloin, kun väli-
töntä uhkaa ei ole näköpiirissä. 
Museoilla on näin ollen tärkeä 

ja vastuullinen tehtävä tuoda 
esiin realistista maanpuolus-
tuksen perinnettä ja histori-
aa myös nykypäivän nuorelle 
polvelle. Tule mukaan perin-

netyöhön! Etsi sinulle sopiva 
yhteisö tämän lehden kiltasi-
vuilta, mpkl.fi  tai 
sotaveteraanit.fi  -sivustolta. 

Viidensadan vuoden yhtei-

söllisyys on antanut kulttuu-
rillemme mahdollisuuden ke-
hittyä sellaiseksi kuin se nyky-
ään ympärillämme on. Muis-
tetaan iloita siitä!   

Vintiltä löytynyt alkuperäinen Porilais-
ten marssi -kuvataulu on sortokaudel-
ta, jolloin se antoi moniin suomalais-
koteihin yhteisöllisyyden tunnetta.

Monet tykistökillat ovat entisöineet vanhoja kanuunoita. Toiminta on avointa kaikille. Kuvassa Raskas patteristo 1:n 
perinnejoukon järjestämä historiallinen tykkien asemaanajonäytös Parolassa vuonna 2017. Kuva: Raimo Ojala.

Rakuunakilta on esiintynyt yhdessä sekä amerikkalaisten että ruotsalaisten joukko-osastojen kanssa. Täs-
sä poseeraavat USA:n Euroopan maavoimien 2. Ratsuväkirykmentin moottoroidun eskadroonan sotilaat 
yhdessä rakuunoiden kanssa. Kuva: K. Välimaa.

Ehrensvärd-seura on rakentanut 1700-luvun tykkisluupin, ja ajeluttaa 
sillä yleisöä Suomenlinnasta käsin. Kierroksella tutustutaan Ruotsin-
salmen taisteluun. Aluksen tykillä ammutaan jykevä paukkulaukaus 
kohti itäistä vihollista.
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Utin varuskunnan pääportilla 
tulijaa tervehtii vanha sodan ai-
kainen tykki. Tykki on 76 mil-
limetrin kanuuna vuosimallia 
1902 eli 76K02.  Tykin val-
mistusvuosi on lavetissa olevan 
kilven mukaan 1916, tykki on 
siis jo yli satavuotias ”vanhus”. 
Tykin lavetin numero on 3106 
ja sen putkessa on numero 
50020. Lisäksi tykissä on kilpiä 
tehdyistä sodan aikaisista korja-
uksista Tampellassa. 

Tykissä on vielä alkuperäi-
set rautavanteiset puupuola-
pyörät. Tykki itsessään, me-

talliosiltaan, on hyvässä kun-
nossa ja maalissa, mutta pyöri-
en puuosat ovat sään armoilla 
ollessaan menneet kovin huo-
noon kuntoon, maali oli hil-
seillyt ja puuosat olivat mä-
rät. Puuosat eivät olleet on-
neksi lahonneet, mutta ajan 
hammas on jo jälkensä niihin 
jättänyt. Alkuperäisen kaltai-
sia pyöriä ei enää ole, eikä ke-
nelläkään ole varaa teettää sel-
laisia. Mikkelin seudun tykis-
tökillan tykkimiehet päättivät 
pelastaa arvokkaan ”sotako-
neen” talkootyönä. Talkoopo-

rukan vetäjä, Olli Kröger, ot-
ti yhteyttä Uttiin ”remontin” 
tiimoilta. Esikuntapäällikkö 
everstiluutnantti Jussi Koso-
nen oli hyvin iloinen, että tyk-
kimiehet näin ojentavat aut-
tavan käden. Hän lupasi oh-
jeistaa huoltopäällikköä maju-
ri Petri Naromaata ottamaan 
yhteyttä asian eteenpäin vie-
miseksi.

Maaliskuun puolenvälin 
paikkeilla irrotimme pyörät ty-
kistä, ja uttilaiset siirsivät ne va-
ruskuntaan kuivumaan. Tou-
kokuun lopulla pyörät olivat 

hyvin kuivuneet, joten haim-
me ne Laurilan Leon auto-
katokseen kunnostettavaksi. 
Meitä kiltalaisia oli kymmen-
kunta innokasta raappaamassa 
ja puhdistamassa vanhaa maa-
lia pois. Kaikki maali ei lähte-
nyt kunnolla irti. Otin yhteyt-
tä puhdistusyritykseen, Pohjo-
lan Erikoispinta, joka suorittaa 
muun muassa kuivajääpuhal-
lusta. Yritys lähti talkoisiin mu-
kaan. Mutta kun puhaltamisen 
aika koitti, Parkkisen Niko, 
joka puhalluksen suoritti, to-
tesi, ettei puu kestä puhallusta, 

koska se oli pinnaltaan hauras-
ta. Puuta lähti liian paljo mu-
kaan, vaikka puhallus on hellä-
varaista. Se vaihe lopetettiin ja 
vanha maali, joka ei lähtenyt, 
sovinnolla jätettiin pyöriin.

Kunnostuksen aikana meil-
le tuli ajatus vaihtaa pyörien 
väritys samanlaiseksi kuin Kar-
jalan tykistörykmentin perin-
netykissä 76RK27. Rykment-
ti toimitti minulle pyöristä 
kuvat. Tiedustelin värin vaih-
toa Museo Militariasta tutkija 
Samuel Fabrinilta. Hän ke-
hotti kääntymään asiassa Sota-

museon tutkija Anssi Saaren 
puoleen. Saari lupasi selvittää 
asian ja muutaman päivän ku-
luttua sain vastauksen, ettei 
Sotamuseolla ole estettä värin 
vaihtoon. Kuitenkin viimekä-
dessä vaihdosta päättää Utin 
jääkärirykmentti. Lähetin vä-
rinvaihtokyselyn saamieni ku-
vien kanssa esikuntapäällikölle 
Uttiin. Hän ilmoitti, että Utin 
jääkärirykmentille sopii värin 
vaihto. Sen jälkeen aloimme 
töihin.

Rautaosat maalattiin mus-
taksi ennen kyllästämistä. Pyö-

rät kyllästettiin kylmäpuris-
tetulla pellavaöljyllä, lisättynä 
3–5 % sinkkinaftenaattia (es-
tää lahoamista). Toimenpide 
vei yhden työpäivän. Imeyty-
nyt pellavaöljykään ei irrotta-
nut vanhaa maalia. Kyllästyk-
sen jälkeen pyörät saivat kui-
vua noin pari viikkoa ennen 
maalausta. Maalauksessa käy-
tettiin Virtasen 4 Öljyn Maa-
lia. Kyseistä maalia voi sävyttää 
kaikilla väripastoilla, näin ker-
rottiin ja tehtiin alan liikkees-
sä, Väriuitto Oy:ssä Kouvolas-
sa. Vastaisuudessa pyörät täy-
tyy maalata edelleen öljypoh-
jaisella maalilla. Värien koo-
dit on ilmoitettu Utin jääkä-
rirykmentille ja ovat saatavissa 
myös allekirjoittaneelta. Pyö-
rät maalattiin kahteen kertaan, 
ensimmäisellä kerralla maalia 
ohennettiin vernissalla noin 10 
prosenttia. Maalauksien välil-
lä maali sai kuivua noin viikon 
verran ja sen jälkeen maalattiin 
toinen kerros ohentamattomal-
la maalilla. Kuivumiseen meni 
taas runsas viikko.

Jäljellä oli enää pyörien pai-
kalleen asennus, sekin sujui 
ongelmitta. Työ oli valmis ja 
se oli mukavaa ja palkitsevaa, 
näkihän siinä kätensä työn jäl-
jen sekä sen, mitä joukkovoi-
ma saa aikaiseksi.

Tykki luovutettiin ”muo-
dollisesti ” takaisin uttilaisille. 
Paikalla olivat everstiluutnant-
ti Jussi Kosonen ja majuri To-
ni Nyman sekä killan talkoo-
laisia. Everstiluutnantti Koso-
nen kiitti tykkimiehiä hyvin 
tehdystä työstä ja kehui, että 
nyt tykillä on upea ilme, jota 
kelpaa näyttää ohikulkijoille.

Tämä tykkimalli on alle-
kirjoittaneelle ja Leo Laurilal-
le tärkeä muisto, sillä ko. pyö-
rien osalta modernisoitu tykki 
oli leiritykkinä monia vuosia 
Rovajärven ampumaleireillä. 
Mekin ammutimme sillä täy-
siä sodanajan iskuja, eli kym-
menen laukausta minuutissa. 
Tykki toimi silloinkin ikäisek-

Tykin luovutus. S. Pirinen, S. Parkkinen, L. Laurila, 
evl J. Kosonen, maj T. Nyman, O. Kröger ja J. Lamberg. 
Kuvat: Seppo Pirinen ja Olli Kröger.

OLLI KRÖGER

Pääportin tykki 

1414



seen hyvin.
Kiitän kaikkia Mikkelin 

seudun Tykistökillasta työhön 
osallistuneita ja ennen kaikkea 
Utin jääkärirykmenttiä hyväs-

tä ja myötämielisestä sekä su-
juvasta yhteistyöstä pelastaa 
vanha ”sotakone”.

Eri paikkakunnilta löytyy 
useita muistomerkkitykkejä, 

jotka kaipaavat kunnostus-
ta, eritoten puiset osat. Täs-
sä olisi tykistökilloille hyvää 
toimintaa vanhan tykkikalus-
ton säilyttämiseksi jälkipolvil-

le. Huoltokustannukset eivät 
varmastikaan ole este, talkoo-
työ vain kunniaan tässäkin asi-
assa. Näin vältytään historian 
romuttumiselta.   

Tästä aloitettiin. Pyörien irrotus L. Laurila, J. Hämäläinen.

Työn touhussa. M. Saikko, L. Laurila, S. Pirinen, J. Lamberg ja 
J. Hämäläinen.

Uutta maalia.

Tykin kunnostus on valmis.
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Kankaanpään Seudun Tykistökillan ja 
Niinisalon ratsastajien yhteistoiminnas-
sa ylläpitämä Perinnevaljakkotoiminta 
sai merkittävää lisäpotkua, kun Suomen 
Kenttätykistön säätiön tuella saatiin han-
kittua edullisesti, laadukkaita ja kokeil-
tuja perinnevaljakkotoimintaan sopivia 
suomenhevosia. Kapinan muisto, Osa-
ran Alissa ja Sirvelin loiste ovat nyt uu-
sia Perinnevaljakon jäseniä. Hevoset ovat 
valmiina esiintymään lähinnä maanpuo-
lustusaatteellisissa,, mutta myös tarvitta-
essa muissakin toimintaan sopivissa tilai-
suuksissa. Tykistökillan Perinnevaljakko-
vastaavana on toiminut pitkään kovan ko-
kemuksen hevosvaljakkoasioista omaava 
Pekka Termala.

Suomen kenttätykistön hevosvetoisen 
kauden päätyttyä vuonna 1970,, nähtiin 
tärkeänä perinteiden säilyttäminen ni-
menomaan Niinisalossa, jossa olivat olleet 
kenttätykistön viimeiset hevoset, ja jossa 
myös koulutettiin viimeiset ratsurit. Sata-
kunnan Tykistörykmentti aloitti perinne-
valjakkotoiminnan yhdessä Eläinlääkintä-
koulun kanssa 1980-luvun alussa, jolloin 
Niinisalossa sijainnut Tykistömuseo halu-
si elävöittää kesäkatselmuspäiväänsä.

Kun Puolustusvoimat vuonna 1993 
luopui kokonaan hevosista, päättivät 
Niinisalon Ratsastajat ry ja Kankaanpään 
Seudun Tykistökilta ry jatkaa alkanutta 
perinnettä. Niinisalon Ratsastajat ry os-
ti toimintaa varten armeijan huutokau-
pasta kaksitoista suomenhevosta. Näin 
saatiin kaksi tykkivaljakkoa, jotka ovat 
esittäneet erilaisissa maanpuolustusta-
pahtumissa asemaanajon, tulenavauksen 
ja ajoon lähdön tuliasemasta. Armeijalta 
hankittujen hevosten korkea ikä verotti 
valjakkohevosten määrää niin, että toi-
minta supistui yhteen valjakkoon. Val-
jakko on nyt täydentynyt, kun Niinisa-
lon Ratsastajien poisnukkuneiden hevos-
ten tilalle on hankittu uusia tykinvetoon 
sopivia suomenhevosia.

Entisistä armeijan hevosista viimeinen 
vuonna 1988 syntynyt SA Uusi-Matti, 
joka toimi jaosjohtajan ratsuna, joudut-
tiin lopettamaan syksyllä 2019. 

Viimeinen kahden valjakon ohimars-
si ja asemaanajonäytös nähtiin Puolustus-
voimien valtakunnallisessa paraatissa Hä-
meenlinnassa vuonna 2007. Tämän jäl-
keen on ollut kymmeniä esiintymisiä yh-
dellä valjakolla.

Tykkivaljakkoon sopivalle hevoselle 
on vaatimuksena muun muassa seuraa-
vat asiat: 
• hevosen tulee olla 6–14-vuotias ratsas-

tukselle ja ajolle opetettu
• sopeutuu toisiin hevosiin
• on tervejalkainen (entisillä ravureilla 

usein jalkavaivoja)
• on lujahermoinen, (rautavannepyöräi-

set etuvaunu ja tykki ovat pelottaneet 
jyrinällään ajossa kokeilussa olleet ja 
hylätyt)

• ei saa vauhkoontua tykinlaukauksis-
ta (useimmat tottuvat niihin aika hel-
posti).

Perinne jatkuu ja toivottavasti jälleen 
ensi vuonna uudistunut Perinnevaljak-
ko esiintyy niin Läheisten- ja kiltapäivil-
lä kuin itsenäisyyspäivän näytöksessä ja 
mahdollisesti muissakin tilaisuuksissa. 
Tärkeäksi arvostamamme perinne tulee 
säilyttää.  

Kimmo Tuomi
puheenjohtaja
Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry
Eläinlääkintäkoulun johtaja 1993–1994

Perinnevaljakkotoiminta uuteen nousuun

Niinisalon Perinnevaljakko – ainut Suomessa

Osaran Alissa ”Salli”
s. 21.5.2010

Kuva: Karoliina Lahti

Sirvelin Loiste ”Sirpa”s. 5.6.2014Kuva: Karoliina Lahti

Kapinan Muisto ”Maisa”
s. 28.4.2014

Kuva: Julia Rajala

Taustakuva: Pekka Termala ja Uusi-Matti 
Niinisalossa vuonna 2013. Kuva: Sirkka Ojala.
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Museo
esineet 
kertovat 

OSA 40

SAMUEL FABRIN

Suunnittelijansa surmannut tykki 

Museo Militarian perusnäyt-
telyn ensimmäisessä kerrok-
sessa on Suomen autonomi-
an ajasta kertova osio. Osios-
sa esitellään myös tykin kehi-
tystä 1800-luvulla jäykkäla-
vettisesta, suustaladattavasta 
tykistä kohti joustolavettista, 
takaaladattavaa tykkiä. Esillä 
on muun muassa tykkimalli, 
joka koitui lopulta suunnit-
telijalleen kohtalokkaaksi: 63 
mm venäläinen kanuuna vuo-
delta 1884. 

Aikansa moderneja 
ominaisuuksia
Venäläinen insinööri Vladi-
mir Baranovski (1846–1879) 
oli vuodesta 1867 lähtien No-
belin tehtaan palveluksessa 
Pietarissa työskennellen muun 
muassa sen ajan moniputkis-
ten pikatykkien parissa. Ba-
ranovski alkoi kehitellä omaa 
2,5 tuuman tykkiä, jonka en-
simmäinen malli hyväksyttiin-
kin käyttöön vuonna 1877. 

Tykistä tuli ”takaaladattava ja 
joustolavettinen pikatykki”, 
kuten aikalaiset sitä kuvasivat. 
Tykkimalliin kuului lopulta 
kaikkiaan kolme muunnosta: 
laivastolavetille asennettu mai-
hinnousutykki, helposti osiin 
purettavissa oleva vuorikanuu-
na ja palkkilavettinen kenttä-
tykki. 

Baranovskin tykissä oli 
kääntövarreton kierrelukko. 
Iskuri virittyi automaattises-
ti lukkoa avattaessa, ja erityi-
nen varmistin esti kunnolla 
sulkeutumattoman lukon is-
kurin toiminnan. Tykissä oli 
myös automaattinen hylsyn 
poistaja. Joustolaite koostui 
pienestä nestehidastimesta ja 
putken alla näkyvästä avoi-
mesta jousipalauttimesta. Si-
vusuuntaus ilman lavetin siir-
toa ei ollut mahdollista, kor-
keasuuntauskoneistona oli 
käsipyörällä toimiva korotus-
ruuvi. Ampumatarvikkeisiin 
kuului valurautainen kra-

naatti sekä valurautapohjai-
nen srapnelli. 

