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Asevelvollisuus – suomalainen malli

K

ylkiraudan artikkeleissa tarkastellaan tällä kertaa asevelvollisten koulutuksen kokonaisuutta,
joka muodostuu varusmiespalveluksesta,
kertausharjoituksista sekä vapaaehtoisesta kouluttautumisesta. Perehdymme
myös Merivoimien kansainväliseen koulutukseen ja pohdimme Ruotsin turvallisuus- ja puolustuspoliittista keskustelua.
Puolustusvoimat on tästä vuodesta
alkaen palauttamassa toimintaansa säästöjä edeltäneelle tasolle. Se tarkoittaa
varusmiesten, reserviläisten ja palkatun
henkilöstön koulutuksen palauttamista
sodan ajan suorituskykyvaatimusten
edellyttämälle tasolle. Puolustusvoimain
komentajaa lainaten: tekemään oikeita asioita, eli harjoittelemaan taisteluharjoituksissa, lentämään lentokoneilla ja
purjehtimaan aluksilla.
Suurten kertausharjoitusten jatkaminen – osin jopa
uudelleen aloittaminen – on herättänyt yhteiskunnallista
kiinnostusta asevelvollisuutta kohtaan. Onkin kiinnostavaa
nähdä, ottavatko reserviläiset postiluukusta entistä useammalle tipahtavan kertausharjoituskäskyn vastaan oikeutena
vai velvoitteena. Joka tapauksessa Puolustusvoimissa on
tehty paljon työtä niin harjoitusten laadun kuin opetus
menetelmienkin uudistamiseksi. Reserviläiset pyritään
sitouttamaan entistä enemmän myös harjoitusten suunnitteluun. Onnistuessaan se varmasti lisää kertausharjoitusten
kiinnostavuutta.
Yleinen asevelvollisuus on noussut keskusteluihin myös
kansainvälisesti. Jokin aika sitten näytti vielä siltä, että
Suomi on ainoa maa, joka ei ymmärrä lakkauttaa asevelvollisuuttaan ikuisen rauhan Euroopan antiikkisena reliikkinä.
Olympiatulen sammumisen jälkeiset tapahtumat ovat kuitenkin muuttaneet Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta
– joidenkin mielestä jopa pysyvästi. Tilanne on herättänyt
pohdintaa asevelvollisuuden merkityksestä myös monissa
muissa Euroopan maissa. Jopa lakkautetun asevelvollisuusjärjestelmän palauttamisesta keskustellaan. Suomen mallista
ollaan maailmalla entistä kiinnostuneempia.
Suomalainen asevelvollisuusjärjestelmä on enemmän
kuin osiensa summa. Sen ydin ei ole pelkästään siinä, että
Pisa-testeissä menestyneet nuoret asevelvolliset koulutetaan
ja varustetaan mahdollisimman nykyaikaisella sotisovalla
harjoittelemaan kenraalien laatimia suunnitelmia. Se sisältää
myös yhdessä rakennetun toimintamallin, jossa jokainen
viranomainen ja vapaaehtoinen sektori osallistuu tarvittaessa
yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseen. Pienessä maassa sekä maanpuolustus että yhteiskunnan turvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Yksituumaisuus ulottuu
myös poliittiseen päätöksentekoon: lähes yksituumainen
oli esimerkiksi viime vuonna julkaistu parlamentaarisen
selvitysryhmän raportti.

Vapaaehtoinen maanpuolustus
koulutus on suomalaisen maanpuo
lustuksen kruununjalokiviä. Yli
kaksikymmentä vuotta toiminut Maanpuolustuskoulutusyhdistys on kohonnut
Puolustusvoimien strategiseksi koulutuskumppaniksi. Kansainvälisestikin
katsottuna lienee melko omaperäinen
innovaatio, että asevoimilla on mahdollisuus tilata asevelvollisilleen sodan ajan
osaamista kehittävää koulutusta julkisoikeudelliselta yhdistykseltä. Lisäksi
Maanpuolustuskoulutusyhdistys tuottaa
merkittävän määrän kansalaisten kriisivalmiutta kehittävää osaamista.
Tulevaisuudessa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaallinen koulutus tähtää erityisesti
uudentyyppisen paikallispataljoonan osaamisen kehittämiseen. Siihen kuuluu muun muassa virka-aputehtäviin
tarkoitettu joukkue. Se voisi olla siemen laajempaankin
maakunnallisen tason viranomaisyhteistyöhön.
Keskustelun velloessa marginaaliasiat nousevat helposti
liiankin näkyville, jolloin iso kokonaisuus saattaa hämärtyä.
Onkin hyvä korostaa, että suomalainen asevelvollisuus voi
hyvin ja se on keskeinen osa yhteiskuntamme kokonaisturvallisuutta. Asevelvollisuus lepää lainsäädännön jalustalla,
sillä on vahva kansan tuki ja siitä vallitsee laaja poliittinen
yksimielisyys. Se vaatii kuitenkin jatkuvaa kehittämistä,
sillä muuten se ei säily elinkelpoisena.
Lopuksi kerrottakoon, miten lukijat ovat ottaneet vastaan
uudistetun Kylkirauta-lehden. Viime kesäkuussa avasimme
verkkolehden täydentämään perinteistä printtilehteä. Tavoitteena oli parantaa vuorovaikutusta lehden ja sen lukijoiden
välillä. Tavoittelimme myös ajankohtaisuutta, nopeutta ja
monipuolisuutta sisältöjen julkaisuun. Ensimmäiset kokemukset osoittavat, että tavoitteet on saavutettu mukavasti.
Kylkiraudan verkkosivulle on noin puolen vuoden
aikana kohdistunut 1,4 miljoonaa tietohakua ja henkilö
kävijöitä on ollut noin 38 000. Joulukuussa ilmestyneeseen
verkkolehteen on tehty lähes 22 000 tietohakua. Kiinnostavaa on myös havaita, että lukijoista 28 prosenttia on
18–24-vuotiaita. Vaikka perinteinen paperille painettu lehti
on jatkossakin Kylkiraudan ”brändin” ydin, on ilo todeta,
että lukijamme ovat ottaneet omakseen myös verkkolehden.
Se on tärkeä osa nykypäivän tiedonvälitystä.
Antoisia lukuhetkiä!
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Tieto, taito, asenne ja kokemus

äsissämme olevan lehden
teemana on koulutus. Niinpä
en– itsekin yhden koulutuksesta vastaavan organisaation
johtajana – malta olla osallistumatta
aiheen käsittelyyn. Teen sen kuitenkin vain yleisellä tasolla ja erityisesti
upseerikoulutuksen näkökulmasta.
Koulutus on Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen toimivuuden,
uskottavuuden ja tulevaisuuden
näkökulmasta katsottuna yksi tärkeimmistä toimialoista, ellei peräti
tärkein. Ilman asianmukaista ja tehokasta koulutusta eivät palkattu henkilöstömme ja reservimme kykene
vastaamaan siihen tarpeeseen ja
niihin odotuksiin, jotka sotilaiden
osaamiselle on asetettu. Varsinkin
palkatun henkilöstön koulutuksesta
tinkiminen, tai sen kovin raju karsiminen säästöjen nimissä, olisi kovin
lyhytnäköistä. Onneksi ei Puolustusvoimissa eikä Rajavartiolaitoksessa ole ollut havaittavissa
tällaista ajattelua, eikä sellaista näyttäisi olevan edes näkö
piirissä.
Upseerin tehtävien edellyttämä osaaminen ja valmiudet
muodostuvat kokonaisuudesta, jonka osatekijöitä ovat tieto,
taito, asenne ja kokemus. Koulutuksen merkitys korostuu
erityisesti kolmen ensimmäisen tekijän kohdalla. Kokemus
sen sijaan lisääntyy parhaiten monipuolisissa työtehtävissä.
Upseerin osaamisen kehittyminen on portaittain ja vaiheittain
pitkällä aikajänteellä etenevä prosessi, jossa opiskelu ja työ
vuorottelevat johdonmukaisella tavalla. Upseeri valmistuu
Maanpuolustuskorkeakoulusta tutkinnon suorittaneena ja
valmiina aloittamaan työt upseerin ammatissa. Upseerina hän
ei kuitenkaan ole koskaan täysin valmis. Upseerien koulutuksessa ja osaamisen kehittymisessä voidaankin perustellusti
puhua elinikäisestä oppimisesta.
Upseerikoulutus muodostuu kolmesta osakokonaisuudesta. Akateemisten opintojen tavoitteena on tuottaa syvällistä
ja laaja-alaista asioiden ymmärtämistä, eli sivistää. Ammatillisten opintojen tavoitteena on tuottaa käytännön työ
elämässä tarvittava osaaminen, eli sotilas oppii sotilaan
taidot. U
 pseerikasvatuksen tavoitteena on tuottaa valmiudet
toimia upseerina erilaisissa toimintaympäristöissä, eli luoda
oikea asenne ja eettinen arvopohja. Akateemiseen opetukseen
perustuva ymmärrys ja käytännön osaaminen eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä. Upseerien
koulutuksessa onkin oleellista pitää nämä molemmat osaamisalueet tasapainossa eri tutkintotasojen sisällä ja myös
niiden kesken.
Upseerien tehtävien ja osaamisvaatimusten muutokset ja
niihin liittyvät tarpeet eri toiminta- ja johtamistasoilla edel-

lyttävät jatkuvaa kouluttautumista ja
opiskelua. Upseerien koulutuksen on
oltava nousujohteinen ja tasapainoinen kokonaisuus, jossa valmiuksia ja
osaamista kehitetään tehtävien edellyttämien vaatimusten mukaisesti ja
koko virkauraa varten.
Pääesikunnan ohjauksessa
tapahtuva upseerien koulutuksen
suunnittelu, toteutus ja kehittäminen on kokonaisuus, jolla on laaja
vaikutus koko Puolustusvoimiin.
Onnistuminen edellyttääkin, että
se tehdään kiinteässä yhteistyössä
kaikkien opetukseen osallistuvien
toimijoiden kesken. Maanpuolustuskorkeakoulun, puolustushaarojen
ja Rajavartiolaitoksen sekä joukkoosastojen avoin, laaja-alainen ja eri
näkökulmien suunnasta lähestyvä
yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää
työnantajan vaatimukset täyttävän kokonaisuuden luomisessa ja

kehittämisessä.
Sotakoulut opettajineen ja muut opetukseen osallistuvat toimijat luovat vain kehykset oppimiselle ja osaamisen
kehittymiselle. Ratkaisevin toimija lopputuloksen kannalta on kuitenkin opiskelija itse. Jos opiskelijalla eri syiden
takia ei ole halua, motivaatiota, valmiuksia tai osaamista
oppimiseen, on lopputulos yleensä huono. Tässäkin asiassa
ratkaisee asenne, ja siten myös upseerikasvatuksella on siinä
aivan keskeinen rooli.
Suomessa on maailmanlaajuisestikin vertailtuna poikkeuksellinen, kaikki tutkintotasot käsittävä upseerikoulutusjärjestelmä. Siinä on kytketty yhteen yhteiseen johtoon
ja ohjaukseen sekä käytäntö että teoria, akateeminen että
ammatillinen osaaminen. Eri tahoilta kerätty palaute ja opetuksesta tehdyt sisäiset ja ulkoiset arvioinnit ovat osoittaneet,
että lopputuote – osaava upseeri – vastaa työelämän ja työnantajan moninaisiin tarpeisiin varsin hyvin.
Viimeaikainen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen ilmapiirin muutos jännittyneempään suuntaan on muistuttanut
meitä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen olemassa olon
tarpeellisuudesta. Muistuttakoon se meitä kaikkia koulutuksesta vastaavia samalla myös siitä, minkälaisia sotilaita ja
minkälaisiin tehtäviin koulutamme. Sanomattakin on selvää,
että sodan ajan tehtävien ja niihin liittyvien valmiuksien
luomisen pitää olla kaiken koulutuksen lähtökohta ja tärkein
tavoite.

Puheenjohtaja
Kontra-amiraali Veijo Taipalus

Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat, kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen.

haastattelu

Lukekaa, oppikaa,
osallistukaa ja vaikuttakaa!
Kenraali Jaakko Valtasen haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta

Miten luonnehditte Euroopan
nykyistä turvallisuuspoliittista tilannetta?
Tämän päivän turvallisuuspoliit
tista tilannetta ei voi arvioida palauttamatta mieliin edeltänyttä aikaa.
Kylmän sodan kaudellahan maailma
eli vuosikymmeniä ydinasesuurvaltojen välisen jännityksen oloissa.
Esimerkiksi Kuuban kriisin aikaan
vuonna 1962 maailma oli lähempänä
ydinsotaa kuin milloinkaan sitä ennen
taikka sen jälkeen. Vuosien kuluessa
jännitystilanteet vaihtelivat, mutta
vielä 1980-luvulla suurvallat sijoittivat
Eurooppaan uusia ydinaseita. Vaikka
ydinsodan todennäköisyys oli loppujen
lopuksi melko vähäinen, se kuitenkin
hallitsi suurvaltapolitiikkaa, eikä tavanomaisen sodan todennäköisyys ollut
poissuljettu.
Kun Neuvostoliitto sortui, Euroopan valtasi myönteinen ja jopa utopistinen ajatus siitä, että ainakin ydinsota
ja myös muunlaiset sodat olisivat väistyneet. Ainakin Euroopassa elettäisiin
lopulta pysyvän rauhan aikaa. Euroopan unionin laajeneminen vahvisti
näitä ajatuksia. Kehitys johti useissa
maissa yleisestä asevelvollisuudesta
luopumiseen ja asevoimien supistamisiin. Toiveet ja toimenpiteet ovat

Kenraali Jaakko Valtanen seurasi uransa aikana
aitiopaikalta kylmän sodan vaiheita Kuuban
ohjuskriisistä Berliinin muurin murtumiseen. Kylkirauta
sai tilaisuuden haastatella kenraali Valtasta hänen
90-vuotismerkkipäivänsä alla. Muistelimme menneitä,
mutta pohdimme myös tämän päivän turvallisuus- ja
puolustuskysymyksiä.
nyttemmin osoittautuneet ehkä liian
optimistisiksi.
Tällä hetkellä Euroopan turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen vaikuttavista tekijöistä ensimmäiseksi on
mainittava Venäjä. Se on yllättävällä
ja kansainväliseen oikeusjärjestykseen sopimattomalla tavalla toiminut
Ukrainassa miehittämällä Krimin ja
tukemalla Ukrainan kapinallisia. Toiminnallaan Venäjä horjuttaa jatkuvasti
– ei vain Ukrainan, vaan – itse asiassa
koko Euroopan turvallisuutta. Toinen
keskeinen tekijä on uskonnollisista
jännitteistä käyttövoimansa saava terrorismi. Kolmantena tekijänä nostaisin
esiin kyberturvallisuuden uhkat, jotka
kohdistuvat erityisesti kehittyneisiin
länsimaisiin yhteiskuntiin, kuten Suomeen. Uhkatekijät voivat sitä paitsi
liittyä toisiinsa päällekkäisinä tai rinnakkaisina. Kaikissa Euroopan maissa
5

onkin nyt ryhdytty vakavasti arvioimaan turvallisuuspoliittista tilannetta
uudelleen.
Mitä sanotte Suomessa käytävästä
turvallisuuspoliittisesta keskustelusta?
Edellä mainitsemani uhkat ovat
sellaisia, jotka meidän täytyy pitää
mielessämme ja joihin täytyy varautua. Emme voi unohtaa sitä tosiseikkaa,
että olemme Venäjän maantieteellinen
naapuri. Venäjän toimet vaikuttavat
meihin välittömästi ja toisella tavalla
kuin esimerkiksi useimpiin kauempana sijaitseviin Länsi-Euroopan maihin.
Turvallisuuspoliittista ja muutakin viisautta on edelleen se, että ylläpidetään
ja kehitetään hyviä ja monipuolisia
suhteita naapurimaihin. Neuvostoajan
kokeneet entiset Itä-Euroopan maat
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Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat.

haastattelu

Asevelvollisista noin 75 % koulutetaan ja sijoitetaan sodan ajan
tehtäviin.
ovat reagoineet tilanteeseen huonojen
kokemustensa pohjalta. Ne ovat pyrkineet hoitamaan turvallisuusintressinsä
ja erilaisiin uhkiin varautumisensa liittoutumalla.
Suomessa kylmän sodan ajan puolueettomuuspolitiikka perustui siihen,
että pienen maan on viisainta pyrkiä
pysymään erossa suurvaltojen välisistä
ristiriidoista. Sillä saavutettiin hyviä tuloksia. Maamme kansainvälinen asema
vahvistui, ja se mahdollisti myönteisen
kehityksen sekä Neuvostoliiton että
läntisten maiden kanssa.
Kansainvälisten ristiriitojen ulkopuolella pysyttäytyminen on kyllä edelleenkin hyvä päämäärä, mutta mieleeni
on hiipinyt ajatus siitä, että entisen ja
jo vanhentuneen puolueettomuusasemamme haikailu on jossain määrin
jopa häirinnyt turvallisuuspoliittista
mielipiteiden vaihtoamme. Maltillista, asiallista ja tosiasioihin perustuvaa
keskustelua on vaikea saada käyntiin.
Ehkä juuri sen takia meillä kuuluu edelleenkin ääniä, joissa mielellään etsitään
sellaisia sotilaallisen yhteistoiminnan
muotoja, joilla ei ehkä ole riittävää
realismia. Tarkoitan tällä esimerkiksi
mielipiteitä puolustusliitosta Ruotsin
kanssa tai Natoon kuulumattomista
Euroopan asevoimista, joille kummallekaan ei ole olemassa asiallisia
perusteita. Rauhan ajan yhteistoiminta on kokonaan eri asia kuin yhteinen
puolustus.
Euroopan unionin jäsenmaana
emme voi enää olla puolueettomia.
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Emme voi myöskään ryhtyä eristäytymään, sillä olemme muiden EU-maiden
tavoin tulleet vahvoin sitein riippuvaisiksi toisistamme. Mitä tulee mahdolliseen sotilaalliseen liittoutumiseemme,
mielestäni ei ole mikään kovin outo
ajatusrakennelma, etteivätkö ihmiset,
kansat ja valtiot yhdessä toimisi rakentavammin, tehokkaammin ja tuloksekkaammin kuin eristäytymällä. Rauhaa
ja turvallisuuttakin on helpompi vaalia
yhdessä ystävien kanssa kuin yksin.
Puolustusvoimain komentaja -aikananne toteutettiin suuri Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmäuudistus. Millaisia mietteitä
nykyinen puolustusvoimauudistus
on teissä herättänyt?
Olen mielestäni hyvin ymmärtänyt
nykyisen tilanteen. Joukkojen vähentäminen on ollut tarpeen jo senkin takia,
että ikäluokat pienevät. Varuskuntaverkkommehan rakennettiin aikoinaan
noin 40 000 varusmiehen saapumiserän
tarpeisiin, minkä lisäksi kasarmi- ja
muiden tilojen rakentamisessa otettiin
huomioon kertausharjoitustarpeet.
Ikäluokkien pienentyessä on selvä
asia, ettei Puolustusvoimilla ole varaa
ja mahdollisuuksia ylläpitää vajaa
käytössä olevia tiloja. On kuitenkin
valitettavaa, että on jouduttu lakkauttamaan eräitä raja-alueittemme varuskuntia, koska se on huono viesti sekä
sisään- että ulospäin. Se on kuitenkin
tapahtunut välttämättömyyden pakosta.
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Minua ei niinkään huolestuta sodan
ajan joukkojen väheneminen, vaan tehtäviin sijoittamattomat asevelvolliset.
Pidämme kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja olemme ylpeitä siitä, että
noin 75 prosenttia asevelvollisikäluokasta koulutetaan. On kuitenkin
syntymässä tai on jo syntynyt tilanne,
että meillä on aikamoinen määrä vielä
toimintakuntoisia reserviläisiä, joille
ei näytä olevan sijaa isänmaan puolustuksessa.
Mielestäni olisi välttämätöntä, että
uudistetut paikallisjoukot organisoitaisiin siten, että niistä löytyisi tehtäviä
ja mahdollisuuksia kaikille koulutetuille sotilaille. Tämä ei ole ollenkaan
kritiikkiä uutta järjestelmää kohtaan,
vaan enemmänkin huolta siitä, miten
käy yleisen asevelvollisuuden. Puolustusvoimien voi olla hankala perustella
asevelvollisille sitä, että kaikki koulutetaan, jos heitä ei kuitenkaan tarvita.
Kaikki toimintakuntoiset ja halukkaat
reserviläiset pitäisi ehdottomasti saada
mukaan puolustusyhteisöön.
Paikallisjoukoilla on keskeinen
rooli sekä motivaation että turvallisuusajattelun kannalta. Niiden kautta
kansalaisille välittyy viesti siitä, että
yleistä asevelvollisuutta toteutetaan sen
kaikessa mahdollisessa laajuudessaan.
Se on pienen maan puolustuksen tärkein voimavara.
Millaisena näette maanpuolustustahdon tilan tällä hetkellä?
Maanpuolustustahto ei ole niinkään sotilaallinen asia, vaan se on
ennen kaikkea yhteiskunnallinen asia.
Jos ihmisellä on hyvän elämän edellytykset, kuten työ, toimeentulo ja tunne
tarpeellisuudestaan yhteiskunnan jäsenenä, hän on valmis niitä myös tarvittaessa puolustamaan.
Talvi- ja jatkosodan lopputulos
osoitti sen, että suomalaiset olivat valmiita puolustamaan sitä elämäntapaa
ja niitä kansanvaltaisen yhteiskunnan
arvoja, joiden varassa heidän elämänsä
silloin oli. He eivät halunneet sellaista
vierasta elämänmuotoa, jota yritettiin
ajaa tänne panssarien ja tykkien voimalla.
Luulen, että nykypäivänäkin suomalaisten puolustustahto on korkea
juuri sen takia, että olemme aika tyytyväisiä suomalaiseen demokratiaan

Kuva Jaakko Valtanen / Hannu Liimatta.

haastattelu

Kenraali Jaakko Valtanen puolustusvoimain komentajana ja kotioloissa.
ja oikeusjärjestykseen. Suomalainen
yhteiskunta tarjoaa ihmisille elämän,
jossa on sijaa myös erilaisille mielipiteille ja toiminnan motiiveille.
Täytyy vielä muistaa, että rauhan
aikana mitattu puolustustahto ei suinkaan välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että kaikki ihmiset olisivat
sodan tilanteissa valmiita uhraamaan
henkensä. Puolustustahdolla ja siihen
liittyvällä isänmaallisuudella ei mielestäni kannata suuriäänisesti elämöidä.
Ne ovat monessa mielessä eri asioita.
Mitkä asiat nostaisitte päällimmäisinä esille puhuttaessa upseerin johtajuudesta?
Ihmisten johtamisessa tavattoman
tärkeää on oikea asenne. Yksinkertaiseksi pelkistettynä johtaminen on
ihmisten ”suostuttelua” tehtävänsä
täyttämiseen. Upseerin tehtävänä on
johtaa alaisiaan siten, että he ymmärtävät, mistä on kysymys, ja että he
hyväksyvät tehtävän toteuttamisen
annetulla tavalla. Kukaan ihminen ei
halua purkaa energiaansa asiaan taikka
tehtävään, jota hän ei ymmärrä.
Aikoinaan sotilaallisen kurin sisällöksi määriteltiin annettujen tehtävien

ja määräysten järkähtämätön noudattaminen. Tässä suhteessa on sivistystason
nousun johdosta tapahtunut meilläkin
suuri muutos. Oikeaan sotilaalliseen
kuriin sisältyy sen tähden suuri annos
ymmärtämisestä johtuvaa itsekuria ja
sopeutumista. Sotilaallisen kurin ja
järjestyksen luomisessa oikealla johtamisella on suuri merkitys.
Sotilaalle tehtävän ymmärtämiseen
liittyy se vaikeus, että pahimmassa
tapauksessa hänen on oltava valmis
antamaan jopa henkensä täyttääkseen saamansa tehtävän. Kuoleman
kohtaamisen ennakoiminen ja jopa
sen ajatteleminen on ihmisluonnolle
tavattoman vierasta. Määrätilanteissa upseerin on kuitenkin osattava ja
uskallettava johtaa myös tilanteita,
joissa vaarana on alaisen ja omankin
hengen menetys. Tämän vaikean asian
ymmärtäminen on keskeinen asia sotilas- ja upseerikoulutuksessa. Minulla on kyllä se käsitys, että nykyisessä
upseerikoulutuksessa asiaan on perusteellisesti syvennytty ja on oivallettu,
mistä sotilaallisessa johtamisessa on
perimmältään kysymys.
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Millaisen viestin haluaisitte välittää
lehtemme kautta kadettiupseereille?
Spontaanisti sanoisin, että lukekaa
paljon, oppikaa uutta, osallistukaa
kansalaisena ja vaikuttakaa upseerina! Omilta kadettiajoiltani mieleeni juontuu myös tapaus, joka ehkä
sopii tähän yhteyteen. Saimme uudeksi k adettikomppanian päälliköksi
majurin, joka oli toiminut patteriston
k omentajana rintamalla. Merisotakoulun silloinen johtaja esitteli meille
uuden päällikkömme sanoen suurin
piirtein näin: ”Esimiehenänne on nyt
upseeri, joka on ammattitaitoinen ja kokenut johtaja. Hän on oikeamielinen,
hyvä ja rehellinen ihminen sekä aito
isänmaallinen kansalainen.” Uskon,
että nämä vuosikymmenien takaisessa
esittelyssä tiivistetyt upseerin ja johtajan eettiset arvot sopivat ohjenuoraksi
myös tämän ajan kadettiupseereille.
Kenraali Jaakko Valtasen sotilasuraa
esitellään tarkemmin Kylkiraudan
verkkolehdessä. 
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Kuva aamulehdenkuvat.ning.com/photo.

Maakuntajoukkojen peruskurssilaisia harjoituksessa.

haastattelu

Paikallispataljoona
– suomalainen kodinturvajoukko
MPK:n hallituksen puheenjohtaja
Juha Korkeaojan haastattelu
Teksti: Hannu Liimatta

Mitä asioita haluaisitte erityisesti
nostaa esiin tarkasteltaessa vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen
pitkää historiaa?
Vapaaehtoisella maanpuolustuskoulutuksella on aina ollut sijansa
suomalaisessa yhteiskunnassa. Sotia
edeltänyt aika oli oma lukunsa, ja
sodan jälkeen reserviläisjärjestöt
antoivat jäsenilleen monipuolista
koulutusta, vaikka varsinainen sotilaallinen koulutus ei tuolloin ollutkaan
mahdollista. Vuonna 1990 hallitus
kumosi Pariisin rauhansopimuksen
sotilaalliset artiklat, lukuun ottamatta ydinasekieltoa. Päätös mahdollisti
maanpuolustusjärjestöjen yhteisen
koulutusorganisaation perustamisen,
ja syntyi Maanpuolustuskoulutus ry.
Ensimmäiset vuodet olivat pitkälti
toimintamuotojen hakemista. Merkittävä askel otettiin vuonna 2007, jolloin eduskunnassa hyväksyttiin laki
vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta. Maanpuolustuskoulutus ry
muuttui julkisoikeudelliseksi Maanpuolustuskoulutusyhdistykseksi, jonka
hallinnon puitteet on määritelty laissa.
Samaan aikaan uudistettiin myös laki
puolustusvoimista ja asevelvollisuuslaki. Näiden kolmen lain muodostama lainsäädännöllinen kokonaisuus
antoi selvät suuntaviivat yhdistyksen
toiminnan kehittämiselle sekä tiiviille
yhteistyölle ja myöhemmin strategiselle kumppanuudelle Puolustusvoimien
kanssa.

