Rohkeasti erilainen

RASKONE
YHTIÖT

Luomme hyötyjä asiakkaillemme
kattavat palvelut
• huoltoleasing
• hallinnointi

Henkilöautot
Pakettiautot
Kuorma-autot
Työkoneet
Trukit
Perävaunut

Kysy lisää Easy leasingratkaisusta
Menestymisen avainsanoja on tehokkuus. Kaluston omistaminen ei ole tärkeintä, vaan että sillä toteutetaan omaa liiketoimintaa. Kaluston tulee kuitenkin toimia kaikissa tilanteissa
tehokkaasti ja varmasti.
EasyKm toimittaa tarpeisiisi sopivat ajoneuvot. Valitse haluamasi automerkki ja -malli, joko perusmallina tai vaikkapa
oman koritehtaamme varustelemana. Valinnassasi apuna on
aina osaava henkilökuntamme.

Yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Kysy lisää Easy leasingratkaisuista
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pääkirjoitus

EVVK-sukupolvi ja seteliselkärankaiset
lemme tottuneet lukemaan tutkimustuloksia, joiden mukaan suomalainen maanpuolustustahto on
huippukorkea. Tämä on maanpuolustuksen kannalta tärkeä tieto, sillä ilman oman
maan kansalaisten halua maata ei voida
puolustaa. Itsestäänselvyys korkea maanpuolustustahto ei kuitenkaan ole koskaan
ollut. Yksi talvisodan ihmeen osatekijä
oli, että kahtia jakautunut kansa löysi yhteisen sävelen tosipaikan tullen. Kylmän
sodan aikana taas ”suureen ja mahtavaan”
uskovat nakersivat maanpuolustustahtoa;
tässä taistelussa nakertajia vastaan ja
maanpuolustustahdon puolesta Kadettikunnallakin oli tärkeä roolinsa.
Mutta entä nyt? Kylmä sota on voitettu ja maanpuolustustahto mitataan vuosi
toisensa jälkeen huippuhyväksi. Voisi luulla, että maanpuolustustahdosta ei tarvitse enää olla huolissaan. Uusia
ja vähän vanhojakin uhkia on silti ilmaantunut. Pahinta
tässä on, että maanpuolustustahtoa puolustavat ovat joutuneet ehkä huomaamattaankin kolmen rintaman taisteluun:
yhdeltä puolen maanpuolustustahtoa nakertaa hiljaa mutta
varmasti ”EVVK1-sukupolvi”, toiselta puolen kantaansa
hieman älyllisemmin puolustavat ”seteliselkärankaiset”
ja kolmannelta ”tuo vanha vainooja” eli idealistiset pasi¿VWLW
Varusmiespalveluksen suorittamisprosentti on jo vuosia
ollut laskussa. Syitä tälle ilmiölle on monenlaisia, mutta yksi
ja ehkä suurin näistä on varmasti yhteiskunnan yhteisöllisyyden mureneminen ja minäkeskeisyyden lisääntyminen.
Yhä useampi nuori ei ole kiinnostunut siitä, mitä hän voi
tehdä maansa hyväksi vaan ainoastaan siitä mitä maa voi
tehdä hänen hyväkseen. Tässä suhteessa nuoriso alkaa olla
kahtiajakautunutta; toista puolta kiinnostavat yhteiskunnan
perinteet ja yhteisön eteenpäin vieminen, kun toinen puoli
- EVVK-sukupolvi - on syrjäytymässä omanapakeskeisiin
todellisuuksiinsa. Tähän ryhmään kuuluvalle asevelvollisuus
on uhraus, jota ei haluta eikä ehkä pystytäkään tekemään,
vaan siitä kiemurrellaan erilaisin syin irti.
Seteliselkärankaiset taas on nimitys, jota edesmennyt
SMP:n perustaja Veikko Vennamo aikanaan käytti puolueestaan hänen näkökulmastaan rahan perään loikanneista
kansanedustajista. Itse käytän tätä nimitystä henkilöistä,
joiden mielestä maanpuolustus sinänsä on hyväksyttävää,
mutta jonkun toisen pitäisi se hoitaa. Seteliselkärankaiselle riittää, kun maksaa veronsa; tämän jälkeen jonkun
muun, ammattiarmeijan, vapaaehtoisen asevelvollisuuden
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tai vaikkapa Naton tulisi vastata ikävistä
käytännön yksityiskohdista. Sama ilmiö
on näkyvissä laajemminkin yhteiskunnassa vaikkapa urheiluseuratoiminnassa.
Kun ennen asioita hoidettiin talkootyönä, yhä useammin samat asiat joudutaan
nykyisin käytännön pakosta hoitamaan
palkatuilla ammattilaisilla - jos siihen on
varaa. Seteliselkärankaisten maailmankuvasta puuttuvat sellaiset sanat kuin yhteisöllisyys, talkootyö tai yhteisvastuu.
Seteliselkärankaisen logiikalla kadulla
sairauskohtaukseen tuupertuneen ensiapu ja avun hälyttäminen kuuluu yhteiskunnalle, hän itsehän on tämän vuoksi
veronsa maksanut. Seteliselkärankainen
kokee itsensä maanpuolustustahtoiseksi,
mutta hänelle riittää sen merkiksi raha ja
verojen maksaminen, ei itsensä vaivaaminen.
Kolmannen rintaman maanpuolustustahtoa vastaan muoGRVWDDSDVL¿VPLMRNDRQHKNlHQLWHQWRLPLQXWMXONLVXXGHVVD
maanpuolustusväen opponenttina. Näiden hyvää maailmaa
tavoittelevien idealistien ja kylmää realismia edustavien
maanpuolustusihmisten välinen vuoropuhelu ei ole oikeastaan koskaan edennyt yhtään mihinkään, siksi erilaisia maaLOPDQNDWVRPXVWHQYlOLVHWSHUXVDLQHNVHWRYDW3DVL¿VWLWRYDW
osittain kahden edellisen ryhmän myötä kuitenkin saaneet
uuttaa tuulta purjeisiinsa, sillä yhteinen vihollinen yhdistää
enemmän kuin erilaiset maailmankuvat erottavat.
Taistelu maanpuolustuksesta ja ihmisten sieluista
on kiihtymässä. Tulevaisuudessa on vääjäämättä edessä
vielä yhteiskunnallinen keskustelu asevelvollisuudesta ja
maanpuolustuksen perusteista ylipäänsä. Mielestäni tässä
keskustelussa on tarpeen huomioida, että perinteistä maanpuolustustahtoa nakerretaan useista suunnista ja erilaisilla
DUJXPHQWHLOODYXRURSXKHOXQRVDDPLQHQSDVL¿VWLHQNDQVVD
ei enää riitä. Pärjätäksemme tässä keskustelussa tulisi erilaisia näkökulmia oppia hallitsemaan ja niihin vastaamaan
nykyistä paremmin. Tässä työssä on uskoakseni myös Kadettikunnalla vielä työnsarkaa edessään.