Kohtalokas koe
Tykki oli monelta osin edis-
tyksellinen ase. Kuusitykkinen 
Baranovskin tykeillä varustet-
tu patteri lähetettiinkin Ve-
näjän ja Turkin väliseen Bal-
kanin sotaan (1877–1878). 
Tositoimissa tykki ampuma-
tarvikkeineen ei kuitenkaan 
osoittautunut luotettavaksi. 
Häiriöitä oli erityisesti sytyt-
timissä. Vuonna 1879 ongel-
mien ratkaisemiseksi Pietaris-
sa tehdyissä kokeissa tapahtui 
onnettomuus. Baranovski sai 
surmansa suunnittelemansa 
tykin äärellä. 

Edistykselliset ominaisuu-
det olivat tehneet tykistä ai-
kakauden oloihin melko mo-
nimutkaisen kokonaisuuden. 
Tämä yhdessä Baranovskin 
kuolemaan johtaneen onnet-
tomuuden kanssa lopetti pian 
tykkien tuotannon. Valmis-

TEKNISIÄ TIETOJA

Kaliiperi 63,5 mm, putken pituus 15,9 kal,
ammuksen paino 4 kg, lähtönopeus 275 m/s,
kantama 4,2 km, tuliasemapaino 312 kg

Obuhovin tehtaan vuonna 1890 valmistama ”maihinnou-
sukanuunan” putki n:o 83.
Putkessa oleva merkintä ”MA” tarkoittaa Morskaja Artil-
leritskoje eli Merivoimien tykistö.

  Vladimir Baranovskin suunnittelema 63 mm venäläi-
nen kanuuna vuodelta 1884 on esillä Museo Militarian 
perusnäyttelyn ensimmäisessä kerroksessa. 
Kuva: Sirkka Ojala/Museo Militaria.

tusmäärät jäivät lopulta melko 
vähäisiksi. 

Venäläisiltä jäi Suomeen 
vuonna 1918 kolme tai nel-
jä Baranovskin kanuuna. Ty-
kit olivat kenttätykkejä, vaik-
ka ne olikin luetteloitu vuori-
kanuunoiksi – vuorikanuunan 
kahteen osaan jaettavaa lavettia 
niissä ei kuitenkaan ollut. Mu-
seo Militariassa olevassa tykissä 
kenttätykin palkkilavetille on 
asennettu pietarilaisen Obuho-
vin tehtaan vuonna 1890 val-
mistama ”maihinnousukanuu-
nan” putki n:o 83. 

Lähteitä:
Unto Partanen: Tykistömuse-
on 78 tykkiä. Tykkimiehet ry 
1988.
Jyri Paulaharju: Itsenäisen Suo-
men kenttätykit 1918–1995. 
Sotamuseon julkaisuja 1/1996.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä vuoden 2020 merkkipäiviin tulleet muutokset sekä vuoden 
2021 merkkipäiväluettelot ja ilmoitukset merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen 
seuraavan numeron aineistopäivää Sirkka Ojalalle osoitteeseen: toimitus.tulikomentoja@gmail.com ja kopiona 
Juhani Sunille osoitteeseen kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com

Numeron 4/2020 aineistopäivä on maanantai 26.10.2020 ja ilmestymisviikko 49 (4.12.2020).

Tykkimiehet ry

Tulevaa toimintaa:

Yhdistyksen hallituksen kokous 
5/2020 etäkokouksena
keskiviikkona 14.10.2020 klo 12.00 
alkaen.

Yhdistyksen hallituksen kokous 
6/2020 
lauantaina 28.11.2020 klo 11.00 
alkaen. Kokouspaikka Museo Militaria 
Hämeenlinna.

Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 28.11. 
klo 13.00. Kokouspaikkana Museo 
Militaria, Hämeenlinna. Erillinen 
syyskokouskutsu tämän lehden sivul-
la 11.

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

Suomen 
Kenttätykistön Säätiö 

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

Kenttätykistö-
kerho ry ja 
Uudenmaan 
tykistökilta ry

Syyskokoukset

KOKOUSKUTSU
Kenttätykistökerho ry:n vuosikokous 
pidetään torstaina 26.11.2020 kello 
18:00 alkaen 
ja välittömästi tämän jälkeen Uuden-
maan Tykistökilta ry:n vuosikokous
maanpuolustusjärjestöjen auditoriossa 
osoitteessa Döbelninkatu 2, Helsinki.

Kokouksissa käsitellään sääntömääräi-
set asiat. 
Tervetuloa!
Yhdistysten hallitus

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt: Aki Mäki-
rinta - PJ puheenjohtaja(at)ktkerho.fi , 
Puh: 0400 805 124, Oskari Matilainen 
- VPJ, Maiju Kaski – Sihteeri ja koulu-
tus, 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, Rinke-
linmäenkuja 4 C 1, 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. 0400 218 192, tapiovaisanen01(at)
gmail.com

Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.com

Karjalan 
Tykistökilta ry

KOKOUSKUTSU
Killan syyskokous pidetään Kouvolas-
sa, Kymen Paviljongissa perjantaina 
30.10.2020 klo 18.00, osoite Helsin-
gintie 408 (Keltti), 45740 Kuusankos-
ki. Kokouksessa esillä sääntömääräiset 
syyskokousasiat sekä koronatilanteen 
vuoksi siirtyneen kevätkokouksen asiat. 
Kahvitarjoilu. 
Kokous pidetään, mikäli koronatilanne 
ja viranomaisohjeet sen sallivat.

Tervetuloa!
Hallitus

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteen-
muutokset. Muutokset ilmoitetaan killan 
kotisivuilta tai jäsensihteerille sähkö- tai 
kirjepostia käyttäen.

Kiltatuotteiden myynti. Kiltatuotteita 
voi tiedustella hallituksen jäseniltä ja kil-
lan tilaisuuksista.

Tiedottaminen jäsenille. Jäsenkirjeen li-
säksi jäsenistölle jaetaan vuoden aikana 
kaksi ”Karjalan Prikaatin Kilpi” -joukko-
osastolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” -ase-
lajilehteä.
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Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . Fa-
cebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu. 
Facebook mahdollistaa uusien potentiaa-
listen jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa 
mediassa. Killan sivuista ”tykkää” sään-
nöllisesti uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Facebookista. 
Käy katsomassa ja tykkäämässä http://www.
facebook.com/KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts

Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja 
-lehdissä sekä killan kotisivuilla 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-
Laanilantie 5 B 9, 90500 Oulu, mp. 
0400 233447, b001raimo.nurmela@
dnainternet.net. Sihteeri Veikko Mat-
tila, veikko.mattila(at)gmail.com 044 
7123656. Jäsenasiat Ari Vuolteenaho ari.
vuolteenaho(at)gmail.com, mp. 044 544 
6202

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Mikko Lemmetty, p. 044 
345 9571, mikko.lemmetty(at)iki.fi . Va-
rapuheenjohtaja Teijo Jalonen, p. 040 
5948511, westerpair(at)gmail.com. Sihtee-
ri Pauli Kärkkäinen, p. 040 573 6254, 
pauliokarkkainen@gmail.com. Rahaston-
hoitaja Ravo Sarmet 040 5628182, ravo.
sarmet@dnainternet.net

Kilta internetissä: 
www.raumantykistokilta.fi 
Tapahtumat tiedotetaan jäsensähköpos-
tilla.

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

KOKOUSKUTSU

Pohjankankaan Tykistökilta ry:n pe-
rinteinen vuosipäivä ja syyskokous 
lauantaina 7.11.2020 Niinisalon Va-
ruskunnassa. 

Kaikkien jäsenkiltojen ja alaosastojen 
jäsenet ovat tervetulleita vuosipäivän 
juhlaan. 
Tilaisuus alk aa klo 11.45 seppeleenlas-
kulla Talvisotaan lähdön muistomer-
killä.
Ravintola Falkonetissa on tarjolla klo 
12.00 jälkeen omakustanteinen lounas 
hintaan 20 €/hlö. 
Killan vuosijuhla alkaa klo 13.00. Juh-
lapuhujana on kansanedustaja, puolus-
tusvaliokunnan jäsen Eeva Kalli. 
Kahvitarjoilu.

Pohjankankaan Tykistökilta ry:n 
syyskokous alkaa n. klo 14.30. 
Tumma puku, kunniamerkit.
TERVETULOA
HUOM! Tilaisuuteen tulee ilmoittau-
tua killoittain pääkillan sihteerille 
ke 28.10. mennessä, 
esko.isohannu@gmail.com
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Arvoisa lukija!

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

Tulikomentoja on tykistö-
kiltojen jäsenlehti eikä sitä voi

tilata erikseen.

Jäseneksi ilmoittautuminen

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

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

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

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

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

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

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

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

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomen-
tie 8, 38950 Honkajoki, mp. 040 7403 
092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasi-
nojantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 044 
1398124, kallesalonen0@gmail.com
Sihteeri Esko Isohannu, Ratakistonka-
tu 29 A 2, 33300 Tampere, mp. 050 550 
9420, esko.isohannu@gmail.com.
Taloudenhoitaja Pertti Onniselkä, Aar-
nintie 26, 28370 Pori, mp. 0500 590 409, 
pertti.onniselka(at)gmail.com. 

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

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta

Yhteyshenkilöt:
Kalevi Virtanen, Peräalhontie 25, 
29350 Palus, mp. 044 2100 572, kalevi.
virtanen(at)dnainternet.net. (at)gmail.com. 
Vesa Niemenmaa, Koivistonpuistikko 43 
B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, vesa.
niemenmaa1(at)gmail.com

Turun Seudun Tykistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Orvo 
Haavisto, Itäpellontie 26, 20300 Turku, 
mp. 050 376 0371, haaviorv(at)gmail.com. 

Sihteeri / jäsenkirjuri Jyri Jylhä, Askais-
tentie 228, 21230 Lemu
mp 0500 820 833, jyri.louhis(at)gmail.
com,
Sihteeri toimii kotisivujen ylläpitäjänä. 
Hänelle tehdään ilmoitukset osoitteen-
muutoksista ja muista jäsenyyteen liitty-
vistä muutoksista.
Killan verkkosivut: 
https://www.pohjankankaantykistokilta.fi /
alaosastot/turun-seudun-tykistokilta/

Vammalan Seudun Tykistökilta

KOKOUSKUTSU
Vammalan Seudun Tykistökillan syys-
kokous pidetään torstaina 5.11.2020 
klo 19.00 alkaen
Sirkka ja Matti Niemen luona Rautajo-
en kartanossa (Rautajoentie 65, 38210 
Sastamala). Käsitellään myös peruun-
tuneen kevätkokouksen asiat.
Hallitus kokoontuu klo 18.30.
Kokouksen yhteydessä esitelmöi Sata-
kunnan tykistörykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Nikolai Votshenko.

Tervetuloa!
Huom! Mahdollisista muutoksista il-
moitetaan kiltalaisille sähköpostitse ja 
Alueviestissä.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Tuomas Rantala, Väli-
maankatu 1-5 D 58, 33500 Tampere
mp. 050 378 7111, tuomas.h.j(at)gmail.
com. Kunniapuheenjohtaja Matti Nie-
mi, Rautajoentie 65, 38210 Sastama-

la, mp 0500 631431, matti.niemi(at)
niementehtaat.fi . Sihteeri Matti Soini, 
Uotsolantie 39 A 1, 38460 Sastamala, 
mp. 045 8514148, mattitj.soini@gmail.
com. Rahastonhoitaja Rauno Heino, 
Vaununperäntie 249, 38210 Sastamala, 
pk. 03 515 2202. 

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta 

Toimihenkilö:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, 
Luomanranta 4 as 5, 60100 Seinäjoki, 
puh. 040 524 4373, sepporh(at)gmail.com

Pohjankankaan Tykistökillan 
rekisteröidyt jäsenyhdistykset:

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

KOKOUSKUTSU
Kankaanpään Seudun Tykistökilta ry:n 
syyskokous pidetään ti 1.12.2020 klo 
18.00
Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Kah-
vit tarjolla 17.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat.
Alustajana Tykistökoulun johtaja, 
everstiluutnantti Antti Pirinen tykis-
tön ajankohtaisista asioista.

Tervetuloa!
Hallitus
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Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomentie 8, 38950 Honka-
joki, mp. 040 7403 092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Varapu-
heenjohtaja ja sihteeri Esko Isohannu, Ratakistonkatu 29 A 
2, 33300 Tampere, mp. 050 550 9420, esko.isohannu@gmail.
com, Rahastonhoitaja Jari Anttila, Katajakatu 4, 38700 Kan-
kaanpää, mp. 0400 954 536, jariant(at)gmail.com
Kiltasivut netissä: 
kankaanpaanseuduntykistokilta.
yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja Topografi kilta ry
Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasinojantie 7, 

29600 Noormarkku, mp. 044 1398124, 
kallesalonen0@gmail.com
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Telluksentie 17 B 01480 
Vantaa, mp. 050 500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . Sihteeri 
Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp. 
040-5488605, toivo_vanhanen(at)outlook.com, Rahastonhoi-
taja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 A 1, 21100 Naantali, mp. 
040 5108499, mika.j.aarnio(at)gmail.com 

Mittamies- ja Topografi killan alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 a 5, 00440 Hel-
sinki, mp. 040 5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 

Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 38700 Kankaanpää, 
mp. 040 5239282, pertti.poso(at)luukku.com

Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 1, 28220 Pori, 
mp.044 7011853, 
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi  

Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisenranta 2, 21620 Kuusis-
to, mp. 041 538 0444, juha.kangasniemi(at)pp1.inet.fi . 

Joukkoyksikkö: Kilta vaalii Mittauspatteriston, Tiedustelupat-
teriston ja Topografi kunnan perinteitä.

Killan kotisivut ovat osoitteessa: 
https://www.pohjankankaanhttps://www.pohjankankaantykisto-
kilta.fi /alaosastot/mittamies-ja-topografi kilta-ry/
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähköpostiosoitteesi jäsenre-
kisteriin.

Aallon patteriston 
perinnetoimikunta

Puheenjohtaja Pentti Alanko Opistontie 74, 60800 Ilmajoki
pentti.alanko(at)netikka.fi , 
puh. 0500 662 367
Sihteeri Kari Silvennoinen Juhantie 2, 60800 Ilmajoki
ksilvennoinen(at) gmail.com, 
puh. 040 5077667

TYKKIMIEHEN KYMPPI

Kysymykset laati 
Ilkka Vahtokari.

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

1. Kenelle kirjallisuuden mukaan kuuluu kunnia ruudin 
keksimisestä? Hänen jäämistöstään löytyi ruudin re-
septi. Hän syntyi vuonna 1214 ja kuoli vuonna 1294. 
a) englantilainen Roger Bacon     
b) saksalainen Marcus Graecus   c) kiinalainen Huo Ling

2. Missä maassa valmistettiin ensimmäiset liikkuvaan so-
dankäyntiin käytetyt tykit? Ensimmäiset tykit valmistet-
tiin vuonna 1494 ja ne olivat valettu pronssista.
a) Saksassa    b) Italiassa   c) Ranskassa

3. Kuninkaallinen Suomen tykistörykmentti oli Ruotsin 
armeijan värvätyistä sotilaista koostunut Suomeen 
sijoitettu joukko-osasto, joka oli olemassa vuosina 
1794–1811. Seitsemän komppaniaa sijaitsi Helsingis-
sä, kaksi Hämeenlinnassa. Missä sijaitsi kymmenes 
komppania?
a) Lappeenrannassa  b) Tuusulassa  c) Tammisaaressa

4. Mikä on tiettävästi maailmanhistorian eniten valmistet-
tu tykkimalli?  a) 76 K 02   b) 75 K 97   c) 105 H 37

5.  Vapaussodassa Oulun valtauksessa 30.1.–3.2.1918 käy-
tettiin kahta tykkiä. Itsenäisen Suomen ensimmäinen 
tulivalmistelu ammuttiin 3.2 klo 9.20 alkaen. Patterin 
päällikkönä toimi Vilho Petter Nenonen. Mitä olivat 
malliltaan nuo tulivalmistelussa käytetyt tykit?
a) 5 K 97   b) 76 K 02   c) 75 LK 13 

6. Missä järjestettiin kenttätykistön ampumakoulun kurs-
sit juuri ennen talvisotaa 1937–1939?
a) Helsingissä   b) Perkjärvellä   c) Tuusulassa

7. Jatkosodan päätyttyä Päämajan tykistöosasto aloitti 
valmistelut Tykistökoulun uudelleen käynnistämiseksi. 
Kenet Puolustusvoimain komentaja määräsi Tykistö-
koulun ensimmäiseksi vt. johtajaksi 1.12.1944?
a) EV Lauri Harvialan   b) EVL Osmo Lehtosuon     
c) EV Elof Roschierin

8. Kapteeni Unto Petäjän keksimä korjausmuunnin oli 
varjeltu sotasalaisuus pitkään vielä sotien jälkeenkin. 
Mihin asti se oli tarkasti salassa pidetty sotasalaisuus?
a) vuoteen 1952   b) vuoteen 1956   c) vuoteen 1960

9. Mikä seuraavista tykistöyksiköistä ampui Lapin sodan 
viimeiset laukaukset Leutsuvaaran juurelta 12.4.1945?
a) KTR 1   b) KTR 2   c) KTR 3 

10. Milloin kenttätykistö sai tykin vetäjiksi ensimmäiset 
Suomen Autoteollisuus OY:n valmistamat 18 kappaletta 
Sisu KB-45 -maastokuorma-autoa?
a) 1959     b) 1962     c) 1965
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Näkökulmia tykistöstä 
paikkatietoon – reittihaku

Osa 3/4

Reittihaku kahden pisteen 
välille erilaisilla navigaatto-
reilla, älypuhelimilla ja in-
ternetpalveluilla on kaikil-
le tuttu paikkatietopalvelu. 
Monilla välineillä voidaan 
laskea pisteiden välille aina-
kin nopein ja lyhin reitti.