Reservin koulutus muodostuu kokonaisuudesta,
johon varusmieskoulutuksen ja kertausharjoitusten
lisäksi kuuluu myös vapaaehtoinen kouluttautuminen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen
puheenjohtajan, agronomi Juha Korkeaojan mukaan
paikallispataljoonien muodostaminen lisää reserviläisten
motivaatiota osallistua vapaaehtoiseen koulutukseen. Ne
tarjoavat myös mahdollisuuden laajentaa maakunnallista
viranomaisten välistä yhteistoimintaa.
Kantaako vapaaehtoisuus nyky
päivän kiireisessä maailmassa?
Vapaaehtoisuuteen perustuvassa
toimintatavassa on haasteensa, jotka
ovat tuttuja kaikille kansalaisjärjestöille. Sodan jälkeisten sukupolvien
kiinnostus osallistua vapaaehtoiseen
toimintaan kulki usein perintönä
vanhemmilta lapsille. Tämän päivän
nuorison ajattelutapa on muuttunut.
Nuoret lähtevät mukaan aktiivisesti
ja usein hyvinkin sitoutuneesti, mutta
eivät ehkä kuitenkaan miellä toimintaa
koko elämän kestäväksi harrastukseksi.
Ajatuksena on, että ollaan toiminnassa
täydellä voimalla mukana jonkin aikaa
ja siirrytään sitten harrastamaan jotain
muuta.
Vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuskouluttautumisessa on omat
vahvat piirteensä, jotka antavat lisämotivaatiota osallistumiseen. Se on hyvä
ja sosiaalinen harrastus, ja sen avulla
on mahdollista kehittää monipuolises-
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ti sekä poikkeuksellisissa olosuhteissa
selviytymiseen liittyviä kansalaistaitoja
että sellaista osaamista ja kykyä, jota
reserviläisiltä vaaditaan tiukan paikan
tullen.
Koulutuksessa on otettava huomioon kaikki vapaaehtoisuuden elementit. Toiminnan pitää olla kaikin tavoin
mielekästä, mutta sen pitää olla myös
mukavaa ja tarjota vaihtelua arkipäivään. Jos siinä epäonnistutaan, tapahtumiin osallistutaan kerran, muttei toiste.
Mainittakoon, että vapaaehtoisuuteen
liittyy vahvasti myös tasapuolisuus.
Koulutustarjontaamme kuuluva varautumis- ja turvallisuuskoulutus on
avointa kaikille kansalaisille, myös
naisille.
Tuottaako vapaaehtoinen koulutus
todellista sodan ajan suorituskykyä?
Puolustusvoimauudistuksen myötä
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
vastuu erityisesti paikallispataljoo-
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Kuva Ruotuväki/Puolutusvoimat.

haastattelu

Juha Korkeaoja toimii Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
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Maanpuolustuspiirit on pyritty rakentamaan käytännönläheisesti ottaen huomioon sekä tukeutumismahdollisuus
Puolustusvoimien organisaatioon että
maakunnallinen näkyvyys ja läsnäolo.
Miten varmistetaan, että ilman
sodan ajan tehtävää jäävät reserviläiset saadaan pidettyä mukana
maanpuolustustyössä?
Puolustusvoimien lähtökohtana on,
että sotilaallisen turvallisuuden tehtäviin tarvitaan noin 230 000 henkilöä.
Myönteisesti ajateltuna tämä tarkoittaa sitä, että koulutettua, aktiivista ja
vielä kohtuullisen nuortakin reserviä
on mahdollista kohdentaa myös muihin

Kuva Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

nien kouluttamisesta lisääntyy. Se on
suuri haaste, mutta toisaalta tavoitteellisuus kasvattaa myös motivaatiota olla
mukana toiminnassa. Kun joukolla on
selkeä tehtävä ja jokainen tietää, minkä
takia harjoitellaan, ollaan valmiimpia
tekemään sellaisiakin asioita, jotka
eivät henkilökohtaisella tasolla aina
ole yksinomaan mukavia.
Joukossa on aina myös niitä, jotka
ovat mukana toiminnassa ensisijaisesti sen vuoksi, että he voivat tavata
kavereita, joiden kanssa on mukava
kokoontua. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lähtökohtana onkin yhdistää
yhteisöllisyys ja koulutuksen laadukkuus. Toiminnan pitää olla sellaista,
että siinä viihdytään, mutta yhtä tärkeää
on koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tavoitteellisuus. Sitä varten on
kehitetty laadunvarmistusjärjestelmä,
jolla voidaan todentaa, miten koulutukselle asetetut tavoitteet saavutetaan.
Laadunvarmistuksen ja tavoitteellisuuden lisäksi tärkeitä ovat myös
maanpuolustustahdon ylläpitämiseen
liittyvät elementit. Tahto on koulutuksen ja materiaalin ohella yksi keskeisimmistä puolustuskyvyn kulmakivistä.
Pyrimme siihen, että Maanpuolustuskoulutusyhdistys on läsnä ja kansalaisten helposti tavoitettavissa jokaisessa
maakunnassa. Organisaatio muodostuu seitsemästä maanpuolustuspiiristä
sekä ilma- ja meripuolustuspiireistä.
Kunkin piirin alaisuudessa toimii yksi
tai useampi koulutus- ja tukiyksikkö.

yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden
kannalta tärkeisiin tehtäviin.
Jos Suomi joutuisi sotilaalliseen kriisiin, se olisi aivan ilmeisesti
monella tavalla yhteiskunnan kaikkiin
toimintoihin vaikuttava tilanne. Maailman muuttuessa myös kriisien luonne
muuttuu ja tarvitaan monenlaista uutta
osaamista. Viittaan tässä tasavallan
presidentinkin esille ottamaan ajatukseen hybridipuolustuksesta, samoin
kuin kyberturvallisuuteen liittyviin
uhkiin.
Normaalioloissa Puolustusvoimien
muille viranomaisille antama virka-apu
ja muu viranomaisten yhteistoiminta
toimii hyvin. On kuitenkin aiheellista
pohtia, miten virka-apu turvataan tilanteessa, jossa Puolustusvoimien sodan
ajan joukot ovat sidottuina sotilaallisen
puolustuksen tehtäviin. Jos sähköt on
poikki ja mikään ei toimi, onko siviiliviranomaisilla riittävät resurssit turvata edes minimitasolla yhteiskunnan
välttämättömien toimintojen ylläpito?
Oma vastaukseni on, että ei ole, vaan
silloinkin tarvitaan myös organisoidusti
toimimaan kykenevän joukon virkaaputyyppistä apua.
Paikallispataljoonan kokoonpanoon
kuuluu virka-apujoukkue. Se voisi
toimia ytimenä myös edellä kuvaamieni poikkeusolojen tehtävien hoitamiselle. Virka-apujoukkuetta on mahdollista
laajentaa suuremmaksi yksiköksi. Se
kykenisi tarvittaessa laajempiinkin
virka-aputehtäviin oman maakuntansa
alueella, jonka olosuhteet ja yhteistoimintaosapuolet ovat toimijoille tuttuja.

Reserviläisiä harjoittelemassa sodan ajan taitojaan Santahaminassa.
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En pitäisi mahdottomana sellaistakaan ajatusta, että varsinaisten
230 000 sotilaan sodan ajan joukkojen lisäksi Suomella olisi sellainen
reservi, jonka tehtävät eivät olisikaan
määritellyt sotilaallisiksi vaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistäviksi tehtäviksi. Niihin voisi sisältyä
myös kyber- ja hybridisodankäyntiin
sekä kaikkeen muuhun epätavanomaiseen sodankäyntiin liittyvää osaamista.
Yleinen asevelvollisuus antaa hyvän
pohjan rakentaa myös tällaisia elementtejä, jos niin halutaan.
Tulisiko muillakin kuin Puolustusvoimilla olla mahdollisuus aseelliseen
sotilaskoulutukseen?

Kuva Ruotuväki/Puolutusvoimat.

haastattelu

Edellä mainitsemieni kolmen lain
uudistamisvaiheessa pidettiin erittäin
tärkeänä näkökohtana sitä, että sotilaalliseen voiman ja aseiden käyttöön
liittyvän toiminnan pitää olla lailla
säädeltyä ja sillä pitää olla selkeät
pelis äännöt. Mielestäni olisi hyvin
kummallinen ajatus, että Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ulkopuolelle syntyisi muita
aseellista sotilaskoulutusta antavia
vapaita ryhmittymiä. Yleinen asevelvollisuus antaa kyllä kaikille aktiiveille
riittävästi mahdollisuuksia toimia isänmaan hyväksi.
Paikallispataljoona täyttää hyvin
myös kodinturvajoukoille asetettavat
kriteerit. Se on suomalainen sovellus
samanlaisesta tarkoitusperästä, vaikka
siitä ei kodinturvajoukkonimeä käytetäkään.
Onko parhaillaan uudistettavaan
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
strategiaan tulossa uusia painotuksia?

Maakuntajoukkojen reserviläinen virka-aputehtävässä.
Keskeisimpiä asioita lienevät
paikallispataljoonien koulutuksen ja
laatujärjestelmän kehittäminen. Tavoitteellisuuden lisääntyessä koulutuksen laadun mittaamiseen tulee luoda
entistäkin parempia työkaluja. Koska
kyse on vapaaehtoisesta toiminnasta,
koulutuksen eri osa-alueilla esiintyy
alueellisia eroavaisuuksia. Niitä tulisi
voida tasoittaa siten, että tärkeimmät
tavoitteet saavutetaan kaikkialla.
Puolustusvoimien strateginen
kumppanuus erityisesti käytännön
tasolla on yksi edelleen kehitettävistä
asioista. Tärkeänä pidän myös sitä, että
jokainen asevelvollinen saataisiin entistä paremmin ymmärtämään reservin
koulutuksen muodostuvan kokonaisuudesta, johon varusmieskoulutuksen ja
kertausharjoitusten lisäksi kuuluu myös
vapaaehtoinen kouluttautuminen.
Millaisia turvallisuus- ja puolustuspoliittisia asioita toivoisitte nostetta-

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tunnuslukuja vuodelta 2014:
– 2 800 vapaaehtoista kouluttajaa ja toimijaa
– 80 200 koulutusvuorokautta, joista
–
Puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista koulutusta 30 %
–
muuta sotilaallisia valmiuksia tukevaa koulutusta 35 %
–
varautumis- ja turvallisuuskoulutusta 35 %
– 47 000 osallistujaa, joista naisia 8 350
– 1 829 kurssia.

van esiin kevään eduskuntavaalien
vaalikeskusteluissa?
On tärkeää ymmärtää laajasti
ensinnäkin se, että nykyinen yleiseen
asevelvollisuuteen perustuva järjestelmämme on hyvä ja kustannustehokas ja se vastaa hyvin arvioitavissa
olevaan uhkakuvaan niin sotilaallisen
kuin kokonaisturvallisuudenkin näkökulmasta. Sen eteen kannattaa tehdä
töitä, sillä muuten se ei säily. Tärkeä
näkökohta on myös se, että materiaalisista tarpeista täytyy pitää huolta vaikeinakin aikoina. Niin vaalitaistelussa
kuin vaalien jälkeisessä hallitusohjelman rakentamisessakin tulisi maanpuolustusasioissa löytää yhteinen sävel ja
rakentaa tavoitteet siten, että niille on
laaja kansalaisten tuki. Politikointiin
löytyy kyllä ihan tarpeeksi aiheita
muistakin asioista.
Millaisia terveisiä haluaisitte välittää
lehtemme kautta kadettiupseereille?
Kadettiupseerit ovat valinneet
urakseen tehtävän, jota suomalaisessa
yhteiskunnassa arvostetaan. Suomessa armeija ja sotilaat eivät ole vääränlaisen vallankäytön väline, vaan osa
kansanvaltaista yhteiskuntaa. Puolustusvoimissa hankittu hyvä koulutus
ja osaaminen ovat arvostettuja paitsi
sotilaallisissa tehtävissä myös monissa muissakin yhteyksissä. Arvostakaa
omaa työtänne ja koulutustanne! 

Lähde: Maanpuolustuskoulutusyhdistys
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Kuva Johannes Jansson / norden.oOrg ja kuvakaappaus somesta.

Rör inte vår ÖB: Kenraali Göranson sai laajaa tukea sosiaalisessa mediassa talvella 2013, kun kiista
puolustusmäärärahojen riittävyydestä kiristi hallituksen ja Ruotsin puolustusvoimien johdon välejä.

artikkelit

Avoimuuden myötä
varjoista otsikoihin
– puolustuspoliittinen keskustelu
Ruotsissa
Teksti: Anders Gardberg

Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on viime
vuosina ollut suosittu aihe sekä politiikan että
turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Suomen
keskusteluissa Ruotsin puolustuskykyä on usein
muistettu epäillä, mutta yhtä lailla myös moni
ruotsalainen suhtautuu epäillen asevoimiensa
suorituskykyyn. Osasyynä saattaa olla Ruotsin viime
vuosien vilkas puolustuskeskustelu, joka on luonut
mielikuvaa siitä, että supistusten ja asevelvollisuudesta
luopumisen myötä puolustuskyky on menetetty.

P

uolustusasiamiehenä Ruotsin
turvallisuuspoliittista keskustelua seuratessani saatoin todeta
keskustelun tason olevan hyvinkin
erilainen kuin Suomessa. Karrikoiden voisi sanoa, että Suomessa lähes
jokainen joskus varusmiespalveluksen
suorittanut mieltää itsensä asiantuntijaksi. Hän ottaa herkästi kantaa keskusteluun ja esittää omia ehdotuksiaan
siitä, miten puolustusta pitäisi hoitaa.
Ilmiölle on jopa keksitty nimi: ”kolpakkostrategia”.
Ruotsissa huomasin, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei juuri
kiinnostanut laajaa yleisöä. Sen sijaan
asiantuntijoiden ja puolustuskyvyn
tilaa eniten ”surevien” kesken asiasta
käytiin asiantuntevaa ja jäsenneltyä
keskustelua etupäässä blogeissa ja
Twitterissä. Useimmat keskustelijat

esittivät vakavan huolensa puolustusuudistuksesta ja sen rahoituksen riittämättömyydestä sekä turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan vähäisestä painoarvosta päättäjien keskuudessa.
Myös Ruotsin puolustusvoimat
yritti tehdä parhaansa keskustelun
kirvoittamiseksi. Ruotsin puolustusvoimien komentaja, kenraali Sverker
Göranson herätti kesällä 2012 huomiota ilmoittaessaan, että ellei puolustusmäärärahoja koroteta, on Ruotsin
puolustusvoimien lakkautettava joko
yksi puolustushaara tai useiden puolustushaarojen osia. Ilmoitus herätti
median huomion, joskin pääosin siitä
syystä, että sekä pääministeri että
puolustusministeri kiistivät jyrkästi
komentajan väitteet. Media nosti esille
hallituksen ja puolustusvoimien johdon
ristiriidat ja spekuloi Göransonin pot13
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kuja. Tunnetusti uutiset riidoista ja spekulaatiot potkuista myyvät paremmin
kuin mitkään asialliset väitteet.

Yhden viikon
puolustuskyky?
Vuodenvaihteessa 2012–2013 keskustelu sai taas vauhtia. Laajassa lehtihaastattelussaan kenraali Göranson mainitsi
sivumennen, että Ruotsin joutuessa yksinään hyökkäyksen kohteeksi uudistetutkin puolustusvoimat kykenisivät
enintään viikon vastarintaan. Rivien
välistä saattoi ymmärtää hänen tarkoittaneen hyökkääjällä Venäjää. Tämän
jälkeen Ruotsi tarvitsisi apua ulkoa.
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Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Fredrik Reinfeldt olivat Folk
och Försvarin vuoden 2014 Sälenin konferenssin vetonauloja.
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lustusmäärärahojen nostamista vaativia puheita tyypillisiksi erillisryhmien
eduntavoitteluyrityksiksi. Lohkaisu
seurasi häntä aina valtiopäivävaaleihin asti, ja hallituspuolueet hävisivät
vaalit. Puolustuspolitiikan on arvioitu
olleen yhden, joskaan ei merkittävimmän, syyn hallitusvallan vaihtumiseen.

Merkittävä ero
avoimuudessa
Vertailtaessa Ruotsin ja Suomen puolustuspoliittista keskustelua huomio
kiinnittyy eroihin keskustelun avoimuudessa. Ruotsin puolustusvoimien
toimintaa ohjaavat valtiopäivien bud-

Kuva Johannes Jansson / norden.org.

Rivien välistä saattoi ymmärtää sillä
tarkoitettavan Natoa.
Yksittäinen lausahdus ylitti uutiskynnyksen ja herätti laajaa hämmennystä. Suurelle yleisölle tieto
rajoitetusta puolustuskyvystä näytti
tulleen yllätyksenä siitäkin huolimatta, että Ruotsin asevoimia oli supistettu
rankalla kädellä jo edelliset viisitoista
vuotta. Muun muassa yleinen asevelvollisuus oli jätetty lepäämään vuonna
2010. Puolustusmäärärahojen osuus
bruttokansantuotteesta oli vähentynyt
kylmän sodan aikojen 2,9 prosentista
1,1 prosenttiin. Valtio oli tulouttanut
rauhan osinkonsa ja pienentänyt puolustusmäärärahoja tasaiseen tahtiin
kustantaakseen hyvinvointipalveluja
ja verohelpotuksia. Monelta kansalaiselta tällainen puolustuksen alasajo oli
jäänyt huomaamatta, mikä ehkä osaltaan selittää syntynyttä hämmennystä.
Ruotsin puolustusvoimien tilanne
henkilöityi yhä tiiviimmin kenraali
Göransoniin hänen jäädessään työuupumuksen johdosta sairaslomalle.
Toisin kuin ensin näytti, ainakin puolustusvoimien näkökulmasta kenraalin sairasloma oli käänne parempaan.
Komentaja palasi sairauslomaltaan
entistä terhakkaampana ja sai laajaa
tukea yleisöltä muun muassa sosiaalisen median kautta. Vastaavasti hallituksen arvosana puolustuspolitiikan
hoitamisesta aleni.
Pääministeri Fredrik Reinfeldt ei
parantanut tilannetta verratessaan puo-

jettiperusteet. Hallituksen toimeenpano-ohjeet ovat pääosin julkisia ja
huomattavan seikkaperäisiä. Vastaavasti myös puolustusvoimien tulosraportit
ovat pääosin julkisia, ja ne antavat valveutuneille kansalaisille mahdollisuuden kriittisesti arvioida puolustuskyvyn
kehittymistä. Ne antavat myös mahdollisuuden havaita puutteita ja eroa
vaisuuksia uskottavan puolustuksen ja
juhlapuheiden korulauseiden välillä.
Keskustelun herättäjinä ovat toimineet turvallisuuspoliittiset bloggaajat. Heistä kuuluisimmat, ”Wiseman”
ja ”Skipper”, kirjoittivat vuosikausia
nimettöminä. Erityisesti ”Wiseman”
oli niin tuottelias ja kirjoitti niin laaja-alaisesti kaikkien puolustushaarojen asioista, että yleisesti veikattiin
nimimerkin takana olevan useamman
upseerin yhteenliittymän. Yllätys oli
suuri, kun joulukuussa 2013 – kuuden
vuoden nimettömyyden jälkeen –
antimilitaristinen ryhmä paljasti henkilön nimimerkin takaa. Kirjoittaja oli
ilmavoimien Gripen-lentäjä, majuri
Carl Bergqvist. Hän perusteli blogiaan
ja nimettömyyttään sillä, että hän oli
luutnantista lähtien turhaan yrittänyt
saada mielipidekirjoituksiaan julkaistua sanomalehdissä.
Paljastajien mielestä ”Wisemanin”
merkitys Ruotsin puolustuspolitiikkaan
oli liian suuri, koska hänen kirjoituksensa usein kirvoittivat keskustelua
aina valtiopäiviä ja sen puolustusvaliokuntaa myöten. Jos paljastajat
kuvittelivat voivansa vaientaa hänet
toimellaan, oli lopputulos päinvas-

JAS 39 Gripen valmistautumassa lennolle.
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tainen. Wiseman’s Wisdoms -blogin
vuosittainen kävijämäärä on sittemmin
ylittänyt miljoonan rajan, samalla kuin
hänen Twitter-seuraajiensa luku on
noussut kohisten yli 10 000 henkilöön.
Myös Ruotsin puolustusvoimien
johdon suhtautuminen blogikirjoittajiin
oli erittäin myönteinen. Tätä nykyään
Bergqvist opiskelee yleisesikunta
upseerikurssilla ja kirjoittaa blogin
lisäksi myös viikoittaista kolumnia ilta
päivälehti Expresseniin. Myös toinen
bloggaaja, merivoimien toimintaan
keskittyvä ”Skipper” astui julkisuuteen. Hän oli ohjusveneen päällikkö,
komentajakapteeni Niklas Wiklund,
joka nyttemmin toimii myös Svenska
Dagbladetin kolumnistina.

Folk och Försvarin
kokoinen aukko Suomessa?
Toinen ero Ruotsin ja Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on sen
suoruus. Tämä johtuu mahdollisesti
siitä, että Ruotsissa asiantuntevalla
puolustus- ja turvallisuuspoliittisella
keskustelulla on pitkät perinteet ja vakiintuneet toimintamuodot.
Talvisodan aikoihin vuonna 1940
perustettiin Ruotsissa kaikista puolueista ja etujärjestöistä koostuva Folk
och Försvar -kattojärjestö edistämään
kansalaisten maanpuolustustahtoa.
Nyttemmin järjestön tehtävä on edistää avointa keskustelua yhteiskunnan
turvallisuudesta sekä turvallisuus- ja
puolustuspolitiikasta. Folk och Försvar
järjestää säännöllisesti yleisölle avoimia turvallisuuspoliittisia seminaareja,
joita voi seurata myös internetistä joko
suorana tai nauhoitettuna.
Päätoimisten ja ammattitaitoisten
vetäjien ansiosta seminaarien taso on
erinomainen. Yleensä he onnistuvat herättämään keskustelua ja asettamaan
tiukkoja kysymyksiä. Näin vältytään
Suomessa tyypillisiltä pönöttäviltä ja
julistuksellisilta esityksiltä, joissa kriittisiä kysymyksiä harvoin edes esitetään. Myös yli kahdensadan vuoden
perinteitä vaalivat Kungliga Krigsvetenskapsakademien (Kuninkaallinen
sotatiedeakatemia) ja Kungliga Örlogsmannasällskapet (Kuninkaallinen
merisota-akatemia) ovat panostaneet
sekä sotatieteiden tutkimukseen että
seminaarien järjestämiseen.

Kuvakaappaus/wisemanwisdoms.blogspot.com.

artikkelit

Wisemanin Twitter-seuraajien määrä on nyttemmin jo yli 11 000.
Folk och Försvarin kruununjalokivi
on Sälenissä tammikuussa järjestettävä
korkean tason kolmepäiväinen turvallisuuspoliittinen konferenssi. Toisin
kuin muut seminaarit, Sälenin konferenssiin pääsevät vain kutsutut. Laajan
yleisön on kuitenkin mahdollista seurata keskustelua internetissä ja esittää
suoria kysymyksiä esiintyjille Twitterin
kautta. Useimpina vuosina Sälenissä on
esiintynyt myös suomalaisia vaikuttajia
tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä
alkaen. Tänä vuonna Suomen edustus
oli laaja: seminaariin osallistuivat sekä
ulkoministeri että puolustusministeri ja
puolustusvoimain komentaja.
Vastaavia aitoa keskustelua edistäviä seminaareja on toki yritetty järjestää myös Suomessa. Tällaisia ovat
esimerkiksi Sälenin mallin mukaiset
Kultaranta-keskustelut – jossa tosin
pääosa keskusteluista on yleisöltä suljettuja – sekä Suomi-areena-keskustelut, joissa on pyritty noudattamaan
Ruotsin Almedalin politiikkaviikon
konseptia. Myös Hanasaaressa on
järjestetty turvallisuuspoliittisia seminaareja yhteistoiminnassa Folk
och Försvarin kanssa, mutta Ruotsiin
verrattuna seminaarien määrä on vielä
vaatimaton. Suomessa voi siis sanoa
olevan Folk och Försvarin mentävä aukko. Kadettikunta voisi omalta
osaltaan osallistua tämän aukon täyttämiseen!
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Myös palveluksessa olevat
upseerit osallistuvat
keskusteluun
Ruotsissa myös palveluksessa olevat
upseerit osallistuvat aktiivisesti turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. Saman
laista kulttuuria Suomessa ei juuri
esiinny, lukuun ottamatta muutamia
sinänsä loistavia poikkeuksia. Syitä
on varmaan monia. Moni suomalainen
upseeri todennäköisesti arvioi ilmapiirin sellaiseksi, että avoin osallistuminen
turvallisuuspoliittiseen keskusteluun
katkaisee mahdollisuudet edetä uralla,
varsinkin jos poikkeaa julistuksellisesta
”virallisesta” linjasta.
Taannoinen ulkoministerin avaama
julkinen keskustelu silloisen Strategian
laitoksen johtajan lausunnoista ja
hänen ”epäisänmaallisuudestaan” on
ehkä kärjekkäin esimerkki yrityksestä
määrätä upseerien roolia yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lopputuloksena
ei saisi olla se, että upseerit vetäytyvät
takaisin suljettuihin huoneisiin pohdintoineen. Näiltäkin osin Kadettikunnalla
voisi olla rooli turvallisuuspoliittisen
keskustelun edistäjänä rohkaisemalla
jäseniään osallistumaan keskusteluun.
Eversti evp Anders Gardberg palveli puolustusasiamiehenä Ruotsissa
vuosina 2011–2014. 
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Joulukuussa kotiutuneita varusmiehiä taistelijoiden ”lopputyössä”.

artikkelit

Muutos on mahdollisuus
– näkymiä reservin koulutuksesta
Teksti: Hannu Hyppönen

Sodan ajan joukkojen vahvuus laski 350 000
sotilaasta noin 230 000:een vuodesta 2015 alkaen.
Kertausharjoituksissa koulutettavien reserviläisten
määrä nousee Puolustusvoimien tarpeiden mukaiselle
tavoitetasolle. Eri tavoilla koulutettavien reserviläisten
määrä nouse jopa 45 000 henkilöön vuodessa.

S

odan ajan joukkojen mitoitusperusteena ovat arvioidun uhkan
edellyttämä suorituskyky, käytettävissä olevat resurssit sekä kyky
kouluttaa ja varustaa joukot. Puolustusvoimien valmiutta säädetään joustavasti ja joukkoja perustetaan kulloistakin
uhkaa vastaavasti.
Yleinen asevelvollisuus ja naisten
vapaaehtoinen asepalvelus tuottavat
tarvittavat sodan ajan joukot. Tämä
edellyttää sitä, että jokaisen ikäluokan
kenttäkelpoiset sotilaat – vähintään
75 prosenttia ikäluokasta – pystytään
sijoittamaan sodan ajan tehtäviin. Joukkotuotannon reilun kymmenen vuoden
kierto varmistaa henkilöstön osaamisen
ja toimintakyvyn. Laadukas varusmieskoulutus, joukon kertausharjoitus sekä
kertausharjoitukset valmiuden kohottamisen aikana riittävät pääosalle sodan
ajan joukoista. Valmiusjoukoille tämä
ei kuitenkaan riitä.
Yleisjoukosta siirrytään yhä enemmän räätälöidympiin joukkoihin. Henkilöstön sijoittamista erikoisjoukkoihin,
taistelujoukkoihin, tukijoukkoihin ja
esikuntatehtäviin ohjataan osaamis- ja
toimintakykyvaatimuksilla. Joukkokohtaiset suorituskykyvaatimukset
mahdollistavat koulutuksen kohden-

tamisen joukon kaluston, tehtävien ja
käyttötavan mukaisesti. Tehtäväkohtaisilla osaamis- ja toimintakykyvaatimuksilla pystytään ohjaamaan henkilöstön
valintaa, koulutusta ja sijoittamista.
Periaatteena on ”oikea henkilö, oikeaan
paikkaan ja oikeaan aikaan”.
Sodan ajan joukkojen määrän
vähetessä ammattisotilaiden suhteellinen määrä komentaja-, päällikkö- ja erityistehtävissä nousee
keskimääräisestä 2,5:stä noin 3,5 prosenttiin. S
 otilasammatillista osaamista
tarvitaan 11 000 tehtävään. Palveluksessa on 8 000 ammattisotilasta, ja noin
3 000 tehtävään luodaan tarvittava osaaminen sotilaseläkejärjestelmän avulla.
Ammattisotilaiden vähäinen määrä edellyttää sitä, että reserviläisiä koulutetaan
vaativiin ja laaja-alaisiin tehtäviin.

Reservin määrä
Asevelvollinen kuuluu joko reserviin
tai varareserviin. Sodan ajan reserviin
kuuluu noin 900 000 henkilöä, jotka
ovat saaneet varusmieskoulutuksen,
miehistö 50:n ja päällystö 60 vuoden
ikään asti. Varareservissä on noin
200 000 sellaista asevelvollista, jotka
eivät joko vielä ole suorittaneet varus17

Hannu Hyppönen
miespalvelusta, eivät enää kuulu reserviin (miehistö yli 50-vuotiaat) tai jotka
on vapautettu rauhan ajan palveluksesta
esimerkiksi terveydellisistä syistä.
Kouluttamalla miesikäluokasta
kaikki palveluskelpoiset ylläpidetään
sodan ajan joukkoihin sijoitettujen
reserviläisten osaaminen ja toimintakyky suoritusvaatimuksia vastaavalla
tasolla. Jos koko ikäluokkaa ei koulutettaisi, sodan ajan joukkojen tuottamiseen
tarvittava aika pitenisi ja joukkoihin sijoitettujen sotilaiden keski-ikä nousisi.
Osa reserviläisistä on henkilövarattu
(VAP) muun yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden poikkeusolojen tehtäviin. Jatkossa henkilövarausten tarve
kasvaa. Yhteiskunnan elintärkeiden
toimintojen turvaaminen edellyttää yhä
enemmän ammattilaisia, jotka toimivat
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Taistelija ja kaksipuolinen simulaattori (KASI-järjestelmä).

Kertausharjoitukset
uudistuvat
Puolustusvoimien kertausharjoituksissa
vuosittain koulutettavien reserviläisten
määrä nousee noin 18 000 sotilaaseen.
Vapaaehtoisissa harjoituksissa koulutetaan lisäksi noin 2 000 reserviläistä.
Kertausharjoituksissa koulutettavien
reserviläisten suhteellinen määrä sodan
ajan joukoista nousee aikaisemmasta.
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Määrän lisäksi on varmistettava harjoitusten laatu, jotta pystymme tarjoamaan
reserviläisille koulutusta, joka ylittää
odotukset hyvästä varusmieskoulutuksesta.
Joukkojen kertausharjoituksissa vaarana on epäonnistuminen, jos miehistön
palaute ensimmäisestä ja viimeisestä
päivästä on ”odottaminen ja jonottaminen”. Molempia voidaan vähentää, kun
johtajat ja kouluttajat ovat joukkonsa
mukana. Kertausharjoitukset saadaan
toiminnallisiksi, erityisesti miehistön
koulutuksessa, simulaattorien sekä taisteluharjoitusten ja -ammuntojen avulla.
Kertausharjoitusten tehokkuutta ohjataan laatuvaatimuksilla. Uutta ajattelua
tarvitaan harjoitusten toteuttamista-

Kuva Juhani Kandell / Puolustusvoimat.

samoissa tehtävissä niin normaali- kuin
poikkeusoloissakin. Reserviläiset valitaan näihin tehtäviin siviiliosaamisen
perusteella ja useimmiten sen jälkeen,
kun heidän sodan ajan sijoituksensa on
päättynyt. Yhteiskunnan on pyörittävä
niin normaaliaikana kuin eriasteisissa
kriiseissäkin.
Puolustusvoimien reserviläisille
antama sotilaallinen koulutus ja kokemus tulee hyödyntää nykyistä paremmin
kokonaisturvallisuuden kaikilla aloilla.
Esimerkki tästä on kehitettävä täydennyspoliisijärjestelmä, johon voidaan
rekrytoida sotilaspoliisikoulutettuja
reserviläisiä, jotka ovat vapautuneet
sodan ajan sijoituksestaan.
Jokaista reserviläisiä tarvitaan koko
asevelvollisuusajan sodan ajan joukoissa, reservissä tai varareservissä. Kansakunnan etu on, että he kaikki toimivat
osaamistaan ja toimintakykyään parhaiten vastaavissa tehtävissä. Sotataidon
periaatteiden mukaisesti reservillä täydennetään joukkoja ja varaudutaan vaihtoehtoisiin tai ennalta arvioimattomiin
tilanteisiin.

paan. Ne tulee nähdä eri koulutustapojen kokonaisuutena ja kestoltaan noin
vuoden pituisena koulutustapahtumana. Varsinkin johto- ja avainhenkilöstön
harjoituksiin voidaan liittää omatoimisia
opintoja ja tenttejä avoimessa verkkooppimisympäristössä (PVMoodle). Kun
perusasiat on yhtenäistetty etukäteen,
varsinainen harjoitus voidaan aloittaa
korkeammalta lähtötasolta. Jokainen
reserviläinen voi tehdä kuntokartoituksen verkossa ja aloittaa henkilökohtaisen ohjelman mukaisen harjoittelun
koska tahansa tai viimeistään kertausharjoituskäskyn saatuaan.
Paikallispataljoonien taistelukoulutusyksiköt voivat toteuttaa reserviläisten
johdolla taistelijaparin ja ryhmän taisteluammunnat ammattisotilaiden keskittyessä suurempien taisteluammuntojen
johtamiseen. Reservin johtajien vastuuta
lisätään siten, että he osallistuvat harjoitusten tavoitteiden määrittämiseen
ja suunnittelevat itse osan harjoituksesta. Kouluttajatehtävissä tulee hyödyntää r eserviläisten erityisosaamista
sekä heidän kriisinhallintatehtävissä
tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
kursseilla hankkimaansa koulutusta ja
kokemusta.
Sodan ajan komentajat, päälliköt ja
muut johtajat vastaavat joukkonsa kouluttamisesta. Kertausharjoitusten viime
vuosien alhaisen määrän vuoksi mahdollisesti unohtuneet hyvät koulutuskäytännöt on palautettava käyttöön ja niitä
on täydennettävä uusien innovaatioiden
tarjoamilla mahdollisuuksilla.