Marko Laaksonen
marko.laaksonen@mil.ﬁ

1) EVVK tarkoittaa nuorison suosimalla lyhennekielellä ”Ei voisi vähempää kiinnostaa”.
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näkymiä

Upseerikasvatuksen merkkipaalu
lkanut vuosi tullee olemaan
meille suomalaisille haasteita
täynnä. Eräiden asiantuntijoiden
mielestä jopa pohjattomalta näyttävä
taantuma seurauksineen tulee värittämään
elämäämme. Lohdullisiakin lausuntoja
sentään kuullaan. Ongelmat tuntuvat helpommin voitettavilta, jos valoa pilkottaa tunnelin päässä. Aika näyttää kuinka
hyvin edellisen laman seurauksena kuntoon trimmattu elinkeinoelämämme sekä
sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien
kanssa kamppailevat kunnat selviävät
valtion tuen avittamina. Me puolustusvoimien palveluksessa olevat tietenkin
toivomme, että tällä kertaa ei jouduttaisi
puuttumaan maanpuolustuksen perusasioihin, esimerkiksi kertausharjoituksiin ja
muuhun koulutukseen. Edelliset säästöt tuntuvat koulutustasossamme vielä pitkään.
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Hallituksen selonteko turvallisuus- ja puolustuspolitiikastamme annettiin vuoden alussa eduskunnan käsiteltäväksi. Tätä luettaessa eduskuntakäsittely on mahdollisesti
jo pitkällä. Voisin kuvitella, että hyvin perusteltu näkemys
puolustusmäärärahojen korotuksista vuodesta 2011 lähtien
synnyttänee eduskuntakäsittelyn yhteydessä kovaakin arvostelua edellä mainittujen talouselämän ongelmien takia.
Keskustelua seurattaessa ja kantaakin otettaessa olisi hyvä
muistaa, että puolustuskyvyn ylläpitäminen on pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta vaativaa työtä. Tämän työn
hedelmät on kuitenkin romutettavissa pienilläkin päätöksillä,
ja nopeasti. Niin ohut on puolustuksemme siivu.
Kadettikunnalle alkanut vuosi tuo tullessaan positiivisia
haasteita ja muutoksiakin. Muutoksista mainitessani tarkoitan uuden pääsihteerimme, eversti Juha Tammikiven ja
uuden toimistonhoitajamme, rouva Sabina Krogarsin astumista riviin. Tervetuloa molemmat ja paljon onnea tärkei-