Tässä artikkelissa esitetään 
reittihaku, joka valitsee käy-
tettävän reitin ilmasuojan 
perusteella. Kuvan 1 vasem-
massa reunassa on karttaku-
va tarkasteltavasta alueesta.

Tieverkon valmistelu
Paikkatietoaineistoissa on vek-
torikartat eri tieluokista ja 
ajourista. Paikkatietosovelluk-
silla näistä aineistoista voidaan 

muodostaa tieverkko, jonka 
avulla voidaan tehdä reittiha-
kuja. Kuvan 1 oikeassa reu-
nassa on muodostettu tarkas-
telualueelle tätä artikkelin esi-
merkkiä varten yksinkertainen 
verkko. Verkossa on mukana 
kaikki alueen tieurat valtateis-
tä ajopolkuihin. Kaikki verkon 
urat ovat saman arvoisia, esi-
merkiksi liikennenopeuksia tai 
-suuntaa, uran kantokykyä tai 
leveyttä ei huomioida. 

Kun paikkatietosovelluk-
selle annetaan alku- ja loppu-
piste, sovellus etsii reitit pis-
teiden välille verkon solmujen 
kautta. Parhaan reitin löytämi-
seksi reitit pisteytetään. Lyhin-
tä reittiä etsittäessä reitin pis-
temäärä on sen pituus metrei-
nä. Paras reitti on se, jolla on 

pienin pistemäärä. Kuvan 3 
vasemmassa reunassa on las-
kettu lyhimmät reitit alkupis-
teistä A, B, C ja D loppupis-
teeseen X. 

Monipuolisimmissa ver-
koissa voidaan ottaa huomi-
oon edellä mainittuja ja myös 
muita ominaisuuksia. Tällaisel-
la verkolla voidaan laskea esi-
merkiksi nopein reitti eri tei-
den keskinopeuksien perusteel-
la. Samoin verkkoja voidaan ra-
kentaa eri käyttötarkoituksiin 
valitsemalla mukaan tai jättä-
mällä pois joitakin tieluokkia. 
Esimerkiksi verkkoon voidaan 
valita vain päällystetyt tiet. Toi-
nen esimerkki olisi muodostaa 
verkko, josta jätetään pois kaik-
ki moottoritiet tai taajama-alu-
eella kulkevat tiet.

Erikoistunut reittihaku

Ilmasuojan huomioon ottavaa 
reittihakua varten tieverkkoon 
pitää lisätä tietoa alueen maas-
tosta. Tässä esimerkissä verk-
koon lisätään tiedot alueen ole-
vista pelloista, hakkuuaukoista 
ja vesistöistä. Päivitetty verkko 
on esitetty kuvan 2 vasemmas-
sa reunassa.

Ilmasuojaan perustuva reit-
tien valinta pohjautuu saman-
kaltaiseen pisteytykseen kuin 
edellä esitetty lyhimmän rei-
tin valinta. Metsässä, valkoisel-
la pohjalla kulkevalla tieuralla 
jokainen metri maksaa yhden 
pisteen. Ilmasuoja huomioi-
daan verkossa siten, että pel-
lon läpi kulkevalla tiellä jokai-
nen metri maksaakin neljä pis-
tettä. Samoin hakkuuaukkojen 
läpi ja järvien rannoilla kulke-
via tieosuudet maksavat enem-
män pisteitä kuin metsässä kul-
keva tieura.

Kuvan 2 oikeassa reunas-
sa on lähikuva tieverkkoon li-
sätystä avoimista alueista. To-
siasiassa kuvan alareunassa tie 
kulkee pellon eteläpuolella. Sa-
moin alkuperäinen maastotie-
tokannan vektorimalli on niin 
tarkka, että siinä tie on piirret-
ty pellon reunan ulkopuolelle. 
Edellä esitettyä pisteytystä var-
ten tieurat pitää kuitenkin saa-
da kulkemaan esteiden eli pel-
tojen, hakkuuaukkojen ja jär-
vien läpi. Tämä saadaan aikaan 
suurentamalla kaikkia esteitä. 
Tässä esimerkissä kaikkia es-
teitä on suurennettu 25 met-
riä joka suuntaan. Nyt tosiasi-
assa pellon reunassa kulkeva tie 
on saatu kulkemaan pellon lä-
pi. Näin saadaan avoimen alu-
een reunassa kulkevasta reitis-
tä veloitettua enemmän pistei-
tä. Tämän suurentamisen takia 
myös kuvan yläreunassa tieura 
ylettyy vesistön päälle.

Lasketaan uudella esteitä si-
sältävällä tieverkolla reitit sa-
moista alku- ja loppupisteistä 
kuin ensimmäisessä reittihaus-
sa. Paikkatietosovellus laskee 
erilaisia reittivaihtoehtoja ja 
pisteyttää ne. Paras reitti on se, 
jolla on vähiten pisteitä. Tämä 
saavutetaan välttelemällä avoi-
mia alueita. Liian pitkät kierrot 

Vasemmalla karttakuva tarkastelualueesta. Oikealla alueelle muodostettu tieverkko. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastokarttasarjan ja Maastotietokannan 2016 aineistoa.

Vasemmalla tieverkko ja avoimet alueet. Oikealla lähikuva tieverkosta ja avoimista alueista. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2016 aineistoa.
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metsiä pitkin ovat kuitenkin 
pisteiden kannalta huonompia 
kuin lyhyet avoimien alueiden 
kautta kulkevat reitit. Nämä il-
masuojan ja reitin pituuden pe-
rusteella valitut reitit on esitetty 
kuvan 3 oikeassa reunassa.

Reitti A–X on edelleen pää-
osin sama reitti. Pisteen A 
kaakkoispuolella olevat pelto-
aukeat voitaisiin väistää lähte-
mällä pisteestä A ensin luoteen 
suuntaan ja kiertämällä pel-
lot pohjoisen tai etelän kautta. 
Tällaiset kiertoreitit ovat kui-
tenkin niin paljon pidempiä, 
että ne saavat enemmän pisteitä 
kuin lyhyempi, suoraan pellon 
yli kulkeva reitti. Tämän takia 
sovellus valitsee peltoaukean yli 
kulkevan reitin.

Reitti C–X on muuttunut 
lähes täysin. Uusi reitti lähtee 
aluksi poispäin pisteestä X. Al-
kuperäinen reitti C–X on 23,1 
kilometriä ja uusi ilmasuojaa 
huomioiva reitti 29,0 kilo-
metriä pitkä. Vaikka uusi reit-
ti on pidempi, se väistää van-
haa enemmän avoimia alueita 
ja valikoituu tämän takia par-
haaksi reitiksi.

Valmiita työkaluja
Paikkatietosovellukset tarjoa-
vat valmiita työkaluja yllä esite-
tyn reittihaun täydentämiseen 
tai muokkaamiseen. Samalla 
tavalla kuin tieverkkoon lisät-
tiin peltoja ja hakkuuaukkoja 
esteinä, voidaan malliin lisätä 

kiellettyjä alueita. Nämä alueet 
voidaan piirtää verkkoon käsin 
tai valita ne olemassa olevasta 
paikkatietoaineistosta samaan 
tapaan, kun esimerkkiin on jo 
lisätty avoimia alueita.

Reittihakutyökalusta on 
olemassa erilaisia versiota. Esi-
merkiksi toisella työkalulla voi-
daan etsiä pisteelle X uusi ryh-
mitysalue, josta olisi kaikkein 
lyhimmät tai ilmasuojan kan-
nalta parhaat reitit pisteisiin A, 
B, C ja D.

Tuloksen arviointi
Tässä esimerkissä tiellä kulke-
minen peltoaukealla maksaa 
neljä kertaa enemmän kuin 
metsässä suojassa tiellä kulke-
minen. Tämän eron voi ajatel-
la siten, että ilmasuojan näkö-
kulmasta peltoaukealla kuljet-
tu metri on neljä kertaa vaaral-
lisempi kuin metsässä kuljettu. 
Artikkelin esimerkkiin tämä 
kustannusmuuttujan arvo on 
valittu siten, että sillä saadaan 
näkyviä muutoksia reitteihin. 

Mikä on oikea muuttu-
jan arvo pellon yli kulkemisen 
vaarallisuudelle? 

Vastausta voisi selvittää te-
kemällä edellä esitetyn kaltai-
sia tieverkkoja erilaisiin maas-
totyyppeihin ja laskemalla 
näihin eri reittejä vaihtamalla 
muuttujien arvoa. Reitit tu-
lisi arvioida erilaisissa ilma-
uhka tilanteissa ja kirjata ylös 
parhaiksi arvioiduissa reiteissä 

käytetyt muuttujien arvot. Tä-
män jälkeen voidaan laskea eri 
maastotyyppeihin ja ilmauh-
katilanteisiin reittejä ennalta 
parhaiksi todetuilla muuttuji-
en arvoilla.

Toinen tapa voisi olla et-
siä reittejä puolitushaun peri-
aatteella. Tällöin lasketaan en-
sin vaihtoehtojen ääritapauk-
set. Ensimmäisessä tapauksessa 
muuttujan arvo on 1. Metsä ja 
pelto ovat saman arvoisia, vas-
taus on lyhin reitti. Toinen ää-
ripää on asettaa muuttujan ar-
voksi 100. Sovellus laskee rei-
tin siten, että se välttää voimak-
kaasti avoimia alueita.

Kolmas reittilaskenta teh-
dään valitsemalla muuttujan 
arvo ääritapausten välistä, esi-
merkiksi muuttujan arvol-
la 50. Arvioidaan kolmannes-
sa vaiheessa lasketut reitti ja 
tehdään päätös, tulisiko sitä 
muuttaa suoraviivaisemmak-
si vai varovaisemmaksi. Neljäs 
reittilaskenta tehdään valitse-
malla muuttujan arvo päätök-
sen mukaisesti eli tässä esimer-
kissä joko arvolla 25 tai 75. 
Uusia reittejä voi laskea aina 
haluttuun suuntaan puolite-
tulla muuttujalla, kunnes reit-
ti arvioidaan toimivaksi tai sii-
hen ei enää tule merkittäviä 
muutoksia. 

Lopuksi
Yksi edellisen artikkelin kir-
joittamisen aikainen kom-

mentti oli vanhan toteamuk-
sen muistelu: ”Kun kartta ja 
maasto ovat keskenään risti-
riidassa, usein maasto on oi-
keassa”.

Samalla tavalla tulee suh-
tautua tällaisen erikoistuneen 
reittilaskennan tuloksiin. Ly-
himmän reitin selvittäminen 
on melko yksinkertaista. Il-
masuojan kannalta parhaan 
reitin selvittäminen voi olla 
monimutkaista. Pitäisikö tä-
män esimerkin verkkoon li-
sätä tiedot omien joukkojen 
ja oman ilmatorjunnan ryh-
mityksestä? Tulisiko reittien 
kiertää nämä alueet vai kul-
kea niiden kautta? Tuleeko 
verkkoon ottaa huomioon 
puuston pituus, tiheys, laatu 
ja vuodenaika?

Yksinkertaisella verkolla ei 
välttämättä saada täysin oikei-
ta vastauksia. Täydelliset vas-
taukset antava verkko voi ol-
la vaikea rakentaa ja määritel-
lä. Kuitenkin tässä artikkelissa 
esitellyllä yksinkertaisella ver-
kolla voidaan tuottaa nopeasti 
erilaisia vaihtoehtoja suunnit-
telu- ja johtamisprosesseihin 
arvioitaviksi.

Asko Mäki
Tutkijaupseeri, 
kapteeni,
Tykistösektori
Tutkimus- ja kehittämisosasto
Maavoimien tutkimuskeskus,
Maasotakoulu

Vasemmalla lyhimmät reitit. Oikealla reitin pituuden ja ilmasuojan perusteella lasketut parhaat reitit. 
Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastokarttasarjan 2016 aineistoa
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Maalitiedustelu- ja tulenjoh-
tokyky on kehittynyt osana ty-
kistöjärjestelmää vastaamaan 
nykyisiin ja tuleviin taistelu-
kentän haasteisiin. Vaikka pe-
rusfundamentit tykistön tu-
lenjohtamisessa ovatkin pysy-
neet samoina, ovat muun mu-
assa uudet asejärjestelmät ja 
ampumatarvikkeet asettaneet 
uusia vaatimuksia tulenjohta-
miselle ja erityisesti tulenkäy-
tön johtamiselle. Lähtökohta-
na tulenkäytölle on edelleen 
jalkaväkijoukon johtajan vaa-
timus tulenkäytölle ja haluttu 

vaikutus kohteessa. Maali tu-
lee edelleen paikantaa tavalla 
tai toisella vaadittavaan tark-
kuuteen. Tämä maalitieto tu-
lee kyetä välittämään ampu-
valle tuliyksikölle. Tehtävän 
toteutuksen jälkeen tulenjoh-
tajan tulee kyetä arvioimaan 
saavutettu vaikutus kohteessa.

Halutun vaikutuksen saa-
vuttamiseksi tulenkäytön joh-
tajilla on työkalupakissaan te-
hokkaampia ja ulottuvampia 
asejärjestelmiä kuin ennen. 
Kauaskantoisella ja maaliin 
hakeutuvilla ampumatarvik-

keilla kyetään vaikuttamaan 
vaikkapa vihollisen syvyydes-
sä oleviin pistemäisiin kohtei-
siin. Tämä edellyttää tulenjoh-
tajalta kykyä tuottaa kohtees-
ta riittävän tarkat koordinaa-
tit. Maalinpaikantamiseksi ja 
tarkan suunnan määrittämi-
seksi tulenjohtajilla on käy-
tössään Maalinpaikannuslaite 
15 (MPL15) sekä Sterna-hyr-
räsuuntakehä. Näillä välineillä 
tulenjohtaja pystyy paikanta-
maan maalin CAT2-tarkkuu-
teen. MPL15 tuottaa tulen-
johtajalle maalin koordinaa-

Maalitiedustelu ja tulenjohto
tit johtamislaitteelle tuliko-
mentoa varten. Tällöin maa-
lin paikannukseen ja tuliko-
mennon viestitykseen kuluva 
aika lyhenee. Periaatteessa siis 
MPL15:sta ja johtamislaitteil-
la varustettu mies kykenee sa-
maan, mihin ennen tarvittiin 
mittavaijeria, KS-tasoa, TJ-ta-
soa, käsisuuntakehää, stereo- 
tai laseretäisyysmittaria, sano-
malaitetta ja radiota. Sternalla 
kyetään määrittämään tarkka 
suunta, jolloin erityisesti pit-
killä tähystysetäisyyksillä maa-
lin tarkkuus paranee. 

Viime vuosina miehittä-
mättömät ilma-alukset ovat 
olleen tiedustelujärjestelmien 
kehityksen keskiössä. Suomel-
la käytössä oleva Orbiter-len-
nokki sopii erinomaisesti maa-
litiedusteluun ja tulenjohtoon. 
Lennokin sensori mahdollis-
taa maalin seurannan ja tuot-
taa maalin paikkatiedon tuli-
komentoa varten. Tarvittaes-
sa kuvamateriaalista voidaan 
georeferoida tarkkuuskoordi-Maalinpaikannuksen ja suunnanmittauksen tarkkuuskategoriat.

Tulenjohtajan MPL, Sterna ja tulenjohtamisen johtamislaite. Kuvat: Puolustusvoimat.

Kategoria Suurin sallittu sädepoikkeama Suurin sallittu E-, N- ja H-
koordinaattien poikkeama

Suurin sallittu suunnan 
poikkeama

CAT1 6 m 3 m 2,0 piirua

CAT2 15 m 9 m 5,0 piirua

CAT3 30 m 17 m 10,0 piirua

CAT4 91 m 52 m 30,0 piirua

CAT5 305 m 174 m 100,0 piirua

CAT6 yli 305 m 175 m tai enemmän yli 100 piirua
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naatit niitä edellyttäville ase-
järjestelmälle. Lennokkijär-
jestelmän kannettavilla kuva-
vastaanottimilla sensorin ku-
va saadaan jaettua esimerkiksi 
komppaniassa tulenjohtopääl-
likölle. 