Jokaista reserviläistä tarvitaan sodan ajan joukoissa, reservissä tai
varareservissä.
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Kaikille vapaaehtoisille reserviläisille löytyy tehtäviä maakuntakomppanioista tai uusista paikallisjoukoista.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus

tarpeet voidaan tunnistaa arviointien ja
reserviläisten antaman palautteen avulla.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys on
strateginen koulutuskumppani, joka
kouluttaa Puolustusvoimien tilaamilla
sotilaallisen koulutuksen 250 kurssilla
noin 8 500 reserviläistä. Lisäksi se kouluttaa sotilaallisia valmiuksia kehittävillä kursseilla noin 16 500 reserviläistä.
Yhdistyksen 2 000 kouluttajaa ovat saaneet kouluttaja- ja aselajikoulutuksen
sekä harjaantuneet eri kurssien kouluttajatehtävissä.
Pääesikunta on yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa
määrittänyt sotilaallisen koulutuksen
laatuvaatimukset ja arviointiperusteet. Menettelytavat on testattu vuoden
2014 alueellisissa ja valtakunnallisissa
arvioinneissa. Seuraava tavoite on nousujohteisten koulutuskokonaisuuksien
rakentaminen kaikille koulutusaloille
miehistöstä upseereihin.
Puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus tulee liittää entistä
tiiviimmin osaksi joukkotuotantoa ja kertausharjoituksia. Joukko-osastot voivat
vaikuttaa sotilaallisen koulutuksen laatuun tilaamalla tarvitsemaansa koulutusta ja tukemalla koulutuksen järjestelyjä.
Koulutuksen vahvuudet ja kehittämis-

Painopisteenä
paikallisjoukot
Sodan ajan joukkojen määrän väheneminen on herättänyt ajatuksia
kodinturvajoukkojen perustamisesta.
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä tarkasteltiin myös tätä kysymystä.
Tarkastelun tuloksena päädyttiin paikallisjoukkoihin, koska ei katsottu tarpeelliseksi perustaa uusia, päällekkäisiä
hallintorakenteita. Suomalaiset paikallisjoukot kykenevät hoitamaan myös
”kodinturvajoukkojen” tehtävät nykyaikaisella tavalla.
Reservin koulutukselle ja vapaaehtoiselle maanpuolustuskoulutukselle
Pääesikunnan johdolla laadittu kehittämissuunnitelma on tehty yhdessä puolustushaaraesikuntien sekä kaikkien
maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen
kanssa. Suunnitelma tähtää vuoteen
2020. Käytännön toteutus on jo aloitettu,
ja kohteena ovat erityisesti paikallisjoukot ja niiden koulutuksen kehittäminen.
Kaikille vapaaehtoisille reserviläisille löytyy tehtäviä maakuntakomppanioista ja uusista paikallispataljoonista.
Reserviläisillä on hyvät mahdollisuudet
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oman osaamisensa ja toimintakykynsä
kehittämiseen. Kertausharjoitusvuorokausien rinnalle uudeksi kannusteeksi
tulevat koulutusvuorokaudet, joita hyväksytään osoitetuista tiedoista, taidoista ja toimintakyvystä. Omatoimisuus ja
vapaaehtoisuus ovat tie entistä laajempiin
tai vaativampiin tehtäviin.
Paikkoja on tarjolla erityisesti reserviläisille, jotka tenttivät alansa oppaat
avoimessa verkko-oppimisympäristössä,
kehittävät kuntoaan henkilökohtaisen
kunto-ohjelman avulla, osoittavat toimintakykynsä 12 minuutin juoksutestillä,
lihaskuntotestillä ja ampumataitotestillä
sekä osallistuvat Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutukseen.
Kertausharjoitusten määrän kasvaessa harjoitukset toteutetaan joukkona,
jossa jokaista tarvitaan. Puolustusvoimilla on tiukka linja mahdollisiin vapautushakemuksiin. Puolustusvoimilla ja
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on
”pelikenttä ja säännöt”. Nyt odotamme
”pelaajia kentälle”. Kokonaisturvallisuus
edellyttää omatoimisuutta, vapaaehtoisuutta ja velvollisuutta.
Eversti Hannu Hyppönen palvelee
Pääesikunnan koulutusosaston päällikkönä ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastajana. 
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Varusmiehet näyttävät olevan tyytyväisiä saamaansa koulutukseen.

artikkelit

Kehittyvä
varusmieskoulutus
Teksti: Ville Kostian, Vesa Kankare ja Jarmo Viskari

Vuoden 2013 alussa Puolustusvoimat käynnisti
ohjelman, jonka keskeisimpänä tavoitteena on
asevelvollisten koulutuksen kehittäminen. Sen yhtenä
perusteena oli Risto Siilasmaan johtaman työryhmän
vuonna 2010 laatima suomalaista asevelvollisuutta
tarkastellut raportti. Tässä artikkelissa Pääesikunnan
koulutusosaston asiantuntijat kertovat, miten ohjelman
keskeisimpien kohtien toteuttaminen on tähän
mennessä edistynyt.

P

alveluksen lopussa suoritettujen
kyselyjen tulokset osoittavat, että
tämän päivän varusmiehet ovat
varsin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Kuuden viimeisimmän saapumiserän yli 60 000 varusmiestä ovat olleet
koulutukseen tyytyväisempiä kuin koskaan aikaisemmin. Tyytyväisyydestä
huolimatta Puolustusvoimien koulutusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti.

Kouluttajamäärät
kohdalleen
Varusmiehiä kouluttavissa perusyksiköissä tulee olla riittävä henkilöstö,
tarkoituksenmukainen koulutusmateriaali ja aikaa keskittyä koulutukseen.
Lähtökohtana on se, että perusyksikön
jokaisella noin 35 varusmiehen koulutusjoukkueella on 2,5 kouluttajaa.
Heistä yksi on upseeri (sotatieteiden
kandidaatti), yksi aliupseeri ja lisäksi
kahta joukkuetta kohden on yksi sopimussotilas. Tavoitteen saavuttamiseksi
joukko-osastoihin kohdennettiin noin
300 sotilasta Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuneista upseereista sekä
lakkautettavista joukko-osastoista, laitoksista ja esikunnista.

Perusyksiköiden hallinnon selkiyttämiseksi on täsmennetty Puolustusvoimien toiminnan-ohjauksen
tietojärjestelmän (PVSAP) varusmiestoiminnallisuuksien ohjeistusta.
Joukko-osastoissa ja valtakunnallisissa työpajoissa laadittuja muutos- ja
korjauspyyntöjä on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Valtakunnalliset
pääkäyttäjät ovat kiertäneet joukkoosastoissa ja järjestäneet täydennyskoulutusta sekä vastuuhenkilöille että
loppukäyttäjille. Järjestelmien käyttöä
kehitetään edelleen muun muassa mahdollistamalla varusmiesten henkilö- ja
koulutustietojen järjestelmään syöttämisen vakiomuotoisten seurantataulukoiden massa-ajoina.

Ville Kostian

Vesa Kankare

Palvelusaikauudistus
Varusmiesten kaikkia palvelusaikoja lyhennettiin 1. helmikuuta 2013 alkaen
viidellätoista päivällä. Samalla tarkistettiin varusmieskoulutuksen sisältö ja
sitä ohjaavat normit. Palvelusaikojen
lyhentämisellä tavoiteltiin perusyksiköille lyhyttä hengähdystaukoa saapumiserien väliin. Lisäksi sillä arvioitiin
saavutettavan noin seitsemän miljoonan
euron vuosittaiset säästöt.
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Jarmo Viskari
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artikkelit
Palvelusajan muutos toteutettiin
lyhentämällä joukkokoulutuskautta
ja täsmentämällä eräitä varusmiehille
yhteisesti koulutettavia asioita. Koulutusajan riittävyys ja koulutustason
säilyminen varmistetaan riittävillä
maastovuorokausilla. Tavoitteena on,
että lyhyimpään 165 päivän palvelusaikaan sisältyy keskimäärin
40 sotaharjoitusperusteista maastovuorokautta. Kuluvan vuoden tavoitteena on
35 maastovuorokautta.
Haasteeksi näyttää muodostuvan
erikoiskoulutettavien varusmiesten
palvelusajan lyhentäminen 270:stä 255
päivään. Merkittävä osa erikoistehtävistä on niin vaativia, että niihin valitut
tulisi ehtiä kouluttaa ja perehdyttää tehtäviinsä ennen edellisen saapumiserän
kotiuttamista. Nyt käytettävissä olevan
noin kahden viikon aikana tätä ei täysin
ehditä tekemään. Tämä on johtanut erikoiskoulutuksen aloittamiseen jo peruskoulutuskaudella, mikä vaikeuttaa
sotilaan peruskoulutusta ja valintoja
jatkokoulutustehtäviin.
Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat.

Osaamisen tunnistaminen
ja tunnustaminen

Kainuun prikaatin varusmiehiä kranaatinheitintelakuorma-autossa
ampumavalmiina.
		

Pääesikuntaan perustettiin koulutusosasto
Muutamia vuosia Pääesikunnan henkilöstöosaston osana toiminut Puolustusvoimien koulutustoimiala organisoitiin vuoden
vaihteessa Koulutusosastoksi. Osaston päätehtäviä ovat palkatun
henkilöstön ja asevelvollisten koulutus sekä henkilöstön toimintakyvyn ylläpitäminen. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat muun muassa
joukkojen koulutus- ja harjoitustoiminnan sekä harjoitusalueiden
ja oppimisympäristöjen kehittäminen.
Osasto muodostuu suunnittelu-, koulutus- sekä toimintakykysektorista.
Kylkirauta 1/2015
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Varusmiespalvelus on osa asevelvollisen yksilön koulutusta ja työuraa.
Ennen varusmiespalvelusta hankittu
osaaminen tulee tunnistaa kutsunnoissa ja palveluksen alkaessa, ja se tulee
ottaa huomioon koulutusvalinnoissa.
Puolustusvoimien tulee myös edistää
varusmiespalveluksen aikana hankitun
osaamisen tunnustamista yhteistyössä
oppilaitosten ja työnantajien kanssa.
Aikaisempaa osaamista hyödynnetään esimerkiksi valtakunnallisesti haettavissa erityistehtävissä, joiden määrää
lähivuosina lisätään. Hyväksiluettavuuden parantamiseksi on otettu käyttöön
ajantasaistettu ”Palvelustodistus ja
henkilöarviointi” -normi ja johtajien
ja miehistön uudet palvelustodistukset.
Palvelustodistuksella opintoviikkoineen
ja -pisteineen asevelvollinen voi entistä
paremmin osoittaa, mitä koulutusta hän
on saanut varusmiespalveluksen aikana.
Maanpuolustuskorkeakoulu toteutti
Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa pilottihankkeen,
jossa varusmiesjohtajat opiskelivat ja
tenttivät johtamisen kahdeksan opintopisteen laajuiset opinnot. Nyt kaikilla varusmiesjohtajilla on mahdollisuus

artikkelit

Puolustusvoimissa on käytössä erilaisia varusmieskoulutusta tukevia simulaattoreita, kuten taistelijan simulaattori
(TASI) ja kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmä (KASI). Virtuaalisimulaatiokoulutusluokat ovat käytössä
Panssariprikaatissa ja Reserviupseerikoulussa. Lisäksi joidenkin asejärjestelmien käytön kouluttamisen tukena
käytetään virtuaalisimulaatioon pohjautuvia asejärjestelmäsimulaattoreita.
Kaksipuolisen taistelun simulointijärjestelmän käyttöä laajennetaan siten,
että kahden seuraavan vuoden kuluessa
lähes jokaiseen Maavoimien joukkoosastoon ja Uudenmaan prikaatiin
hankitaan KASI-järjestelmä. Lisäksi
selvitetään mahdollisuutta laajentaa
järjestelmän käyttöä myöhemmin myös
Ilmavoimiin.
Virtuaalikoulutusluokista saatujen hyvien kokemusten perusteella on
valmisteltu laitteiden hankkimista jokaiseen varusmieskoulutusta antavaan
joukko-osastoon. Virtuaalikoulutusympäristössä annettava koulutus täydentää
maastossa tapahtuvaa ryhmän ja joukkueen taistelukoulutusta. Virtuaalioppiminen on motivoivaa, ja se nopeuttaa
koulutustavoitteiden saavuttamista ja

Kuva Pasi Väätäinen / Puolustusvoimat.

Simulaattoreita ja virtuaalikoulutusympäristöjä

Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat.

suorittaa verkko-opintoja palveluksensa aikana, vapaaehtoisesti vapaa-ajalla.
Koulutustoimialan seminaareissa
on tuotu esille varusmieskoulutuksen
hyötyjä Puolustusvoimille, yksilöille ja
yhteiskunnalle. Vuoden 2013 seminaari ”Johtajuutta yhteiskunnalle” esitteli
elinkeinoelämälle, medialle, hallinnolle
sekä kolmannelle sektorille Puolustusvoimien johtaja- ja kouluttajakoulutuksen tuottamaa osaamista. Vuoden 2014
seminaarissa esiteltiin miehistötason
tehtävien osaamista ja sen hyödyntämistä tärkeille sidosryhmille, kuten
oppilaitoksille, elinkeinoelämälle ja
työmarkkinajärjestöille.
Varusmieskoulutuksen sisällössä
uusia asioita tulevat olemaan toimintakyvyn kokonaisvaltainen kehittäminen sekä kyberturvallisuus. Taitojen
oppimisen lisäksi jatkossa myös varusmiesten toimintakykyä kehitetään
kokonaisvaltaisesti, fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja eettisellä osaalueella.
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artikkelit
Liikunta-aktiivisuutta ja kuntoa
pyritään parantamaan jo ennen varusmiespalvelusta. Marsmars.fi-palvelun
tarkoituksena on edistää kutsuntaikäisten omaehtoista liikuntaa ”Kolmessa
kuukaudessa inttikuntoon” -ohjelmalla.
Palvelu antaa palautteen käyttäjän kuntotasosta, ja käyttäjä voi sen avulla määritellä omat kuntotavoitteensa. Lisäksi
palvelu tarjoaa sopivan harjoitusohjelman sen taistelutehtävän edellyttämän
kuntotason saavuttamiseksi, jonka
käyttäjä asettaa omaksi tavoitteekseen.
Kokeilut ovat osoittaneet, että 60 prosenttia palvelua käyttäneistä lisäsi
liikunta-aktiivisuuttaan. Vuonna 2013
tapahtuneen käyttöönoton jälkeen palvelusivustolla on ollut noin 30 000 kävijää.

Kuva Jarno Riipinen / Puolustusvoimat.

Verkkopalveluja
kehitetään

Parhaatkaan simulaattorit eivät korvaa maastokoulutusta.
nostaa oppimisen tasoa. Ase- ja ampumakoulutusta tehostetaan sisäampumasimulaattoreilla. Ne mahdollistavat
taistelijoiden harjaannuttamisen henkilökohtaisen ja ryhmäkohtaisen aseen
käyttöön monipuolisissa ampumatilanteissa toistokoulutuksen keinoin.
Parhaatkaan simulaattorit eivät kuitenkaan korvaa maastossa tapahtuvaa
harjoittelua. Ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen kehittämiseen onkin viime vuosien aikana
satsattu. Tavoitteena on parantaa työ- ja
palvelusturvallisuutta, ympäristönsuojelun tasoa sekä koulutusolosuhteita.
Maavoimien uudistetun taistelutavan
kouluttaminen asettaa uudenlaisia vaatimuksia ampuma- ja harjoitusalueiden
kehittämiselle. Vaatimukset otetaan
huomioon harjoitusalueiden kehittämissuunnitelmissa, jotka laaditaan kuluvan
vuoden aikana.

Kylkirauta 1/2015

Kolmessa kuukaudessa
inttikuntoon
Liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi joukko-osastojen sisäliikuntapaikat modernisoidaan. Liikuntakoulutusta
tehostetaan myös kehittämällä lähiliikuntakeskuksia ja urheilukenttien
ympäristöjä. Lähiliikuntakeskus palvelee varusmiesten liikuntakoulutusta
mahdollistamalla kiertoharjoitteluun
perustuvan eri lajien vuorottelun ja vähentämällä siten odottamista. Liikuntakoulutusta voidaan monipuolistaa
ja kohdentaa suuremmille osastoille
kerrallaan. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia lisätään tuottamalla kuntonurkkauksia perusyksiköihin.
Varuskuntien esteratojen käyttöä laajennetaan ”ryhmäesteradoiksi” taistelijoiden rohkeuden ja ryhmäkiinteyden
lisäämiseksi.
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Puolustusvoimien informaatiopalveluja kehitetään siten, että asevelvollinen
voi asioida verkossa entistä helpommin. Hän saa vastauksia yleisimpiin
kysymyksiin joko Puolustusvoimien
verkkosivuilta tai henkilökohtaisesti
aluetoimistoista, jotka myös palvelevat verkossa. Käytännön yksityiskohtiin
liittyviä asioita voi kysyä Facebookissa
toimivilta some-agenteilta, jotka itsekin
ovat palveluksessa olevia varusmiehiä.
Kaikkiin varuskuntiin rakennetaan
langattomat verkot siten, että asevelvolliset voivat käyttää Puolustusvoimien informaatiopalveluja sekä hoitaa
henkilökohtaisia opiskeluun tai työhön
liittyviä asioitaan vapaa-ajallaan. Perusyksiköitä tuetaan siten, että jatkossa
varusmiesten rutiiniluonteiset asiat ovat
saatavilla ja hoidettavissa sähköisten
palvelujen avulla. Kouluttajien tueksi
luodaan kuva- ja mediapankki, jossa on
uusin ja ajan tasalla oleva opetusmateriaali sekä sähköisessä muodossa olevat
ohjesäännöt, oppaat ja käsikirjat. Puolustusvoimien avointa verkko-oppimisympäristöä (PVMoodle) laajennetaan
niin varusmiesten kuin reserviläistenkin
käyttöön tukemaan omatoimista opiskelua.
Majurit Ville Kostian ja Vesa Kankare palvelevat osastoesiupseereina ja
everstiluutnantti Jarmo Viskari palvelee liikuntapäällikkönä Pääesikunnan
koulutusosastossa. 

kolumni

A

ikana, jolloin Euroopassa soditaan ja rakennetaan maanpuolustukselle valmiutta torjua
hybridihyökkäys, on ehkä entistäkin
aiheellisempaa tarkastella Puolustusvoimien asevelvollisille antamaa koulutusta. Se on Puolustusvoimien rauhan
ajan toiminnoista volyymiltaan suurin
ja samalla tärkein osa. Kyky käyttää
sotilaallista voimaa maan puolustamiseksi, viranomaisten tukemiseksi tai
kriisien hallitsemiseksi niin maalla,
merellä kuin ilmassa luodaan ainoastaan korkeatasoisella rauhan ajan
koulutuksella.
Ennen viime syksynä tapahtunutta reserviin ja eläkkeelle siirtymistäni ehdin palvella Puolustusvoimissa
41 vuotta. Palvelustehtävissäni
varusmiehestä kenraaliksi minulla oli
tilaisuus nähdä ja kokea Puolustusvoimien muutos kylmän sodan jättiläisestä
moderniksi asevelvollisuusarmeijaksi.
Erinomaista on se, että myös koulutus on elänyt ajassa ja kokenut paljon
muutoksia. Pysähtyminen johonkin
vanhaan – ehkä hyväänkin – olisi
vähitellen johtanut otteen menettämiseen nuorisostamme. Muuntautuminen
ajan mukana on mahdollistanut sen,
että edelleenkin yli seitsemänkymmentä prosenttia nuorista miehistä suorittaa
asepalveluksensa. Kokemuksiini nojaten uskallan sanoa, että he suorittavat
sen huomattavasti paremmin kuin mitä
omassa nuoruudessani tehtiin. Myös
kertausharjoitusten muuttuminen nykyisen kaltaisiksi tehokkaiksi koulutus- ja testaustilaisuuksiksi on ollut
myönteistä.
Kriittinen kun olen, käsittelen
aluksi asiaa, jota en ole pitänyt koulutuksen tavoitteiden kannalta kovinkaan myönteisenä. Onneksi kehitys
on tässäkin asiassa palannut tai se
on palaamassa oikeille raiteille. Jossain vaiheessa oppimisen teorioiden
syvällinen tarkastelu alkoi nimittäin
muuttaa sotilaskoulutuksen perusteita.
Alettiin aikaisempaa enemmän uskoa
ihmisen luontaiseen haluun oppia ja
antaa tilaa hänen omaehtoiselle oppimiselleen. Samalla kuitenkin oltiin
myös menettämässä jotain, joka oli
juurrutettu mieliimme sotia kokeneiden kouluttajien iskulauseissa, kuten

Ajan kaikuja

”hiki säästää verta” ja ”puhekoulutus
maksetaan kuolemalla”.
Toistoharjoittelu, eli niin sanottu
”pässin äksiisi”, joka perinteisesti oli
ollut kaikessa koulutuksessa keskeistä,
oli pahimmillaan muuttumassa pelkäksi asioiden läpikäymiseksi. Muutoksessa oltiin menettämässä myös kyky
havaita ja korjata virheitä. Kokemukset ISAF-operaatiosta Afganistanissa
palauttivat vanhat opit uudelleen käytäntöön. Huomattiin, että sotilaan on
harjoiteltava taistelijan perustaitoja
sadoin ja mieluummin tuhansin toistoin. Tarvittiin taisteluja ennen kuin
koulutuskulttuurissa meneillään ollut
virhesuunta havaittiin ja vanhojen
sodan käyneiden kouluttajien hokemat
uskottiin todeksi uudelleen. Nyt näitä
sotilaskoulutuksen perusasioita kuvataan tämän ajan mukaisin iskulausein,
mutta niiden ajatus on sama.
Parasta koulutuksen muutoksessa
ovat olleet joukkotuotantojärjestelmän käyttöönotto sekä kehitys siinä,
miten asevelvolliseen suhtaudutaan
koulutettavana. Näiden muutosten
läpimeno tapahtui käsi kädessä, sillä
joukkotuotantoon kuuluva idea joukon
ja johtajien yhteen kasvattamisesta
johti luontaiseen valmentaja–valmennettava-suhteeseen. Joukkotuotantojärjestelmässä kaikkein tärkeintä
onkin mielestäni juuri se, että poikkeusolojen joukot kasvatetaan yhteen jo
varusmiespalveluksen aikana. Johtajat oppivat luottamaan joukkoonsa ja
joukot johtajiinsa. Tässä on onnistuttu!
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En muista nuoruudessani nähneeni niin
motivoituneita ja yritteliäitä joukkoja
kuin nykyisen koulutusjärjestelmän
aikana olen saanut seurata.
Joukkotuotantojärjestelmä on ollut
käytössä jo niin kauan, että senkin uudelleentarkastelu saattaisi olla aiheellista. Perusteita tarkastelulle sanelevat
muun muassa lyhentynyt palvelusaika
ja ajoittain pirstaleiseksikin muotoutunut koulutussuunnitelma.
Erilaisten simulaattorien tulo
osaksi koulutusta on enimmäkseen
parantanut koulutustuloksia. Paranemisen edellytyksenä tietenkin on
se, että simulaattoreita käytetään oikealla tavalla täydentävänä mutta ei
korvaavana koulutusmenetelmänä.
Julkisuudessa näkee joskus väittämiä,
että simulaattorien käytöllä saavutettaisiin säästöjä, koska ne vähentävät
kovapanosammuntojen tarvetta. Suoritettujen kokeilujen ja kokemuksen
perusteella kuitenkin tiedämme, että
vaikka simulaattorit ovat hyvä apuväline, ne eivät kuitenkaan vähennä kovin
ampumatarvikkein ammuttujen taisteluammuntojen tarvetta. Yhtä vähän
esikuntasimulaattorit vähentävät komentajien ja esikuntien tarvetta päästä
johtamaan oikeita joukkoja.
Sodan kuva on muuttunut Georgian
ja Ukrainan sotien myötä. Puhutaan
hybridisodasta, jossa yhdistyvät rikollisten voimien hyödyntäminen
sekä talous-, informaatio-, kyber- ja
tavanomainen sodankäynti. Sota saattaa alkaa yllättäen, ja epätietoisuus
todellisuudesta hallitsee tilannekuvaa.
Tällaisessa tilanteessa asevelvollisemme saattavat joutua tulikasteeseensa.
Ratkaisevaa ei ole pelkästään varustuksen modernius tai määrä. Ratkaisevaa
on sotilaan usko omiin kykyihin sekä
tahto ja taito toteuttaa oma tehtävä.
Kokemukset omasta sotahistoriastamme ja esimerkiksi meneillään olevasta
Ukrainan konfliktista osoittavat tämän
todeksi. Tahto ja taito rakennetaan ainoastaan korkeatasoisella koulutuksella.

Juha-Pekka Liikola
Kenraalimajuri evp
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Harjoituksissa on voitava ampua riittävästi.

artikkelit

Toiminnan tasoa
nostamassa

Yksi puolustusvoimauudistuksen keskeisimmistä
tavoitteista on toiminnan tason palauttaminen
suorituskykyvaatimusten edellyttämälle tasolle. Sitä
kautta turvataan osaltaan Puolustusvoimien suorituskyky
myös 2020-luvulla. Uudistus on toimeenpantu, ja
joukko-osastoissa on aika lunastaa lupaukset. Karjalan
prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jari Kallio pohtii
artikkelissaan, miten toiminnan tason nostaminen näkyy
suuressa Maavoimien joukko-osastossa.

M

aavoimissa toiminnan tason
palauttamista koskevat tavoitteet muuttuivat numeroiksi siten, että varusmieskoulutuksen
mitoitukseksi tuli 35 sotaharjoitusperusteista maastovuorokautta lyhyimmän
palvelusajan suorittaville. Kertausharjoitettavien määrä nostettiin 18 000 reserviläiseen, joista maavoimien osuus
on vähintään 12 000 henkilöä.
Mihin luku 35 maastovuorokautta
perustuu? Vertailun vuoksi todettakoon,
että takavuosina tavoite oli suurimmillaan noin 60 vuorokautta. Sen jälkeen
sitä vähennettiin ensin 40–45 vuorokauteen ja lopulta viime vuosien noin
25 maastovuorokauteen. Tosiasia taitaa
olla se, että 35 vuorokautta perustuu
enemmän resurssien ja koulutusvaatimusten kompromissiin kuin todellisiin
suorituskykyvaatimuksiin. Pari vuotta
sitten varusmiesten palvelusaikoja lyhennettiin parilla viikolla. Myös harjoitusten koulutussisältöjä on tarkennettu
pitkin matkaa.
Puolustusvoimauudistuksen yhtey

dessä haluttiin myös turvata joukkoosastoille hyvät koulutusedellytykset.
Henkilöstösuunnittelulle asetettiinkin
vaatimukseksi se, että kouluttajien
määrän tulee olla vähintään 2,5 kouluttajaa jokaista koulutusjoukkuetta
kohti. Käsketty laskentatapa on herättänyt runsaasti keskustelua.
Olipa laskentatapa oikea tai väärä,
se antaa hyvät perusteet henkilöstösuunnittelulle. Joukko-osastot ovat
kuitenkin kovin erilaisia, ja kouluttajatarpeet vaihtelevat eri koulutuskausina.
Vaikka laskennallisesti kouluttajamäärä
lisääntyy, voi todellinen tilanne perusyksiköiden arjessa olla aivan jotain
muuta. Esimerkiksi parin vuoden
kuluttua Karjalan prikaatista lähtee
maisteriopintoihin nykyiseen verrattuna kaksinkertainen määrä opiskelijoita, mikä aiheuttaa pahan kapeikon
henkilöstösuunnitelmaan. Vaarana on,
että toiminnan volyymin lisääntyessä
henkilökunta väsyy. Työntekijöiden
jaksamisen onkin oltava jatkuvan seurannan kohteena.
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Teksti: Jari Kallio

Jari Kallio
Toiminnan tason
nostamisen vaikutuksia
Karjalan prikaatin varusmiesten harjoitusjärjestelmä on uudistettu. Viime
vuosina prikaatin joukkotuotanto on
pääasiassa kohdistunut maavoimien
taistelutavan mukaisten hajautettujen
jääkäripataljoonien kouluttamiseen.
Kokonaan emme keksineet pyörää uudestaan, vaan säilytimme jo muutaman
vuoden käytössä olleen ja hyväksi todetun harjoitusjärjestelmämme täydentäen
sitä vastaamaan 35 maastovuorokauden
tasoa. Muutos ei itse asiassa ollut rakenteellisesti kovinkaan suuri. Muutamia
viime vuosina tuntiperusteisena pidetty-
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enemmän yksityismailla. Jos harjoitukset vakioidaan, kasvaa rasite samoilla
maa-alueilla, ja jos taas aina vaihdetaan
alueita, työllistyy suunnitteluhenkilöstö kohtuuttomasti. Omien harjoitusten
lisäksi Karjalan prikaati tukee myös
monien muiden joukko-osastojen harjoituksia niin henkilöstöllä kuin kalustollakin, erityisesti aselajiharjoituksissa.

Kuva Puolustusvoimat.