siin tehtäviinne. Eversti Pekka Rapilalle,
joka siirtyi Kadettikunnan reserviin ja
pitkäaikaiselle toimistonhoitajallemme
Marjukka Lehtiselle toivotan onnea ja terveyttä reservissä ja eläkkeellä - lämpimien
kiitosten kera.
Positiivisia haasteita, siis työtä ja luulisin myös onnistumisia, tuovat tullessaan
vuoden aikana ”normaalit” toimet, joista
haluaisin mainita kevään turvallisuuspolitiikan seminaarin ja syksyn johtamista
käsittelevän seminaarin. Ne toteutetaan
tuttuun tapaan yhteistyössä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Reserviupseeriliiton
kanssa. Kyseiset seminaarithan ovat jo
perinteisiä, aiheiden muuttuessa ajan
myötä.
Ainutkertaista tulee olemaan elokuun alussa toimeenpantava kaaderiviikonloppu Haminassa. Viikonlopun päätarkoitus on nostaa ansaitsemaansa arvoon Suomen Keisarillisen
Kadettikoulun, tutummin Haminan Kadettikoulun perinteet.
Viikonloppu toteutetaan yhteistoiminnassa Haminan kaupungin, Reserviupseerikoulun, Kadettikoulun ja Kadettikunnan
kesken. Lehtemme ja kotisivumme antautuvat tästä tarkempaa informaatiota, mutta jo tässä yhteydessä toivotan mahdollisimman monen kadettikurssin mukaan Haminaan.
Tätä kirjoittaessani myös täällä etelässä eletään talvea,
puhtaan lumen ja hiihtokelien aikaa. Toivotan kaikille lukijoille hyvää alkanutta vuotta ja luistavia kelejä!

Puheenjohtaja
Prikaatikenraali

J-P Liikola

haastattelu

Georgian sota opetti
Ulkoministeri Alexander Stubbin haastattelu
Haastattelu: Marko Laaksonen & Arto Kotro
Kuvat: Juhani Kandell
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aastattelu tapahtui ulkoministeriössä Merikasarmin perinteikkäissä tiloissa. Kuten oli
odotettavissakin, oli tilaisuus hyvin
epämuodollinen. Tunnetusti sanavalmiin ja asioihin syvällisesti perehtyneen
ulkoministerin kannanotot kysymyksissä esitettyihin asioihin tulivat kuin
”pistoolin suusta”, eikä huumorikaan
puuttunut värikkäästä keskustelusta.

Ulko- ja
puolustuspolitiikka
yhteistyössä
Miten näette puolustuspolitiikan ja
ulkopolitiikan välisen suhteen kehittyneen kylmän sodan jälkeisessä Suomessa?
Ne ovat tiiviissä yhteistyössä, tavallaan symbioosissa. Ne ovat nivoutuneet
toisiinsa ja niitä on joiltakin osin vaikea
erottaa toisistaan. Tietenkin ulkoministeri hoitaa ulkopolitiikkaa ja puolustusministeri puolustuspolitiikkaa, johon
liittyy omana kokonaisuutenaan myös
puolustussuunnittelu. Nykyisin ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka kulkevat tasatahtia. Toisin oli kylmän sodan
aikana, jolloin ulkopolitiikka kulki puolustuspolitiikan edellä. Erikoista on se,
että kun nykyisin käydään ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua, tuntuu
ainoana aiheena olevan Nato.