Lennokit eivät suinkaan ole 
ainoa tekninen maalitieduste-
lusensori, joka meillä on käy-
tössämme. Tulevaisuudessa 
vastatykistötutka mahdollis-
taa tulenjohtamisen vastusta-
jan tuliyksiköiden lamautta-
miseksi. 

Pitkät ampumaetäisyydet ja 
erilaisten maalitiedustelusen-
sorien tehokas käyttö edellyt-
tävät myös tehokasta ja ulottu-
vaa johtamisjärjestelmää. Tak-
tisessa tulenkäytössä korostu-
vat johtamisjärjestelmän käy-
tettävyys ja taistelunkestävyys. 
Esimerkiksi jääkärijoukkueen 
tulenjohtajan tulee tavoittaa 
tukeva tuliyksikkö kaikissa ti-
lanteissa, ja johtamisyhteydet 
eivät voi olla vain yhden tai 
kahden kortin varassa. Liik-
kuvat kohteet edellyttävät niin 
sanottuun ”sensor to shooter” 
-ketjuun kuluvan ajan mini-
moimista. Tällä tarkoitetaan 
aikaa, joka kuluu maalin ha-
vaitsemisesta vaikuttamiseen. 
Maavoimien M18-järjestelmä 
vastaa erinomaisesti näihin 
edellä kuvattuihin haasteisiin.

Tykistön tulenjohtami-
sen lisäksi Puolustusvoimis-
sa rakennetaan suorituskykyä 
myös Ilma- ja Merivoimien 
tulen johtamiseksi. Maa- ja 
Merivoimien Yhteisen tulen-
käytön ryhmät (YHTUR) on 
koulutettu johtamaan tykistön 
tulen lisäksi myös ilmasta/pin-
nasta-maahan-tulenkäyttöä. 
YHTUR:t muodostuvat Yh-
teisentulenkäytön tulenjohta-
jista sekä Operatiivisista tulen-
johtajista. Nämä ryhmät vas-
taavat osaltaan myös valmiu-
dellisiin haasteisiin ja kykene-
vät taistelutilanteessa nopeaa 
reagointia vaativiin tulenkäy-
tön tehtäviin.

Raimo Alatörmä
majuri
Puolustusvoimien yhteisen 
tulenkäytön sektorin johtaja
Tykistökoulu

Orbiter-lennokki ja lennokin sensorikuvia.

Tulenjohtokykyjen rakentuminen.

Tulenkäytön dynaaminen toimintaympäristö.
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Vilkas museokesä Hämeenlinnassa –
Koronasulusta kävijäennätykseen

Museo Militarian näyttelyt 
olivat muiden museoiden ta-
paan keväällä suljettuina 2,5 
kuukautta koronavirusepide-
mian vuoksi. Museon työn-
tekijät olivat kuitenkin töissä 
koko koronasulun ajan. Osin 
töitä tehtiin museolla, osin 
etänä. Epätavallinen tilanne 
mahdollisti kokoelmatyöhön 
keskittymisen myös näyttely-
tiloissa, kun näyttelyvieraita ei 
ollut.

Näyttelyt avattiin jälleen 
kesäkuun alussa, ja kesäs-
tä tulikin lopulta ennätysvil-
kas. Kesäkuussa näyttelyvie-
raita oli hieman vähemmän 
kuin edellisvuonna vastaava-
na aikana, mutta heinäkuussa 
kotimaan matkailun vilkkaus 
näkyi voimakkaasti myös mu-
seolla. Heinäkuussa museon 
näyttelyihin kävi tutustumas-
sa yli 10 500 asiakasta. Aiem-
pi kuukausikohtainen ennätys 
oli 5975 kävijää heinäkuus-
sa 2019, joten aiempi ennä-
tys lyötiin tuhansilla kävijöillä. 
Ryhmämatkailijoita ei kesällä 
käytännössä ollut – lapsiper-
heitä sitäkin enemmän.

Opastusten sijasta museolla 
järjestettiin kesän ajan arkipäi-
visin mahdollisuus kuulla ly-
hyt näyttelyesittely, johon mu-
kaan otettiin korkeintaan 15 
osallistujaa. Kesäperjantaisin 
museon ulkonäyttelyalueelle 
oli myös vapaa pääsy aamuisin 
klo 8.00–9.45, jolloin paikal-
la oli myös museon työnteki-
jä kertomassa ulkonäyttelyssä 
olevista esineistä ja niiden hoi-
dosta. 

Projektiasiantuntija Anni 
Antila on kesän ajan tehnyt 
töitä ulkoalueella niin tykki-
en kuin ajoneuvojen parissa. 
Ulkonäyttelyalueen vaativissa 

olosuhteissa olevista esineis-
tä valmistuu vuoden loppuun 
mennessä myös hoitosuun-
nitelma. Koronasulun aika-
na museolla uudistettiin mu-
seokaupan valikoima ja esille-
pano sekä aulan opastetaulut. 
Hämeenlinnalaisen Sarka De-
signin ammattitaitoisella tila-
suunnittelulla museokaupasta 
tuli entistäkin tyylikkäämpi ja 
toimivampi. Valikoimaan li-

sättiin erityisesti elintarvikkei-
ta ja tuotteita, jotka kuvasta-
vat museon näyttelysisältöjä ja 
Linnankasarmin historiaa.

Syksyn kuulumisia
Syksy on tuonut mukanaan 
henkilöstömuutoksia. Mu-
seo Militariassa marraskuus-
ta 2016 alkaen työskennellyt 
museonjohtaja Miia-Leena 
Tiili siirtyy Helsingin yliopis-

Museo Militarian johtaja vaihtui syyskuun alussa, kun FT Miia-Leena 
Tiili siirtyi Helsingin yliopistomuseon johtajaksi ja museon tutkija, FM 
Samuel Fabrin siirtyi museonjohtajan sijaiseksi. Kuva: Anni Antila.

tomuseon johtajaksi 1.9.2020 
alkaen. Museonjohtajan sijai-
sena toimii syksyn ja talven 
ajan Samuel Fabrin. Tutki-
jaa sijaistaa Henrik Järvinen, 
joka on vuosien varrella tul-
lut museon asiakkaille tutuksi 
asiakaspalvelijan ja apulaistut-
kijan tehtävissä. Museonjoh-
taja kiittää Tulikomentoja-leh-
den toimitusta ja lukijoita sekä 
Tykkimiehet ry:tä hyvästä yh-
teistyöstä ja toivottaa menes-
tystä jatkossakin upealle Mu-
seo Militarialle.

Museo Militarian toiminta 
jatkuu syksyllä täysipainoises-
ti koronatilanteen erityisvaa-
timukset huomioiden. Yleisö-
luennot alkavat taas, ja syyslo-
maviikoille on luvassa lapsille 
suunnattua ohjelmaa. Marras-
kuussa avataan vaihtuva näyt-
tely Kokoelmien kätköistä, jossa 
pääsee tutustumaan kokoelmi-
en harvinaisuuksiin ja pieniin 
kummallisuuksiinkin. Syksyllä 
käynnistyy myös Museo Mili-
tarian ja Panssarimuseon yh-
teinen hanke, jonka tarkoituk-
sena on tukea heikosti lukevi-
en koululaisten lukutaidon ja 
-innon kehittymistä. Kerrom-
me tästä hankkeesta lisää syk-
syn edetessä.   

Vanhankaupunginkatu 19
13100 HÄMEENLINNA

p. 040 450 7479
asiakaspalvelu@ museomilitaria.fi 

Seuraa meitä verkossa: 
www.museomilitaria.fi 

www.facebook.com/museomilitaria
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Kokoukset ja koulutuspäivät sujuvasti:
    - useita kokouskabinetteja
    - peruskokoustekniikka
    - tilava saunaosasto ja ruokailutila

    soveltuu myös kokouskäyttöön
Perhejuhlat helposti, kysy tarjous.

Tarjoamme kaikille killoille ja kiltalaisille 
mahdollisuuden lounas- ja tilausruokailuun 

päivän hintaan.

A-oikeudet. Ota yhteyttä.

RAVINTOLA SEISKA
Suomen kasarmi 7

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

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

RAVINTOLA SEISKA
Avoinna ark. 9-15, muulloin tilauksesta

Lounas noutopöydästä arkisin klo 11-14

Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä.

Lehden 2/2020 merkkipäiväluettelossa oli Mikko Yrjölän 
merkkipäivä väärin. Mikon oikea merkkipäivä oli 10.9.2020. 
Toimitus pahoittelee virhettä.

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomen-
noissa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 
25.10.2020 oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluet-
teloon tulevat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, 
se voi johtua siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi 
jäsenrekisteristä tai että kiltasi ei ole lähettänyt v 2020 merk-
kipäiväluetteloa lehden toimitukselle. Kiltojen jäsenasioista 
huolehtivia pyydetään toimittamaan vuoden 2021 merkkipäi-
väluettelot aineistopäivään 25.10.2020 mennessä toimituksen 
osoitteeseen: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä 
kiltaveljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät 
merkkipäiviään syys- joulukuussa 2020.

9.8. Ukkonen Aulis Kauniainen 95 v
10.9 Yrjölä Mikko Tampere 75 v
28.9. Hukkanen Heikki-Markku Vieremä 75 v
29.9. Sainio Pentti Paltamo 70 v
29.9. Niemi Risto Lappajärvi 70 v
1.10. Liikkanen Seppo Espoo 75 v
2.10. Prusi Mikko Juhani Lohja 60 v
3.10. Ylikoski Mauri Sastamala 85 v
6.10. Nikkanen Raimo Helsinki 75 v
10.10. Viiru Tero Kajaani 50 v
11.10. Kumela Pekka Riihimäki 80 v
14.10. Santaholma Juhani Helsinki 80 v
16.10. Sohlberg K.O. Espoo 80 v
23.10. Metsäterä Ilkka Riihimäki 80 v
24.10. Rantanen Matti Tuusula 60 v
28.10. Teeriaho Tuomo Houtskari 75 v
1.11. Hautala Simo Hämeenlinna  60 v
1.11. Karlsson Tom Espoo 75 v
5.11. Kärki Pirkka Vaasa 75 v
8.11. Teeriaho Yrjö Jyväskylä 90 v
10.11. Riihimäki Reino Parola 60 v
14.11. Bachmann Heikki Helsinki 90 v
16.11. Parkkola Aarno Lemi 90 v
20.11. Santti Hannu Vihti 75 v
22.11. Laine Ensio Rusko 80 v
4.12. Hulkkonen Heikki Kankaanpää 75 v
8.12. Kohvakka Ahti Haukivuori 75 v
9.12. Korvala Seppo Kankaanpää 70 v
19.12. Niemi Matti Sastamala 85 v
22.12. Virtanen Kalevi Palus 75 v
24.12. Holma Heikki Vantaa 75 v
30.12. Junnola Paavo Kouvola 70 v
31.12. Latva-Kiskola Juha Espoo 70 v
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JOUKKUEKILPAILUN TULOKSET:

1. sija 2TIEDTJUE-TIEDK, 
 loppuaika 4:29:38
2. sija 1TIEDTJUE-TIEDK, 
 loppuaika 4:34:43
3. sija 2TJUE/KÄRKIK, 
 loppuaika 4:40:29

Kirkkojärven marssin osalta tehty protesti 
hyväksyttiin 22.7. tuomarineuvostossa. 
Näin ollen joukkuekisan kärkikolmikko 
muuttui, kun 1TIEDTJUE/TIEDK nousi 
4. sijalta 2. sijalle ja 2TJUE/KÄRKIK 
tippui 2. sijalta 4.sijalle.

YKSIKKÖKILPAILUN TULOKSET:

1. sija TIEDK, keskiaika 4:39:58
2. sija KÄRKIK, keskiaika 5:49:15
3. sija PIONK, keskiaika 5:56:06
4. sija EVK, keskiaika 6:12:44
5. sija TULIPTRI, keskiaika 6:20:34

Kurssi ”Kaiku” Kirkkiksellä

Raskas koitos melkein takana. Tykkimiehet saapumassa maaliin. Kuva: Puolustusvoimat.

ARTO OJANEN

Tulikomentoja-lehti seurasi nykyisin tu-
tuksi tulleilla etäyhteyksillä viime heinä-
kuussa järjestettyä Reserviupseerikoulun 
kurssin numero 256 Kirkkojärven Mars-
sia ”Kirkkistä”, johon ottavat osaa kou-
lun kaikki oppilaat. Kyseessä on kurssin 
joukkueiden sekä myös perusyksiköiden 
välinen kilpailu. Kirkkojärven marssi on 

yksi vanhimmista Puolustusvoimissa yhä 
jatkuvista kilpailuista. Se alkoi jo vuonna 
1936. Vielä 1950-luvulla koitos oli pelkkä 
samannimisen järven kiertänyt pikamars-
sirepäisy, mutta vuosikymmenten mittaan 
kisa muuttunut monipuolisemmaksi. Ide-
ana on edelleen sama raskas noin 25 ki-
lometrin mittainen marssisuoritus, mut-

ta sen varrella testataan myös sotilaallisia 
taitoja tehtävärasteilla, joita ovat ammun-
ta, suunnistus- paikannus-, etäisyyden ar-
viointi sekä käsikranaatin heitto. Loppu-
tulos painottuu myös niiden eikä pelkän 
juoksuvoiman mukaan.

Kun varusmiespalvelusta suorittavien 
nuorten parhaimmisto kootaan RUK:n 
kurssille, on tuloksena mahtava ryhmähen-
ki. Tämä yhteisöllisyys näkyy reitin varrel-
ta otetuista valokuvista, joissa ohi viilettää 
kilpailijoita. Monet joukkueet ovat kehittä-
neet omaan erikoiskoulutukseensa liittyviä 
kannustushuutoja, jotka kajahtelevat met-
sän suojassa. Reitin loppupäässä alkavat 
yleensä kannustushuudot vaimeta kilpai-
lijoiden keskittyessä omaan ja toisten jak-
samiseen. Rynnäkkökiväärit siirtyvät kova-
kuntoisempien kannettaviksi ja osa taisteli-
joista tarvitsee jo kaveriensa tukea. 

Tykkimiesten joukkueen upseerioppi-
las Elmeri Siltovuori Karjalan Prikaatista 
kertoo:

”Asetimme edellisenä iltana joukkueel-
lemme tavoitteeksi kaikkien maaliin pää-
syn ilman keskeyttämisiä. Lisäksi sovimme 
tsemppaavamme toisiamme ilman negatii-Joukkueemme lähdössä. Etummaisina vasemmalta upseerioppilas Nyrhinen, joka toimi joukku-

eenjohtajana. Seuraavina oppilaat Salokannel, Paavola ja Yli-Rahko. Kuva: Puolustusvoimat.
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Kannustushuudot auttavat jaksamaan raskaan marssin. ”Kummijoukkueellamme” se kuuluu: 
”Mitä me ollaan ... TYKKIMIEHIÄ!” Kuva: Puolustusvoimat.

visia sävyjä. Tämä tavoitteemme toteutui-
kin täysin. Toinen tavoitteemme oli kent-
tätykistölinjan 1. joukkueen voittaminen, 
joka myös onnistui. Kokonaissijoitukses-
samme ei ole kehumista, sillä taaksemme 
jäi ainoastaan kaksi joukkuetta.”

Joukkueiden maaliintulo on upeaa seu-
rattavaa. Vilpitön ilo yhteisestä onnistu-
misesta paistaa jokaisen oppilaan kasvoil-
ta. Äänekkäät ”Hyvä jätkät!” -huudot kai-
kuvat ja yläfemmoja läiskittään ahkerasti. 
Mukana on myös vapaaehtoista palvelus-
taan suorittavia naisia, jotka eivät kuiten-
kaan tässä joukossa erotu muuten kuin pi-
demmistä hiuksistaan. Useamman jouk-
kueen saapuessa samalla kertaa maaliin 
muistuttaa meno välillä teekkareiden va-
punviettoa. Pian kuitenkin sotilaalliset 
komennot palauttavat juhlijat neliriviin 
kuulemaan kurssinjohtajan everstiluut-
nantti Tommi Sikasen loppupalautetta. 
Hän asettaa sanansa taiten, sillä raskaan 
yhteisen ponnistuksen jälkeen oppilaat 
ovat sopivassa mielentilassa vastaanotta-
maan yhden kurssi tärkeimmistä opetuk-
sista. 

Siltovuoren sanoin:
”Maaliin saapuminen oli hieno tuntei-

kas hetki, kun pääsimme yhdessä jouk-
kona maaliin joistakin vastoinkäymisistä 
huolimatta. Kurssin johtajan sanat herkis-
tivät ja vahvistivat porukkaamme entuu-
destaan.”