Miten tästä selvitään?

jä harjoituksia nostettiin mukaan maastovuorokausiin ja muutamaa harjoitusta
pidennettiin päivällä tai parilla.
Vaatimukseni on ollut, että jatkossakin harjoitusten kustannustehokkuuden
tulee säilyä. Kaikkien kymmenen lisävuorokauden tulee olla tehokkaita uusia
koulutustapahtumia. On pidettävä huoli
siitä, ettei vanhoja harjoituksia vain jatketa parilla päivällä lisäämättä tehollisia
koulutus- ja harjoitustapahtumia. Harjoituksissa tulee jatkossakin olla vain
tarvittava henkilökunta ja joukkotuotannon mukainen kalusto.
Kertausharjoitusten toteuttamisen
kannalta muutos on merkittävä. Karjalan prikaatin viime vuosien tavoitteena on ollut noin 250 reserviläisen
kouluttaminen. Tänä vuonna määrä yli
kymmenkertaistuu, kun tavoitteenamme
on kouluttaa noin 2 600 reserviläistä.
Muutos on suuri, ja se edellyttää paljon
työtä.

hallintotyöt, käsittelevät esimerkiksi
lykkäysasiat.
Samanaikainen tehostus sekä varusmies- että reserviläiskoulutukseen
aiheuttaa paljon ratkaistavia kysymyksiä. Onko osaavia kouluttajia riittävästi? Riittävätkö tilat, ajoneuvot ja muut
taisteluvälineet, ja kestävätkö ne lisääntyvän käytön aiheuttaman kulumisen?
Kykeneekö uusi kumppani pitämään
kalustomme kunnossa? Kuinka paljon
toiminnan muut kokonaiskustannukset
kohoavat?
Suurena ongelmana nähdään jo nyt
koulutusampumatarvikkeiden määrä.
Jos reserviläiset eivät pääse ampumaan
riittävästi, ei myöskään harjoituspalautteessa voi odottaa olevan pelkkiä kehuja.
Hajautettua taistelutapaa harjoittelevien
pataljoonien koulutus edellyttää laajoja
alueita, ja joudumme toimimaan entistä

Kun pitkän ajan jälkeen päästään taas
kouluttamaan reserviläisiä, emme saa
epäonnistua harjoitusten laadussa.
Toisaalta tämä on myös mahdollisuus,
sillä joukkojen operatiivisena käyttäjänä voimme nyt entistä paremmin ohjata
harjoitusten sisältöä yhdessä aluetoimistojemme kanssa. Myös aluetoimistoille lisääntyvät kertausharjoitusmäärät
tulevat olemaan suuri ponnistus, sillä
nehän tekevät harjoituksiin liittyvät
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Kykenemmekö
järjestämään laadukkaita
kertausharjoituksia?
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Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty” pätee edelleen. Kun
siihen vielä lisätään hyvät ennakkovalmistelut, voidaan jo katsoa luottavaisina eteenpäin. Toiminnan tason
nostaminen on nähtävä ennen kaikkea
mahdollisuutena, jota ei saa hukata.
Alueellinen vastuumme KaakkoisSuomen puolustamisesta mahdollistaa
joukkojen kouluttamisen huomioiden
joukolle asetettavat operatiiviset vaatimukset. Koulutamme varusmies- ja
reserviläisjoukkoja itsellemme ja pahinta mahdollista tilannetta varten.
Varusmieskoulutuksen maastovuorokausien lisääntymisessä en näe
suurempia ongelmia. Prikaatin joukkoyksiköissä on osaava ja pääosin riittävä
henkilökunta. Jotta henkilöstöön kohdistuva rasitus jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti, on koko kuluvaa vuotta
koskeva henkilöstön käyttösuunnitelma tehty hyvissä ajoin. Se mahdollistaa
henkilöstön valmistautumisen tuleviin
harjoituksiin.
Henkilöstön käyttöä priorisoidaan
siten, että joinakin ajankohtina koulutusresurssien käytön painopiste suunnataan reserviläisten kouluttamiseen.

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Koulutusympäristömme mahdollistaa
jo nyt harjoitusten aloittamisen tehokkaasti heti kasarmilta, ja kehitämme
sitä edelleen vastaamaan paremmin
maavoimien uudistetun taistelutavan
vaatimuksia. Muun muassa koko lähiharjoitusalueen linnoitteet uudistetaan,
omalla alueella pidettäviä perusharjoituksia vakioidaan ja simulaattorien
käyttöä ja määrää lisätään. Henkilöstölle
pidetään täydennyskoulutusta kertausharjoitusten järjestämisestä.
Kertausharjoitusten koulutusjärjestelmä vuodelle 2015 on rakennettu siten,
että kevätkaudella on pääosin valmistavia ja tehtäväkohtaisia harjoituksia ja
suuremmat joukkoharjoitukset painottuvat syyskaudelle. Kaikilta osin tähän
ei päästä heti, mutta toiminta vakiintuu
vähitellen seuraavien vuosien aikana.

Yhteistyössä on voimaa
Reserviläiset otetaan entistä enemmän
ja aikaisemmin mukaan harjoitusten
suunnitteluun ja valmisteluun. Pääosin
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
johtamissa valmistavissa harjoituksissa reserviläiset voivat tehdä esimerkiksi
oman joukkonsa koulutussuunnitelman.
Avoimen verkko-oppimisympäristön
(PVMoodle) avulla reserviläisille voi-

daan antaa etukäteen harjoitukseen
liittyvää tietoa, opiskelumateriaalia ja
valmistavia tehtäviä. Pienissä harjoituksissa reserviläiset tavoitetaan hyvin,
mutta isoissa joukkojen harjoituksissa
tietojärjestelmän hyödyntäminen on
hankalampaa ja se vaatii kouluttajalta
runsaasti aikaa. Järjestelmä on jo käytössä, ja sen käytön tehostaminen on
yksi kuluvan vuoden kehittämiskohteistamme.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja tukiyksikön
koulutuspäälliköt ovat olleet mukana suunnittelemassa kertausharjoituskouluttajan
ohjetta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja
Etelä-Savon koulutus- ja tukiyksiköt
kouluttajineen ovat valmiit vastaamaan
lisääntyvän koulutuksen haasteisiin.
Ilman heitä olisimmekin kyllä melkoisen tiukoilla!
Myös aluetoimistot tulevat tarvitsemaan tukea selviytyäkseen lisääntyvistä
velvoitteistaan. Emojoukko-osaston lisäksi tukea tarvitaan myös muilta joukoilta. Esimerkiksi henkilökunnan eri
kurssien opiskelijoita tulisi voida entistä
enemmän käyttää apuna kertausharjoitusten toteuttamisessa.
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Suunnittelusta käytäntöön
Kuluva vuosi antaa ensimmäisen
yhteenvedon siitä, miten toiminnan
tason nostaminen todellisuudessa onnistuu. Edellytykset ovat olemassa, mutta
tarkempia yhteenvetoja siitä voidaan
tehdä vasta loppuvuodesta. Tilannetta on seurattava herkällä korvalla ja
on oltava valmis toiminnan jatkuvaan
kehittämiseen.
Tätä kirjoitettaessa Karjalan prikaati on ottanut vastaan yli 2 000 uuden
varusmiehen saapumiserän ja heidän
peruskoulutuskautensa on parhaillaan
käynnissä. Olemme järjestäneet yli
400 reserviläiskuljettajan valmistavan
kertausharjoituksen. Toiminnan tason
nostaminen on jo muuttumassa käytännön toimenpiteiksi.
Toiminnan tason nostaminen on
mahdollisuus, jota ei saa jättää käyttämättä. Parhaiten varusmiesten palvelusmotivaatio ja reserviläisten into
osallistua kertausharjoituksiin säilytetään hyvin suunnitelluilla ja laadukkaasti toteutetuilla koulutustapahtumilla.
Prikaatikenraali Jari Kallio palvelee
Karjalan prikaatin komentajana. 
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Jurmon kuormausharjoitus brittiläiseen HMS Albioniin.

Toimintaa Northern Coasts
-harjoituksessa.

Jurmot telakoituna maihinnousualuksen ruumassa.
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Merivoimien

kansainvälisen rannikkojääkärikomppanian evaluointi
Teksti: Juha Mäkelä

Uudenmaan prikaatin kouluttama, pääosin
reserviläisistä koostuva Merivoimien kansainvälinen
rannikkojääkärikomppania läpäisi Naton NEL2-tasoisen
evaluoinnin syyskuussa 2014. Sen valmiusjakso Naton
nopean toiminnan joukoissa (Nato Response Force, NRF)
alkoi kuluvan vuoden tammikuussa ja kestää koko vuoden.
Artikkelissa tarkastellaan evaluoinnista saatuja kokemuksia
sekä valmiusjaksolle asetettuja päämääriä ja tavoitteita.

N

aton nopean toiminnan joukot
perustettiin Prahan huippu
kokouksessa vuonna 2002.
Ne saatiin täyteen valmiuteen vuonna
2006. Kyseessä on noin 30 000 sotilaan osasto, joka jakautuu 5–30 päivän
lähtövalmiudessa oleviin välittömän
valmiuden joukkoihin sekä nopean
toiminnan täydentävään joukkopooliin,
johon kuuluvien yksiköiden vasteaika
on 10–60 päivää.
Naton nopean toiminnan joukot
käsittävät kaikkien puolustushaarojen joukkoja sekä Naton jäsen- että
rauhankumppanuusmaista. Niiden
tehtäviksi on määritelty seitsemän
eri operaatiovaihtoehtoa: evakuointitehtävät, tuki onnettomuustilanteiden
seurausten hallinnassa, kriisinhallinta
tehtävät, terrorismin torjuntaoperaatioiden tukeminen, pakotteisiin liittyvät
saarto-operaatiot, toiminta vaativan
kriisinhallintaoperaation käynnistysvaiheen joukkona ja edellytysten luominen
pääjoukon saapumiselle (early-entryforce) sekä stabilisointioperaatiot konfliktien leviämisen estämiseksi.

Suomi päätti osallistumisesta Naton
nopean toiminnan joukkojen harjoitustoimintaan vuonna 2006 ja joukkojen
asettamisesta täydentävään joukkopooliin vuonna 2008. Puolustusvoimilla on
ollut valmiuteen asetettuja joukkoja
vuodesta 2012 alkaen: Suojelun erikoisosasto (2012), Maavoimien erikoisoperaatio-osasto (2013) ja Ilmavoimien
valmiusyksikkö (2014).

Osa kansallista puolustusta
Kansainvälinen rannikkojääkärikomppania on Merivoimien kontribuutio
Naton nopean toiminnan joukkopoolin
valmiuteen vuonna 2015. Kaikkiaan
90 prosenttia yksikön henkilöstöstä on
reserviläisiä, joten sen lähtövalmius
on määritetty 60 päiväksi. Kaikki operaation toimeenpanoon liittyvät seikat,
kuten poliittinen päätös, reserviläisten
palvelukseen astuminen, varustaminen,
neljästä kuuteen viikkoa kestävä rotaatiokoulutus sekä materiaalin ja henkilöstön kuljetukset operaatioalueelle
tulee toteuttaa 60 päivän kuluessa tai
31

Juha Mäkelä
nopeammin. Joukon perustamisesta sekä rotaatiokoulutuksesta vastaa
Uudenmaan prikaati.
Puolustusvoimien yhden raiteen
periaatteen mukaisesti kansainvälinen
Rannikkojääkärikomppania on ensisijaisesti kansalliseen puolustukseen
tarkoitettu nopean valmiuden kärkiyksikkö, joka on osa suurempaa Rannikkojääkäritaisteluosastoa. Naton nopean
toiminnan joukkojen valmiuden joukkorekisteriin sen rooliksi on ilmoitettu
early-entry-force. Yksikön tehtäviä
ovat muun muassa maihinnousu- tai
iskuosastohyökkäys sekä saattueiden
ja satamien suojaus ulkokehällä evakuointioperaatioiden tai humanitäärisen
avun perille saattamiseksi.
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sen ansiosta kaikki tarvittava materiaali
saatiin lopulta kokoon juuri ennen evaluoinnin alkua.

NEL2-evaluointi

Northern Coasts 14 -harjoituksessa Amfibiotaisteluosaston osana
toimi muun muassa saksalainen Satamansuojauskomppania.

Suorituskykyjen
pitkäjänteinen
rakentaminen
Evaluoinnin edellyttämien suoritus
kykyjen rakentaminen on vaatinut
usean vuoden työn. Varusmiesten
kansainvälinen Amphibious Task
Unit -kriisinhallintakoulutus (ATU)
aloitettiin vuonna 2005 Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukkokoulutusmallin mukaisesti ja ottaen
huomioon rannikkojääkäritoiminnan
erityispiirteet. Osa yksikön kantahenkilökunnasta ja reserviläisistä sai kriisinhallintakokemusta Nordic Battle
Group 2009:n valmiusjakson aikana.
Vuosina 2010–2011 kehitettiin yksikön henkilöstö- ja materiaalikokoonpanoa. Vuonna 2012, osana Suomen
Naton nopeaan toiminnan joukkojen
joukkorekisteri-ilmoitusta, Uudenmaan
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prikaati sai valmistautumistehtävän yksikön asettamisesta nopean toiminnan
joukkojen valmiuteen vuodeksi 2015.
Rannikkojääkäriyksikön ensimmäinen kertausharjoitus järjestettiin
syksyllä 2013 ja sen yhteydessä suoritettiin Naton edellyttämä SEL2-tason
(self evaluation) arviointi. Havaittujen
kehittämistarpeiden pohjalta yksikön
päällikkö ja joukkueenjohtajat laativat
koulutussuunnitelmat, joiden mukaisesti avainhenkilöstö jatkokoulutettiin
evaluointia edeltäneen vuoden aikana.
Yksikön materiaalin kokoaminen
oli merkittävä ponnistus. Rannikkojääkärikomppanian materiaaliyksikkötyyppi laadittiin vuonna 2013 nopean
toiminnan joukkojen valmiudessa
olleen Maavoimien erikoisoperaatioosaston pohjalta. Materiaalivalmistelut
aloitettiin kahdeksan kuukautta ennen
evaluointia, ja prikaatin huoltokeskukKuva Juha Torkkeli / Uudenmaan prikaati.

Komppanian suuri henkilöstövahvuus, 290 henkilöä, ja monipuoliset suorituskyvyt nostavat sen taistelukyvyn
pataljoonatasolle. Siirtymismenetelmiltään rannikkojääkäriyksikkö on hybridi,
eli se kykenee operoimaan sekä merellä
että maalla. Kaksi rannikkojääkärijoukkuetta on varustettu Jurmo-luokan nopeilla taisteluveneillä ja yksi joukkue
Sisu XA-180 panssaroiduilla miehistönkuljetusajoneuvoilla. Lisäksi yksikölle kuuluu pienempiä ryhmäveneitä
sekä raskaita maastokuorma-autoja.
Komppanian aseistuksena ovat muun
ilmatorjuntakonekiväärit, kranaattipistoolit, rannikko-ohjukset sekä kevyet
kranaatinheittimet.

Kansainvälinen rannikkojääkärikomppania toimii sekä maalla että merellä.
Sen vuoksi myös evaluointi jakautui sekä taisteluvalmiuden (Combat
Readiness Evaluation, CREVAL) että
merioperaatioiden ja merenkulkutaitojen (Maritime Readiness Evaluation,
MAREVAL) evaluointiin. Evaluointi
tapahtui Amfibiotaisteluosaston johdossa ja taisteluosastokokoonpanossa.
Rannikkojääkäriyksikön lisäksi siihen
kuuluivat Porin prikaatin tiedustelu- ja
tukikomppania sekä saksalainen Satamansuojauskomppania.
Yhteistoimintakykyä mitattiin myös
Merivoimien alusyksiköiden sekä
useiden monikansallisten yksiköiden
kanssa. Evaluoinnin suorittajina toimi
kymmenen henkilön muodostama
suomalais-ruotsalainen arviointitiimi
valvojinaan kaksi Naton asettamaa
upseeria.
Evaluointi alkoi perinteisellä sotavalmiustarkastuksella, jossa tarkistettiin
yksikön asiakirjavalmius, suunnitelmat,
käskyt sekä henkilöstön ja kaluston
määrävahvuudet. Sitä seurasi vaativa
72 tuntia kestänyt operatiivisten tehtävien mittaaminen, jossa arvioitiin sekä
yksittäistä taistelijaa että komppanian kokonaissuorituksia. Arvioitavia
tarkistuskohteita oli kaikkiaan 1 200.
Komppaniakokonaisuuksista mitattiin
muun muassa

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jarmo Lindberg tarkasti harjoituksen. Vasemmalla komppanian päällikkö kapteeniluutnantti Simon
Källman ja oikealla tulenjohtopäällikkö luutnantti Joakim Borgar.
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– tukikohdan vartiointi- ja suojausjärjestelyt
– humanitäärisen avun saatto- ja suojaustehtävä meritse ja maitse
– taistelukuljetuksen aikaiset toimenpiteet suojauduttaessa tienvarsimiinoja sekä kemiallisia ja biologisia
taisteluaineita vastaan
– partiointi saaristossa sekä alueen
eristys ja etsintätehtävät
– iskuosastohyökkäys.
Sekä maalla että merellä operoimaan kykenevä Rannikkojääkärikomppania oli varsin vaativa evaluointikohde.
Naton merijalkaväkiyksiköt koostuvat
yleensä vain kivääriyksiköistä, jotka
toimivat tukialukselta mantereelle.
Kesti aikansa, ennen kuin evaluoinnin
valvojina toimineet Nato-upseerit ymmärsivät komppanian monipuolisuuden
ja sen, että yksikkö kykenee toimimaan
täysin itsenäisesti.
Varsinkin taisteluvalmiuden arviointiosio oli tarkoitettu prikaatin yhteydessä toimivien pataljoonatasoisten
joukkojen evaluointiin. Kysymyssarjaan nähden Rannikkojääkärikomppania oli osittain ”liian pieni” ja
”puutteellinen”. Vaiheen läpäisemiseksi
komppanian päällikkö joutuikin esikuntansa kanssa laatimaan pataljoonatason
taistelusuunnitelmat. Nato-yhteensopivuuden saavuttamiseksi muun muassa
kevyt kranaatinheitinjoukkue joutui
pikatilanteena vaihtamaan 6000 piirun
asteikkonsa Naton käyttämään 6400-jakoiseen asteikkoon, jotta ampuma-arvot
saatiin yhteensopiviksi merijalkaväen
kanssa. Uudet käsisuuntakehät pantiin
tilauslistalle!

Suorituskykyjen
kehittäminen jatkuu

amfibiotaisteluosastoa (Yhdysvallat–
Alankomaat–Suomi–Ruotsi).

Kyetäkseen toimimaan mahdollisessa
kriisinhallintaoperaatiossa Rannikkojääkärikomppania tarvitsee esikunta- ja
yhteysupseeriryhmät sekä kansallisen
huolto-osan. Suorituskykyjen kehittämistarpeissa esiin nousivat myös ilma
tulenjohtokyvyn ja -johtajien tarve.
Suorituskykyjen kehittäminen jatkuu
meneillään olevan valmiusjakson
aikana. Yhtenä tavoitteena on muun
muassa Amfibiotaisteluosastoon kuuluvan esikuntaosan ja yhteysupseeriryhmien kouluttaminen tehtäviinsä.
Kriisinhallintavaatimukset tukevat
myös kansallista puolustusta. Rannikkojääkärisuorituskykyjen kehittämisessä
tullaan ottamaan huomioon yhteistoimintakyky Maavoimien kanssa. Esimerkiksi Rannikkojääkäriyksiköllä
vahvennettu Mekanisoitu taisteluosasto
voisi mahdollisessa kriisinhallintaoperaatioissa toimia vastuualueella, joka
käsittää laajan maa- ja rannikkoalueen.
Tällaisiin kansainvälisiin operaatioihin
rakennettava yhteisoperaatiokyky tukee
myös kotimaan puolustusta.
Kriisinhallintatehtävien mukaisia vaatimuksia ovat muun muassa
yhteistoiminta muiden maiden meri
jalkaväkiyksiköiden kanssa sekä
kyky integroitua toimimaan isoilta
maihinnousutukialuksilta. Tätä kykyä
on suunniteltu harjoiteltavan Baltic
Operations 15 -harjoituksessa johon
Kansainvälisen rannikkojääkärikomppanian reserviläiset kutsutaan kesäkuussa 2015. Reserviläiset pääsevät
toimiman merijalkaväen tukialukselta
osana harjoituksen monikansallista

Valmiusjakso antaa
kokemuksia
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Merivoimien rannikkojääkärikomppanialle asettamat vuoden 2014 tavoitteet
saavutettiin kiitettävästi. Evaluointi ei
ollut itsetarkoitus, mutta arvioinnin läpäiseminen oli edellytyksenä sille, että
yksikkö hyväksyttiin sekä Naton nopean
toiminnan joukkojen valmiuteen että
harjoitustoimintaan. Valmiusjakso tulee
antamaan arvokkaita kokemuksia siitä,
miten reserviläispohjainen yksikkö kyetään perustamaan ja siirtämään meritse
ja ilmoitse kansainvälisiin harjoituksiin.
Opit palvelevat suoraan myös mahdollisia tulevia operaatiota.
Olisi perusteltua, että raskaan ja
vaativan Nato-evaluointiprosessin
läpäisseet eri puolustushaarojen nopean
valmiuden yksiköt kyettäisiin yllä
pitämään ja käyttämään niitä pysyvästi Naton nopean toiminnan joukkojen
valmiudessa ja harjoitustoiminnassa.
Varsinkin nopean toiminnan joukkojen harjoitustoiminnan kautta saadaan
ajantasaistettua Naton sotilaallisen voimankäytön viimeisimmät kokemukset
maailman kriisipesäkkeistä. Oppeja
hyödyntämällä kyetään kehittämään
myös omaa kansallista puolustusta entistä iskukykyisemmäksi.
Komentaja Juha Mäkelä palvelee
Tammisaaren rannikkopataljoonan
komentajana. 
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Asevelvollisuus ja
maanpuolustusjärjestelmät
maailmalla
Teksti: Juha Mäkinen

Suomen perustuslaissa mainittu maanpuolustus
velvollisuus liittyy asevelvollisuuteen, siviilipalvelukseen
ja työvelvollisuuteen sekä velvollisuuteen osallistua
väestönsuojeluun. Pelkistetysti suomalainen
asevelvollisuus kattaa miehille suunnatut kutsunnat,
varusmiespalvelun, mahdolliset kertausharjoitukset sekä
ylimääräisen ja liikekannallepanon aikaisen palveluksen.
Lisäksi myös naisilla on oikeus varusmiespalvelusta
vastaavaan asepalvelukseen.

M

aanpuolustusopetukselle keskeisessä Turvallinen Suomi
-teoksessa todetaan suomalaisen maanpuolustusjärjestelmän perustuvan yleiseen asevelvollisuuteen.
Entä millaisia asevelvollisuus- ja maanpuolustusjärjestelmiä maailmalla on,
ja voimmeko me oppia niistä jotain?

Asevelvollisuus- ja maanpuolustusjärjestelmistä
Suomessa tehdyt asevelvollisuuden
kansainväliset vertailut rajautuvat lähes
poikkeuksetta EU- ja Nato-maihin
sekä täydentävästi muualle Euroopan
alueelle, kuten Sveitsiin. Tällaista näkökulmaa on kuitenkin pidettävä tarpeettoman kapea-alaisena erityisesti
nykyisellä globalisaation aikakaudella. Mitä asevelvollisuusjärjestelmällä
oikeastaan tarkoitetaan?
Suomalainen asevelvollisuus
-raportin mukaan asevelvollisuuden
ja asevelvollisuusjärjestelmän voidaan katsoa olevan voimassa silloin,
kun siihen sisältyy normaalioloissa
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vähintään miesten asepalvelus. Jos
asepalvelusjärjestelyt ulottuvat myös
vapaaehtoisiin naisiin, voidaan todeta,
että kyse on laajemmasta asepalvelusjärjestelmästä. Tällä tavoin tarkastelua
voidaan laajentaa myös yhteiskunnan
kokonaisturvallisuutta ylläpitäviin ja
tuottaviin maanpuolustusjärjestelmiin.
Lähtökohtana on, että asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa sotilaallisen
maanpuolustuksen joukot, mutta kuka
kouluttaa esimerkiksi maanpuolustusvelvollisuuden edellyttämät väestönsuojeluorganisaatiot? Entä kuka
suunnittelee maanpuolustusjärjestelmän rakenteen ja toiminnan? Kuka sen
opettaa ja kenelle?
Globaalisti tarkasteluna jokaisessa valtiossa on aina asevoimat – joko
omat, kumppanin tai vieraan. Joissakin
maissa yhteiskunnallista turvallisuutta
taataan asevoimien sijasta esimerkiksi poliisiorganisaation avulla. Ase- ja
maanpuolustusvelvollisuuspalvelusmuodot silloittavat vähintään jossain
määrin asevoimien ja suojeluorganisaatioiden sekä muun yhteiskunnan välistä
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suhdetta. Toisin sanoen sekä asevoimissa että erilaisissa suojeluorganisaatioissa kansalainen voi osallistua
julkishyödykkeiden, kuten yhteiskunnallisen turvallisuuden, tuottamiseen.

Ase- ja maanpuolustusvelvollisuuden megaristiriita
Usein toistetun kiteytyksen mukaan
viimeistään kylmän sodan jälkeen länsimaat alkoivat enimmäkseen luopua
asevelvollisuudesta ja keskittyä ammattiarmeijoihin. Samaan aikaan globalisoituvissa yhteiskunnissa ajatteluun
eteni jatkuvan talouskasvun ideologia
ja mielenkiinto keskittyi kvartaalitalouden tuloksellisuuteen. Sen pyörteissä pidemmän aikajänteen tarkastelut
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Utin Jääkärirykmentin erikoisjääkäri rantautuu.
teen sekä edelleen ammattiarmeijaan.
Tulisiko täten asevelvollisuuden kansainvälisiä esimerkkejä etsittäessä
tyytyä jo valikoivaan sukupuolineutraaliin asevelvollisuuteen siirtyneeseen
malliin (Norja) tai ammattiarmeijamalliin (Ruotsi)? Mielestäni ei yksinomaan.
Toisaalta esimerkiksi Yhdysvalloissa yleisestä asevelvollisuudesta sanotaan luovutun jo vuonna 1973. Silti
yhdysvaltalainenkin asevelvollisuuskeskustelu jatkuu ilmeten esimerkiksi pohdintoina asevoimien aktiivisen
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ovat jääneet marginaalisiksi. Varsinkin monissa turvallisiksi mielletyissä
maissa on maanpuolustusvelvollisuus
jätetty vapaaehtoisten kansalaisten
käsiin.
Strategisissa asevelvollisuustutkimuksissa massaluopuminen asevelvollisuudesta on kiteytetty niin kutsutun
”yhden raiteen mallin” sovellukseksi.
Sen mukaan asevelvollisuuden järjestelyt olisivat kansainvälisiä esimerkkejä
seuraten ajautumassa vääjäämättömästi
yleisestä asevelvollisuudesta valikoivaan ja vapaaehtoiseen asevelvollisuu-

komponentin ja reservikomponentin
merkityksistä. Mainittakoon, että
parhaillaan Yhdysvalloissa, kuten
Länsi-Euroopassakin, aktiivisen reserviläisyyden merkitys on vahvassa nosteessa. Lisäksi on syytä muistaa, että
Yhdysvalloissa on edelleen voimassa
kutsunnat tarvittaessa mahdollistava
valikoivan asepalveluksen lainsäädäntö
ja järjestelyt.
Samaan aikaan maanpuolustusvelvollisuus – ja sille alisteinen asevelvollisuus – ovat toisaalla voineet hyvin ja
jatkaneet kehittymistään. Mitkä tekijät
voisivat selittää tämän ”megaristiriidan” ammattiarmeijoihin ajautumisen
ja kehittyvien maanpuolustusvelvollisuuksien välillä?
On tiedostettava, ettei minkään
valtion asevelvollisuusjärjestelmän
kehitys tapahdu tyhjiössä, vaan järjestelmä kehittyy omalla historiallisella
kaarellaan. Kunakin aikakautena sekä
yhteiskunnalliset intressiristiriidat että
kansainvälisen toimintaympäristön
muutokset luovat ristipaineita kansallisille pohdinnoille ase- ja maanpuolustusvelvollisuuksista. Tällöin
keskitytään miettimään, missä määrin
oman puolustus- ja maanpuolustusjärjestelmän kehittämiseen voitaisiin
vaikuttaa omin toimin ja myös ase- ja
maanpuolustusvelvollisuuksien keinoin.

Etelä-Korean sotilaita partioimassa Yeonpyeongin saarella syyskuussa 2013.
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Sveitsin armeijan sotilas esittelee varustustaan.
Esimerkiksi Suomessa aiemmin
vain miehiä koskenut asevelvollisuus
laajeni vapaaehtoisten naisten asepalvelusta koskevaksi vuonna 1995.
Vastaavasti myös siviilipalvelusta on
pyritty kehittämään – ilmeisen alimitoitetuilla resursseilla, mitä voidaan
etenkin suomalaisten maanpuolustustarpeiden ja -velvoitteiden vuoksi pitää
ongelmallisena asiana.
Yhteiskunnallisten tekijöiden
globaalin vertailun sijasta etsin ratkaisua mainitsemaani megaristiriitaan
geopolitiikasta ja valtioiden erilaisista
riskiluokista. Valtioiden geopoliittinen
asemoituminen ei ole tasa-arvoista.
Toiset valtiot sijaitsevat verraten turvassa omalla saarellaan tai mantereellaan, kun taas toiset sijaitsevat
esimerkiksi ”rajamailla”. Täten val
tioiden riskiluokat ovat erilaisia, ja ne
jakautuvat pelkistetysti ulottuvuudelle
matalasta korkeaan. Ulkoiset riskit ja
uhkan tulkitut tuntemukset ovat osaltaan johdatelleet maita – resurssiensa
mukaan – asemoitumaan ase- ja maanpuolustusvelvollisuuksien jatkumolle
hyvin eri tavoin.
Esimerkiksi Etelä-Korea, Israel
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ja Singapore ovat historiallisesti tulkinneet kuuluvansa korkean riskiluokan valtioihin, mikä ilmenee myös
niiden maanpuolustusjärjestelmissä.
Maissa on käytössä asevelvollisuutta laajempi kansalaispalvelus, mikä
mahdollistaa kansalaisen osaamispotentiaalin valjastamisen verraten kattavasti maanpuolustuksen ja
yhteiskunnan turvallisuuden tarpeisiin.
Jätän lukijoiden harkittavaksi, onko
Suomi matalan vai korkean riskiluokan
valtio. Jos Suomi on korkean riskiluokan maa, miten tulkinta näkyy suomalaisessa maanpuolustusjärjestelmässä?
Haastava geopoliittinen asemoitumisemme on jo perinteisesti näkynyt
esimerkiksi verraten korkeana maanpuolustustahtona, mutta miten muuten?
Turvallisuus ei ole vakio, eikä sitä
tule käsittää annettuna eikä välttämättä
yksinomaan ammattilaisten tuottamana
hyödykkeenä. Jokainen kansalainen on
väistämättä maanpuolustuksen, samoin
kuin yhteiskunnan turvallisuuden tai
turvattomuuden, yksi toimija. Tähän
kansalaisvastuuseen voi oppia, mutta
kenellekään se ei siirry ainoastaan
äidinmaidon ja geeniperimän myötä.
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Tarvitaankin kansalaiskasvatusta – ellei
peräti globaalikasvatusta. Pohjoismaisen Pisa-menestyneen ”koulutuksen
suurvallan” luulisi ja soisi näyttävän
hyvää esimerkkiä tässäkin suhteessa
myös muille ”rajamaille”.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia
ilmaisee monenlaiset uhkamallimme,
mutta tunnistaako ase- ja maanpuolustusvelvollinen niitä? Tiedostaako kansalainen, mitä ”jotkut” häneltä niiden
suhteen normeissaan edellyttävät?
Missä yhteisöissä ja organisaatioissa
kansalaisen suunnitellaan näissä asioissa toimivan ja millaisin välinein?
Ketkä häntä tämänlaiseen toimintaan
opettavat ja kasvattavat?