Georgian sota
vaikutti ajatteluun
Muuttiko 8.8.2008 jotain Suomen
puolustuspolitiikassa? Miten se näkyy
juuri ilmestyneessä selonteossa?

Ulkoministeri Alexander Stubb on jatkuvasti median
keskipisteessä. Hänen toimintansa Georgian sodan
tulitauon aikaansaamisessa on saanut paljon kiitosta.
Ulkopolitiikassa hän kannattaa entistä useammin
tapahtuvaa perusteellista parlamentaarista keskustelua.
Puolustuspoliittisen suunnittelun pitää ulkoministerin
mielestä olla edelleen pitkäjänteistä.
Ilman muuta 08.08.08 aiheutti muutoksia. Sitä ennen puhuttiin lähes yksinomaan uusista uhista. Erilaisissa
analyyseissä ja selonteoissa oli perinteinen sodankäynti jätetty pois lähes kokonaan. En tarkoita tässä yhteydessä
pelkästään Ruotsia vaan näin tapahtui
myös muualla. Analyyseissä keskityttiin
uusiin uhkiin, kuten ilmastonmuutos,
äkkinäiset maahanmuuttoliikkeet, terrorismi jne.
Painopiste oli 11.9.2001 jälkeen ehdottomasti terrorismin vastaisessa taistelussa. Sen jälkeen, kun perinteinen
sotilaallinen konflikti tuli ikään kuin
rajoillemme, ajattelutapa muuttui. En
sanoisi, että se näkyy konkreettisesti
suoraan selonteossa. Tavallaan se kyllä
näkyy siinä, ettei puolustusmäärärahoja vähennetä ja pidetään yllä vahvaa
aluepuolustusta. Georgian sodan johdosta varmaankin jokainen heräsi jollain
tavalla. Ne, jotka haaveilivat puolustusvoimien olennaisesta supistamisesta,
joutuivat haaveistaan luopumaan. Viime
vuonna suurlähettiläille pitämässäni puheessa analysoin Georgian sodan vaikutusta kansainväliseen politiikkaan. Pidin
silloin vaikutusta radikaalina ja pitkälle menevänä. Olen tässä asiassa nyt
ehkä eri mieltä itseni kanssa. Vaikutukset kohdistuvat ennen kaikkea Euroopan
politiikkaan ja EU:n ja Venäjän välisiin
5

suhteisiin, mutta kansainväliseen politiikkaan sillä on ollut pienempi vaikutus.

Suomalaiset
perusratkaisut säilyvät
Mihin suuntaan puolustusjärjestelmäämme olisi mielestänne kehitettävä? Onko Ruotsin tie myös meidän
tiemme vai onko perusteita laajan reservin ylläpitoon ja oman maan puolustamiseen myös jatkossa?
Käsitykseni mukaan näköpiirissä
olevassa tulevaisuudessa jatketaan nykyisellä mallilla. Ei siis olla menossa
Ruotsin mallin suuntaan. Kun verrataan
puolustusmenoja, voidaan todeta, että
Ruotsin puolustusmenot ovat korkeammat sekä rahamääräisesti että suhteessa
bruttokansantuotteeseen. Se tapa, jolla
puolustus hoidetaan, on kuitenkin erilainen. Meillä aluepuolustus ja oman
maan puolustaminen ovat edelleen lähtökohtana puolustusratkaisussamme. Se
perustuu yleiseen asevelvollisuuteen,
laajaan reserviin sekä puolustusmateriaalin ylläpitämiseen ja uudistamiseen.
Kaikki nämä perusratkaisut säilyvät.

Kylkirauta 1/2009

haastattelu
Paper-menettelyn tapainen järjestelmä. Kun eduskunta aloittaa vuosittain työskentelynsä, voitaisiin käydä
laajempi parlamentaarinen keskustelu
siitä, mitä maailmassa on tapahtunut
ja onko Suomen tarkoituksenmukaista
muuttaa peruslinjaansa.