Kilvan ennakkosuosikkeina ovat kaut-
ta vuosikymmenten olleet tiedustelukoulu-
tuksen saaneet oppilaat. Joukkoon valikoi-
tuvat kovakuntoisimmat ja ehkä koulutus-
kin antaa parhaat valmiudet tehtävärasteil-
la. Tulosten tultua lasketuksi kävi samoin 
myös tällä kertaa. Seuraavia sijoituksia rat-
kottiin sitten protestienkin avustuksella. 
Tykkimiesten menestys ei poikennut toi-
mittajan oman kurssin saavutuksista tasan 
sata kurssia aikaisemmin. Tämä lienee tut-
tua monelle lukijallekin; metri, piiru ja se-
kunti eivät tässä kilpailussa usein kasaudu 
tykkimiesten laariin.

Lehden ilmestyessä on Reserviupseeri-
kurssi numero 256 jo päättynyt ja oppilaat 
palanneet upseerikokelaina omiin joukko-
osastoihinsa, joista he kotiutuvat joulu-
kuussa.   

Jokaiselle sotilaalle tärkeä taito käsikranaatinheitto oli yksi tehtävistä. Kuva: Puolustusvoimat.

AJONEUVOTYKIT

Venäjän Puolustusministeriö on 
vastaanottanut ensimmäisen moder-
nisoidun 2S7M Malka -telakanuunan 
Rostec-yhtymän Uralvagonzavod-
yhtiöltä, kerrottiin 16.4.2020. Ase-
järjestelmän modernisointi sisältää 
uuden voimansiirron, vaihdelaatikon, 
telakoneiston johtopyörän, sähköjär-
jestelmän, puhelulaiteverkon, radion 
sekä tähystysvälineet. Modernisointiin 
liittyvät liikkuvuus- ja ampumatestit 
on jo tehty. Aseena on alkuperäinen 
203 mm 2A44-kanuuna. Edellisen 
modernisointikierroksen 2S7M-aseen 
kantama on 47 km rakettiavusteisilla 
ammuksilla, mutta uudistetulla aseella 
kantama on yli 50 km ja tulinopeus 3–4 
ls/min. (JDW 29 April 2020, https://
www.defenseworld.net/news/26676/
Rostec_Completes_Modernizati-
on_of_203mm_2S7M_Malka____
World___s_biggest____Howitzer#.
XxVIr54za70)

 

2S7M Malka. Lähde https://i1.wp.com/
militaryleak.com/wp-content/uplo-
ads/2020/04/uraltransmash-completes-
2s7m-malka-203mm-self-propelled-
gun-upgrade.jpg?ssl=1

Yhdysvaltain Armeija valmistelee 
vedettävien tykkien osittaista korvaa-
mista ajoneuvotykeillä. Pentagon 
etsii teollisia ratkaisuja, jotka täyttäi-
sivät armeijan uuden ajoneuvotykin 
vaatimukset. (https://defence-blog.
com/news/army/u-s-army-wants-new-
155mm-artillery-system.html)

Brasilian Armeijan Huoltotehdas on 
saanut valmiiksi yhteensä 36:n 155 
mm M109A5-panssarihaupitsin moder-
nisointityön. Aseisiin päivitettiin moot-
tori, voimansiirto, runko, torni, pääase 
sekä lisättiin maastouttamisjärjestelmä. 
Työ sisälsi lisäksi radion ja puhelulai-
teverkon vaihtamisen. Aseet on nyt 
siirretty 15. ja 29. psh-ryhmälle, joissa 
ne korvasivat vanhemman M109A3-
kaluston. (Jane´s Defence Weekly 10 
June 2020)

Patria ja Kongsberg ovat ilmoittaneet 
kehittävänsä uuden krh-järjestelmän 
Yhdysvaltain Armeijan tarpeita varten. 
Järjestelmä perustuu Patrian Nemo-
krh-järjestelmään. Mahdollinen tuotan-
to toteutettaisiin Kongsbergin Yhdys-
valtain tehtailla Pennsylvaniassa.
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ARTO OJANEN

Reserviupseerikurssin Reserviupseerikurssin 
kovapanosammunnat Pahkajärvelläkovapanosammunnat Pahkajärvellä

Patterin johtamispaikalla ampuma-arvoja laskemassa 
edestä alkaen oppilaat Jami Kandolin, Annele Salokannel 
ja Joona Kämäräinen.

Tulikomentoja-lehti seura-
si elokuussa Reserviupseeri-
kurssin numero 256 kovapa-
nosammuntaharjoitusta Kou-
volan Pahkajärvellä. Ammun-
tavaiheen jälkeen oppilailla oli 
vielä edessään taisteluharjoitus, 
joka samalla on usean lukijan-
kin muistama ns. ”loppusota.” 
Tämä sota- ja ampumaharjoi-
tus on kooltaan varsin mittava, 
sillä siinä oli mukana 800 so-
tilasta ja noin 150 ajoneuvoa. 
Tuliyksiköitä oli kolme: 122 
H63 patteri sekä 120 mm ja 81 
mm kranaatinheitinosastot. Li-
sätukea antoi vielä Karjalan pri-
kaatin Valmiusyksikön tykis-
tö, joka samalla sai harjoitusta 
omaan tehtäväänsä. Harjoituk-
sen viimeisten päivien taistelu-
vaiheeseen osallistuu myös Kar-
jalan prikaatin valmiusyksikön 
iskeviä osia sekä Maasotakou-
lun joukkueenjohtajakurssi. 
He ovat syksyllä Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa kandiopin-
not aloittavia tulevia kadetteja, 
jotka eivät ole suorittaneet Re-
serviupseerin tutkintoa. Kou-
luttaja- sekä varohenkilöstöä 
on jouduttu lainaamaan useista 
Etelä-Suomen joukko-osastois-
ta; RUK:n omat kouluttajavoi-
mat eivät tähän riittäisi. Kaik-

kiaan leirillä vietettiin 8 vrk, 
tällä kertaa isolta osin mukavan 
kesäsään merkeissä.

RUK kuuluu nykyisin 
joukkoyksikkönä Maasota-
kouluun, jonka esikunta si-
jaitsee Lappeenrannassa. Ha-
minan RUK:n organisaatio 
on kokenut muutoksia vuo-
sikymmenten aikana. Vii-
me vuosikymmenen muutok-
set kadottivat perusyksiköistä 
monelle lukijalle tutun tuliase-
ma- ja tulenjohtopatterin. Jot-
kut muistavat myös edellisen 
vuosisadan kenttätykistöpat-
terin ja kranaatinheitinkomp-
panian. Nykyisin koulutetaan 
tykistön ja kranaatinheittimis-
tön tuliasemien johtajat Tuli-
patterissa ja tulenjohtajat sekä 
tiedustelutulenjohtajat jalka-
väkikoulutusta antavassa Kär-
kikomppaniassa ja Tieduste-
lukomppaniassa. Viestiupsee-
rit tulevat Esikunta- ja vies-
tikomppaniasta, kuten aina 
ennenkin. Käyntimme isän-
tä Maasotakoulu oli panosta-
nut lehtemme vierailuun sillä 
oppaaksi nyky-RUK:sta ker-
tomaan tuli varmasti asian-
tunteva henkilö eli Tulipatte-
rin päällikkö kapteeni Jaakko 
Rahnasto. 

Tutustuminen aloitettiin ty-
kistön tuliasemissa, jossa kou-
lutetaan patteri- sekä tulitoi-
mintaupseereita ja näiden li-
säksi mittaus- sekä tykistön 
tiedustelu-upseereita. Oppilaat 
saavat aluksi yhtenäisen kou-
lutuksen tulitoiminnan perus-
teista ja erikoistuvat syventävis-
sä opinnoissa joko tykkien pa-
riin tuleviksi patteriupseereiksi 
tai johtamaan ampumista tuli-
toimintaupseereina. Näin lyhy-
elläkin koulutusajalla saadaan 
oman tehtävänsä parempia 
osaajia. Entisen koulutusjärjes-
telmän läpikäyneet osasivat ko-
ko tuliasemarepertuaarin, mut-
ta nykyistä pintapuolisemmin. 
Saavuimme patteriston johta-
mispaikalle tulitoiminnan juu-
ri alettua. Tulitoimintaupsee-
rina samana aamuna aloitta-
neen upseerioppilas Johannes 
Tynkkysen äänestä oli havait-
tavissa vähän jännitystä. Vieres-
sä avusti tulitoiminta-aliupsee-
rina Eero Ryhänen. Jännitys ei 
ole ihme sillä tehtäviin ei ehdi 
harjaantua, kun niitä vaihdel-
laan useasti. Tämä on tarpeen, 
jotta mahdollisimman moni 
oppilaista ehtii johtajana toi-
mimaan. Rutiini syntyy sitten 
myöhemmin joukko-osastossa, 

kun johtajat kokelaina toimivat 
omassa sodanajan tehtävässään.

Ampuma-arvojen lasken-
ta tehdään harjoituksessa kai-
kista tietokoneista huolimatta 
sodanaikaisella tasomittarilla. 
Graafi nen taso hahmottaa op-
pilaille koko laskentatapahtu-
man ja arvojen suuruusluokat. 
Siitä on helppo siirtyä joukko-
osastoissa ammunnanhallin-
taohjelmien käyttöön. Vara-
metodikin on tällöin valmiik-
si opittuna. Perusteet AH-
JO-ammunnanhallintaohjel-
man ja muiden tietojärjestel-
mien käyttöön toki annetaan 
RUK:ssakin. Kouluttaja luut-
nantti Juho Jokimies seurasi 
oppilaiden työskentelyä vie-
ressä. Heidän toimintaansa 
hän ei puuttunut vaan rauhal-
lisesti lausutut muutaman sa-
nan huomautukset ohjasivat 
oppilaat itse löytämään vir-
heensä. Pääosassa oli tarkkuus, 
kuten tietysti pitääkin: Maali-
neulan paksuuden suuruisen 
sivusuuntaeron syytäkin etsit-
tiin pitkään.

Tykkien asemia lähestyttä-
essä tulijat pysäytti kulkuvar-
tio, josta vastasi Kirkkis-etäju-
tusta tutuksi tullut upseeriop-
pilas Elmeri Siltovuori Karja-
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Vammaksen valmistama 120 mm kranaatinheitin 120 KRH92 ajopyörästön kanssa vähän erilaisesta kuva-
kulmasta. Putkea puhdistavat vasemmalta  oppilaat Eddie Lundin ja Tomi Luukkonen.

lan prikaatista. Tykkien luona 
toiminta oli tällä kertaa rau-
hallista kovapanosammunnois-
sa yleiseen tapaan. Tykinjohtaja 
Alvari Mäkinen Kainuun pri-
kaatista ehti siten kertoa har-
joituksen kulusta: ”Meillä on 
ollut kahdet tuliasemat tähän 
mennessä ja yhdet vielä edessä 
tässä ampumavaiheessa. Päivät 
ovat kuluneet tykkien takana 
ja harjoitus on mennyt tähän 
mennessä hyvin. Kaikki ovat 
ampuneet tykeillä aikaisem-
min, mutta osa ihan erilaisella 
tykkikalustolla, joten opetelta-
vaakin on ollut.  Yöajaksi on ol-
lut erilaista vartiointi sekä päi-
vystyspuuhaa, mutta olemme 
ehtineet nukkumaankin.”

Tulenjohtopaikalle saavut-
taessa näkyi muutos entiseen: 
Rosoharjun tulenjohtomäki 
oli kirjaimellisesti täynnä tu-
lenjohtajia. Kerrallaan ei tie-
tysti voi kovilla oikeasti ampua 
kuin yksi tai muutama ryhmä 
eri maaleihin. Muut oppilaat 
oli jaettu tulenjohtopartioihin, 
jotka tekivät omat havainnot 
ja seurasivat kulloinkin toimi-
van tulenjohtajan lähettämiä 
komentoja. Kouluttajat kier-
telivät joukossa antaen ohjei-
ta ja vastailivat oppilaiden ky-
symyksiin. Jokaisesta iskemäs-
tä otettiin koko joukolle hyöty 
irti, jotta tulenjohtajille saatiin 
mahdollisimman paljon tois-
toja perussuorituksista.

Tiedustelutulenjohtajalin-
jan vahvuus on kasvanut nykyi-
sellään hieman tulenjohtolinjaa 
suuremmaksi. RUK:n tehtä-
väksi on nykyisin tullut myös 
Rajavartiolaitoksen tulenjohta-
jien koulutus. Kun käyttööm-
me on hankittu ja hankitaan 
lisää kauaskantoisia asejärjes-
telmiä, on oltava myös väli-
neet kyetä paikantamaan niille 
maaleja. Sotilasliittoihin kuu-
lumattomalla Suomella ei ole 
pääsyä suurvaltojen tiedustelu-
järjestelmiin, joten maalitieto 
on hankittava omin keinoin. 
Esimerkiksi tossua toisen eteen 
rivakasti laittamaan pystyvän 

tiedustelijan silmin. Yksi tie-
dustelutulenjohtajista, Ivalon 
Rajavartioston upseerioppilas 
Tuomas Hartikainen kertoi 
hakeutuneensa tulenjohtajaksi, 
koska itsenäinen ja tärkeä teh-
tävä kiinnosti. Monipuolinen 
koulutus olikin täyttänyt odo-
tukset. Vuoden alussa palveluk-
sensa aloittaneella upseerioppi-
las Hartikaisella oli myös koke-
mus, joka suurimmalta osalta 
suomalaisia puuttui: Perusyksi-
kön melkein kaikki siirtymiset 
suoritettiin parin ensimmäisen 
kuukauden aikana hiihtäen!   

Tulenjohtajien toimin-
ta vaikutti jo varsin ammat-
titaitoiselta; perussuoritukset 
menivät ihan oikein. Kaptee-
ni Rahnaston sanoin: ”Olem-
me lisänneet harjoituksessa tu-
lenjohtokouluttajien määrää, 
koska lyhyessä ajassa on ope-
tettava hyvin paljon asioita.” 
Hyvin olivat opit menneet pe-
rille, vaikka kaikki tulenjohto-
suoritukset eivät vielä viimeis-
tä piirtoa myöten onnistuneet-
kaan. Tämä ei ole huolenaihe: 
koulun tarkoituksena ei ole 
tuottaa valmiita tulenjohtajia, 
vaan taidot hiotaan esiin jouk-
ko-osastojen kokelaskaudella.

Miksi tulenjohtajat koulu-

tetaan jalkaväkikomppaniassa? 
Tämä tapahtuu yhteistoimin-
nan vuoksi, meille kerrotaan. 
Vaikka yhteistoimintaharjoi-
tuksia on RUK:ssa ollut sodas-
ta lähtien, ovat ne koskeneet lä-
hinnä ainoastaan johtajia. Ty-
kistöstä tuleva tulenjohtue on 
voitu kokea enemmän tai vä-
hemmän ulkopuoliseksi, siis 
vähän samoin, kun eri kerrok-
seen tai joskus eri kasarmiin-
kin majoitetut naisvarusmie-
het. Yhtenäisestä peruskoulu-
tuksesta huolimatta ovat tais-
telutaidotkin saattaneet jäädä 
puuteellisiksi. Tulenjohtajasta 
ei ole hyötyä, jos hän ei onnis-
tu pysyttelemään hengissä. Tie-
dustelijan osalta ns. sissitaidot 
ovat tietenkin elintärkeitä. Nii-
tä eivät tykkimiehet edes kyke-
ne opettamaan.

Kevyiden heittimien tuliase-
miin saavuttaessa tunnelma oli 
tiivis. Jaos ampui jatkuvasti yh-
den tai muutaman laukauksen. 
Hyvä, että oppilaita ehti välillä 
jututtaa. Upseerioppilas Felix 
Grönholmin johtama 81 mm 
heitin hoiti oman osuutensa 
muiden mukana mallikkaas-
ti. Tulitauon aikana suoritettu 
leikkimielinen ampumatarvik-
keiden nimikkeistön tunnistus-

kilpailu päättyi kuitenkin tällä 
kertaa Tulikomentoja-lehden 
voittoon. Puolen vuoden pääs-
tä tulos varmaan olisi toinen.

Pahkajärven ampumaleirin 
seuraaminen antoi erinomai-
sen kuvan nykyisestä reserviup-
seerikoulutuksesta. Toimittajan 
silmin nähtynä oli oppilaiden 
kaikenkattava positiivisuus se-
kä yrityshenki ennallaan. Hei-
dän kertomansa mukaan kurs-
sin opetus on ollut erittäin pä-
tevää. Useammasta suusta sa-
nottiin koulun antaneen hyvät 
valmiudet toisten varusmiesten 
johtamiseen sekä myös reilun 
ja oikeudenmukaisen kohtelun 
malleja tuleville oman jaoksen 
tai joukkueen vetäjille. Päivän 
summasi erinomaisesti raskaan 
120 mm heitinjoukkueen joh-
tajana toiminut upseerioppilas 
Teemu Hartikainen Karjalan 
prikaatista. Ammunnat sujui-
vat hyvin koko päivän ja hänen 
oma johtamissuorituksensa-
kin onnistui. ”Tällaisena päivä-
nä on hienoa olla heitinmies.” 
Aurinko paistoi ja kouluttajat 
myhäilivät vieressä, joten lau-
setta voi hyvin täydentää: Oli 
yhtä hyvä olla myös tykkimies, 
kouluttaja tai vaikkapa aselajin 
oman lehden toimittaja.   
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Jatkosodan lähtölaukaukset 1941:
Tykistön muistomerkki suunnitteilla Kiteelle
MATTI LATVALA

Jatkosodan lähtölaukaukset 
ammuttiin Kiteen Musta-
lammista itään 10.7.1941 klo 
20.00. Tavoitteena oli hyökkä-
yksellä vallata takaisin alueet, 
jotka oli talvisodassa menetet-
ty viholliselle. Rajanpintaan on 
viimeisen kymmenen vuoden 

aikana pystytetty useita muis-
tomerkkejä. Omansa ovat jo 
saaneet 19. divisioona, JR 37, 
JR 16 ja JR 58. Tykistön oma 
muistomerkki vielä puuttuu.