Katse Sveitsiin,
mutta miksi?
Maailman parhaan suomalaisen asevelvollisuusjärjestelmän kehittäjien on
syytä etsiä hyviä esimerkkejä myös Euroopasta. Vuonna 2013 toimittamassani
Asevelvollisuuden tulevaisuus -teoksessa toin esille Karl W. Haltinerin
asevoimatyypittelyä ammattiarmeijoista valeasevelvollisuusarmeijoihin ja
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Espanjalainen ja amerikkalainen pioneeri tutkivat mahdollista miinaa tai räjähdettä.
edelleen ”pehmeän” ja ”kovan” ytimen
asevelvollisuusarmeijoihin. Haltinerin
mukaan Suomella, Sveitsillä, Turkilla
ja Kreikalla on niin kutsutut ”kovan
ytimen” asevelvollisuusarmeijat. Haltinerin jo 1990-luvun loppupuolella
tekemän analyysin selitysvoimaisuutta ja ajankohtaisuutta korostaa muun
muassa se, että hänen mukaansa ammattimaistumisen paine on kovin niissä
maissa, joiden armeijat ovat ”pehmeän” ytimen asevelvollisuusarmeijoita.
Näitä ovat esimerkiksi Ruotsi, Norja,
Itävalta, Espanja, Italia ja Portugali.
Mainittakoon, että 2000-luvun
alkup uolella ammattimaistumisen
paine on jo edesauttanut rauhan
ajan asevelvollisuudesta luopumista
Espanjassa, Italiassa, Portugalissa ja
esimerkiksi riskiluokkansa näkökulmasta ristiriitaisesti myös Ruotsissa.
Mainittakoon, että tammikuussa 2013
”pehmeän” ytimen Itävallassa järjestetyssä kansanäänestyksessä enemmistö
äänesti asevelvollisuuden säilyttämisen
puolesta. Tuolloin uutisoitiin Itävallan
vikuroivan asevelvollisuudesta luopumisessaan.

Syyskuussa ”kovan” ytimen Sveitsissä järjestetyssä kansanäänestyksessä
yli 73 prosenttia äänestäjistä kannatti
”sveitsiläistä asevelvollisuutta” – mutta
siis millaista? Sveitsissä kantonit järjestävät kutsunnat. Kirjalliset ohjeet
palveluksesta armeijassa, väestönsuojelussa tai siviilipalveluksessa lähetetään kaikille 16-vuotiaille, myös
naisille. Täytettyään 18 vuotta miehet
ja vapaaehtoiset naiset osallistuvat
orientaatiopäivään. Palvelus suoritetaan aseellisena maa- tai ilmavoimissa,
siviilipalveluksena tai väestönsuojelussa. Ne, jotka eivät suorita mitään edellä
mainituista, maksavat kolmen prosentin lisäveroa 30–34-vuotiaiksi saakka.
Sveitsiläisistä miehistä noin 6 0
prosenttia suorittaa varusmiespalveluksen, ja noin 17 prosenttia ikäluokasta
koulutetaan väestönsuojelun tehtäviin.
Käytännössä korkea sveitsiläisten
maanpuolustustahto näkyy sekä maanpuolustukseen kohdennettujen varojen
määrässä että esimerkiksi poikkeuksellisen aktiivisena reserviläisyytenä.
Sveitsissä on pitkäjänteisesti panostettu väestönsuojeluun. Esimerkiksi
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väestönsuojatilat ovat korkealuokkaisia. Kansallinen hälytyskeskus
huolehtii tilannekuvasta ja vastaa hälyttämisestä sekä johtamistoiminnasta.
Vakinaisen henkilökunnan lisäksi hälytyskeskuksessa on asevelvollisia suorittamassa palvelustaan. Väestönsuojelu
koetaan tärkeäksi, ja riittävät resurssit
mahdollistavat laajan tilannekuvan
kriisitilanteissa. Mikä merkillisintä,
matalan riskiluokan Sveitsi tarjoaa
eräiden arvioiden mukaan korkean
riskiluokan Suomelle ja muille ”rajamaille” verraten erinomaisen esimerkin
maanpuolustusvelvollisuuden käytännön merkityksistä ja järjestelyistä.
Juha Mäkinen palvelee sotilas
pedagogiikan professorina Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksessa. 
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Maanpuolustuskorkeakoulun
kampuksen kuulumisia
Teksti: Jyrki Heinonen
”Koulutusta pitää parantaa. Sen ja tutkimuksen
merkitys on kahtenakymmenenä seuraavana vuonna
huomattavasti tärkeämpi kuin kahtenakymmenenä
edellisenä.” Näin totesi Matti Alahuhta, yksi Suomen
merkittävimmistä talouselämän vaikuttajista
viime vuonna antamassaan lehtihaastattelussa.
Maanpuolustuskorkeakoulun on helppo yhtyä
tähän näkemykseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan
korkeakoulun näkymiä tilahallinnan, tutkintorakenteen
ja opetuksen näkökulmista.

M

aanpuolustuskorkeakoulun
kannalta puolustusvoimauudistuksen keskeisin päätös
oli toimintojen keskittäminen Santa
haminaan. Päätös konkretisoituu tänä keväänä, kun kaikki tulosyksiköt – lukuun
ottamatta Sotamuseota ja Maanpuolustuskursseja – aloittavat toimintansa
Santahaminassa yhdellä kampuksella.
Yhden kampuksen asetelmaa on
tavoiteltu jo neljännesvuosisadan ajan.
Puolustusvoimain komentajan vuonna
1989 tekemässä upseerikoulutuksen
kehittämistä koskevassa päätöksessä
todettiin Kadettikoulun tarvitsevan lisätiloja, jotka arvioitiin saatavan käyttöön
vuonna 1994. Myös Maanpuolustuskorkeakoulun perustamiseen liittyvissä
suunnitelmissa tarkasteltiin useita erilaisia toimitiloihin liittyviä ratkaisuja. Painoarvoltaan merkittävin lienee
kuitenkin ollut puolustusministeriön
ja Pääesikunnan vuonna 1994 julkistama puolustushallinnon rauhan ajan
organisaation rationalisointi- ja kehittämisohjelma. Siinä todettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulu tulee keskittää
Helsinkiin ja sen opetustehtävien kannalta keskeisimmät toiminnot Santahaminaan vuosina 1996–1997.
Kadettiupseerien tunnuslause
”Kunnia kestävän palkka” kuvannee
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oivallisesti myös nyt saavutettua loppuratkaisua. Ratkaiseva ajankohta oli
1. tammikuuta 2010, jolloin puolustusvoimain komentaja hyväksyi toteutettavaksi pääkaupunkiseudun tilaratkaisujen
ensimmäisen vaiheen. Suunnitelmaan
sisältyi Maanpuolustuskorkeakoulun
uudisrakennus. Eduskunta hyväksyi
hankkeen kesäkuussa 2012, ja peruskivi muurattiin tammikuussa 2014. Talon
virallinen käyttöönottopäivä on 23. helmikuuta 2015.
Uusi rakennus – Santahamina-talo –
on puolustusvoimauudistuksen kallein
yksittäinen rakennushanke. Se mahdollistaa luopumisen useista Santahaminan
ulkopuolella olevista toimitiloista ja
kiinteistöistä. Uudisrakennuksen pääkäyttäjiä ovat Kruununhaasta siirtyvä
kirjasto, Maanpuolustuskorkeakouluun
vuodenvaihteessa liitetty Puolustusvoimien kansainvälinen keskus sekä Sotatekniikan laitos.

Kolme tutkinto-osastoa
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkintoosastorakenne muuttui kuluvan vuoden
alussa, kun aikaisemmin Kadettikoulun
vastuulla ollut sotatieteiden maisterin
tutkinto siirtyi perustetun Maisteri
osaston tehtäväksi. Uusi tutkinto-osasto
38

Jyrki Heinonen
vastaa sotatieteiden maisterin tutkintoon
kuuluvien opintojen kokonaisuudesta,
mukaan luettuna sotilaallista osaamista
kehittävät sotilasammatilliset opinnot,
joiden varsinainen toimeenpano on
puolustushaarakoulujen, Raja- ja meri
vartiokoulun sekä Logistiikkakoulun
vastuulla.
Sotatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan neljän vuoden kuluttua upseeriksi valmistumisesta ja opintoihin tullaan
yleensä kadettikursseittain. Opintojen kesto on kaksi vuotta ja laajuus
120 opintopistettä. Lentäjäupseerit
jatkavat opintojaan heti upseeriksi valmistumisensa jälkeen, ja he suorittavat
maisteriopinnot lentokoulutuksen lomassa kuuden vuoden aikana ja valmistuvat maistereiksi samaan aikaan oman
kadettikurssinsa kanssa. Muille kuin
lentäjille maisterin tutkinnon suorittaminen on edellytys upseerin vakinaiseen
virkaan nimittämiselle. Lentäjät nimitetään vakinaiseen virkaan jo sotatieteiden
kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.
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Opiskelija esikunta- ja johtamissimulaattorin (KESI) äärellä.
Sotatieteiden maisterin tutkintoa
suorittamaan voivat nykyään hakeutua
myös muun alan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, mutta he eivät
valmistu upseerin virkaan. Maanpuolustuskorkeakoulu valitsee opiskelijat
viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan, joka antaa valmiuksia toimia
asiantuntijoina kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden tehtävissä.
Upseerin ammattiin valmistavana
oppilaitoksena Maanpuolustuskorkea
koulu on vakiinnuttanut paikkansa varteenotettavana opiskeluvaihtoehtona.
Viime vuosina hakijamäärät ovat kasvaneet. Kadettikoulun pääsykokeiden
yhteydessä järjestetyn kyselyn perusteella ylivoimaisesti yleisimpänä hakeutumisen syynä on ollut perusyksikössä
saatu kannustava kuva nuoren upseerin
ammatista. Tästä on kiittäminen Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistuneita
kadettiupseereja ja heidän hyvää työmoraaliaan.

Upseeriksi opiskelun peruspilarit
ovat tiedot, taidot ja asenne. Niiden
muodostamasta kokonaisuudesta kasvatetaan ammattitaitoisia ja motivoituneita
ammattiupseereja. Ensi syksynä aloittava kadettikurssi suorittaa kolmessa
vuodessa 210 opintopisteen laajuisen
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon, joka
on rinnastettavissa muihin kotimaisiin
ja kansainvälisiin yliopistotutkintoihin.
Kolmantena tutkinto-osastona jatkaa
Jatkotutkinto-osasto, joka vastaa kaksivuotiseksi muuttuvan, vähintään
140 opintopisteen laajuisen yleisesikuntaupseeritutkinnon sekä
esiupseerikurssin toimeenpanosta.
Yleisesikuntaupseerin tutkintoa opiskelemaan hakeudutaan pääsykokeen
kautta. Ensimmäinen yleisesikuntaupseerikurssin pääsykoe järjestettiin
keväällä 2014, ja siitä saadut kokemukset olivat rohkaisevia. Esiupseerikurssi
on tulevaisuudessa osa yliopistollista
täydennyskoulutusta. Noin viiden kuu39

kauden mittainen kurssi keskittyy sodan
ajan osaamisen ja valmiuksien kehittämiseen.
Kolmen varsinaisen tutkinto-osaston
lisäksi Maanpuolustuskorkeakouluun
kuuluu virtuaaliorganisaatio nimeltä tohtorikoulu. Käytännössä sen muodostavat
sotatieteiden tohtoriohjelmassa olevat
opiskelijat sekä pääasiassa ainelaitosten henkilöstöön kuuluvat tutkimustöitä
ohjaavat professorit ja sotilasprofessorit.
Tällä hetkellä tohtorikoulutusohjelmassa on noin 70 opiskelijaa.

Kolme ainelaitosta
Opintojen vastuullisina toimeenpanijoina on kolme ainelaitosta aiemman viiden sijasta. Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitoksen aloja ovat
sotilasjohtaminen, sotilaspedagogiikka, sotilassosiologia, liikuntabiologia ja
sotilasjuridiikka. Opetuksen painopisteinä ovat muun muassa johtamisteoriat,
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Ensimmäisen vuosikurssin kadetteja taisteluensiapuharjoituksessa.
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Korkeakoulun yhteiskunnallisen
näkyvyyden kannalta merkittäviä ovat
myös Puolustusvoimien kansainvälinen
keskus, Maanpuolustuskurssit, Sotamuseo, Maanpuolustuskorkeakoulun
kirjasto ja Kielikeskus. Kirjaston siirtyminen Santahamina-taloon edesauttaa merkittävällä tavalla opiskelijoiden
päivittäistä elämää. Kansainvälisen keskuksen tulo kampukselle avaa myös tutkinto-opetukseen aivan uusia näkymiä.

Kolme keskeistä
perusasiaa
Maanpuolustuskorkeakoulu toimii puolustusvoimain komentajan suorassa alaisuudessa. Tämä on ehdoton vahvuus,
vaikka luonnollisesti päivittäiseen toimintaan liittyvä ohjeistus kulkee Pää-
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rauhan ja sodan ajan johtamisympäristöt ja oman johtamiskäyttäytymisen
kehittäminen sekä sotilaan psyykkinen,
fyysinen, sosiaalinen ja eettinen toimintakyky.
Sotatekniikan laitos tutkii ja opettaa
sotatekniikkaa ja sotataloutta. Opetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijoille
näiden asioiden ymmärrystä päätöksenteon tueksi niin käytännön läheisesti
kuin suinkin mahdollista.
Sotataidon laitos aloitti toimintansa
vuodenvaihteessa, kun entiset Taktiikan,
Sotahistorian ja Strategian laitokset sulautettiin yhdeksi laitokseksi. Uusi ainelaitos tarjoaa kaikkien tutkintotasojen
opiskelijoille ja muille kurssilaisille
entistä monipuolisemman, syvällisemmän ja kokonaisvaltaisemman taktiikan,
sotahistorian ja strategian opetuksen ja
harjoittaa alojensa sotatieteellistä tutkimusta.
Myös uudelleen jäsennelty yliopistollinen täydennyskoulutus on ainelaitosten toteutusvastuulla. Se jakautuu
puolustushaara- ja toimialakohtaiseen
täydennyskoulutukseen. Uudistus jäntevöittää täydennyskoulutuskenttää, tuo
toimialoille vastuun itsensä kehittämisestä ja korostaa organisaation tarpeita
aikaisemmin käytössä olleen yksilölähtöisemmän mallin sijaan. Samalla saadaan yksinkertaistettua, yhtenäistettyä
ja keskitettyä täydennyskoulutukseen
liittyviä toimintoja. Toimialakohtaista
täydennyskoulutusta on koulutus-, henkilöstö-, suunnittelu- ja operatiivisen
alan täydennyskoulutus.
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esikunnan eri osastojen kautta. Rehtorin
aseman rinnastettavuus puolustushaarakomentajiin selkiyttää Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaa myös heidän
suuntaansa.
Toinen perusasia on laki Maanpuolustuskorkeakoulusta. Vuodelta 2008
oleva laki on osittain vanhentunut. Tavoitteena on esitellä seuraavalle eduskunnalle lakiuudistusesitys, joka vastaa
paremmin nykytilannetta ja tavoitetilaa.
Kolmas vahvuustekijä on Maanpuolustuskorkeakoulun asemoituminen suomalaiseen yliopistokenttään.
Maanpuolustuskorkeakoulu on jäsenenä yliopistojen yhteistoimintaelimissä.
Konkreettisimmillaan yhteistyö näkyy
päivittäin siten, että joustavan opintooikeuden saaneet toisten yliopistojen
opiskelijat, ns. joo-opiskelijat, osallistuvat sotatieteiden opetukseen.
Miksi siis uudistuksia tehtiin, vaikka
monet asiat olivat jo entuudestaan hyvällä tolalla? Toimintojen keskittämisellä tavoitellaan tehokkuutta ja tutkintojen
uudistamisella koulutuksen linjakkuutta.
Toimintojen keskittäminen tuottaa lisäksi suoraa kustannussäästöä esimerkiksi
vuokravastikkeisiin. Tutkinto-opiskelijoiden opintopolku on hallinnollisesti
selkeä, ja opintojen tukipalvelut ovat
samalla kampuksella. Opintotarjotin
mahdollistaa entistä paremman mahdollisuuden suuntautua kyvykkyyden
ja halukkuuden perusteella.
Eversti Jyrki Heinonen palvelee
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtorina. 

		

Palvelukseen halutaan
Mentoreita
Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
hakee evp-upseereja mukaan mentoritoimintaan syksyllä 2015 alkaville
Johtamisen perusteet -opintojaksoille.

Mentorit toimivat opintojaksoilla pienryhmäkeskustelujen ohjaajina sekä apuna opiskelijan
oppimisen arvioinnissa. Pienryhmätoiminnan tarkoituksena voi olla esimerkiksi luennoilla
sekä muissa oppimistapahtumissa käsiteltyjen sisältöjen selkeyttäminen ja syventäminen tai
opetuksen arviointi. Mentorit osallistuvat keskusteluihin, tuovat niihin oman näkökulmansa
ja tarvittaessa ohjaavat opiskelua. Opiskelijoiden palautteen mukaan mentorit ovat olleet
opintojaksoilla erittäin suurena apuna.

Tervetuloa Mentori-infoon
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitokselle
Santahaminaan
12. toukokuuta 2015 kello 12.00–15.00
Tilaisuudessa esitellään syksyn 2015 mentoritoimintaa ja johtamisen opintojaksoja.
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen johtaja
eversti Kaarle Törrönen
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tilaisuuteen 20. huhtikuuta 2015 mennessä:
Kapteeni Mikko Streng
mikko.streng(at)mil.fi
puh. 0299 530416

historiakatsaus

Kenttäarmeijan
kertausharjoitukset ennen talvisotaa
Teksti: Iisko Lehto

Tarve kouluttaa reserviläisiä kertausharjoituksissa
todettiin jo 1920-luvun alkuvuosina, jolloin niin
sotaministeriö kuin sotaväen esikuntakin tekivät
esityksiä ja suunnitelmia harjoitusten järjestämisestä.
Vuoteen 1932 asti järjestettiin kuitenkin ainoastaan
päällystön tehtäväkohtaisia kertausharjoituksia.
Miehistön kertausharjoitukset saatiin käyntiin vasta
neljä vuotta ennen talvisodan alkamista.

S
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uuren reservin kouluttamiseksi
luotiin uusi kertausharjoitusjärjestelmä, jonka mukaisesti reserviläisiä alettiin kouluttaa sodan ajan
kokoonpanoissa. Jalkaväen, kenttätykistön ja polkupyöräjoukkojen koulutus keskitettiin sotilasläänien johtamiin
kertausharjoituskeskuksiin. Aselajien
erikoiskoulutus annettiin rauhan ajan
joukko-osastoissa. Uuden järjestelmän mukaiset suuret kertausharjoi-

Maailmanpoliittisen tilanteen
kärjistyessä syntyi kesällä 1939
kansanliike Karjalan kannaksen
linnoittamiseksi.
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tukset käynnistyivät vuonna 1935, ja
ne jatkuivat aina talvisotaan asti. Harjoitukset kehittivät suuresti sekä yksilötaitoja että joukkojen taistelukykyä
aina komppaniatasolle saakka.
Harjoitusten rakenne oli vakioitu,
eikä niissä otettu huomioon joukkojen sodan ajan tehtäviä. Kuukauden
kestänyt harjoitus alkoi upseerien ja
aliupseerien alkuvalmennuksella. Sen
jälkeinen miehistökoulutusvaihe alkoi
viiden vuorokauden erikoiskoulutuksella, jonka pääpaino oli ase- ja ampumakoulutuksessa. Sitä seurasivat
ryhmän, joukkueen ja komppanian
koulutusvaiheet, joista kukin kesti
kolme päivää. Joukkokoulutus huipentui jalkaväen ja tykistön kahden
vuorokauden pituiseen pataljoonan
yhteisharjoitukseen. Lopuksi pidettiin
vielä upseereille oma maastoharjoituskausi, jonka tarkoituksena oli syventää
heidän osaamistaan jalkaväen ja eri
aselajien välisessä yhteistoiminnassa.

Koulutusta suurille
massoille ja esikunnille
Vuosien 1935–1939 kertausharjoituksissa koulutettiin 22 jalkaväkirykmentin esikuntaa ja 87 pataljoonaa.
Tykistön kertausharjoituksissa koulu42

Iisko Lehto
tettiin yhdeksän tykistörykmentin esikuntaa, 26 patteristoa ja neljä erillistä
patteria. Koulutus keskittyi pääosin
Kankaanpään ja Utin kertausharjoituskeskuksiin. Harjoituksissa koulutettiin
yhteensä noin 180 000 reserviläistä, eli
noin yhdeksän divisioonan henkilöstö.
Viiden vuoden aikana saatiin siis koulutettua lähes kaikki sotilasläänien ja
sotilaspiirien perustamisvastuulla olleet
kenttäarmeijan joukot.
Vuonna 1935 alkoivat myös erillisten esikuntien kertausharjoitukset,
joista vastasivat rauhan ajan divisioonat sekä Rajavartiostojen esikunta.
Ennen talvisotaa ehdittiin kouluttaa
kaksi armeijakunnan ja kuusi divisioonan esikuntaa sekä Karjalan Ryhmän
ja Pohjois-Karjalan Ryhmän esikunnat.
Esikuntien kertausharjoitukset järjestettiin pääosin Karjalan kannaksella,
joten samanaikaisesti kyettiin osin
tarkastamaan myös joukkojen operatiivisia suunnitelmia.

historiakatsaus

Kapteeni Iisko Lehto palvelee
Maanpuolustuskorkeakoulussa Yleisesikuntaupseerikurssilla 57. 

Kertausharjoituksiin virtaavien rivistöä. Miehistöä alettiin
kutsua kertausharjoituksiin vasta vuodesta 1936 alkaen.
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Harjoitusjärjestelmän todettiin palvelevan hyvin aliupseerien koulutusta,
sillä he saivat toimia apuopettajina
tai ryhmänjohtajina lähes koko harjoituksen ajan. Havainnot reservin
upseerien koulutuksesta eivät olleet
yhtä rohkaisevia, sillä he olivat pääosan
harjoitusta ilman omia johdettaviaan.
Myös harjoitusohjelmat oli laadittu niin
tiiviiksi, ettei aika aina tahtonut riittää
reserviläisjohtajien valmennukseen.
Taistelukoulutuksen harjoituksia oli
paljon, ja niiden aiheet kertautuivat
eri koulutuskausilla. Puutteista huolimatta koulutuksella saavutettiin hyviä
tuloksia.
Talvisotaa edeltänyt laajamittainen
kertausharjoituskoulutus ei ole välttämättä saanut sille kuuluvaa arvostusta. Usein surkutellaan suomalaisten
huonoa koulutus- ja varustetilannetta
talvisodassa. Kertausharjoitusten ansiosta sotilaat olivat tosiasiallisesti
yksilötasolla varsin hyvin koulutettuja. Varustetilanne oli heikko, mutta
tässäkin suhteessa Suomen armeijan
voidaan katsoa olleen sittenkin olleen
paremmassa kunnossa kuin monet
muut Euroopan pienten valtioiden
a rmeijat. Talvisodan aikainen puolustusministerimme Juho Niukkanen
totesi myöhemmin muistelmissaan:
”Armeijamme oli talvisodassa parempi
kuin välineet, joilla sota oli käytävä”.
Kertausharjoituksista huolimatta
puutteita oli erityisesti aselajien välisessä yhteistoiminnassa ja johtajien
kyvyssä johtaa suuria joukkoja. Määrärahojen puute vaikeutti tarvittavan
koulutusmateriaalin hankkimista ja
joukkojen harjoitusten järjestämistä.
Yhdessä 1930-luvun lopun suurten
sotaharjoitusten sekä Ylimääräisten
harjoitusten kanssa kertausharjoitukset loivat kuitenkin koulutuksellisen
perustan suomalaisten pärjäämiselle
talvisodan taisteluissa. Sodan ajan
kokoonpanoissa järjestetyillä kertausharjoituksilla oli suuri merkitys myös
joukkojen ryhmäkiinteyden ja talvisodan hengen muodostumiselle.

Kuva SA-kuva/Puolustusvoimat.

Koulutustulokset

”Savonmuan” sotureilla on hilpeä mieli.
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Kielekkeinen valtiolippu ja kokardi

I

tsenäisen Suomen ensimmäinen sotalippu, punainen
leijonalippu, oli jo vapaussodan aikana valkoisen armeijan
käytössä. Sodan jälkeen voittajat eivät kuitenkaan halunneet
lippuun punaista väriä. Eero
Snellman ja Bruno Tuukkanen
saivat tehtäväkseen suunnitella
Suomelle siniristilipun. Lippu
oli valmis toukokuussa 1918,
jolloin eduskunta vahvisti sen
lailla. Tällöin vahvistettiin myös
kolmikielekkeinen sotalippu.
Aluksi lipussa olevan vaakunan
päällä oli suuriruhtinaskunnan
kruunu, mutta se poistettiin vuonna
1920. Uuden vaakunan piirsi O. W.
Ehrström. Nykyisin käytössä olevan
vaakunan suunnitteli Olof Eriksson
vuonna 1970.
Uusin lippulaki on vuodelta 1978,
jolloin viralliseksi sotalipuksi määrättiin kielekkeinen valtiolippu. Aiemmin
tätä lippua käyttivät Puolustusvoimissa muun muassa maanpuolustus
alueiden sekä sotilaspiirien ja -läänien
esikunnat. Nykyisin lippua käyttävät
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Pääesikunta sekä sen alaiset laitokset
joukkoineen, puolustushaarojen esikunnat, aluetoimistot ja sotilassoittokunnat. Mainittakoon vielä, että omaan
joukko-osastolippuun on oikeus vain
sotilaskoulutusta antavilla joukoilla.
Puolustusvoimissa tämä oikeus on
sekä varusmiehiä kouluttavalla joukko-
osastoilla että sotilasopetuslaitoksilla.
Kokarditunnuksen käyttö Suomessa periytyy preussilaisesta sotilas
perinteestä. Suomalaiset jääkärit toivat
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Saksasta palatessaan mukanaan
harmaanvihreän jääkäriunivormun, johon kuului kaksikokardinen lakki. Leijona- ja
sinivalkokokardit vakiintuivat
kansallisuustunnuksiksi vuonna
1919, jolloin niiden käytöstä annettiin tarkat ohjeet miehistölle
ja päällystölle. Miehistön ja alipäällystön lakeissa oli peltinen
sinivalkokokardi ja harmaa leijonanappi. Upseereilla sinivalkoinen kokardi oli emaloitu ja
kultaleijonainen kokardi taustaltaan punainen.
Yhden kokardin käyttöön
siirryttiin sotilaspukujen m/36 ja m/39
myötä asteittain vuodesta 1936 alkaen.
Sotien 1939–1944 aikana vakiintuivat
sinivalkoinen kokardi vain miehistökäyttöön ja leijonakokardi päällystön
tunnukseksi.