Ylipäällikkyyteen muutos
Ylipäällikkyydestä on keskusteltu
viime aikoina esimerkiksi perustuslakiuudistusta valmisteltaessa. Kenellä
mielestänne ylipäällikkyys kuuluisi
olla Suomessa?

Nato-jäsenyys
edellyttää konsensusta
Olette sanonut, että Nato-jäsenyyshakemus on mahdollinen aikaisintaan vuonna 2011. Miksi juuri
silloin?
Olen todennut, että tämän hallituskauden aikana Suomi ei tule hakemaan
Nato-jäsenyyttä. Siksi olen puhunut
vuodesta 2011. Täytyy sanoa, että välillä Nato-keskustelu tuntuu suorastaan
hiukkasen sairaalloiselta. Esimerkiksi
ulkoministeri ei saa ”panna pöytään”
puhdasta faktaa. Tässä ammatissa menettää välillä ikään kuin tekijäoikeudet
omiin motiiveihinsa.
Jotta Nato-jäsenyys voisi Suomessa toteutua, siihen vaaditaan laaja yhteisymmärrys, eräänlainen konsensus.
Tähän kuuluvat tietenkin kolme suurinta puoluetta, tasavallan presidentti
ja myös kansalaismielipide. Tätä konsensusta ei ole eikä tule seuraavien
kahden ja puolen vuoden aikana. Näin
ollen on erittäin epätodennäköistä, että
Suomi tulisi hakemaan jäsenyyttä tänä
aikana.

Ei joko-tai ajattelua
Olette puhunut myös pohjoismaisen
puolustusyhteistyön puolesta. Onko
se mielestänne vaihtoehto Natolle?
Se ei ole vaihtoehto vaan täydentävää yhteistyötä. Suomessa on ollut
liikaa joko-tai ajattelua. On esitetty joko
EU tai Pohjoismaat, EU tai Nato, Pohjoismaat tai Nato, kolme edelläesitettyä
tai aluepuolustus. Minä olen enemmän

Kylkirauta 1/2009

sekä-että linjalla. Ilman muuta pohjoismaista puolustusyhteistyötä pitää
kehittää. Siitä on Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin juuri
valmistunut raportti. Siinä on kolmetoista uutta ehdotusta pohjoismaiden
ulko- ja turvallisuuspoliittiselle yhteistyölle. Osa niistä on ehkä yliampuvia,
mutta monet myös varteenotettavia.

Ulkopoliittisia
selontekoja useammin
Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko julkistettiin jokin aika sitten.
Olette tuonut esille kantananne, että
selontekomenettelyä pitäisi muuttaa.
Miten sitä pitäisi muuttaa ja miten
turvataan tarve kehittää maanpuolustusta pitkäjänteisesti?
Puolustuksen osalta menettelyä ei
tarvitse muuttaa. Nykymenettelyllä
saadaan aikaan puolustuspoliittinen
selonteko, joka on ikään kuin pidempiaikainen visio siitä, kuinka puolustusvoimia kehitetään sekä kuinka
paljon ja missä vaiheessa rahaa tarvitaan.
Ulko- ja turvallisuuspolitiikan
osalta meidän pitää olla ketterämpiä.
Puhutaan aina pitkästä linjasta. Hyvä
näin. Mutta nämä pitkät linjat muuttuvat maailmanpoliittisen tilanteen
mukaan. Olemme Suomessa siinä
määrin realisteja, että ymmärrämme
tämän. Minun ehdotukseni on, että
meillä tulisi olla vuosittaiset ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevat katsaukset. Meillä voisi olla brittiläisen, yhdysvaltalaisen tai ranskalaisen White
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Olen vahvasti muutoksen kannalla. Haluan erityisesti korostaa sitä, että
kysymys ei ole istuvasta presidentistä
vaan presidentti-instituutiosta. Seuraavan kerran, kun lähdemme valitsemaan
Suomen tasavallan presidenttiä, näkisin
mieluimmin tilanteen, jossa hän ei olisi
puolustusvoimien ylipäällikkö. Mitä
enemmän me voimme parlamentarisoida ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
ja mitä vahvemmin se sidotaan valtioneuvoston ja pääministerin alaisuuteen,
sitä parempi.