Ilmajoella perustetun Aal-
lon patteriston perinnetoimi-
kunta toimii edelleen aktiivises-
ti tykistöpatteristojen II/KTR 
8, III/KTR 10 ja Kevyt Psto 
24 perinteen vaalimiseksi. Sa-
man maakunnan Kyrönmaan 
perinneaktiivit ovat olleet pys-
tyttämässä jo alueella sijaitsevia 
muistomerkkejä. He lupasivat 
nyt tukensa, jotta myös tykki-
miehet saisivat samalle alueelle 

oman muistomerkkinsä. Paik-
kaa ja yhteistyötä tarjoaa auliis-
ti Kiteen Rajakilta ry.

Kumppaneita 
haetaan hankkeeseen 
Aallon patteriston perinnetoi-
mikunta haastettiin nyt tykis-
tön muistomerkkihankkee-
seen, koska yhdistyksen tiede-
tään toimivan aktiivisesti tyk-
kimiesperinteiden ja veteraa-
nien työn kunnioittamiseksi. 
Divisioonan muita tykistöyk-
siköitä olivat ainakin I/KTR 
10, II/KTR 10, Rask Psto 17 
ja Jär Ptri 10. Näiden yksiköi-
den perinnetoimikunnista ei 
ainakaan ”aaltolaisilla” ole tie-
toa. Mikäli niitä löytyy, olisi 
toivottavaa, että näiden yksi-
köiden edustajia saataisiin yh-
teistyöhön mukaan.

Kiteen Rajakilta ry:n pu-
heenjohtaja Timo Päivinen 

toimi tutustumisretken oppaa-
na Kiteellä, jona aikana katsas-
timme jo pystytetyt muisto-
merkit Mustalammen ja Väli-
vaaran alueella. Ne sijaitsevat 
vilkkaan ”Runon ja rajantien” 
tuntumassa. Tie takaa muisto-
merkeille näkyvyyttä ja tietoa 
maamme sotahistoriasta.

Timo Päivinen summaa 
hankkeen merkityksen seuraa-
vin ilmaisuin: ”Muistomerk-
kien toteuttaminen ja paljas-
taminen julkisine tilaisuuksi-
neen lisäävät selvästi mielen-
kiintoa maanpuolustusasioita 
kohtaan ja edistävät sekä vah-
vistavat maanpuolustushen-
keä ja maanpuolustustahtoa. 
Tilaisuuksilla on tällä hetkellä 
myös suuri merkitys perinteen 
vaalimistyön kannalta, kun ol-
laan siirtymässä Veteraanityön 
Perinnekauteen”.

Hankkeesta nostalgiaa 
veteraanien jälkeläisille
Meille veteraanien pojille mat-
ka Kiteen hyökkäysuran var-
teen toi mieleen myös nostal-
gisia kuvitelmia isiemme aja-
tuksista noina heinäkuun päi-
vinä, kun he ryhmittyivät toi-
veikkaina ottamaan takaisin 
maat, jotka vihollinen aloitta-
mansa talvisodan seurauksena 
oli meiltä oikeudettomasti ot-
tanut. Tunsimme astelevamme 
isiemme jäljillä.

Mustalammin rinteellä so-
jottaa edelleen savusauna, jo-
ta paikallinen ”saunamajuri” 
oli lämmittänyt yhteen me-
noon kaksi viikkoa, jotta kaik-
kien yksiköiden miehet ehtivät 
kunnolla kylpeä ennen marssi-
käskyä. Voi vain kuvitella, et-
tä oma isämmekin ennen läh-
töään oli siinä saunonut. Joil-
lekin isille tuo saunanlöyly oli 
jäänyt heidän viimeisekseen. 
Jokainen heistä on varmaan 
muistomerkkinsä ansainnut.

Kiteen kokouksen aikana 
me veteraanien pojat olimme 
yhtä mieltä siitä, että jos me 
emme nyt ole asialla, tykki-
miesten oma muistomerkki 
Kiteellä jää toteutumatta. Pal-
jastustilaisuuden ajankohdaksi 
on suunniteltu päivä, jolloin 
jatkosodan lähtöpäivästä on 
kulunut 80 vuotta.

Tykistön muistomerkkihankkeen ensimmäinen suunni  elupalaveri pide   in Kiteen 
Rajakilta Oy:n kutsusta 10.8.2020 Kiteellä. Paikallisten ak  ivien lisäksi siihen osallistui 
Aallon pa  eriston perinnetoimikunnan hallituksen jäseniä Etelä-Pohjanmaalta.

Timo Päivinen kertoo tarinaa tällä mäellä asuneesta talonpojasta, joka kaatui 7.3.1940 eli talvisodan vii-
meisinä päivinä. Kuulijoina Simo Järvi, Asko Heikkilä ja Aallon patteriston perinnetoimikunnan puheenjoh-
taja Pentti Alanko. Taustalla ekumeeninen kappeli, jossa lauloimme suvivirren niin voimallisesti, että sen 
varmaan kuulivat myös naapurin rajavartijat 300 metrin päähän.

   Kiteeläiset maanomistajat 
Tarmo ja Pekka Helminen lupaa-
vat myös tykistön muistomerkille 
paikan omalta maaltaan Musta-
lammen tienristeyksestä.
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Tässä savusaunassa hyökkäykseen ryhmittyvät joukot kylvetettiin 
kunnolla kahden viikon aikana heinäkuussa 1941.

Kartalla Mustalammin tienristeys ja tykistön ryhmittymisalue 1941.

 Tykkimiehet Padasjoella 
JYRI VILAMO

Kenttätykistökerhon ja Uu-
denmaan Tykistökillan nuoret 
Jere Porterin johdolla järjes-
tivät ampumatapahtuman Pa-
dasjoen ampumakeskuksessa 
22–23.8. Paikalle saapui kym-
menen henkilöä harjoittele-
maan niin pistooli kuin myös 
kivääriammuntaa. Tapahtuma 
oli jatkoa alkukesällä järjeste-
tylle yksipäiväiselle harjoitte-
lulle. Osallistujien pyynnöstä 
vietettiin nyt kokonainen vii-
konloppu. Koronarajoitusten 
vuoksi yhdellä radalla sai ol-
la maksimissan viisi ampujaa 
kerrallaan. Porukkamme oli-
kin helppo jakaa kahtia, joten 
rajoite ei sinällään vaikeuttanut 
harjoitteluamme lainkaan. 

Viime vuosina ratojen kun-
nostukseen ja ympäristövaati-
muksiin on laitettu paljon pa-
nostuksia. Nämä mahdollis-
tavat monipuoliset fasiliteetit 
harjoittelulle niin perinteiseen 
rata- kuin myös SRA-ammun-
taan. Porukassamme jälkim-
mäinen oli selkeästi suositum-

paa – tarjoaahan se nimen-
omaan toiminnallisuutta ja ti-
lanteenmukaisuutta harjoitte-
luun. Toki ratapuolella on hy-
vä suorittaa kohdistukset ja ns. 
perusharjoittelu. 

Seuraavaksi Padasjoen kun-
nostuslistalla ovat muut tilat. 
Mekin majoituimme telttoi-
hin, koska rakennusten huo-
non sisäilmanlaadun vuoksi 
sisällä nukkumista ei suositel-
la. Juomavesi on myös syytä 
tuoda paikalle itse, koska kai-
vovesi ei ole juomakelpoista. 
Padasjoki on Etelä-Suomen 
alueen tärkeimpiä, ellei tär-
kein harjoittelualue reserviläi-
sille. Onkin siis aika, että puit-
teet saadaan asianmukaiselle 
tasolle. Sauna sentään lämpe-
ni ja löylyjen lomassa oli hyvä 
keskustella ensimmäisen päi-
vän osumista ja muusta maan-
puolustusaiheisista asioista! 
Viikonloppu todettiin kaikin 
puolin onnistuneeksi, ja seu-
raavaa reissua alettiin suunni-
tella jo paikan päällä.   
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Koronakesä muutti monen lomailijan 
suunnitelmia. Niin myös kirjoittajan.  
Jalkapallon EM-kisamatka siirtyi vuodel-
la, kuten myös osallistuminen ensikertaa 
Nijmeigen-marssitapahtumaan.  Kevät 
oli sujunut marssiharjoitusten lomassa ja 
pääkaupunkiseudun sotahistoriaan, eten-
kin Viaporin maalinnoitukseen samalla 
tu tustuen. Kävelyretkillä oltiin kolmen, 
samassa kh-porukassa olevan majurin 
voimin ja siellä syntyi ajatus tutustua pa-
remmin itsellemme tuntemattomampaan 
Lapin sotaan. Reissussa yhdistyisi myös 
vaeltaminen luonnossa ja kahdenkymme-
nen vuoden ajan mielessä pyörinyt ajatus 
vierailla Lofooteilla. Reissuumme 19.–
28.7. osallistuivat pioneeri Jukka Rusila 
ja tykistömajurista Jyri Vilamo koostuva 
kaksikko.

Internetin avulla tehtiin ennen reis-
sua kattava suunnitelma niin sotahistori-
aan kuin vaellukseen liittyvistä kohteista. 
Ajoreitti pohjoiseen kulkisi Torniojoki-
laaksoa pitkin ja raja Norjaan ylitettäisiin 
Kilpisjärvellä. Paluumatkan reitti jäi vie-
lä auki koronatilanteen vuoksi. Suunni-
telmana oli kuitenkin ”oikaista” Ruotsin 
kautta takaisin, mikäli se koettaisiin riit-
tävän turvalliseksi vaihtoehdoksi. 

haaran taistelujen muistomerkkeihin. Ol-
havan sillan taistelussa joukot avasivat en-
simmäistä kertaa täysimittaisen tulen toi-
siaan vastaan, joista aiheutuivat ensim-
mäiset sodan uhrit. Karihaaran taistelus-
sa suojeltiin taas Kemin tehtaita ja näissä 
verisissä taisteluissa 59 suomalaista sotu-
ria antoi henkensä. Majurikaksikkomme 
päätti yöpyä Kemissä ja rantaravintolassa 
nautitun ruokailun jälkeen katsastettiin 
iltakävelyn muodossa sankarihautausmaa 
ja Kemin komea ja korkea (13 kerrosta) 
kaupungintalo, jota saksalaiset yrittivät 
turhaan räjäyttää nurin.

Maanantai 20.7.
Heräsimme aamuun Hotelli Merihovis-
sa, joka tarjoaa mielestämme tyylikästä 
1940–50-luvun nostalgista tunnelmaa. 
Hotelli on valmistunut pian sodan jäl-
keen vuonna 1949. Kekkonen vieraili siel-
lä usein ja siitä olivat todisteena lukuisat 
valokuvat seinillä. Automme keula suun-
nattiin kaupassa tehdyn varustäydennyk-
sen jälkeen kohti Torniota, jonne maihin-
nousu tapahtui Röytän satamassa. Itse sa-
tama on tehdasaluetta, jonne ei ole pääsyä 
(yritimme kyllä). Muistomerkit onkin si-
joitettu sinne johtavan tien varteen. Näis-

Lapin sota ja Lofootit
JYRI VILAMO

Majurit Matkalla

– osa 1 -

Sunnuntai 19.7., lähtö

Muutaman kuukauden valmistelujen jäl-
keen koitti lähtöpäivä. Lähtöpisteenä oli 
rakennus, jossa toimi Insinööritoimisto 
Ratas sotavuosina. Kyseinen yrityshän toi-
mi suomalaisten SS-miesten värväystoi-
mistona. Lähtöpaikka valikoitui ihan käy-
tännön syistä, sillä kirjoittajalla on siellä 
autopaikka, mitään symboliikkaa ei siis 
haettu.  

Ensimmäisen päivän tavoitteena oli 
saavuttaa Kemi/Tornion tasa. Muutaman 
taukopysähdyksen jälkeen saavuimme-
kin iltapäivästä Ouluun, jossa meitä oli 
vastassa RUL:n toisena varapuheenjohta-
jan toiminut Sampo Puoskari. Hän oli 
kuullut matkastamme ja tarjoutui esit-
telemään sotahistoriallisia nähtävyyksiä 
Oulun seudulla. Olimme itse onnistuneet 
löytämään hänellekin entuudestaan kaksi 
tuntematonta kohdetta. Tehokaan kaksi-
tuntisen aikana vierailimme kuudessa eri 
kohteessa. Lapin sotaan näistä liittyi tii-
viisti Lapin sodan Tornion maihinnousun 
lähtöpaikka ja siitä kertova muistomerkki. 

Oulu jätettiin illan lähestyessä taakse, 
mutta me emme lopettaneet vielä. Kemin 
seudulla tutustuimme Olhavan ja Kari-

jatkuu sivulle 36     

Kolmen valtakunnan rajalla.
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Lapin sodan tykistömuistomerkki. Muistomerkki on sijoitettu 3. patterin tuliasema-alueelle. Muistomerkkitykki on yksi niistä tykeistä, joilla am-
munnat suoritettiin.

Etualalla sodassa tuhoutuneen Turtolan puisen ristikirkon portaat. Ku-
vassa oleva Turtolan uusi kirkko on rakennettu vanhan kirkon paikalle 
sodan jälkeen amerikkalaisten tuella ja vihitty käyttöönsä 17.8.1953.

Sturmbockin puolustusasemissa oli muun muassa yli 160 tykkiä.
.

Kilpisjärven Muotkatakkavaarassa (vt 21) on Pohjanmaan Tykistöryk-
mentin killan 1967 pystyttämä muistopatsas. Teksti: ”Tästä paikasta 
ammuttiin Suomen sodan 1941–1945 viimeiset tykinlaukaukset 
huhtikuussa 1945.”

Toinen Kilpisjärven alueen Lapin sodan muistolaatta on Kilpisjärvellä 
metsäntutkimuslaitoksen Kilpisjärven kokeiluaseman vastapäätä 
olevassa suuressa kivessä. Kauko Nousiaisen suunnitteleman muis-
tolaatan kiinnitti 18.8.1974 Pohjan Prikaatin Kilta. Se on panssarilevy, 
johon on ammuttu heraldisia ruusuja kuvaavat reiät. Teksti: ”Jalkavä-
kirykmentti 1. kävi toisen maailmansodan viimeisen taistelun Suomen 
kamaralla tällä raja-alueella 27.4.1945.”
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Matti  Karjanlahti: 
Muistiinpanoja korpivaellukselta. 
Toimittanut Heikki Kajomeri
BoD - Books on Demand
136 sivua.

Muistiinpanoja korpivaellukselta 15.6.1941–25.4.1944

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

”Lähdettiin illalla kello 20.30 
retkelle, mikä vain piti oleman 
vain kenttävarustustöihin lähtö, 
vaan otettiin kovat mukaan, jo-
ten niinkin hoopo mies kuin mi-
nä huomasin mihin on matka.”

Näin alkaa isoisäni Matti Kar-
janlahden jatkosodassa kirjoit-

tama sotapäiväkirja, jolle hän 
on itse antanut nimen Muis-
tiinpanoja korpivaellukselta. 
Kauhavalla syntynyt Matti oli 
yksi niistä harvoista rintama-
miehistä, jotka päivittäin kir-
jasivat muistiin sodan tapahtu-
mia ja niiden herättämiä tun-
temuksia. Merkintöjä kertyi 
15.6.1941–25.4.1944 välisel-
tä ajalta yhteensä 660 päivältä. 
Kansallisarkistosta arvioitiin, 
että tämä olisi yksi laajimmis-
ta säilyneistä suomalaisen rin-

tamamiehen henkilökohtaisista 
sotapäiväkirjoista. 

Karjanlahti taisteli Rukajär-
ven suunnalla 14. divisioonan 
kenttätykistörykmentti 18:n 3. 
patteristossa sodan loppuun ja 
kotiuttamiseensa asti. 14. divi-
sioonan eli ns. Korpidivisioo-
nan komentaja oli legendaari-
nen Erkki Raappana. Päivä-
kirjamerkintöjen lomaan on li-
sätty merkintöjä tapahtumista 
muualla rintamalla, jotta sota-
toimien kokonaiskuva selviäisi 
paremmin.