Marko Palokangas

pääsihteerin palsta

S

Satayksi tarinaa talvisodasta

euraava kertomus on teoksesta Korutonta kertomaa, jonka
Kadettioppilaskunta julkaisi talvisodan jälkeen vuonna 1940:
Tammi-helmikuun vaihteessa oli
joukkueeni vedetty lepäämään Kollaan
rintamanosalla noin viisitoista kilometriä taaksepäin, ja levätessämme saimme
tehtäväksemme varmistaa rintaman
vasemman sivustan desanttien ja partioiden varalta. Joukkueeni oli majoitettuna erääseen keskellä saloseutua
olevaan hirsikämppään. Olin hiihtänyt
noin kaksikymmentä kilometriä pitkän
varmistusladun, jota säännöllisesti yksi
partio kiersi tarkkailemassa, oliko vieraita latuja ilmestynyt.
Viikko vierähti eikä mitään erikoista
tapahtunut. Pojat alkoivatkin jo päätellä, ettei mitään vaaraa ollutkaan. Mutta
eräänä aamuna palasi juuri matkalle
lähteneestä partiosta mies ilmoittamaan, että noin kolmen, neljän kilometrin päässä majapaikastamme olivat
vieraat ladut kulkeneet omien latujemme
poikki ja että kaikesta päättäen siitä oli
hiihtänyt monta miestä.
Järjestin nopeasti kaksi partiota.
Toinen lähti hiihtämään varmistuslatua
vastakkaiseen suuntaan ja toinen, jota
itse johdin, lähti tavoittamaan edessä
olevaa vihollispartiota. Tultuamme sille
kohdalle, missä vieraat ladut olivat, lähdimme varovasti seuraamaan niitä.
Konepistoolimies kärjessä etenimme ja saavuimme erään aukean laitaan.
Lähdimme ylittämään aukeata, koska
toisella puolella ei ollut havaittavissa mitään erikoista. Saavuimme näin
aukean toiselle puolelle ja hiukan
matkaa metsikköä hiihdettyämme jouduimme jälleen erään pienen metsikön
ympäröimän aukean laitaan. Siinä aivan
edessämme kolmenkymmenen metrin
päässä olivat miehet. Viisi istui hangella
suomalaisiin varusteisiin pukeutuneena
syöden säilykkeitä ja tupakoiden.
Kohtaamisemme oli täydellinen yllätys sekä meille että aterioiville miehille.
He kavahtivat pystyyn yrittäen tapailla aseitaan, mutta karjaistessani seis,
kädet ylös, tottelivat he. Kysyin tunnussanaa ja osaavatko he puhua suomea,
jolloin yksi miehistä vastasi selvällä
suomen kielellä, tosin murtaen, että
he eivät tiedä tunnussanaa, mutta ovat

kyllä ”omia miehiä”. Käskin partioni
hiukan hajaantua ja olin juuri aikeissa
lähestyä miehiä, kun samalla mainittu
suomea puhuva mies kumartui maahan
ja kopeloi vierellään olevasta kangaspussista käsikranaattia ja toisetkin
yrittivät tapailla aseitaan. Konepistooli
räsähti takanani, kiväärit paukkuivat
ja nuo viisi olivat iäksi vaienneet. Kun
lähemmin tarkastelimme heitä, löysimme paljon tärkeitä papereita, karttoja
yms. He olivat pukeutuneet suomalaisiin
sotilaspukuihin, aseistuksena pistoolit,
automaattikiväärit ja runsaasti käsikranaatteja, – oikein pitemmälle matkalle
varustautuneina.
Kadettioppilaskunta omisti kirjan
sodassa kaatuneille johtajille, joita elävä
tunto päällikön vastuusta, taito ja rohkeus kannustivat tekoihin. Kirjaa varten
koottiin 24. Kadettikurssin kadeteilta
yli kaksisataa kertomusta talvisodasta,
joista satayksi kertomusta julkaistiin kirjassa. Kirjoittajat palvelivat talvisodassa
pääasiallisesti reservinvänrikkeinä.
Kirjan kertomukset ovat luettavissa
Kadettikunnan kotisivulla www.kadettikunta.fi kohdassa julkaisut.
Vastaavasti Kadettikunta omisti
vuoden 1940 Kylkiraudan numero 10
talvisodassa kaatuneille tovereille. Lehti
on luettavissa Kylkiraudan verkkolehden www.kylkirauta.fi sähköisessä arkistossa.
Jatkosodan jälkeen Kadettioppilaskunta kokosi toisen Korutonta kertomaa
-teoksen. Myös sen artikkelit on julkaistu Kadettikunnan verkkosivulla.

Kylkiraudan verkkolehden
suosio yllätti
Kadettikunnan maanpuolustusaatteellinen vaikuttaminen ja turvallisuuspoliittisen tiedon sekä maanpuolustustietouden
jakaminen on jatkunut edellisten vuo
sien malliin. Kadettipiirit ovat jatkaneet
aktiivista ja käytännönläheistä maanpuolustusaatteellista toimintaa omilla
alueillaan. Kadettikunnan järjestämiin
maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin
on osallistunut vuodesta 1975 lähtien
66 000 opettajaa, miljoona koululaista ja
1,5 miljoonaa muuta kansalaista.
Turvallisuuspolitiikan tietopankkiin kohdistui viime vuonna 1 551 428
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tietohakua. Presidentti Ahtisaaren ja
presidentti Halosen kauden turvallisuuspoliittista kehitystä käsittelevään
Maailman muutos ja Suomi -sivustoon
tehtiin 550 040 tietohakua. Uudistetun
Veteraanien Perintö -sivuston tietohaut lähes kaksinkertaistuivat: viime
vuonna tehtiin kaikkiaan 2 339 742
hakua. Suomi kylmässä sodassa -oppimisympäristö ladattiin verkossa 12 963
kertaa. Kylkiraudan verkkosivustolle
kohdistui 1 450 764 tietohakua kuudessa
kuukaudessa.
Kylkiraudan verkkosivusto on
tehostanut Kadettikunnan ja kadettiupseerien osallistumista maanpuolustuskeskusteluun. Sivusto tarjoaa
ajankohtaista turvallisuuspoliittista ja
maanpuolustustietoutta niin omalle
jäsenistölle kuin muillekin aiheesta
kiinnostuneille kansalaisille. Kadettikunnan Facebook-yhteisösivusto ja
Twitter-mikroblogipalvelu ovat tukeneet
Kadettikunnan osallistumista maanpuolustuskeskusteluun sosiaalisessa
mediassa. Kadettikunnan avointa ja
monikanavaista viestinnän kehittämistä
jatketaan edelleen.
Constantem decorat honor –
Kunnia kestävän palkka

Juha Tammikivi

juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi
Twitter: (at)kadettikunta
www.facebook.com/kadettikunta
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Kadettikunta ry:n kevätkokous
Sodankylässä 28.3.2015
Kadettikunta ry:n säätömääräinen vuosikokous järjestetään Sodankylän varuskunnassa
lauantaina 28. maaliskuuta 2015 kello 10.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat ja jäsenten Kadettikunnan
hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti lähettämät
kokousaloitteet.
Perjantai 27.3.
klo 14.00
Linja-autokuljetus Rovaniemen lentoasemalta Sodankylään
klo 19.00
Kadettikunnan ja Pohjois-Lapin kadettipiirin upseeripäivällinen avec
		Jääkäriprikaatin Varuskuntakerholla
Lauantai 28.3.
klo 09.00
Kunnianosoitus ja seppeleenlasku sankarimuistomerkillä
klo 09.30
Tutustuminen Jääkäriprikaatiin ja perinnetilan esittely
klo 10.30
Kadettikunnan kevätkokous, koulutusrakennuksen auditorio
klo 12.00
Lounas, Leijona Catering
klo 13.15
Kadettikunnan ja Pohjois-Lapin kadettipiirin vastaanottotilaisuus avec
		Jääkäriprikaatin varuskuntakerholla
klo 15.00
Linja-autokuljetus Sodankylästä Rovaniemen lentoasemalle
Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tumma puku.
Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet ovat Kadettikunnan verkkosivuilla
www.kadettikunta.fi.
Tervetuloa Napapiirin pohjoispuolelle ja Sodankylään!
Kadettikunnan hallitus ja Pohjois-Lapin kadettipiirin hallitus
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Sodankylä
Lapin tähtikunta
Sodankylässä tapahtuu vuoden ympäri
Sodankylä on elinvoimainen kasvukunta Keski-Lapin sydämessä. Meillä
pääset nauttimaan kauniista luonnosta ja kaupunkitasoisista palveluista.
Mielenkiintoisten työmahdollisuuksien lisäksi Sodankylästä löydät monenlaisia aktiviteetteja myös vapaa-ajallesi.
Tulevia tapahtumia 2015:
Makujen Lappi -toritapahtuma Luostolla 27. - 29.3.
Sattasen porokisat 3.4.
Koiravaljakkokisat Gold Rush Run Tankavaarassa 10. - 14.4.
Martin Pilkki Luostolla 11.4.
Lokan Suuret Aurinkopilkit 18.4.
Lapin Kamariorkesterin konsertti Liidarilegendan käsissä 24.4.
Kansanperinteestä lavatansseihin -tanssikonsertti 14.5.
Arctic Airshow Sodankylän lentokentällä 6.6.
Sodankylän elokuvajuhlat 10. - 14.6.
Kullanhuuhdonnan SM-kisat Tankavaarassa17. - 18.7.
LuostoClassic 6. - 9.8.
Lisää tapahtumia löydät osoitteista
www.sodankyla.fi ja www.visitsodankyla.fi.
Tervetuloa viihtymään!

Löytyykö sinulta valokuvia?
Kadettikunta turvallisuuspoliittisena vaikuttajana -teoksen kuvittamiseen liittyen etsimme
valokuvia kadettipiirien maanpuolustusaatteellisesta toiminnasta 1960-luvulta alkaen.
Jos sinulla on paperikuvia maanpuolustusaatteellisista tapahtumista, lähetä kuvat kuva
teksteineen Kadettikunnan toimistoon digitointia varten. Kuvat palautetaan omistajilleen.

		

”Kadettiupseerit sodassa ja rauhassa” -seminaari
Etelä-Karjalan kadettipiiri järjestää sotahistorian seminaarin Kadettiupseerit sodassa ja
rauhassa 16.–17.4.2015 Lappeenrannassa Rakuunamäen Keskussotilaskodissa.
Lisätietoja Kadettikunnan verkkosivuilta www. kadettikunta.fi.
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”Nato – puolesta ja vastaan” -seminaari
Kadettikunta ry järjestää turvallisuuspoliittisen seminaarin
tiistaina 24. maaliskuuta 2015.
Paikka: Pasilan auditorio, Ratapihantie 9, 00520 Helsinki
Seminaarin ohjelma
12.00 Kahvitarjoilu
12.30 Avaus, puheenjohtaja, kenraalimajuri, valtiotieteiden tohtori Pertti Salminen
Puolustusvoimien näkymät, kenraalimajuri Timo Kivinen
Nato – puolesta, valtiotieteiden tohtori Pauli Järvenpää
Nato – vastaan, valtiotieteiden tohtori Pekka Visuri
Tauko, virvoketarjoilu
Paneeli, kansanedustajat
Loppupuheenvuoro, puheenjohtaja
15.45 Tilaisuus päättyy
Paneeliin osallistuvat kansanedustajat Pertti Salolainen (Kok), Johannes Koskinen (SDP),
Paula Lehtomäki (Kesk) ja Jussi Niinistö (PS).
Seminaari on jo täynnä. Peruutuspaikkoja voi tiedustella sähköpostilla
kadettikunta(at)kadettikunta.fi -osoitteesta.
Tervetuloa!

Korjauksia merkkipäiväluetteloon
		95 vuotta
		Sarparanta Mikko		Maj

26.K

9.11.1920

Kuollut

		85 vuotta
		Vuorela Jeri		Maj

27.Mek 26.9.1930

Kuollut

		75 vuotta
		Punnonen Otto		Evl

47.K

10.10.1940

Kuollut

		60 vuotta
		Hämäläinen Pauli		Evl

64.K

24.10.1955

(sotilasarvo korjattu)

		50 vuotta
		Hyvätti Arto		Maj
		Kämäräinen Jarmo
Maj

73.K
73.K

13.4.1965
16.8.1965

(sotilasarvo korjattu)
(päivämäärä korjattu)
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K

Veteraanien perintö
-oppimisympäristön uudistustyö valmistui

adettikunta on uudistanut sekä
suomenkielisen Veteraanien
Perintö – Itsenäinen Isänmaa
että ruotsinkielisen Arvet efter Veteranerna – Ett Sjävständigt Fosterland
-oppimisympäristön osoitteessa www.
veteraanienperinto.fi. Alkuperäinen
oppimisympäristö on tuotettu vuonna
2000 yhteistoiminnassa Kadettikunnan,
Puolustusvoimien, opetushallituksen,
veteraanijärjestöjen ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa.
Merkittävin uudistus on käyttäjälle näkymätön teknisen alustan
modernisointi, mikä mahdollistaa
oppimisympäristön käytön niin pöytätietokoneissa, mobiililaitteissa,
älypuhelimissa kuin taulu- ja tablettitietokoneissa. Uudistuksen yhteydessä
muutettiin muun muassa veteraanihaastattelut MP4-muotoon, mikä mahdollistaa niiden käytön nykylaitteilla.
Kadettikunta kiittää hankkeen tukijoita, jotka ovat mahdollistaneet tietopankin uudistamisen ja antaneet tukea
veteraanien perinnön vaalimiseksi. Hanketta ovat tukeneet Kaatuneiden Muistosäätiö, Sotavahinkosäätiö, Jenny ja
Antti Wihurin rahasto, URLUS- Säätiö,
Puolustusvoimien tukisäätiö, Maanpuolustuksen kannatussäätiö, Uuden Päivän
rahasto, Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto ja Mannerheim-ristin ritarien säätiö.
Oppimisympäristön uudistamisen
yhteydessä on sivustolle tehtyjen tietohakujen määrä lähes kaksikertaistunut.
Vuonna 2014 sivustolle kohdistui yli
2,3 miljoonaa tietohakua ja vuosina
2006–2014 on tietohakuja tehty yli
15 miljoonaa.

Tutustu Veteraanien Perintö -sivustoon www.veteraanienperinto.fi.

Tiede ja ase -vuosikirjat digitoitu

S

uomen Sotatieteellinen Seura ry
on julkaissut jo vuodesta 1933
lähtien vuosikirjaa Tiede ja Ase.
Siinä käsitellään sotatiedettä laidasta
laitaan, sotahistoriasta strategiaan ja
taktiikasta sotatekniikkaan. Kaikki
vuosikirjat on nyt digitoitu, ja ne ovat
luettavissa Sotatieteellisen Seuran
49

verkkosivuilla osoitteessa http://pro.
tsv.fi/sotatiedeseura.
Painikkeiden Julkaisutoiminta ja
Tiede ja Ase kautta lukija pääsee käsiksi hakutoimintoon, jolla voi etsiä
kirjoja tai niissä julkaistuja yksittäisiä
artikkeleita esimerkiksi kirjoittajan,
aihepiirin tai otsikon avulla.
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toiminta

K

Kadettikunnan vuosipäivän juhlallisuudet
Helsingissä 27.1.2015

adettikunnan ja Helsingin
kadettipiirin seppeleen
laskutilaisuus järjestettiin 27.
tammikuuta 2015 kello 9.00 Hietaniemessä. Kadettikunnan seppeleen
laskivat Sankariristille puheenjohtaja, kontra-amiraali Veijo Taipalus,
valtuuskunnan puheenjohtaja, eversti
Ensio Mäkipelto ja Kadettikunnan
jäsen, komentaja Pentti Miettinen.
Helsingin kadettipiirin vara
puheenjohtaja, everstiluutnantti Ilkka
Kouri, hallituksen jäsen, majuri Sami
Mattila ja kadettipiirin jäsen, eversti
Timo Pöysti laskivat seppeleen Marsalkka Mannerheimin haudalle. Kaaderilaulajat esiintyivät Sankariaukiolla
ja osallistuivat kunnianosoitukseen
everstiluutnantti Matti Orlamon johdolla.
Kunnianosoituksen jälkeen joukko
siirtyi linja-autokuljetuksella Kataja
nokan Kasinolle, jossa paljastettiin
Helsingin kadettipiirin varapuheenjohtajan johdolla kadettipiirien perustamisen muistolaatta. Kadettikunnan
johtokunta nimesi 4.4.1924 asiamiehet
(18 kadettiupseeria) garnisooneihin.
Päätös tehtiin Katajanokan upseerikasinolla. Asiamiesten määrä kasvoi
vuonna 1926 kahteenkymmeneen ja
lisäksi merivoimilla ja ilmavoimilla
oli omat asiamiehet. Kadettikunnan

Juhlapuhujana prikaatikenraali Finn-Göran Wennström.
johtokunta päätti vuonna 1927, että
asiamiesten aluetta kutsutaan piiriksi.
Vuonna 1929 piirin asiamiestä ryhdyttiin kutsumaan piirin puheenjohtajaksi
ja vuonna 1930 johtokunta perusti hallinnollisen piirijaon alueittain. Tuolloin
perustettiin 24 piiritoimikuntaa, joissa
oli puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Meri- ja ilmavoimilla oli
edellisten lisäksi omat piirit.

Kadettipiirit perustettiin 4.4.1924.
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Muistolaatan on suunnitellut Mannerheim-ristin ritarin poika, arkkitehti
Reino Hämäläinen ja laatan on valmistanut Kilpi-Koskinen Oy Lahdesta.
Laatan tekstin on suunnitellut Helsingin kadettipiiri. Laattaan on kiinnitettynä upseerin tutkinnon merkki, joka
on myös Kadettikunnan järjestötunnus.
Laatan paljastamisen jälkeen oli
Helsingin kadettipiirin kahvitilaisuus,
jossa juhlapuheen piti prikaatikenraali
Finn-Göran Wennström. Juhlapuheessaan hän käsitteli mielenkiintoisella tavalla niitä tekijöitä, jotka saivat
hänet hakeutumaan upseerin uralle.
Nuoruuden elinympäristönä oli Myllykosken tehdasyhdyskunta, jossa
avaintehtävissä olivat sodan käyneet
miehet. Kaaderilaulajat esiintyivät sekä
laatan paljastustilaisuudessa että kahvitilaisuudessa everstiluutnantti Matti
Orlamon johdolla. Kadettikunnan varapuheenjohtaja, eversti Esa Salminen
luovutti tilaisuudessa Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön
standaarin numero 17 everstiluutnantti
Tapio Skogille tämän merkkipäivän ja
säätiön hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta palveluksesta.

toiminta

Majuri Sami Mattila, everstiluutnantti Ilkka Kouri ja
eversti Timo Pöysti laskivat Helsingin kadettipiirin seppeleen Suomen marsalkka Mannerheimin
haudalle.

Helsingin kadettipiirin hallituksen rahastonhoitaja,
kapteeniluutnantti Kari Laakko ja sihteeri, luutnantti
Petri Lehtinen paljastamassa muistolaattaa.

Muistolaatan suunnittelija, Mannerheim-ristin ritarin
poika, arkkitehti Reino Hämäläinen ja everstiluutnantti Ilkka Kouri.

Everstit Hannu Aikio, Risto Kolstela, Timo Pöysti
ja Juha Tammikivi vuosipäivän juhlatunnelmissa.

Kaaderilaulajat johtajanaan everstiluutnantti Matti
Orlamo esiintyivät Hietaniemessä ja Kasinolla.

Kuvat Hannu Kankkunen.

Kadettikunnan puheenjohtaja, kontra-amiraali Veijo
Taipalus ja valtuuskunnan puheenjohtaja, eversti
Ensio Mäkipelto sekä komentaja Pentti Miettinen
laskivat Kadettikunnan seppeleen Sankariristille.
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Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö
upseerikoulutuksen edistämiseksi

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä upseerikoulutusta
edistävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukeakseen sotatieteellisten
tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.
Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Säätiö ei ole
tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai
yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.
Kevään 2015 hakemukset tulee lähettää 25.3.2015 mennessä säätiön asiamiehelle alla olevaan
osoitteeseen. Tarkempia tietoja sekä hakemukseen käytettäviä lomakkeita saa säätiön
asiamieheltä.
		
		
		
		
		
		

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi
Komentaja Petri Pääkkönen
PEKOULOS
PL 919, 00131 Helsinki
s-posti: petri.paakkonen(at)mil.fi		
puh. 0299 510 107

Etelä-Savon kadettipiirin tapahtumia
Etelä-Savon kadettipiirin, Upseeriliiton Mikkelin Osaston, sekä UAY:n Mikkelin alaosaston
sääntömääräiset kevätkokoukset tiistaina 31.3.2015.
Tilaisuuus alkaa kahvitarjoilulla kello 13.45 alkaen ja jatkuu esitelmällä Upseeriliiton
ajankohtaisista aiheista kello 14.00 alkaen.
Kevätkokoukset järjestetään kello 15.00 alkaen järjestyksessä Upseeriliitto, Kadettikunta
ja UAY. Kevätkokouksen jälkeen yhdistysten tarjoama päivällinen noin kello 15.45.
Kahvi- ja ruokailuvahvuuksien takia ennakkoilmoittautumiset ml. mahdolliset
ruoka-aineallergiat pyydetään ilmoittamaan 24.2.2015 mennessä Mika Barckille PVAH:lla,
sähköpostilla mika.barck(at)mil.fi tai 050 3138 198.
Tervetuloa

Kylkirauta 1/2015
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toiminta

Kadettiupseerin isännänviiri

K

adettiupseerin isännänviiri on tilattavissa
Kadettikunnan toimistosta. Viirin hinta on 45 euroa
(4 metrinen viiri, joka sopiii 7–9
metrin pituiseen lipputankoon)
tai 95 euroa (5,5 metrinen viiri)
+ postimaksu.
Tilaukset Sabina Krogarsille:
sabina.krogars(at)kadettikunta.
fi tai puhelin 09 490 759.

Kadettikunnan solmioneula ja
kalvosinnappisetti tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
ainutlaatuiset Kadettikunnan
tunnuksella varustetut solmioneulan ja kalvosinnapit. Ne ovat
saatavissa tyylikkäässä mustassa samettipäällysteisessä rasiassa. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadettiupseerille.
Hankkimalla jäsentuotteita tuet samalla
Kadettikunnan toimintaa.
Hinta on 50 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.

Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien
kuulumisia www.kadettikunta.fi
Kadettipiirien tapahtumia ja Kadettikurssien kuulumisia on luettavissa Kadettikunnan
verkkosivuilla www.kadettikunta.fi.
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33. Kadettikurssin vuositapaaminen

K

adettikurssi 33 alkoi tammikuussa 1949 ja päättyi joulukuussa 1950.
Opintojen päättyessä kurssin vahvuus oli
27 kadettia.
Kokoonnuimme vuosittaiseen
kokoukseemme 16. syyskuuta 2014.
Meitä on jäljellä yksitoista, joista pai-

kalla saapui viisi herraa rouvineen,
muut olivat estyneitä.
Tapaaminen sujui mukavissa
tunnelmissa muistellen menneitä ja
aprikoiden tulevaisuutta yleensäkin.
Perinteitäkään ei unohdettu, vaan
”laulava kurssi” kajautti ilmoille monta
kurssin suosikkilaulua. Päätimme

ennen eroamistamme, että vielä ensi
vuonna tapaamme syyskuun kolmantena tiistaina.

Hannu Pohjanpalo
Kadetti 3193

Kadettikunnan jäsenmerkki
Kadettikunnan jäsenmerkkiä, joka on upseerin tutkinnon
pienoismerkki (pinssi), on jälleen saatavissa Kadettikunnan
toimistosta. Hinta 20 euroa + postimaksu 1 euro.
Jäsenmerkki on tarkoitettu käytettäväksi siviilipuvussa.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin 09 490 759.

Kadettikunnan uudistettu vyö tilattavissa

K

adettikunta on valmistanut
Kadettikunnan tunnuksella
varustetun krokotiilikuvioisen
nahkavyön. Vyön pituus on 120 cm, ja
se on helposti lyhennettävissä. Käytännöllinen ja tyylikäs lahja kadetti
upseerille.
Hinta on 35 euroa + postituskulut.
Tilaukset Sabina Krogarsille: sabina.
krogars(at)kadettikunta.fi tai puhelin
09 490 759.

		

54. Kadettikurssin 45-vuotisjuhla Lappeenrannassa
Vietämme kurssimme valmistumisen 45-vuotisjuhlaa Lappeenrannassa 23.–24.5.2015. Tarkemmat
tiedot tilaisuudesta löytyvät Kadettikunnan verkkosivuilta kohdasta kadettikurssien kuulumisista.
Tiedonkulun varmistamiseksi pyydetään kadettiveljiä ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa
Pekka Rapilalle puh. 050 5160 661 mahdollisimman pian.
Kylkirauta 1/2015
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ajankohtaista

45. Kadettikurssi Talvisotahiihtoa järjestämässä

S

uomen Latu pyysi apua Talvisotahiihdon avaustapahtuman
”Kiilopään Koukkauksen” järjestämiseksi 30. marraskuuta 2014 eli
päivänä, jolloin oli kulunut tasan 75
vuotta talvisodan alkamisesta.
Avuksi riensivät 54. Kadettikurssin veljet. Hannu S. otti vastuulleen
lähtöpaikan Kiilopään keskuksessa
apunaan Suomen Ladun oppaat, Arto
N. vastaavasti Laanilan lähtöjärjestelyt
ja Tapani H. miehitti huoltokeskuksen
Rönkönlammella. Kadettiveli Pertti K.
astui 150 hiihtäjän eteen Piispanojalla
ja lähti vetämään 18 kilometrin koukkausta Rumakurun ja Luulammen
kautta kohti Kiilopäätä. Vastaavasti
Tuomo J:n johdolla alettiin kivuta
tunturin rinnettä noin kahdensadan
hengen voimin.
Päivä oli kaikille hiihtäjille upea.
Sää- ja lumitilanne oli hyvin samanlainen kuin 75 vuotta sitten. Hiihtäjiä oli
saapunut tähän talven ensimmäiseen

laturetkeen lähes pataljoonan verran.
Lähtöpaikalla muistettiin talvisodan
veteraaneja ja rohkaistiin nuorta varusmiesjoukkoa vastuun ottamiseen,
ja tunnelma oli täynnä yhteishenkeä.
Siihen vaikuttivat tietysti myös hiihdon lähettäjät: Talvisotayhdistyksen
puheenjohtaja eversti Ossi Kettunen
(51. Kadettikurssi) ja hiihtäjälegenda
Juha Mieto, jotka kumpikin osallistuivat hiihtoon.
Tapahtuma sai runsaasti kiitosta
osanottajilta, joista suurin osa lykki
30 kilometrin päämatkan. Tappiot
olivat vähäiset: yksi suksi ja yksi sauva
katkesivat. Suurempiinkin tappioihin
oli varauduttu, sillä lunta oli vain noin
25 senttimetriä ja vaikeat tunturimäet
oli ”miinoitettu”: Kiilopään rinteillä
lumen alta pilkisteli kiviä ja oksia.
Mukana oli kaksi varusmiesjoukkoa: sissikomppania Ivalosta ja jääkärijoukkue Sodankylästä. Molemmat
herättivät paljon myönteistä huomiota

liikkuessaan tunturimaisemassa.
Uskon, että koukkaus oli myös näille
nuorille miehille merkittävä kokemus
ja elämys.
Kadettikurssin porukka junaili
myös kaksi talvisota-aiheista iltaa
Kiilopään keskuksessa. Salintäyteiselle yleisölle kerrottiin Lapin talvisodasta, talvisodan hengestä, miehistön
varusteista ja talvisodan merkityksestä
itsenäiselle Suomelle. Kadettikurssi 54
sai paljon raikuvia suosionosoituksia.
Onnistuneen tapahtuman jälkeen tietysti saunottiin savusaunassa, uitiin
avannossa ja otettiin Marskin maljat
lumisten puiden alla.

Tuomo Jantunen
Kadetti 5406

Suunnittelupalaveri Kiilopään kammissa.
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E

73. Kadettikurssin 25-vuotistapaaminen

lokuisena viikonloppuna kokoontui edustava joukko 73.
Kadettikurssin herrasmiehiä
rouvineen Suomen Turkuun. Samaiset herrasmiehet olivat lähes tasan 25
vuotta sitten valmistuneet upseerin virkaan nuorina ja tarmoa täynnä olevina
luutnantteina.
Kurssijuhlan pitopaikaksi päätyi
Turku, koska edellisissä juhlassa kurssi
oli päättänyt Merisotalinjan vastaavan 25-vuotisjuhlien järjestelyistä.
Juhlapäivää Turkuun ja Merivoimien
esikuntaan oli saapunut viettämään
yhteensä yli sata juhlavierasta.
Tapaaminen alkoi perinteisellä
kurssikokouksella, jonka aluksi kadettivääpelimme Vesa toivotti juhlankansan tervetulleeksi ja palautti mieliimme
muutamia tilastotietoja kurssistamme.
Todettiin, että melko iso osa kurssista
on edelleen Puolustusvoimien ja Rajavartioston palveluksessa. Muistimme
myös lyhyellä hiljaisella hetkellä jo
ajasta ikuisuuteen siirtyneitä kurssiveljiämme sekä kurssimme aikaista
Kadettikoulun johtajaa, kaikkien hyvin
tuntemaa ja arvostamaa eversti Matti
Lukkaria.

Kylkirauta 1/2015

Seuraavaksi merikadettiveli Pekka
selvitti kurssille päivän yleisjärjestelyt ja piti erittäin mielenkiintoisen
esitelmän nykyisen Merivoimien esikunnan eli Heikkilän alueen historiasta. Turun Heikkilän alue on toiminut
sotilasalueena jo Venäjän vallan aikana,
jolta ajalta peräisin on myös nykyinen
monta peruskorjausta kokenut esikunnan päärakennus. Pekan esityksen
jälkeen kadettivääpelimme Vesa piti
mielenkiintoisen ja hyvin ajankohtaisen katsauksen turvallisuuskomiteasta
ja sen toiminnasta.
Kokouksen jälkeen oli hetki aikaa
levähtää ennen varsinaista iltajuhlaa.
Kurssimme vuosipäivän iltajuhlan
pitopaikkana toimi Rettigin palatsissa sijaitseva Aboa Vetus & Ars Nova
-museo. Iltajuhlan aluksi tutustuimme
oppaiden avulla palatsin kellarissa
olevaan ainutlaatuiseen keskiaikaista Turkua esittelevään museoon sekä
ylemmissä kerroksissa sijaitsevaan
modernin taiteen näyttelyyn. Ohjatun
kulttuuriosuuden jälkeen nautimme
runsaan ja maittavan illallisen museon
ravintolassa. Laivaston soittokunnan
orkesteri tanssitti ja loppuillasta jopa
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laulatti muitakin kuin kadettikuoroon
aikanaan kelpuutettuja veljiä ja puolisoita.
Iltajuhlassa oli hieno ja lämmin
tunnelma. Illan mittaan tuli useaan
kertaan palattua kadettiajan muistoihin: ajettiin laivaa, ammuttiin tykillä,
elettiin uudelleen talvileirit ja ennen
kaikkea nautittiin toistemme hienosta
seurasta. Ilta päättyi Vareksen jalanjäljillä ravintola Uuteen Apteekkiin, jossa
ensimmäisellä sarkofagilla päivysti itse
kirjailija, Reijo Mäki. Ryhmämme virkeimmät siirtyivät vielä perinteiseen
Olavin Krouviin. Sunnuntaipäivänä
sitkeimmät jaksoivat lounasristeilylle
Airistolle Rudolfina-aluksella.
Kurssitapaamisemme ja mukava
viikonloppu yhdessä jäi monien mieleen eräänä kesän 2014 parhaista tapahtumista.
Kurssin seuraava kokous, 30-vuotistapaaminen, päätettiin pitää Santahaminassa Maanpuolustuskorkeakoulussa
elokuussa 2019.