Brändi ei synny
mainoskampanjalla
Brändikysymykset ovat olleet viime
aikoina paljon esillä. Mikä Suomen
tilanteessa on huolestuttavinta
maamme brändin kannalta?
Ei ole oikeastaan mitään sellaista
yksittäistä asiaa, joka huolestuttaisi.
Sen sijaan perusnäkyvyys on tärkeä.
Kun puhutaan brändihankkeesta, on
siinä kaksi tavoitetta: ensinnäkin se
on eräänlainen itsetutkistelu, jonkinlainen kulttuuri-identiteetin tarkastelu eli
mitä me suomalaiset olemme ja mitä
me haluamme olla. Tällainen tarkastelu kannattaa aina välillä tehdä. Meillä
suomalaisilla on edelleen tiettyä epävarmuutta. Sen haluaisin poistaa. Me
suomalaiset olemme todella ”makeita” tyyppejä. Haluan valaa vahvaa itsetuntoa kaikille suomalaisille. Tällaisen
brändipohdiskelun kautta se on mahdollista. Tämä sisäinen pohdiskelu on
brändin toinen puoli.
Toinen puoli on se ulkoinen, siis
mitä mieltä ulkomailla ollaan Suomesta, vai ollaanko mitään. Varmasti

haastattelu
on niitä, joilla on positiivisia ajatuksia Suomesta: avoin, toimiva, hauska,
Nokia, urheilu, sauna jne. Sitten on
niitä, joilla on negatiivinen kuva: koulussa tapahtuneet ammunnat, alkoholin
liikakäyttö, synkkyys ja jotain tämäntyyppistä. Kaikkein pahin ryhmä kannaltamme on se, jolla ei ole mitään
kuvaa Suomesta.
Suomesta tehdään maailmalla tuhansia, jollei satojatuhansia päätöksiä
päivittäin. Tällainen voi olla esimerkiksi yksittäisen portugalilaisen päätös
lähdenkö Lappiin katsomaan joulupukkia tai menenkö hiihtämään Suomen
Lappiin vai Ruotsin Åreen. Päätökset
voivat koskea myös yritysten sijoittamista tai tuotteiden myymistä Suomeen. Silloin taustalla on aina
mielikuva. Totta kai haluaisin, että
se mielikuva olisi positiivinen. Eihän
se millään mainoskampanjalla synny
vaan siinä pitää olla takana todellinen
tarina. Haluan olla yksi niistä, jotka
ovat kertomassa suomalaista tarinaa,
positiivista tarinaa.

taustalla oleva tarina vaan suomalaisten nuorten miesten huono kunto. En
voi muuta kuin yhtyä tulevan puolustusvoimain komentajan kenraaliluutnantti Ari Puheloisen näkemykseen
siitä, että läski on Suomen puolustusvoimien ykkösvihollinen. Lähdetäänkö
kimpassa vaikka lenkille!

Omakohtaisilla
kokemuksilla suuri
vaikutus
Jouduitte viime elokuussa näkemään
Georgiassa sotaa omakohtaisesti.
Muuttiko kokemus omaa maailmankuvaanne jollakin tavalla?
Kyllä aivan varmasti! Muutti radikaalistikin. Olen nähnyt sodan kolmivaiheisena: ensin luet kirjojen kautta
teoriaa, sitten olet käytännössä mukana

joko virkamiehenä tai poliitikkona
mutta sitten se todellinen tilanne tulee
vastaan kolmannessa vaiheessa, kun
näkee kuolleen ihmisen, kun näkee
tuhoutuneita rakennuksia, kun näkee
epätoivoisia ihmisiä. Silloin vasta ymmärtää kuinka vakavaa ja epäinhimillistä sota loppujen lopuksi on.
Georgia antoi minun kaltaiselleni
idealistille uskoa siihen, mitä työtä
teen. Tuntuu joskus siltä, että kabineteissa vain viilaillaan lausuntoja, joista
ei ole käytännössä hyötyä. Mutta jos
konkreettisesti on mukana saamassa
aikaan viiden päivän aikana tulitauon,
on pystynyt tekemään edes pienen osan
siitä kokonaispaketista. Se valoi uskoa
siihen työhön, jota teen. Georgia muutti
minua totaalisesti - ei kyynisemmäksi
vaan päinvastoin. 