Kirjassa kerrotaan Karjan-
lahden elämänvaiheista myös 
sodan jälkeen, kun Matti ta-
pasi Irma Nuottimäen, jonka 
kanssa avioitui ja muutti asu-
maan Kortesjärvelle. He saivat 

tyttären, Helenan. Lapsen ol-
lessa vasta kuuden kuukauden 
ikäinen Matti muutti Helsin-
kiin ja seurasi avioero. Kului yli 
30 vuotta, kunnes Alahärmässä 
asunut Helena päätti miehen-
sä Pentti Takalan kanssa etsiä 
Matin Etelä-Suomesta. 

Jyrki Takala

Kirjan voi ostaa lähettämällä 
yhteystietonsa osoitteeseen 
korpivaellukselta@gmail.com, 
soittamalla 044 5617422 tai 
ottamalla yhteyttä Facebook-
sivun kautta www.facebook.
com/muistiinpanojakorpivael-
lukselta/ 
Kirjan hinta postituskuluineen 
on 27 euroa.

tä parhaiten toteutettu oli (tie-
tenkin) tykkimiesten toteut-
tama. Se sijaitsi paikalla, jossa 
Lapin sodan ensimmäiset suo-
malaiset tykistönlaukaukset 
ammuttiin. 

Parhaan tästä teki se, että 
muistomerkin lisäksi paikalla 
oli kattava selostus taisteluista 
sekä kartta niihin liittyen. Nä-
mä muuten puuttuvat pääosin 
useimmilta muistomerkeiltä. 
Norjassa esim. Narvikin tais-
teluihin liittyvillä muistomer-
keillä asia oli hoidettu esimer-
kiksirkillisen hyvin ja samal-
la konseptilla – seikka, joka 
kannattaisi huomioida ja oli-
si parannettavissa myös jälki-
käteen. Toinen havaittu puu-
te olivat opasteet muistomer-
keille. Valitettavan monesta ne 
puuttuvat ja yksikin löydettiin 
keskeltä pusikkoa avuliaan lä-
hiasukkaan avulla.

Verisimmät taistelut (sa-
toja uhreja) käytiin Ala-Rau-
mon alueella. Yksi kohteista 
oli paikalla olleen yhdistetyn 
maantie- ja rautatiesillan rä-
jäytyksestä kertova muisto-
laatta. Nyt paikalla oli rau-
tatiesilta ja vieressä erillinen 
maantiesilta. Sillan muuten 
räjäyttivät suomalaiset pio-

neerit. Torniossa katsastettiin 
sankarihautausmaa sekä mui-
ta sotiemme aikaisia muisto-
merkkejä. 

Matkalla kohti Kilpisjärveä 
oli vielä stopit Turtolan saksa-
laisten polttaman kirkon pai-
kalla, Aavasaksan näkötornil-
la sekä Muonion taistelujen 
muistomerkillä. Luonnollisesti 
katsastimme molempien kirk-
komaiden sankarihaudat. Hie-
man ennen Kilpisjärveä löy-
tyy Lapin sodan suurin linnoi-
tus, Sturmbock-asemat, jonne 
saksalaiset rakensivat kymme-
niä kilometrejä pitkän puolus-
tuslinjan turvaamaan vetäyty-
mistään Norjaan. Puolustus-
asemissa oli 800 konekivääriä, 
100 kranaatinheitintä, yli 160 
tykkiä ja ammusvarasto koko 
talven tarpeiksi. Rakentami-
sesta vastasivat pääosin neu-
vostoliittolaiset ja puolalaiset 
sotavangit. Heidän kohtalos-
taan on spekuloitu aika ajoin 
mediassa ja väläytelty jopa sak-
salaisten tekemiä joukkoteloi-
tuksia. Myöhemmin reissul-
lamme Norjan puolella kävi 
kyllä selkeästi ilmi, että nälän-
hätä ja heikot olosuhteet (kyl-
myys ja puuttuvat varusteet) 
olivat pääsyynä. Mistään jouk-

koteloituksista ei ole löytynyt 
todisteita.

Maanteidemme korkeim-
malla kohdalla Muotkatakka-
vaarassa sijaitsee myös muis-
tolaatta ja paikka, josta sodan 
viimeiset suomalaiset tykin-
laukaukset ammuttiin huh-
tikuussa 1945. Pitkän päivä-
matkan jälkeen etsimme ma-
joituksen Kilpisjärveltä ja kä-
vimme ihastelemassa Tshah-
kal-putouksia sekä patikoim-
me pilvisen Saana-tunturin 
huipulle illan jo tullessa. 

Tiistai 21.7.
Kaksi ensimmäistä päivää oli 
nautittu pääosin aurinkoisesta 
kelistä. Tiistai valkeni pilvise-
nä ja sateisena. Aikataulusyistä 
hyppäsimme Malla-nimiseen 
vesibussiin, joka kuljetti mei-
dät Kilpisjärven yli kolmen ki-
lometrin päähän kolmenvalta-
kunnanrajasta. Tällä rajapaa-
lullahan on otettu ikoninen 
kuva sotureistamme nosta-
massa Suomenlippua pystyyn 
merkiksi siitä, että viimeinen-
kin saksalainen sotilas oli pois-
tunut maastamme Tätä oli hy-
vä juhlistaa jaloviinaryypyin 
näin reilu 75 vuotta myöhem-
minkin! 

Maittava keittolounas nau-
tittiin Kilpisjärven retkeily-
keskuksessa ja ennen rajany-
litystä Norjan puolelle pysäh-
dyimme kahdella muistolaa-
talla. Ensimmäisessä muistel-
tiin Lapin sodan päättymis-
tä ja siihen liittyviä viimeisiä 
laukauksia. Toinen oli muis-
tona Kilpisjärven pamauk-
sesta, tapahtuma, joka liittyy 
jääkäreihimme vuonna 1916. 
Tähän tarinaan kannattaa tu-
tustua vaikkapa Wikipedias-
ta. Ainesta olisi vaikka seik-
kailuelokuvaan!

Näin saimme päätökseen 
Lapin sota -teemalla kulke-
neen matkamme ensimmäisen 
osan. Kaksikkomme kuva ja 
ymmärrys tästä Suomen, toi-
vottavasti viimeisestä käydys-
tä sodasta syventyi huomat-
tavasti. Vaikka pääkohdat oli-
vatkin hallussa, nyt yleiskuva 
selkiintyi ja moni tapahtuma 
asettui paremmin aikajanalla 
paikalleen.  Sotahistorialliset 
kohteemme eivät tähän kui-
tenkaan loppuneet. Matkam-
me toisessa osassa kerromme 
Narvikin hurjista taisteluista 
huhti-kesäkuussa 1940 sekä 
monesta muusta kiinnostavas-
ta kohteesta.  
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Johtajia isänmaalle – 
reserviupseerikoulutuksen 100-vuotinen kunnian tie

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Reserviupseerikoulu on ins-
tituution aseman saavuttanut 
sotilasopetuslaitos, joka on ai-
kojen saatossa pitänyt huolen 
historiansa taltioinnista ja sen 
julkituonnista. Tämän todis-
taa se, että RUK:n juhlakir-
joja on toimitettu 10 vuoden 
välein vuodesta 1960 lähtien. 
Satavuotisen taipaleensa kun-
niaksi ja järjestykseltään seitse-
männessä juhlakirjassa tarkas-
tellaan koulutusta Reserviup-
seerikoulussa, Maasotakoulun 
alaisissa aselajikouluissa, Me-
risotakoulussa ja Ilmasotakou-
lussa. Esipuheen mukaisesti 
juhlakirja on ansaitusti omis-
tettu Suomen nuorisolle.

Reservinupseereiden kes-
kuudessa on vahva institutio-
naalinen yhteenkuuluvuus ja 
sitoutuminen reserviupseeri-
kuntaan ja sen perintöön, sel-
laisessa muodossa, joka voisi 
nostattaa moraalisia velvoittei-
ta. Yksi tällainen institutionaa-
lisen yhteenkuuluvuuden läh-
de on joukkohenki, Esprit de 
Corps, joka on joukko innol-
la jaettuja joukon jäsenyyden 

tunteita, uskomuksia ja arvoja, 
ja joka voi ilmetä vahvana ha-
luna saavuttaa yhteinen pää-
määrä jopa kriisin kohdates-
sa. Suomalaisen reserviupsee-
rikoulutuksen voimanlähteenä 
ja vahvuutena ovat aina olleet 
ihmiset. Erilaisista lähtökoh-
dista, kodeista, ammateista ja 
paikkakunnilta reserviupseeri-
koulutukseen hakeutuneet ih-
miset, jotka ovat kohdanneet 
opinnoissaan jotakin yhteistä. 
Yhteinen nimittäjä on varmas-
ti vahva maanpuolustustah-
to, mutta ainakin Haminassa 
sen jalointa muotoa kutsutaan 
”Rukin hengeksi”; RUK kou-
luttaa, RUK kasvattaa.

Juhlateos avaa ymmärret-
tävästi koko suomalaisen re-
serviupseerikoulutuksen mo-
nipolvisen tarinan. Reser-
viupseerikoulutusta on annet-
tu sadan vuoden aikana noin 
30 joukko-osastossa ainakin 
18 eri paikkakunnalla. Sadas-
sa vuodessa eri upseeri- ja re-
serviupseerikursseilta on kirjan 
mukaan valmistunut noin 210 
000 miestä ja naista. On todet-

tava, että kirja ei ole aivan ta-
vanomainen joukko-osasto-
historiikki, sillä kerrontatapa 
poikkeaa teemoittelutavaltaan 
melkoisesti aiemmista vastaa-
vista juhlakirjoista – ja puhtaas-
ti edukseen. Lukija johdatetaan 
oivallisesti Suomen itsenäisyy-
den alkuvuosista ja Vimpelin 
sotakouluajoista nopeasti kohti 
nykyaikaa, sortumatta sotahis-
torian lukuisiin, jo esitettyihin 
ja tunnettuihin yksityiskohtiin. 
Sen sijaan kerronnan keskiös-
sä ovat suomalaisen reserviup-
seerikoulutuksen erityispiirteet 
kaikissa puolustushaaroissa, ih-
misten opiskelukokemukset ja 
vähemmän tunnetut asiat, ku-
ten erilaiset koulutuspaikat ja 
-tavat. 

Yhtäältä Hamina nousee 
RUK:n vuoksi ansaitusti esil-
le, mutta toisaalta yksi erikoi-
simmista koulutuspaikoista on 
varmuudella ollut purjekou-
lulaiva Suomen Joutsen pit-
killä purjehduksillaan. Niini-
salo puolestaan oli merkittävä 
koulutuskeskus sotien aikana. 
Juhlakirjaan on saatu koottua 
poikkeuksellisen laaja histori-
allinen kokonaisuus reservin 
upseerikoulutuksesta. Lisäk-
si teoksessa kerrotaan myös 
opiskeluja tukevasta ja oleel-
lisen tärkeästä oppilaskunta-
toiminnasta. Edellä mainittu-
jen lisäksi kirjan informatiivis-
ta arvoa lisäävät lopussa olevat 

liitteet kursseista, koulutuspai-
koista sekä erityisesti eri kou-
luista laaditut erinomaiset tie-
tokortit.

Kirja on helppolukuinen ja 
kiinnostaa takuuvarmasti ko-
ko Suomen kansaa, mutta eri-
tyisesti reservin upseereita, jot-
ka kirjaa lukiessaan palaavat 
oman reserviupseerikurssin-
sa muistoihin ja kokemuksiin 
haikein mielin. Näin ainakin 
kävi minulle, kun ahmin kir-
jan antia. Muistoihin palau-
tuivat opettavat yhteistoimin-
taharjoitukset Haminan lähi-
maastoissa, hikinen Kirkko-
järven marssi, ikimuistoinen 
kurssijuhla ja monet muut 
unohtumattomat kokemukset 
omasta oppilasajasta. 

Juhlateoksen ulkoasussa 
korostuvat upea visuaalinen 
ilme, taiton viimeistely ja en-
nen kaikkea todella korkea-
tasoinen sekä monipuolinen 
kuvatoimitus. Laadukkaas-
ta ulkoasusta ansio lankeaa 
yhdelle Suomen ammattitai-
toisimmista kirjantaittajista, 
graafi kko Matti Vartialalle. 
Toimituskunta ja kirjoittavat 
ovat tehneet mittavalla työl-
lään varsinaisen kulttuurite-
on, joka ansaitsee tulla lue-
tuksi suomalaisissa kodeissa 
tietosanakirjan tai Wikipedi-
an tavoin. 

Marko Palokangas

Johtajia isänmaalle – 
reserviupseerikoulutuksen 
100-vuotinen kunnian tie 
Toimittanut Jaakko Puuperä, 
useita kirjoittajia
Reserviupseerikoulutus maalla, 
merellä ja ilmassa 100; 1920–2020
Reserviupseerikoulun Oppilaskunnan 
Kannatusyhdistys ry, 2020
555 s.

RAKETINHEITTIMET JA RAKETIT

Saksan Armeija suunnittelee ohjautuvien 
pistevaikutteisten rakettien hankintaa 
MLRS-raketinheittimiinsä (nimellä MARS 
II Saksassa). Hankintaan on varattu 
239MUSD ja sillä hankitaan 1818 rakettia. 
(https://defence-blog.com/news/army/
german-army-contracts-guided-missiles-
for-mars-rocket-systems.html)

Serbian asevoimat on testannut kehitty-
nyttä OGANJ-raketinheitinjärjestelmää 
(LRSVM M18). Aseella voidaan ampua 
erikaliiperisia raketteja ja jopa pst-ohjuksia, 
myös vielä kehitteillä olevat yli 50 km:iin 
kantavia Koshava1- ja Koshava2-tykis-
töraketteja. Raketinheittimen kehitystyö 
alkoi 2 vuotta sitten.(https://defence-blog.
com/news/army/serbia-demonstrates-new-
domestically-produced-artillery-rocket-
system.html) OGANJ-raketinheittimen kehitetty versio. 
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Kattava kuvaus kulttuurikeskuksen täystuhosta

Sinclair McKay: 
Dresden 1945 – Täystuho 
Minerva, 2020 
437 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Helmikuun puolivälissä 1945 
tapahtui eräs toisen maailman-
sodan ajan kuuluisimmista ja 
tuhoisimmista pommituksista, 
kun sadat liittoutuneiden pom-
mittajat ilmestyivät Saksin pää-
kaupungin Dresdenin taivaalle 
ja tuhosivat tämän Elben Firen-
zen kulttuuriaarteineen raunio-
kasaksi. Pommituksia ja niiden 
oikeutusta on käsitelty useis-
sa kirjoissa, niin tutkimuksis-
sa kuin romaaneissakin – tun-
netuimpana varmastikin Kurt 
Vonnegutin Teurastamo 5 eli 
Lasten ristiretki – ja sävelsipä 
Rudolf Mauersberger aiheen 
tiimoilta Dredenin sielunmes-
sun (Dresdner Requiem). Vii-
meisin Dresdenin pommituk-
sia käsittelevä kirja on brittiläi-
sen Sinclair McKayn kirjoitta-
ma ja kuluneena vuonna ilmes-
tynyt Dresden 1945 – Täystuho. 
Mainittakoon, että aiemmin 
McKay on kirjoittanut muun 
muassa useamman Bletchley 
Parkia käsittelevän teoksen. 
Bletchley Parkhan oli paikka 
jossa brittien kryptoanalyytikot 
toimivat sodan aikana ja mur-
sivat muun muassa Enigma-
koodin.

Kirja alkaa laajalla Dresde-
nin kuvauksella ja olojen taus-
toituksella. McKay kuvailee 
niin kaupungissa vallinnutta 
tunnelmaa, ihmisten arkielä-
mää, poliittisia oloja, taideaar-

teita ja monia muitakin asiois-
ta. Kyseistä osuutta olisi ehkä 
voinut hieman tiivistää, mut-
ta ainakin allekirjoittaneen 
mielestä tämä osuus on varsin 
mielenkiintoista luettavaa. Eri-
tyisen kiinnostavaa on lukea, 
miten aivan 1900-luvun alus-
sa Dresden oli ollut kaupunki, 
jossa oli julkaistu useita englan-
ninkielisiä lehtiä ja miten eng-
lantia kuuli puhuttavan kau-
pungin kaduilla. Jo 1700-lu-
vulla Englannin myöhempi 
pääministeri lordi North oli 
kutsunut Dresdeniä ”pikku 
Lontooksi”.

Dresdenin olojen ohella 
McKay kertaa myös liittoutu-
neiden parissa vallinneen ti-
lanteen, ennen kaikkea brit-
tien osalta. On kiintoisaa lukea 
miten kielteisesti osa Britanni-
an uskonnollisista ja poliittisis-
ta piireistä suhtautuivat RAF:n 
suorittamiin pommituksiin. 
Niitä pidettiin yleisen moraalin 
ja ihmisoikeuksien vastaisina. 
Kun pommituskoneiden mie-
het työskentelivät vielä muu-
tenkin äärirajoilla, esimerkiksi 
pommituslentojoukkojen mie-
histötappiot olivat suuret (noin 
125 000 lentäjästä kuoli yli 
55 500), kärsi moni heistä her-
mostollisista ongelmista. 