Marko Varama
Kadetti 986me

ajankohtaista

P

Kadettikunnan vuosipäivä
Pohjois-Kymen kadettipiirissä

Kuvat Kimmo Hakanen.

ohjois-Kymen kadettipiiri juhli
perinteiseen tyyliin Kadettikunnan 94. vuosipäivää Kouvolassa perjantaina 23. tammikuuta 2015.
Päiväjuhlan tilaisuudet alkoivat seppeleenlaskulla Kouvolan vanhalla hautausmaalla sankarivainajien patsaalle.
Tilaisuuden hartaushetken piti
Karjalan prikaatin sotilaspastori Kari
Heikkinen. Puheen jälkeen kadettipiirin
seppeleen laskivat patsaan juureen Pohjois-Kymen kadettipiirin puheenjohtaja everstiluutnantti Tuomas Liukko
ja kenraaliluutnantti Hannu Herranen.
Kunniavartiossa patsaalla olivat Pohjois-Kymen kadettipiirin varapuheenjohtaja kapteeni Tommi Myyryläinen
ja Karjalan prikaatin luutnantti Jori
Muukkonen.
Kouvolan upseerikerholla nautittiin
kevyt lounas, jonka jälkeen Karjalan
prikaatin apulaiskomentajan tehtävässä vuoden alussa aloittanut eversti
Antti Lehtisalo piti antoisan esitelmän
”Karjalan prikaati vuonna 2015”, jossa
tulivat hyvin esille prikaatin uudet tehtävät ja haasteet. Tilaisuuden päätteeksi
nautittiin kahvit.
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kirja-arvio

Voitto tai kuolema
Teemu Keskisarja
Tolvajärven jälkeen – Suurtaistelun ihmisten historia
Siltala 2014, sivuja 303
ISBN 978-952-234-253-9

K

eskisarjan uusimpaan
kirjaan tarttuessani tunsin
hienoista jännitystä, sillä
jo hänen edellinen teoksensa Viipuri 1918 oli asettanut riman varsin
korkealle. Pelko oli aiheeton, sillä
rima ei nytkään edes värähtänyt.
Keskisarja kertoo tarinaa pienistä ja suurista ihmisistä sodan
mielikuvitusvoimien räjähtävissä
risteyskohdissa. Hänen ihmisensä
eivät ole tyhjästä ammuskelemaan
ja käskemään putoavia ”luonteettomia pökkelöitä”, vaan heillä kaikilla on omat taustansa. Kirjaidean
käynnistäjänä on toiminut mänttäläisen
työmiehen ja sotaveteraanin Kunto
Ruokolaisen vuosikymmenien aikana
keräämä mittava arkisto.
Luontaiseen tapansa Keskisarja
porautuu sotilaiden pään sisään. Rivimiesten ohella hän ei jätä käsittelemättä
suurmiesten pimeitäkään puolia. Tekijän
sanoin: ”Minulle sotahistoria niin kuin
kaikki muukin on ihmiskuvausta.”
Kirja pohjustaa legendaarisen päivän –
12. joulukuuta 1939 – tapahtumia, mutta
kirjaa myös siihen vaikuttaneet taustat ja
sen, mitä päivän jälkeen seurasi. Miten
kävi Mäntän konekiväärimiehille, entä
Talvelalle ja Pajarille? Mistä he oikeas
taan tulivat, mitä he olivat tehneet ennen
tuota päivää? Taistelujen kuvauksissa voi
vain kadehtia Keskisarjan draamantajua
ja lähes käsittämätöntä kykyä ”elää” rivimiehenä, päällikkönä ja komentajana
Tolvajärven taistelujen raskaina aikoina.
Keskisarjan kerronnasta käy ilmi
Paavo Talvelan peräänantamattomuuden
ja myös itseltään äärimmäisyyksiä vaativan luonteen ydin. Sota kaivoi nuoruusajan tappelupukarista esiin vahvuuksia,
joita taisteluissa tarvittiin. Vapaussota
ei 22-vuotiaalle jääkärimajurille riittänyt, oli lähdettävä myös heimosotiin
Aunukseen ja Vienaan. Upseerikokelas
Aaro Pajari oli saman poltteen vallassa. Yliopisto-opinnot saivat jäädä, kun
suojeluskunnat nousivat taisteluun.
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Saksalaisten kouluttajien simputuksen
marinoima kokelas lähti hänkin heimosotien tielle. Sotatie katkesi aunuslaisten
hylätessä Pajarin. Mies selviytyi kotiSuomeen laihtuneena ja ryysyisenä, mutta
korpikoukkauksista kokemusta saaneena.
Molempien tulevien suurten sotapäälliköiden kompleksinen suhde alkoholiin
tulee myös kirjatuksi. On suoranainen
ihme, että heinäkuussa 1919 Säämäjärvellä humalassa toilaillut Talvela ylipäätänsä
säästyi suurempiin koitoksiin.
Monet Tolvajärven näyttämön ”punavalkoiseen sotilasainekseen” kuuluneista
miehistä olivat lähtöisin punikkiperheestä, ja joidenkin isät olivat vielä jopa valkoisen poliittisen väkivaltaisuudenkin
kaatamia. Keskisarja ei kuitenkaan yhdy
vanhaan ”talvisodan ihme” -retoriikkaan.
Pikemminkin hän toteaa kapinan käyteaineiden – työttömyyden, maanomistusolojen ja säätykaunan – olleen hyvinkin
parantuvaisia verrattuna esimerkiksi nykyisiin etnisiin ja uskonnollisiin kiistoihin. Poliittisen epäkorrektisti Keskisarja
toteaa sisällissodan osapuolien olleen
”järkevämpiä, työteliäämpiä ja yritteliäämpiä kuin uskonsotijat 2000-luvulla”!
Taistelujen kuvaukset ovat tuttua Keskisarjaa: hengästyttävää ja enemmänkin
näyttävää kuin kertovaa. Hyviä oivalluksia: Tolvajärvi oli ”Cannae nurinpäin”,
jossa suomalaisten voitto ei perustunut
oveluuteen vaan kolmeen seikkaan:
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”julmettuun hyökkäyshenkeen,
julmettuun hyökkäyshenkeen ja
julmettuun hyökkäyshenkeen”.
Tätä julmettua henkeä oli kyllä
muuallakin, tosin jäykän torjunnan
muodossa. Hakematta tulee mieleen yhteiskunnallisen ajattelun,
tai paremminkin koettelemusten,
kestävyydessä nykyaikana tapahtunut muutos: maaliskuun kahden
ensimmäisen viikon aikana talvisodassa kaatui 7 500 suomalaista.
Amerikkalaisten tappiot Irakin
sodassa vuosina 2003–2010 olivat
noin 4 500 sotilasta, mikä jo tulkittiin kotirintaman kannalta lähes
kestämättömäksi määräksi…
Sanonta ”suuretkin miehet
voivat olla pieniä” pitää paikkansa jälleen kerran. Pajarin talvisodan jälkeen käynnistämää
pakkomielteen omaista prosessia
joitakin alaisia upseereja kohtaan ei voi
kuin ihmetellä. Lopulta asia huipentui
kotijoukkojen komentajan sangen ojentavan luonteiseen kirjeeseen Pajarille.
Keskisarja ei missään nimessä mitätöi
tai vähättele Pajarin saavutuksia. Pajari
oli kiistatta loistava sotapäällikkö, joka
ei tosin olisi kovin hyvin pärjännyt diplomatian kentillä. Terveys reistaili, eivätkä
nykyajan johtamisgurut todennäköisesti
olisi häntä edes johtajatehtäviin hyväksyneet. Heikkoudet eivät kuitenkaan syövyttäneet saavutuksia.
Reservin päällystöstä ja miehistöstä
puhuessaan Keskisarja pitää talvisodan ja
jatkosodan ihmeenä sitä, miten valtaosa
miehistä kesti sietämättömät muistonsa
ilman psykiatreja, terapiaa ja mielialalääkkeitä. Veteraanit jatkoivat töitään.
Hiljaisuus oli eri asia kuin vaikeneminen.
Keskisarja päättää kirjansa jalkaväenkenraali Paavo Talvelan requiemiksi kohoavaan tekstiin. Kenraali kantoi kerran
ottamansa vastuun kuolemaansa saakka.
Kokonaisuudessaan Keskisarjan
teos on kaunis kiitos veteraaneille, joille
”elämä isänmaalle” merkitsi toden totta
jotakin muuta kuin tyhjyyttään kumisevaa puhetta kovin tärkeissä juhlatilaisuuk
sissa.

Pekka Holopainen
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Säntillinen rajakenraali
Juha Pohjonen
Rajan ensimmäinen kenraali
Fredrik Ferdinant Järnström
1870–1936
Otava 2014, sivuja 240
ISBN 978-951-1-28252-5

H

istorian ystäviä on viime
vuosina hemmoteltu
muutamilla suurelle
yleisölle hieman tuntemattomaksi
jääneiden upseerien elämäkerroilla. Uusin niistä on Juha Pohjosen
teos kenraalimajuri Fredrik Ferdinand Järnströmistä. Vuosina
1870–1936 elänyt Järnström oli
Rajavartiolaitoksen ensimmäinen
päällikkö ja samalla Suomen ensimmäinen rajakenraali.
Fredrik Järnström syntyi
varsinaissuomalaiseen yrittäjäperheeseen aikana, jolloin suomalainen armeija oli pienempi
kuin koskaan aikaisemmin.
Katovuosien ja niitä seuranneen talouslaman seurauksena
suuriruhtinaskunnan ruotuväkilaitos
tarkk’ampujapataljoonineen oli hajotettu, ja suomalaisten sotilasmaine lepäsi
lähes yksinomaan muun muassa Turkin
sodassa kunnostautuneen Suomen Kaartin varassa.
Vuoden 1878 asevelvollisuuslain
voimaantulon myötä armeija rakennettiin uudelleen. Sen miehistö jakautui
kolmeen osaan, vakinaiseen väkeen,
reserviin ja nostoväkeen. Rekryytit vakinaiseen palvelukseen valittiin arvalla.
Valintatavasta johtuen vain noin joka
viides mies kustakin ikäluokasta joutui
tai pääsi kolme vuotta kestävään asepalvelukseen. Sotilasuralle halunnut Järnström ei uskonut arpaonneensa, vaan
hän hakeutui vuonna 1889 vapaaehtoiseen palvelukseen Suomen 2:seen Turun
tarkk’ampujapataljoonaan.
Vielä samana vuonna Järnström
pääsi Keisarilliseen Suomen Kadettikouluun. Ylioppilastutkinnosta
huolimatta koulun tuolloinen johtaja,
kenraalimajuri Carl Enckell suvaitsi
epäillä värjärimestarin pojan kelvollisuutta upseeriksi. Mahdollista oli
kuitenkin suorittaa upseerintutkinto
päiväoppilaana vapaaehtoisella oma-

kustanteisella aktiiviupseerikurssilla,
jolta Järnström valmistui aliluutnantiksi
vuonna 1892.
Kadettikoulun käyneille upseereille
pakollisen palveluksen Venäjällä Järnström suoritti Novgorodissa sijainneessa
jalkaväkirykmentissä ja jatko-opinnot
Upseerien ampumakoulussa Oranienbaumissa. Suomen vanhan väen lakkauttaminen vei vuonna 1903 tuolloin
33-vuotiaalta Järnströmiltä ammatin,
vaan ei palkkaa. Tuon ajan upseerien
etuuksiin kuului, että armeijan lakkauttamisen vuoksi työttömäksi jäänyt
upseeri oli oikeutettu eläkeikään saakka
maksettavaan lakkautuspalkkaan.
Järnström ei kuitenkaan jäänyt vapaaherraksi, vaan hän suoritti nopeasti
ylemmän hallintotutkinnon Keisarillisessa Aleksanterin Yliopistossa, minkä
jälkeen hän pestautui Tullilaitoksen
palvelukseen. Sotilaspukuun hän pukeutui uudelleen maaliskuussa 1918.
Lempäälän taisteluissa majuri Järnström komensi pataljoonaa ja vapaussodan loppuvaiheissa rykmenttiä ensin
Kymenlaaksossa ja lopuksi Oulussa.
Rajavartiolaitoksen palvelukseen
Järnström valittiin keväällä 1919. Hän
palveli ensin rajavartiostotarkastajana ja
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vuodesta 1932 alkaen rajavartiostojen päällikkönä, josta tehtävästä
hän myös eläköityi 65-vuotiaana kenraalimajurina. Rajojemme
vartioinnin historia on liian pitkä
ja monivaiheinen tässä kerrottavaksi, mutta Järnströmin elämäkerrasta saa hyvän käsityksen
niistä vaikeuksista, joita viime
vuonna 95 vuotta täyttäneellä
Rajavartiolaitoksella itsenäisyytemme ensimmäisinä vuosikymmeninä oli kohdattavanaan.
Ahkeralla ja pedantilla tarkastajalla ja myöhemmällä päälliköllä oli henkilökohtaisestikin
merkittävä rooli muun muassa
siinä, että Rajavartiolaitoksen
asema ja tehtävät rajavalvonnassa sekä osana sotilaallista maanpuolustusta vakinaistettiin lailla
vuonna 1931.
Ihmisenä Fredrik Järnström
oli kurinalainen, kirjan perusteella jopa ehkä kuivahkonkin oloinen herrasmies. Hänen
elämäkerrastaan on turha etsiä
suuria draamoja, ehkä lukuun ottamatta vuonna 1906 tapahtunutta pientä
horjahdusta esivallan kunnioituksesta
aktivismin puolelle. Silloin Järnström
osoitti kapinamieltä Venäjän sorto
valtaa vastaan osallistumalla Johannes
Gummeruksen asehankintamatkalle
Sveitsiin. Aseasiantuntijana Järnström
tarkasti kiväärit, jotka sittemmin rahdattiin kuunari Peterillä Närpiöön ja
sieltä edelleen Voimaliiton aktivistien
käyttöön.
Itä-Suomen yliopiston Suomen historian dosentti ja poliittisen historian
tutkija Juha Pohjonen on kirjoittanut
säntillisestä upseerista säntillisen ja
helppolukuisen kirjan. Ilmeisesti päähenkilön persoonasta johtuen kirjassa
ei juuri huumoria viljellä, ellei sellaiseksi lasketa Järnströmin vuonna 1933
antamaa määräystä. Sen mukaan raja
upseerien piti aina Helsinkiin tullessaan
käydä ilmoittautumassa Rajavartiostojen esikunnassa. Vihreäpukuiset kadetti
veljemme osannevat kertoa, mahtaako
määräys olla edelleenkin voimassa.

Hannu Liimatta
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Tietokirja Turkin sodasta
Jouni Suistola 
ja Heikki Tiilikainen
Sodassa vieraalla maalla –
Suomalaiset Turkin
sodassa 1877–1878
Atena 2014, sivuja 283
ISBN 978-952-300-083-4

S

uomalaisia sotilaita on
vuosien saatossa ollut
mukana monenlaisissa
sodissa. Aikoinaan kerrottiin
tarinoita suomalaisten osallistumisesta sotiin muun muassa
Baltiassa, Venäjällä, Saksassa ja
Tanskassa. Vuosina 1899–1902
suomalaisia oli mukana myös
Etelä-Afrikassa, jossa buurit
taistelivat menestyksekkäästi
brittejä vastaan. Vuonna 1918
niin valkoiset kuin punaisetkin
vertasivat itseään buureihin, ja
vertailtiinpa suomalaisia näihin
huippusotilaisiin vielä talvisodankin aikana. Buurisodan ohella huomiota on saanut vuosina 1877–1878
käyty Turkin sota, joka on aiheena
tässä esiteltävässä Jouni Suistolan ja
Heikki Tiilikaisen kirjassa.
Venäjän tsaari Pietari Suuri julisti
aikanaan, että Venäjän tulee saavuttaa
meriyhteys. Tsaari mainitsi erityisesti Ison, Intian ja Atlantin valtameret,
Pohjoisen jäämeren, Itämeren ja Mustanmeren. Niiden lisäksi hän korosti
Venäjän suhteita Ruotsiin ja Turkkiin
pannen erityisesti merkille Turkin
osmanien valtakunnan laajentumisen Kaukasiaan ja Balkanille. Pietari
Suuren huoli olikin tältä osin aiheellista, sillä Balkanin alue oli pääosin
Turkin vallan alla. Turkkilaiset olivat
vuonna 1863 pyrkineet valloittamaan
jopa Wienin, siinä kuitenkaan onnistumatta. Balkanin turkkilaisten hallussa
olevalla alueella oli koko ajan levotonta esimerkiksi Kreikassa, Bulgariassa,
Bosniassa ja Hertsegovinassa.
Turkkilaisten sorto herätti pelkoa
Balkanin asukkaissa. Lopulta Venäjä
sai uskonnosta syyn puuttua asiaan.
Turkkilaisten harjoittama ortodoksien
sorto oli tietenkin tekosyy, sillä todellisuudessa Venäjä oli kiinnostunut
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Turkin salmista ja niiden käyttöoikeudesta. Merkittävä syy oli myös se, että
Turkki oli kovaa vauhtia kehittämässä
armeijansa aseistusta ja taistelukykyä.
Keväällä 24. huhtikuuta 1877 Venäjä
julisti sodan Turkille ja sotatoimet
alkoivat sekä Balkanilla että Kaukasiassa.
Venäjän kansalaisina myös suomalaiset vedettiin mukaan sotaan.
Suomen Kaartin osuus Turkin sodassa on kohtuullisen hyvin tunnettu jo
aikaisemminkin, mutta muilla rintamilla olleiden suomalaisten osuutta ei
kirjallisuudessa yleensä ole käsitelty.
Suistolan ja Tiilikaisen historiateos
kertoo monipuolisesti myös näistä
suomalaisista ja heidän toiminnastaan
muun muassa Kaukasiassa.
Taistelujen lisäksi teos kertoo
myös monista muista tuon ajan taistelukentän ominaispiirteistä. Esimerkiksi
sairastuneiden ja haavoittuneiden lääkintähuolto oli tuohon aikaan täysin

lapsenkengissä. Erityisesti tämä
koski miehistöä. Varsinaisissa
taisteluissa kaatui vain 24 kaartilaista, mutta haavoittuneita tai
sairastuneita oli 543, joista 57
kaartilaista kuoli.
Henkivartioväen 3. Suomen
Tarkk’ampujapataljoona oli
joukko-osastojen arvoasteikolla
mitattuna valiojoukko. Se ylennettiin Nuoreksi Kaartiksi 27.
heinäkuuta 1829 ja Vanhaksi
Kaartiksi 30. huhtikuuta 1878.
Suomen Kaarti oli komennettu
jo vuosina 1830–1831 kukistamaan Puolan kapinaa, jossa se
kunnostautui hieman kyseenalaisilla tavoilla. Turkin sodassa Suomen Kaartia komensivat
eversti Georg Edvard Ramsay
(1874–1877) ja eversti Viktor
Napoleon Procopé (1877–1884).
Kerrottakoon lopuksi tapaus
vuodelta 1977. Pääesikunnan
herrat olivat aina ihmetelleet,
miksi joku korkea-arvoinen diplomaatti laski joka vuosi 24. lokakuuta
seppeleen Pääesikunnan sisäpihassa
olevalle muistomerkille. Vuonna 1977
asiaan tuli lisävalaistusta: Bulgarian
valtio kutsui vieraakseen joukon, johon
kuuluivat edustajat Kaartin Pataljoonasta, Kaartin Killasta sekä Bulgarian
vapaussotaan vuosina 1877–1878
osallistuneiden sotilaiden jälkeläisistä. Yhteensä noin kymmenen henkilön
ryhmä pääsi vierailemaan Turkin sodan
taistelukentillä nauttien Bulgarian valtion suuresta vieraanvaraisuudesta.
– Miksi? Suomen puolustusvoimien
Kaartin pataljoona on ainoa vielä olemassa oleva Bulgarian vapaustaisteluun osallistunut joukko-osasto.

Tapio Skog

Pöytästandaarit
valmistaa

taitopaino.fi
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Kuilun partaalla
Iiro Viinanen
ja Kalle Heiskanen (toim.)
Vaaran vuodet 1991–1995
– Muistelmia ja päiväkirjamerkintöjä
Paasilinna 2014, sivuja 288
ISBN 978-952-299-032-7

V

armaankin usealle 1990luvun vaikuttajalle ministeri Iiro Viinasen
päiväkirjojen julkaiseminen viime
syksynä tuli kiusallisena yllätyksenä, ja epäilemättä kirjaa on luettu
jopa henkeä pidätellen. Ministeri
myöntääkin esipuheessaan tunnistaneensa päiväkirjojen subjektiivisen luonteen, mutta kirjoittaneensa
aikanaan kuten silloin asioista, tapahtumista ja ihmisistä tunsi.
Ministerin päiväkohtaiset
muistiinpanot kattavat vuodesta
1993 vuoden 1995 kevääseen.
Kahdesta ensimmäisestä ministerivuodesta 1991–1992 on tiivistelmät, ja Lipposen hallituksen
muodostaminen keväällä 1995
tuntui jo rutiinilta. Myös pahimmat vaaran vuodet tuntuivat silloin jo
taittuvan.
Kuinka lähellä kansantaloutemme
romahdusta 1990-luvun vaaran vuosina
lopulta käytiin, jää myöhemmällä tutkimuksella selvitettäväksi, mutta ministerin
aihetodisteet antavat ymmärtää kyseen
olleen vain viikoista. ”Totuus on, että
useimmat kirjoittajat eivät tiedä mitään
kriittisimmistä hetkistä, koska niitä ei
voitu kertoa julkisuuteen maan romahtamisen pelossa. Oli täysin mahdollista, että
pankkijärjestelmämme voisi romahtaa.
Valmisteltiin kriisilakeja niin, että ne voitiin tarvittaessa antaa eduskunnalle heti
vuoden 1993 alussa.”
Ministeri kirjoittaa vuoden 1992
olleen hirvittävän, mutta samalla hän
kertoo tienneensä, että seuraavasta vuodesta tulee vieläkin vaikeampi: ”Minulla
olivat nimittäin jo uudet murheet kaatumassa päälle. Vaikka kesäkuun aurinko
paistoi, niin talous synkkeni koko ajan.
Haastattelusta ja tilaisuudesta toiseen vein
tylyä sanomaa. Elintaso ei lähiaikoina
nouse, pikemminkin laskee. Saavutetut
edut on kyseenalaistettava. Palkkoja ei

saa korottaa. Työtä on tehtävä silti aiempaa enemmän.”
Joskus on sanottu, että Suomen kansa
pitää nuukista valtiovarainministereistä,
jotka pitävät valtion kirstun kannet visusti
säpissä. Vaaran vuosien valtiovarainministeri ei näytä olleen kansansuosiossa:
erilaiset uhkaukset ja suoranaisen lynkkausmielialan kohtaaminen näyttävät
olleen ministerin arkipäivää. Onneksi hän
pääsi joskus metsälle tai ladulle, vaikka
valtiontalouden murheet herättivät kesken
unien harva se aamuyö.
Yhteistyö valtiovarainministeriön
avainvirkamiesten kanssa toimi kuitenkin
hyvin. Ministerikin pisti itsensä likoon, ja
ulkomaisia sijoittajia ja luottoluokittajia
vakuutettiin kiertämällä jatkuvasti maailmalla. Viikon roadshow’n jälkeen hän
palasi samoilla silmillä kotimaahan, missä
paineet eivät helpottaneet hetkeksikään,
vaan ryöpytystä tuli joka suunnasta. Mikä
kuitenkin tärkeintä, tasavallan presidentti
tuki ja kannusti ministeriä vaikeuksien
keskellä. Myös pääministeri Ahon kanssa
tilanneymmärrys oli yhtenevä.
Ministeri rusikoi sääliä tuntematta
kaikki maan edun vaarantajat, menoke61

hysten leventäjät ja välistävetäjät.
Omat puoluetoveritkaan eivät
saaneet yhtään pehmeämpää käsittelyä, vaan milteipä päinvastoin: puolueen sisäinen intrigipeli
ja oman edun tavoittelu valtion
kustannuksella sai kirjan mukaan
ministerin miltei menettämään
malttinsa.
Maanpuolustukseen ministeri
suhtautuu myönteisesti: ”Armeija
toimii täsmällisesti tässäkin asiassa”, jos kohta ”Turhaan luovuttavat [sen mitalin], sillä muutenkin
tukisin toimillani vapaaehtoista
maanpuolustustyötä.”
Ministerin vaaran vuosiin
kuului myös päätös Hornet-hankinnasta vuonna 1992. Kun päätös
hankinnasta oli tehty, hän osaltaan
valvoi, että hanke toteutettiin suunnitelmien mukaan huolimatta vaikeasta lamasta: ”Loppuviikosta
vierailu Saint Louisiin katsomaan
Hornetien valmistusta. Siellä
isännät kertovat huolestuneena
saaneensa Suomesta faksin, jonka
mukaan valiokunta on äänestänyt
toimituksien lykkäämisestä. Selvitän heille, että kirjailkoot mitä lystäävät,
mutta koneiden on tultava ajallaan kuten
on sovittu.”
Päiväkirjan jälkipuheissa ministeri
maalaa synkän kuvan nykymenosta ja
tulevaisuudesta, ellei toimenpiteisiin
ryhdytä heti – tai itse asiassa ne olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten. Ministeri
kauhistelee julkisen sektorin paisumista,
vastikkeetonta sosiaaliturvaa, työnteon
kannattamattomuutta sekä yleensä kaikkea sitä, mikä on omiaan passivoimaan
ihmisiä ja mahdollistaa heittäytymisen
yhteiskunnan turvaverkkojen varaan.
”Tehdyillä päätöksillä velkaantuminen
ei pysähdy. Mutta kun kysytään, mistä
raha tähän maahan tulee, niin kyllä se
tulee yrityksistä, ei mistään virkamiesten palkoista. Se näyttää unohtuvan, kun
katsotaan, millainen julkinen sektori
meillä on. Kaikkialla ihmisille on annettava enemmän vastuuta siinä, missä nyt
tukeutuvat yhteiskuntaan.”

Jussi Ylimartimo
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Artikkelikokoelma strategisesta viestinnästä
Rantapelkonen, Jari (toim.)
Strategisen viestinnän salat
Maanpuolustuskorkeakoulu
Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, julkaisusarja 2,
N:o 14 2014, sivuja 142
ISBN 978-951-25-2590-4

S

otilasprofessori Jari Ranta
pelkosen toimittama Strategisen viestinnän salat
-artikkelikokoelma koostuu
kymmenestä artikkelista, joissa
analysoidaan mediamaiseman
muutosta valtioneuvoston kanslian, hallinnonalojen ja viranomaisten näkökulmasta. Uudenlainen
mediamaisema ja erityisesti sosiaalisen median luomat mielikuvat pakottavat edellä mainitut
tahot jatkuvaan kriisiviestinnän
kaltaiseen reagointiin, mutta ne
mahdollistavat myös aloitteellisen
ja ”mielikuvatappioita” ennaltaehkäisevän viestinnän. Onnistuakseen
omistajalähtöinen viestintä edellyttää
sekä ”kehyskertomuksellista” koordinaatiota valtionhallinnon toimijoiden välillä että kertomuksen ja tekojen välistä
yhdenmukaisuutta, mutta onko se enää
uudessa mediamaisemassa mahdollista?
Teoksen ensimmäisessä artikkelissa
Jari Rantapelkonen ja sotatieteiden tohtori Saara Jantunen pohtivat viestinnän
paradigman muutosta ja esittävät, että
yhteiskuntien yksilöllisyyden ja itsenäisen toimijuuden ihanne haastavat
strategisen viestinnän. Muutos vaatii
johtamiselta ja viestinnältä uudenlaista
kykyä vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen korostaminen vie strategista viestintää kohti strategista kommunikaatiota.
Toisin sanoen tiedottamisen ja viestinnän
verbaalinen ja performatiivinen ”ylhäältä
alas” -toimintatapa edellyttää onnistuakseen myös ”alhaalta ylös” -toimintaa eli
viestinnän kohderyhmien (kansalaisyhteiskunta, valtio ja kansainvälinen yleisö)
palautetta viestinnästä, jotta viestinnän
sisältöjä ja tekoja voidaan tarvittaessa
muuttaa niin, että kohderyhmät sisäistävät ja hyväksyvät sanomamme ja tekomme.
Muissa artikkeleissa pohditaan muun
muassa tarvetta tehostaa ministeriöiden
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tapaa suunnitella ja toteuttaa viestintää,
poliisin maineenhallintaa ja mainekriisejä, Suojelupoliisin muutosta kohti
avoimempaa viestintää, puolustusvoimauudistuksen viestintää sekä tarinoiden ja
kuvien voimaa poliitikkojen ja valtion
viestinnällisessä maineenhallinnassa.
Erityisen mielenkiintoinen on ulkoministeriön viestintäjohtajan, Jouko Mölsän
Sieppaus Jemenissä -artikkeli.
Artikkelissaan Mölsä kuvaa poik
keuksellista viestintätilannetta, jossa
ulkoasiainministeriö pyysi tiedotusvälineitä olemaan julkaisematta siepattujen
henkilöllisyyksiä, koska tämä olisi saattanut siepatut hengenvaaraan. Mölsän
mukaan tiedotusvälineet osoittivat erittäin hyvää journalistista harkintaa koko
prosessin aikana ja nimenomaan vapaaehtoisuuden pohjalta.
Teoksen viimeisessä artikkelissa
Jari Rantapelkonen ja sotilasprofessori
Aki-Mauri Huhtinen täydentävät ensimmäisen artikkelin ideaa uudenlaisesta
mediamaisemasta ja yhteiskuntien yksilöllistymisestä. Kirjoittajat käsittelevät
sosiaalista mediaa, strategista kommunikaatiota ja johtamista Gilles Deleuzen ja
Feliz Guattarin rihmastoajattelun kautta.
Artikkelissa haastetaan läntisen maailman rationaalisen ajattelun malli, jonka
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mukaisesti median tuottajat ja
kuluttajat olisivat homogeeninen
ihmisjoukko. Kirjoittajat väittävät uskottavasti, että sosiaalinen
media ja valtamedia muodostavat
viestinnän kentällä rinnakkaisen
ja toisiaan täydentävän rihmaston, jossa kuka tahansa ihminen
voi tuottaa oman viestinnällisen
ohjelmansa ja vaikuttaa laajoihin
ihmisryhmiin.
Valtiojohtoisen strategisen
viestinnän kannalta tämä tarkoittaa siis sitä, että pelkkä viestintäsuunnitelma ja sen lineaarinen
toimeenpano eivät pelkästään
voi toimia strategisen viestinnän
mallina – valtionhallinnon toimijoiden olisi oltava aktiivisesti
läsnä myös sosiaalisen median
rihmastossa.
Kokonaisuudessaan kirja
haastaa perinteisen strategisen
viestinnän kehyskertomuksellisuuden. Vaikka valtioneuvoston
kanslian roolina luulisi loogisesti
ajatellen olevan valtionhallinnon toimijoiden viestinnän koordinointi valtionhallinnon tai Suomen kehyskertomuksella,
se ei tunnu onnistuvan, koska viestinnällinen yhteistyö valtioneuvoston kanslian
ja ministeriöiden välillä perustuu vapaaehtoisuuteen.
Ministeriöillämme on vahva oman
toimialansa identiteetti ja strateginen
kulttuurinsa. Onko Suomen kaltaisessa
läntisissä liberaalissa demokratiassa edes
mahdollista sitouttaa valtionhallinnon
toimijoita – puhumattakaan kansalaisyhteiskunnasta – yhteiseen kehyskertomukseen ja sen mukaisiin toimiin, kuten
esimerkiksi Venäjä ei-läntisenä toimijana on onnistunut tekemään? Yhteiseen
kehyskertomukseen ja sen mukaisiin
toimiin pakottaminen nimittäin saattaa
pahimmillaan tukahduttaa kansalaisyhteiskunnan kriittiset äänet, elleivät kehyskertomus ja sen mukaiset toimet ole niin
esimerkillisen houkuttelevia, että koko
valtionhallinto ja kansalaisyhteiskunta
sisäistävät ne vapaaehtoisesti omaa toimintaansa ohjaavaksi arvomaisemaksi.
Torsti Sirén

kirja-arvio

Kirjalöytöjä hyllystäni
Kurt Martti Wallenius
Japani marssii
Gummerus 1938, sivuja 301