Kaikki britit eivät siis suin-
kaan kannattaneet ja ajaneet 
laajoja aluepommituksia. Pom-

mituslentojoukkojen komenta-
jana vuodesta 1942 toiminut 
kenraali – myöhempi ilmavoi-
mien marsalkka – Arthur Har-
ris oli kuitenkin niiden kannal-
la, vaikka esimerkiksi ilmavoi-
mien komentaja Charles Por-
tal oli pääasiassa sitä mieltä, et-
tä pommitukset tulisi suunnata 
teollisuuskohteisiin. Harris sai 
kuitenkin pääministeri Chur-
chillin vakuuttuneeksi kannas-
taan, ja tukea näkemyksilleen 
hän sai myös liittoutuneiden 
apulaisylipäälliköltä Arthur 
Tedderiltä.

Se, miksi juuri Dresden, jo-
ka ei ollut mitenkään merkittä-
vä sotilaallinen kohde (lukuun 
ottamatta kaupungissa toimi-
vaa Zeiss Ikonin optista teh-
dasta), joutui pommituksen 
kohteeksi, johtui osittain Neu-
vostoliiton harjoittamasta pai-
nostuksesta. Stalin oli vaatinut 
Jaltalla helmikuun alussa pi-
detyssä kolmen suuren konfe-
renssissa lamaannuttavaa iskua 
Dresdeniin. Dresdeniläiset ei-
vät itse voineet uskoa, että hei-
tä pommitettaisiin brittien ja 
yhdysvaltalaisten toimesta, joi-
den suhteet kaupunkiin olivat 
olleet hyvin tiiviit ennen sotaa. 
Ennemminkin pelättiin puna-
armeijan tuloa ja sen mahdol-
lisesti aiheuttamaa tuhoa. Kau-
hukertomuksia venäläisten raa-
kuuksista oli kantautunut dres-
deniläistenkin korviin. Kau-
punkilaisia oli kyllä valmennet-
tu pommitusten varalta. Tästä-
kin puolesta McKay kirjoittaa 
varsin kattavasti ja kuvaa esi-
merkiksi, millaisia väestönsuo-
jia kaupunkiin oli rakennettu. 
Kaupungin ainoa täysin kun-
nollinen väestönsuoja oli kui-
tenkin varattu natsiviranomai-
sille ja ennen kaikkea Saksin 
aluejohtaja Martin Mutsch-
manille.

Kirjan toiselle osalle McKay 
on antanut otsikon Kauhujen 
yö. Paljon kuvaavampaa otsik-
koa osalle ei olisi voinut keksiä, 

kerrotaanhan siinä miten liki 
800 RAF:n pommittajaa mou-
karoi kaupunkia kahdessa aal-
lossa räjähdepommeilla ja palo-
pommeilla. Ensin räjähdepom-
mit murskasivat rakennuksia 
ja palopommit täydensivät tu-
hon. Yhdysvaltalain 8. ilma-
armeijan 311 pommittajaa 
täydensivät tuhon seuraavana 
päivänä. Tämä kaikki aiheutti 
asukkaiden ja kaupungissa 
olleiden sotapakolaisten parissa 
suurta kauhua, kun kellareihin 
suojaan paenneet ihmiset huo-
masivat jääneensä loukkuihin, 
joista ei aina päässyt pakoon ja 
jotka muuttuivat hapettomiksi 
pätseiksi. Ilmatorjuntaa Dres-
denillä ei käytännössä ollut, sil-
lä kaikki ilmatorjuntayksiköt 
oli siirretty itään.  Eivätkä ne 
vähäiset Messerschmittit, jotka 
olivat läheisellä kentällä, mitä 
ilmeisimmin nousseet edes il-
maan.

Lopputulos oli järkyttävä. 
McKay kuvaa miten aavemai-
nen tunnelma kaupungissa oli 
pommitusten jälkeen. Suuri 
osa kaupungista oli raunioina 
– yli puolet rakennuksista tu-
houtui täysin. Kuuluisa Frau-
enkirche oli tosin pommitus-
ten päättyessä vielä pystys-
sä, mutta se romahti 15. päi-
vä helmikuuta heikentynei-
den tukirakenteiden pettäes-
sä. Koko kaupungissa vallitsi 
kertakaikkinen haurauden ja 
väistämättömän romahduk-
sen tunne. Pahinta tietysti oli 
ihmisten kohtalo. Ruumiita ja 
ruumiinosia oli niin romahta-
neissa raunioissa kuin puiden 
oksilla. Ruumiiden keräämi-
nen oli painajaismaista työtä ja 
siihen osallistuneet – joukossa 
muun muassa sotavanki Kurt 
Vonnegut, joka kutsui romaa-
nissaan Teurastamo 5 kellareita 
”ruumiskaivoiksi” – eivät kos-
kaan unohtaneet näkemään-
sä. Ruumiita oli niin paljon, 
että kaikkia ei ehditty kuljet-
taa suuriin joukkohautoihin 
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Dresdner Heiden metsään, 
ja niin osa ruumiista päätet-
tiin polttaa. Krematoriona toi-
mi tuhoutunut kauppakeskus 
Renner. Ruumiita oli siis pal-
jon, mutta ei sentään 250 000 
niin kuin Hitlerin propagan-
daministeri Goebbels väitti. 
Oikeampi luku lienee noin 
25 000 – sekin kauhea määrä 
ihmisuhreja yhtenä yönä.

Suuresta tuhosta huolimat-
ta liittoutuneet eivät saavutta-
neet pommituksillaan sitä, mi-
tä olivat tarkoittaneet ja mihin 
Harris oli vedonnut: pommi-
tus ei juuri murtanut moraa-
lia – pikemminkin päinvastoin. 
McKay toteaa, että pommitus-
ten jälkeen Dresdenissä val-
litsi poikkeuksellinen yhteis-
henki. Dresdenin pommitusta 
voi pitää erittäin tarpeettoma-
na, ja jopa Britannian parla-
mentissa pommituksia alettiin 
kutsua terroripommituksik-
si. Myös pääministeri Chur-
chill kauhistui. Osittain täs-
tä kritiikistä johtuen pommi-
tusjoukot eivät saaneet omaa 
erillistä muistomitaliaan. Täs-
tä katkeroituneena Harris 
kieltäytyi useimmista itsellensä 
tarjotuista kunnianosoituksista. 
Hänen mielestään pommitus-
lentojoukot olivat lyhentäneet 
sotaa oleellisesti. Mainittakoon 
tässä, että pommitusjoukot sai-
vat oman kansallisen muisto-
merkkinsä Lontooseen vasta 
vuonna 2012 ja vuonna 2013 
brittien vuosien 1939–1945 
Tähteen (1939–1945 Star) – 
yksi brittien toisen maailman-
sodan muistomitaleista – pe-
rustettiin erillinen solki pom-

mituslentojoukkoihin kuulu-
neille.

Sodan jälkeen dresdeni-
läisten kovaksi kohtaloksi tu-
li jäädä Neuvostoliiton mie-
hitysvyöhykkeelle, joten nat-
sien vallan alla eläneet joutui-
vat ojasta allikkoon. Joitakin 
kulttuurirakennuksia kuten 
Zwingerin palatsi ja ooppera-
talo jälleenrakennettiin. Sen si-
jaan Frauenkirche pysyi rauni-
oina aina 2000-luvulle asti. Se 
sai olla muistomerkkinä brit-
tien ja yhdysvaltalaisten häi-
jystä imperialismista ja tarpeet-
tomasta väkivallasta – siitähän 
ei DDR:ssä muistutettu, että 
Dresdenin pommitusta olivat 
vaatineet neuvostoliittolaiset. 
McKay toteaakin että Dresde-
nin pommituksista tuli vuosi-
kymmeniksi propagandaväline 
mitä rumimmille poliittisille 
tavoitteille.

Viimeisessä luvussa McKay 
käsittelee pommituksen 
muiston vaalimista ja pohtii 
myös kysymystä siitä, oliko ky-
seessä sotarikos. Monet pitävät 
erityisesti pommituksia ajanut-
ta Arthur Harrisia sotarikollise-
na. Harris oli kieltämättä mel-
ko kylmä eikä osoittanut juu-
ri minkäänlaista inhimillistä 
tunteikkuutta.  Sotarikoksena 
Dresdenin pommitusta ei voi 
kuitenkaan pitää, sillä vuonna 
1945 ei ollut olemassa mitään 
kansainvälistä sopimusta, joka 
olisi kieltänyt ilmapommituk-
set tai asettanut niille rajoituk-
sia. Ehkä oikeampaa on kutsua 
Dresdenin pommituksia ”ter-
roripommituksiksi”. Monet 
dresdeniläiset ovat itsekin sitä 

mieltä, että pommitusta ei voi 
pitää yksittäisenä erillistapauk-
sena vaan ennen muuta yleis-
maailmallisena symbolina so-
dan mielettömyydestä.  

Kirjan lähteistö on koh-
tuullisen laaja. McKay on ko-
lunnut arkistoja niin Saksassa 
kuin Britanniassa, käynyt läpi 
runsaasti kirjallisuutta, lehtiä ja 
erilaisia verkkolähteitä. Piene-
nä miinuksena voi todeta, et-
tä arkistolähteet eivät syystä tai 
toisesta löydy lähdeluettelosta 
mutta ne on kuitenkin mainit-
tu viitteissä. Kirjassa on myös 
muutama kartta. Kartat ovat 
aina hyvä ja oleellinen lisä sota-
historiallisessa teoksessa. Tosin 
kartat olisivat voineet olla vie-
läkin tarkempia ja esimerkiksi 
Dresdenin kaupunginosat oli-
si ollut syytä merkitä karttaan. 
Kirjan hakemisto on hieman 
sekava, sillä se sisältää niin hen-
kilöt, paikat kuin asiatkin. Oli-
si lukijan kannalta selkeämpää, 
jos teoksessa olisi ollut erikseen 
paikannimihakemisto ja henki-
löhakemisto.

McKayn kirjan yhtenä suu-
rena ansiona voi pitää sitä, et-
tä sen sivuilla pääsevät ääneen 
monet Dresdenin kauhut oma-
kohtaisesti kokeneet henkilöt, 
tärkeimpänä ehkä professori 
Victor Klemperer. Hän kuu-
lui niihin harvoihin juutalai-
siin, jotka enää olivat kaupun-
gissa talvella 1945. Klempere-
rin keskeinen osuus McKayn 
kirjassa johtunee siitä, että hä-
neltä on säilynyt laaja päiväkir-
ja, joka on muuten myös suo-
mennettu nimellä Haluan to-
distaa. Päiväkirjat 1933–1945. 

Muita dresdeniläisiä, joita seu-
rataan läpi kirjan, ovat Klem-
pererin ohella muun muassa 
viisitoistavuotias Hitler-Jugen-
din jäsen Winfried Bielss ja 
taideaarteistaan huolissaan ol-
lut Erlerin pariskunta Georg 
ja Marlein. Dresdeniläisten li-
säksi kirjassa kuullaan myös 
pommituksiin osallistuneiden 
ääntä.

Kaiken kaikkiaan McKayn 
kirjaa voi pitää hyvin mie-
lenkiintoisena ja sellaisena, 
joka pitää pääosin hyvin ot-
teessaan, vaikka kerronta on-
kin hyvin perusteellista. Kan-
nattaa kuitenkin muistaa, et-
tä Dresden ei ollut suinkaan 
ainoa pommitettu kaupun-
ki, eikä uhrien määrissä suu-
rin – esimerkiksi muutamaa 
viikkoa myöhemmin pom-
mitetussa Pforzheimissa, jo-
ka sijaitsee nykyisessä Baden-
Württembergin osavaltiossa, 
kuolleita tuli suhteessa paljon 
enemmän. Dresden on järkyt-
tänyt mieliä ennen kaikkea 
siksi, että pommituksissa tu-
hottiin paljon korvaamaton-
ta kulttuuriperintöä. McKayn 
kirjan lisäksi kannattaa tutus-
tua jo vuonna 2002 ilmesty-
neeseen ja vuonna 2005 suo-
mennettuun Jörg Friedrichin 
kirjaan Suuri palo – Liittoutu-
neiden pommitukset Saksassa 
1940–1945. Se tarjoaa hyvän 
ja toistaiseksi tietääkseni aino-
an kokonaisesityksen liittou-
tuneiden toteuttamista Saksan 
kaupunkien pommituksista 
toisen maailmansodan aikana.

Tuomas Rantala

OHJUKSET

Lockheed Martin ja Yhdysvaltain 
Armeija ovat solmineet 180 MUSD 
sopimuksen PrSM-kehitystyön jatkosta. 
Sopimus sisältää teknisen jatkokehittämi-
sen sekä neljän ohjuksen valmistamisen 
ja kolme koeammuntaa vuoden 2021 
aikana. (https://www.janes.com/defence-
news/news-detail/lockheed-martin-and-
us-army-ink-prsm-development-
contract)

Israelilainen IAI-yhtiö ilmoitti 2. kesäkuuta, 
että se oli menestyksellisesti toteuttanut 
testin kahdella ballistisella LORA-tykistö-
ohjuksella, jotka osuivat kahteen erilliseen 
maaliin merellä, kun ne oli ammuttu aluk-
selta. Ensimmäinen ohjus ammuttiin 90 km 
etäisyydelle ja toinen 400 km etäisyydelle. 
Kumpaankin maaliin tuli tarkka osuma. Ohjus 
voidaan varustaa joko tunkeumakärjellä tai 
sirpalekärjellä. Kummankin taistelukärjen 
paino on yli 200 kg ja ohjus käyttää inertia-
suunnistusta sekä GPS-paikannusta. (Jane´s 
Defence Weekly 10 June 2020)

Etelä-Korea on toteuttanut ensimmäiset koe-
ammunnat ballistisella Hyumoo-4-ohjuksella 
maaliskuun puolivälissä. Tämän kantamal-

taan 800-kilometrisen ohjuksen tst-kärjen 
suurin paino lienee 2000 kg. Ohjus 
tultaneen varustamaan termobaarisella 
tunkeumakärjellä, jotta arvokkaat bunk-
kerikohteet kyetään tuhoamaan. (Jane´s 
Defence Weekly 20 May 2020)

TAISTELULENNOKIT

Iranilla on nyt uusi aseistettu versio 
Ababil 3 -lennokista. Julkaistuissa 
kuvissa yhteen lennokkiin oli asennettu 
TV-ohjattava ammus siiven alla olevaan 
kiinnikkeeseen. Kyseessä oli Ghaem-tuo-
teperheeseen kuuluva pommi. Ababil-3:n 
kantama on 150 km. (Jane´s Defence 
Weekly 29 April 2020)
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Kustantamo Amanitan uusin suurteos Tuli-iskuja - 
Suomen kenttätykistön tarina kertoo
itsenäisen Suomen kenttätykistön satavuotisesta 
kehityksestä. Erityisesti teoksessa painottuu tykistön 
merkitys kolmessa sodassa.

Teos kertoo aselajin kehityksestä nykypäivään 
saakka. 
Suomella on nyt läntisen Euroopan suurin tykistö: 
tuhat kenttätykkiä. Maavoimien komentaja, kenraali-
luutnantti Petri Hulkko arvioi helmikuussa 2020, 
että Maavoimat on itsenäisyytemme ajan parhaassa 
kunnossa.

Kotimainen nahkaselkäinen arvoteos kestää 
sukupolvelta toiselle. Kirjasta otetaan rajoitettu ja 
numeroitu 1500 kappaleen painos. Koska kirjasta 
ei oteta uusintapainosta, haluamme varmistaa, että 
Tulikomentoja-lehden lukijat saavat teoksesta tiedon. 

KIRJOITTAJAT
Sotahistorian tutkija Riku Kauhanen
Sotahistorian tutkija Olli Kleemola
Tietokirjailija Hanna Pukkila-Toivonen

Halutessanne lisätietoja toimikaa välittömästi ja ottakaa 
yhteyttä KUSTANTAJAN YHTEYSHENKILÖÖN 
KARI KINNUSEEN PUH. 045 112 3500 TAI KARI.
KIRJA@HOTMAIL.COM. Yhteydenotto ei velvoita 
teoksen hankintaan. Kyseistä teosta eivät markkinoi 
kirjakaupat eikä Tulikomentoja-lehti. Tilaajaetuna 
tarjoamme upean tietoteoksen Tykistökomentaja eversti 
Bror Kraemer.

Ystävällisin terveisin
Kari Kinnunen
Kustannusosakeyhtiö Amanita

KIRJAN KOKO 25 X 30 CM 
496 SIVUA, N. 340 KUVAA
NAHKASELKÄ PINTEIN  
FOLIOINTI EDESSÄ, SELÄSSÄ JA TAKANA

PAINETTU PORVOOSSA SUOMALAISELLE PAPERILLE  
1500 NUMEROITUA KAPPALETTA

AMANITA – SUOMALAISIA SUURTEOKSIA VUODESTA 1990