O

len saanut K. M. Walle
niuksen kirjan vuonna
1941 isältäni omistuskirjoituksella ”Ollille opiksi ja
ojennukseksi”. Olin tuolloin reservin vänrikki ja oppilaana kahdeksannella luokalla Arkadian
Yhteislyseossa. Olen selvästi
lukenut nidettä monta kertaa, ja
sen kansilehdetkin ovat vuosien
saatossa kadonneet.
Kirjansa alussa Wallenius kysyy:
”Miksi lähdin itään?” Hän toteaa
olleensa ”Turun linnan vanki
numero 2690, syytettynä kapinoimisesta hallituksen vahingoksi ja faskismin hyväksi, Aurajoen
äärellä, jossa aikaisempina
vankeina olivat Eerikki XIV ja
Isontalon Antti.” Kenraalimajuri
Walleniusta epäiltiin sekaantumisesta Suomen tasavallan ensimmäisen presidentin Kaarlo Juho
Ståhlbergin kyyditykseen sekä laittomuuksista hänen toimiessaan Lapuan
liikkeen pääsihteerinä. Kihlakunnanoikeudessa hänelle määrättiin kolmen
vuoden kuritushuonerangaistus ja ero
upseerin virasta. Myöhemmin hovi
oikeus kuitenkin lievensi tuomiota
yhden vuoden ja kymmenen kuukauden
vankeudeksi ja korkein oikeus vapautti
Walleniuksen koko tuomiosta.
Vankilasta vapauduttuaan Walle
nius päätti lähteä Japaniin antaakseen
suomalaisille oikean kuvan tuosta
kaukaisesta maasta. Matka itäiselle
pallonpuoliskolle alkoi syyskuussa
1937. Walleniuksen tavoitteena oli
tehdä Japanissa havaintoja erityisesti Mantšukuosta ja rintamilta sekä
Japanin ”paikasta auringossa” eli sen
asemasta maailman politiikassa sotilaallisena ja taloudellisena suurvaltana.
Lupa matkustaa Siperian kautta evättiin, joten matka oli tehtävä Yhdysvaltojen ja Kanadan kautta.
Matkan alkua länsirannikolta
Japaniin kuvataan kirjassa yksityiskohtaisesti noin 44 sivun verran. Kahden
päivän kokemukset Tokiosta on tiivistetty muun muassa seuraavasti: ”Re-

hellisyys on pohjoismaitten veroinen.
Sotilaallisuus on henkisesti Euroopan
yläpuolella sankarien uskonnollisen
palvonnan kautta.” Wallenius on kirjoittanut kuvauksen myös Tokion ja
Jokohaman kaupunkeja 1. kesäkuuta
1928 tuhonneista tulipaloista.
Walleniuksen mukaan uskontojen, šintolaisuuden, katolilaisuuden,
buddhalaisuuden ja kristinuskon,
merkitys kansanluonteen kivijalkana
oli suuri. Buddhalaisessa luostarissa
kenraali kokeili munkin elämää. Japanilaista puutarhaa kuvatessaan kirjoittaja totesi ”japanilaisten arvostavan,
ymmärtävän, rakastavan ja palvovan
luontoa syvästi”. Yksityiskohtainen
teeseremonia ja kukkasommittelu on
kuvailtu pikkutarkasti.
Teattereissa Wallenius kävi harvoin, mutta diplomaattiystävän hankittua liput hän meni esitykseen ja totesi
sen vaikuttavuuden olleen tehossaan
suorastaan jäykistävä. Nukketeatterikin
tuli hänelle tutuksi.
Samuraihengestä Wallenius kirjoitti yli kaksikymmentä sivua todeten sen peruspiirteiksi muun muassa
rajattoman uhrimielen, oman minän
kuolettamisen sekä järkähtämättömän yhteenkuuluvaisuuden tunteen.
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Mantšurian, Pohjois-Kiinan,
Mongolian ja suur-Kiinan selkkausten aikana samuraiden
tehtävänä oli Japanin suuruuden rakentaminen. Uuteen kukoistukseensa samuraihenki oli
noussut vuodesta 1931 alkaen.
Shanghain kaupungissa oli
Walleniuksen mukaan asukkaita
enemmän kuin koko Suomessa.
Siellä oli käynnissä sota, jossa
ei armoa pyydetty eikä annettu.
Shanghain rintaman tilanteeseen
tutustumassa oli kymmenen valtion sotilasasiantuntijoita.
Japanilaiselta rintamalta Walleniuksen matka jatkui pohjoisrintamalle ja Pekingiin. Kiinan
diktaattori Tšiang Kai-šek oli
kutsunut armeijan järjestäjäksi
punaisen marsalkka Blycherin.
Myös Japanin hallinnassa olleesta Mantšukuosta on kirjassa
mielenkiintoinen kuvaus.
Japani aloitti vihollisuudet
Neuvostoliittoa vastaan ja antoi
virallisen sodanjulistuksen vasta sen
jälkeen. Vastuun Mantšukuon sodasta
otti Japanin toinen suurmies, kenraali
Araki.
Wallenius ihasteli Japanin teollisuus- ja muuta tuotantoa. Kirjansa
lopussa kenraali päätyi siihen johtopäätökseen, että Japanin menestyksen
salaisuus oli kansanluonteessa. Sen ansiosta Japanista oli seitsemässäkymmenessä vuodessa kehittynyt sotilaallinen
ja taloudellinen suurvalta. Manilassa
Wallenius pohti, saavuttaisiko Filippiinit itsenäisyyden vuonna 1946 ja oliko
Singapore Englannin nyrkki?
Kurt Martti Walleniuksen kirja on
mielenkiintoinen, mutta uuvuttavien
yksityiskohtaisten kuvausten takia se
on myös raskasta luettavaa. Teoksessa
on runsaasti kuvitusta. Kuten tiedämme, teos ei ole ainoa Walleniuksen
kirjoittama kirja. Jo ennen jääkäri
aikaa suoritetut filosofian kandidaatin
ja maisterin tutkinnot antoivat hyvät
edellytykset sille, että elämänsä aikana
Wallenius kirjoitti kymmenen kirjaa ja
runsaasti muuta kirjallista tuotantoa.

Olli Vuorio
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ajankohtaista

Korutonta kertomaa

K

adettioppilaskunta julkaisi talvisodan jälkeen vuonna 1940
teoksen Korutonta kertomaa.
Kirjaa varten kerättiin 24.Kadettikurssin kadeteilta kaksisataa kertomusta
talvisodasta, joista julkaistiin satayksi
muistelmaa. Vuonna 1943 Kadettioppilaskunta julkaisi Korutonta kertomaa II
osan, johon oli koottu 26. Kadettikurssin sotamuistelmia jatkosodan vuosilta
1941–1942.
Maasotakoulun johtaja, eversti I.
Salmio totesi Korutonta kertomaa II
-kirjan esipuheessa, että Kadettioppilaskunta toivoo, että sen vaatimattomista
kertomuksista Suomen nuoriso ja tulevat
kadettipolvet saisivat jotakin omakseen,
saisivat itselleen velvoittavan perinnön
hengestä, joka oli Suomen armeijan selkäranka, sai sen kestämään epätasaisissakin yhteenotoissa ja vei sen voitosta
voittoon.
Kadettikunta on digitoinut sotakertomukset ja ne ovat luettavissa Kadettikunnan verkkosivulla www.kadettikunta.fi
kohdassa julkaisut ja Veteraanien perintö
-oppimisympäristön verkkosivulla www.
veteraanienperinto.fi. kohdassa maanpuolustus, kertomuksia.

S

Sotavahinkosäätiölle uusi puheenjohtaja

otavahinkosäätiön puheenjohtajaksi on valittu vakuutusneuvos
Harri Kainulainen (67) edesmenneen pitkäaikaisen puheenjohtajan, vakuutusneuvos Peter Küttnerin jälkeen.
Kainulainen on säätiön kuusikymmenvuotisen historian neljäs puheenjohtaja.
Harri Kainulainen on työskennellyt järjestö-, pankki-, kulttuuri- sekä
vakuutusalalla ja jäi eläkkeelle vuonna
2007 Lähivakuutusryhmän toimitusjohtajan tehtävästä. Hän on ollut useissa
johtavissa luottamustehtävissä muun
muassa SPR:ssä, vapaaehtoisessa
maanpuolustuksessa, pelastusalalla,
monissa säätiöissä sekä urheilujärjestöissä. Hän on Suomen Golfliiton liittovaltuuston sekä Joroisten Kartanogolfin
puheenjohtaja. Hänen harrastuksiaan
ovat metsästys, mökkeily Juvalla, liikunta, musiikki ja avovedessä uinti
ympäri vuoden. Sotilasarvoltaan Kainulainen on majuri (res).
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Suomessa toimi sotavuosina
1939–1945 sotavahinkolain perusteella
vakuutusyhtiöiden perustamat Sotavahinkoyhdistys ja Irtaimiston sotavahinkoyhdistys, jotka korvasivat sotien
aikana kiinteistöille ja irtaimistolle
aiheutuneet vahingot. Kun viimeiset
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sotavahinkokorvaukset oli maksettu,
sotavahinkoyhdistykset lopettivat toimintansa, ja vuonna 1954 perustettiin
Sotavahinkoyhdistyksen säätiö, jolle
lahjoitettiin korvaustoiminnasta jäljelle jääneet varat. Vuonna 2003 säätiön
nimi muuttui Sotavahinkosäätiöksi.
Säätiön lahjoitusvarat ovat 60
vuoden aikana yli kymmenkertaistuneet ollen nykyisin noin 22 miljoonaa euroa, vaikka samaan aikaan on
jaettu apurahoja ja avustuksia yli 10
miljoonan euron arvosta. Jakovaroista
puolet on annettu tutkimus-, opetus- ja
julkaisutoimintaan, kolmannes veteraaniavustuksiin ja loppuosa maanpuolustukselliseen toimintaan, saajina muun
muassa Reserviupseeriliitto ry, Reserviläisliitto ry, Maanpuolustuskiltojen
liitto ry ja Kadettikunta ry.

ajankohtaista

Mainosta Kylkiraudan verkkolehdessä

KUNNIAMERKIT KUNTOON
• Uudet nauhat ja merkkien asettelu oikeaan
järjestykseen, ompelu
• Pienoiskunniamerkkien,
solkien ja kunniamerkkinappien myynti
Puh. (09) 4785 0209 ja 4785 0207 Fax (09) 4785 0100

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO
RATAMESTARINKATU 9 C, 00520 HELSINKI
VAIHDE (09) 478 500, S-posti: keskus.tsto@sotainvalidit.fi
www.sotainvalidit.fi

www.forcit.fi

Mannerheimmuseo
Suomen marsalkka G. Mannerheim koti
vuosina 1924–51. Opastetut kierrokset.
Avoinna pe, la ja su klo 11–16
sekä sopimuksen mukaan.
Osoite: Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki
Puh. 09-635 443, www.mannerheim-museo.fi

www.cobham.com/mastsystems

ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. Reliefinomaisesti toteutettu
merkki on 60 mm korkea, 45 mm leveä
ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm.
Tunnus kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan
tapin avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
42 euroa + postimaksu 5 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin

myyjäyrityksessä Helsingissä 15 euroa.
Merkin kiinnityksessä voi olla yritysja paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin 09 448 346, fax 09 449 841
ja sähköposti info(at)hautaustoimistoautio.fi. Tunnuksia myydään vain
kadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa ostooikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

H

elsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut
Kadettikunnan jäsenmerkin
(upseerin tutkinnon merkki) niiden
merkkien joukkoon, joita on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien
toimituksesta. Merkki on saatavissa
muiden lehtien käyttöön Kadettikunnan toimistosta.

antaa Kadettikunta ry:n jäsenille ilmaista

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa.
Puhelin 02 251 1004 (Kaisa Mähkä)
www.asianajotoimistolindell.fi
sähköposti aatsto@lindell.inet.fi

Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin
Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen.

		

Testamenttilahjoitus

Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.
Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa testamenttilahjoituksen laatimisessa.
Kylkirauta 1/2015
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”Lügenpresse”

aksassa on jo neljännesvuosisadan ajan
ollut tapana, että toimikunta Frankfurt
am Mainin yliopistossa nimeää vuosittain edellisen vuoden niin sanotun epäsanan
(Unwort). Kysymyksessä on yleiseen kielenkäyttöön ujuttautunut muotisana, jonka
viljelyä pidetään sopimattomana. Vuoden
2014 epäsanaksi nousi Lügenpresse. Sanalle
on hankalaa löytää saksalaista termiä vastaavaa iskevää suomennosta, koska käsite
”valelehdistö” voi viedä ajatukset väärään
suuntaan. Tyydyn siis kömpelöön sanapariin
”valahteleva lehdistö”.
On selvää, että saksalainen media ei pitänyt Lügenpresse-käsitteestä. Sana ei olisi
levinnyt niin räjähdysmäisesti, ellei vallalla olisi yleistä
epäluuloa sitä kohtaan, miten valtalehdistö informoi lukijoitaan. Nimittäin valtalehdistöä Lügenpresse-käsitteellä
nimenomaan tarkoitetaan, siis niitä arvovaltaisiksi ja vakavasti otettaviksi kutsuttuja lehtiä, joita meilläkin siteerataan
ja joihin ulkomaankirjeenvaihtajamme nähtävästi mieluiten
tukeutuvat.
Itseään riippumattomaksi kutsuvan Frankfurtin yliopiston
toimikunnan perusteluiden totuudellisuudessa oli valitettavasti niissäkin toivomisen varaa. Saksassa käytetty tehokas
poliittinen lyömäase on syyttäminen natsismista, ja siihen
toimikuntakin turvautui väittäessään, että Lügenpresse-sana
oli perua tohtori Goebbelsin sanavarastosta. Totta on, että
käsite oli tuttu myös natseille, mutta todellisuudessa se on
vanhempaa perua. Sitä käytettiin jo 1800-luvulla, ja ensimmäisen maailmansodan aikana se kuului vasemmiston mielisanoihin konservatiivista lehdistöä tarkoitettaessa.
Toimikunnan ”vale” ei vaikuta järin suurelta, mutta juuri
tällaisesta ”valehtelusta” Lügenpresseä epäillään. Harvoinhan
media valehtelee suoraan ja suunnitelmallisesti. Sellaisesta
menettää kiinni joutuessaan uskottavuutensa, ja puolitotuus
on muutenkin tehokkaampi väline kuin sataprosenttinen vale.
Siitä huolimatta puhdasta valehteluakin esiintyy. Mitä
muuta voi sanoa israelilaisen sanomalehden julkaisemasta valokuvasta, joka esitti maailman ”eliittiä” marssimassa Charlie
Hebdo -kulkueen etunenässä Pariisissa. Kuvaa oli sensuroitu
voimakkaalla kädellä häivyttämällä siitä pois kaikki naishahmot Saksan Angela Merkel mukaan luettuna. Nykyisillä
tietokoneilla tällainen sujuu paljon helpommin kuin Stalinin
ajan saksilla ja liimalla.
Täyttä totuutta tosin eivät kertoneet tavallisemmatkaan
kuvat ja filmiotokset, joita myös meidän mediamme julkaisi.
Niistähän sai käsityksen, että maailmamme suuret johtajat
marssivat jättimäisen mielenosoittajajoukon kärjessä. Eivät
marssineet. Heillä oli oma turvamiesten ja valokuvaajien ympäröimä osastonsa, joka muista eristettynä poistui valokuvien
ottamisen jälkeen. Taitavaa manipulointia ei mediatoimituksissamme varmaankaan edes huomattu, mutta pakostahan
alan ammattilaiset ovat sen myöhemmin havainneet. Korjauksia en ole silti ainakaan toistaiseksi nähnyt.
Joitakin soraääniä on vähitellen kuitenkin erottunut sen
yhteisen itkuvirren seasta, johon media puhkesi Pariisin hir67

mutöiden jälkeen. Murhia sinänsä ei tervejärkinen ihminen voi hyväksyä, mutta jonkin
verran on pyhimyksenkehä Charlie Hebdon
päältä silti rakoillut.
Charlie Hebdon nimenomaisena tarkoituksena on nimittäin ollut toisella tavalla
ajattelevien mielen pahoittaminen ja loukkaaminen. Lehden anarkistis-marxilaisille toimittajille varsinkin uskonnot ovat olleet pahasta,
joten niiden edustamia arvoja on täytynyt solvata niin ilkeästi kuin ihmismieli keksii. Tästä
puolesta ei meidänkään valtamediamme ole
avoimesti kirjoittanut. Esimerkiksi törkeä pilakuva siitä, kun Maria synnyttää Jeesuksen,
saisi monen suomalaisenkin tyrmistymään
ja jonkun jopa hamuamaan kättä pitempää. Sananvapaus on
arvoista tärkeimpiä, mutta toisten ehdoin tahdoin tapahtuva
riman alittava halventaminen on pahimmalle koulukiusaamiselle sukua oleva teko. Kasvupohjaa terrorismille sellaisella
vain luodaan.
On Charlie Hebdon toimituksella ollut ihanteitakin. Niihin
kuuluvat muun muassa Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa riekkuneet Pussy Riot -punktytöt. En ole mediassamme havainnut tästä ihannoinnista mainittavan mitään.
Mutta ei Pussy Riotista muutenkaan ole kerrottu kuin valikoiden. Tyttöjä on ihasteltu, mutta tavallisen kansalaisen silmissä heidän arvonsa Putinin varteenotettavina arvostelijoina
voisi laskea, jos hän tietäisi kaiken. Sen sijaan pornografiasta
kiinnostunut voisi innostua katselemaan netistä tyttöjen ”performanssia”, joka kuvaa neitokaisten yhteispanoa takaapäin.
Kyllä kai ammattitaitoinen toimittaja tämän tietää, vaikka ei
tarkoituksenmukaisuussyistä siitä mitään kirjoitakaan.
Samantapaisista syistä toimittaja muutenkin valikoi sen,
mitä hän pistää tekstiinsä. Jos jonkun rötöksen tekijää ei
erikseen mainita ”vaaleaihoiseksi”, skeptisessä lukijassa
herää helposti epäilys, että kysymyksessä olisi ollut tumma
maahanmuuttaja. Luottamukseni Helsingin Sanomia kohtaan
ei ainakaan lisääntynyt, kun tiedot Oulun kirvesmurhaajasta
jäivät kovin pintapuolisiksi. Hufvudstadsbladetin lukijalle
selvisi sentään, että tekijä oli mielenterveyshäiriöinen somali.
Ukrainan, Syyrian ja muista kriiseistä on lähes mahdotonta saada mediastamme muuta kuvaa kuin mitä toisen
osapuolen asiaa ajava angloamerikkalainen tiedonvälitys
tarjoaa. Eipä silti, kyllä Lügenpresse toimii vastapuolellakin. Niinpä en suostu kirveelläkään uskomaan, että Ukrainan juutalaissyntyiset presidentti Porošenko ja pääministeri
Jatsenjuk olisivat fasisteja tai natseja, kuten Venäjän media
antaa ymmärtää.
Ei paljon lohduta, että joidenkin kymmenien vuosien
kuluttua varmaan näistäkin asioista tiedetään, mitä todella
tapahtui. Ajassa elävälle sen tiedon hankkiminen ei tahdo
onnistua, eikä Lügenpressellä ole sen antamiseen halua eikä
kykyä.

Sampo Ahto

Kylkirauta 1/2015

IN MEMORIAM
Valo
Jorma Johannes
Kenraaliluutnantti
s. 7.12.1929
k. 26.11.2014
Kad.nro 3332
37. Kurssi

Ryynänen
Erkki Ilmari
Majuri
s. 6.7.1944
k. 30.11.2014
Kad.nro 5215
52. Kurssi

Vehkomäki
Leo Antero
Majuri
s. 22.8.1942
k. 15.1.2015
Kad.nro 5098
51. Kurssi

Sarparanta
Mikko Jaakko
Majuri
s. 9.11.1920
k. 6.12.2014
Kad.nro 2606
26. Kurssi

Toivio
Harry Evert
Majuri
s. 2.6.1918
k. 16.12.2014
Kad.nro 2172
25. Kurssi

Lehtiniemi
Pekka Juhani
Kapteeni
s. 8.9.1943
k. 31.1.2015
Kad.nro 5318
53. Kurssi

Pohjolainen
Jorma Allan Antero
Majuri
s. 25.11.1916
k. 2.12.2014
Kad.nro 2115
25. Kurssi

Siiki
Kari Juhani
Kenraalimajuri
s. 16.12.1949
k. 27.12.2014
Kad.nro 5707
57. Kurssi

Ikonen
Väinö Ossian
Kapteeni
s. 23.11.1922
k. 2.2.2015
Kad.nro 2227
26. Kurssi

Kaukoranta
Timo Veli Juhani
Kommodori
s. 11.4.1953
k. 28.11.2014
Kad.nro 6165
62. Kurssi

Vuorela
Keijo Jeri Ilmari
Majuri
s. 26.9.1930
k. 27.12.2014
Kad.nro 598me
27. Merikadettikurssi

Kinnunen
Jouko Veli Juhani
Majuri
s. 30.3.1956
k. 9.2.2015
Kad.nro 6533
65. Kurssi

Lehtonen
Pentti Uolevi
Majuri
s. 13.1.1944
k. 24.10.2014
Kad.nro 5320
53. Kurssi

Pentti
Kaarle Henrik
Everstiluutnantti
s. 14.6.1918
k. 29.12.2014
Kad.nro 1907
24. Kurssi

Kuismanen
Kauko Kalevi
Eversti
s. 10.9.1921
k. 11.2.2015
Kad.nro 2786
27. Kurssi

Rinta-Opas
Alpo Juhani
Majuri
s. 11.2.1940
k. 25.10.2014
Kad.nro 4371
48. Kurssi

Punnonen
Otto Ensio
Everstiluutnantti
s. 10.10.1940
k. 4.1.2015
Kad.nro 4220
47. Kurssi

Ahonen
Pekka Sakari
Majuri
s. 31.3.1941
k. 24.2.2015
Kad.nro 4867
51. Kurssi

Sotahistoriaa ja kulttuuria
Pohjois-Saksa 23.6.–1.7.

Kaukoidän risteily

Hongkongista
Singaporeen 30.10.–11.11.

Sampo Ahto

Karjalankannas 8.6.–10.6., 10.7.–12.7.

Hongkong – Taipei – Manila – Boracay –
Puerto Princesa – Kota Kinabalu – Brunei
– Singapore.
Asiantuntijaoppaina evl Ilmari Hakala
ja Marja-Leena Tiensuu.

3190 € /hlö, ikkunahytti
3390 € /hlö, parvekkeellinen hytti

Ihantala, Portinhoikka, Muolaa, Äyräpää, Kiviniemi,
Siiranmäki, Kuuterselkä, Raivola, Kronstadt, Terijoki,
Summa, Viipuri. Asiantuntijaopas professori Martti Turtola.

489 €
Anssi Saarikoski

Viipuri 9.–10.5., 24.–25.7., 29.–30.8.

Tali-Ihantalan suurtaistelu, Portinhoikka,
Aallon kirjasto, Viipurin linna, majoitus htl Victoria.
Asiantuntijaopas ev Tapio Niitynperä.

315 €

Puola ja itäinen
Saksa 20.–27.4.

Ilmari Hakala

Šiauliai, Varsova, Krakova, Leipzig.
Matka on täynnä tarinantäyteisiä
kulttuurikohteita: Liettuan Šiauliain
Ristimäki, Varsovan juutalaisten ghetto,
vanha ja kaunis Krakova, mykistävä
Auschwitz ja iloisempien tunnelmien
Leipzig. Asiantuntijaoppaat
evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

Tuntemattoman sotilaan jäljillä
11.–14.6. ja 2.–5.7.

Sortavala, Läskelä, Kollaa, Suojärvi, Petroskoi. Syväri,
Aunus, Tuulos, Salmi. Kuka on kukin Tuntemattomassa
sotilaassa? Mikä sotaromaanissa on totta, mikä tarua?
Väinö Linnan kirjailijakuva?
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja Leena Hakala.

695 €
Leena Hakala

Laatokan kierros 25.–28.6., 24.–27.8.

Sortavala, Nietjärvi, Pitkäranta, Lemetin motti, Murheen
risti, Salmi, Vitele, Tuulosjoki, Nurmoilan karjalaiskylä,
Aunus, Syväri, Terijoki, Raivola, Summa, Viipuri.
Asiatuntijaopas professori Martti Turtola.

1098 €

586 €

Kulttuuria ja sotahistoriaa Ranskassa

Normandian maihinnousu

Martti Turtola

29.9.–3.10.

Pariisi, Calais, Caen, Saint –Lô.
Asiantuntijaopas evl Ilmari Hakala.

1356 €

Tapio Niitynperä

Heikki Wala

Bosnia – Herzegovina 3.–8.6., 30.9.–5.10.
Dobojn kaupunki ja suomalaisten rauhanturvaajien
leiri Camp Jussi, Grapska Gornjan ja Besicin
”suomalaiskylät” ja Suomen avustuskohde Krtovan
kylässä, Banovici Itä-Bosnia ja Srebrenica, Sarajevo,
historiallinen Pecsin kaupunki.
Asiantuntijaopas majuri Heikki Wala.

Kalervo Sipi

Mannerheimin jäljillä

1286 €

Viipuri läheltä ja kaukaa 27.–29.7.

9.–17.10.

Peking, Taivaallisen rauhan aukio ja Kielletty kaupunki,
Kashgar, Abak Hojan hautamuseo ja Id Kah moskeija,
Urumqi, Dunhuangi Gobin autiomaan keidaskaupunki,
hiekkadyynit Mingsha Hills ja Kuunsirpin lähde, Xian,
terrakotta-armeija ja Villihanhipagoda. Mannerheim
asiantuntija kenraalimajuri evp Kalervo Sipi.
Kiinan asiantuntijaopas Marja-Leena Tiensuu.

Historiallinen Pietari ja
Muistojen Karjala 17.–20.9.
695 €

595 €

Kiinan Silkkitiellä

Valkeasaari – Repino – Terijoki, Pohjois-Inkeri: Toksova –
Kaukola – Hatsina, Länsi-Inkeri: Kolppana – Kupanitsa –
Skuoritysa – Kaprio – Narva-Joesuu, Kuremäen Pühtitsan
luostari, Tallinna.
Asiantuntijaoppaat Ilmari ja Leena Hakala.

Pietari, Pushkin, Katariinan Palatsi, Eremitaasi,
Terijoki, Kronstadt, Viipurin linna sekä Monrepos´n
puisto. Asiantuntijaopas evl Ilmari Hakala.

3.–6.9.

Lottien toiminta Karjalankannaksella ja ”Sota-ajan
laulut”, Antrea, Räisälä, Käkisalmi, Äyräpää, Muolaa,
Rautu, Siiranmäki, Terijoki, Raivola, Johannes, Viipuri.
Asiantuntijaoppaat evl Ilmari Hakala ja
Leena Hakala.

Inkerinmaa 7.–10.5.

638 €

Lotat rintamajoukoissa

3098 €

Travemünde, jääkäreiden jäljillä Hohenlockstedtissa,
Aumühle, Schwerin, Stralsund, Rügenin saari,
Jasmund, Rostock, Travemünde.
Asiantuntijaopas ev Sampo Ahto.
alk. 1598 €

Marja-Leena
Tiensuu

Viipuri – Saimaan kanava – Lappeenranta
Viipurissa tutustutaan Alvar Aallon kirjastoon, Uno
Ullbergin taidemuseoon, Monrepos´n puistoon, Viipurin
linnaan unohtamatta Viipurin toria ja kauppahallia.
Paluumatka leppoisasti laivalla Saimaan kanavaa pitkin
Lappeenrantaan. Asiantuntijaopas Eeva Tammi.

595 €

Jääkäreiden jäljillä Kuurinmaalla 2.–5.7.
Tallinna, Riika, Jurmala, Klapkalnciems, Liepaja,
Sigulda, Turaidan linna, Pärnu, Tallinna.
Asiantuntijaopas evl Juha Myyryläinen.

Juha Myyryläinen

645 €

UUTUUKSIA

Elämyksellinen Myanmar
Kirsikankukkien Japani
Los Angeles – Havaiji

Tilaa uusi
esitteemme!

Sydämen asialla
Koe vehreä Yorkshire

Matkoja 24 h verkkokaupasta lomalinja.fi

Kroatia

Adrianmeren helmi

TRANS SIPERIA
Junalla Kiinaan
KEVÄINEN
BERLIINI
MADRID
LISSABON
BUDAPEST
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KARIBIAN LUMOUS
KAUNIISEEN KARJALAAN
Laatokan ja Äänisen risteily

ETELÄ-AFRIKAN AARTEET

- Rovos Rail

MUMMUN MATKASSA

maailmalle

Monipuolinen KIINA

IDYLLINEN

Toscana

Suomalainen perheyritys – asiantuntijan matkassa laadukkaasti jo 38 vuotta
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