On syntynyt
kansainvälistynyt sukupolvi
Tarinoista puheen ollen näyttää siltä,
että Suomen nuoriso ei enää elä
sodat käyneiden isoisiensä tarinoissa. Näettekö, että yleinen asevelvollisuus kestää muutoksen niin, että
nuoret edelleen suorittavat palveluksen armeijassa, eivätkä keskeytä muutenkin kuin huonon kuntonsa
johdosta?
Suomen tarina muotoutuu koko
ajan. Meillähän on ollut tietty nostalgia itsenäisyyden saavuttamisesta
ja sen puolustamisesta toisessa maailmansodassa. Nyt meillä on kasvamassa Mese-sukupolvi. Tämä Microsoft
Messenger- sukupolvi on koko elämänsä ollut internetissä. Nuoret ovat chattailleet, matkustelleet ja monet paljon
maailmaa nähneet. He ovat kansainvälistyneet. Koko konsepti itsenäisyydestä voi heille tuntua vähän etäiseltä.
Heillä on kokonaan erilainen tarina
Suomesta, jolla on oma kansainvälinen
paikkansa. Luonnollisesti yleisellä asevelvollisuudella on oma merkityksensä
siinä, mitä on olla suomalainen mies ja
tietyissä tapauksissa myös suomalainen
nainen. Minua ei niinkään huolestuta
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Kadettikoulu
ajan hengessä perinteitä kunnioittaen
Teksti: Timo Pöysti

Haapaniemestä 230 vuotta sitten alkanut suomalainen
upseerikoulutus on vuosikymmenten kuluessa kokenut
paljon muutoksia. Nämä ovat vaihdelleet Kadettikoulun
sijainnista koulutuksen pituuteen ja sisältöön liittyviin
asioihin.Vaikka upseerikoulutuksen toteutukseen on
vuosien saatossa liittynyt muutoksia, upseeriuden ja
upseerikasvatuksen perussisältö on pysynyt suureksi
osaksi muuttumattomana.
antasalmi, Hamina ja Helsinki ovat olleet Kadettikoulun sijaintipaikkoja. Helsingissäkin
Kadettikoulu on toiminut kolmessa eri
paikassa: Arkadiassa, Munkkiniemessä
ja nykyisellä sijaintipaikallaan Santahaminassa. Voisi todeta, että muutokset ovat olleet enemmän sääntö kuin
poikkeus upseerikoulutukselle. Upseerille asetettavat perusvaatimukset eivät
ole kuitenkaan oleellisesti muuttuneet.
Upseereiden odotetaan edelleen olevan
isänmaallisia, velvollisuudentuntoisia,
oikeudenmukaisia ja alaisistaan huolehtivia johtajia.
Itsenäisen Suomen Kadettikoulun
historiassa nousee esiin merkittävimpänä talvi- ja jatkosotien aika. Tuolloin kadettilupaus mitattiin kaikkein
vaativimmissa olosuhteissa. Kadettiupseerit kantoivat oman vastuunsa
isänmaamme puolustamisessa. Tästä
meitä muistuttaa tänäänkin Santahaminan Sankariaulan marmoritaulujen
468 sodissa kaatuneen kadettiupseerin
nimeä. He kantoivat kadettiupseerin
vastuun.

R

Koulutusjärjestelmän
muutoksia
Kadettikoulutus on pituudeltaan ja jak-
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sotukseltaan vaihdellut. Ryhtymättä
syvällisemmin analysoimaan koulutusjärjestelmän muutoksia voi vain todeta
niitä olleen varsin paljon. Oikeansuuntainen johtopäätös lienee, että välttämättä kaikki muutokset eivät olisi
olleet tarpeen. Jälkiviisas on kuitenkin aina helppo olla. Muistettakoon,
että muutokset on aina tehty ajan hengessä ja silloin ajankohtaisin perustein.
Eipä ole myöskään kuulunut jälkeenpäin arviointia ja vertailua eripituisen
koulutuksen saaneista upseereista. Eri
kursseilta on valmistunut vuosien saatossa hyviä upseereita.
Nykyinen Bolognan-prosessin mukainen koulutusjärjestelmä käsittää
kolmen vuoden kandidaattivaiheen,
jonka jälkeen palvellaan vähintään
neljä vuotta joukko-osastoissa ja tullaan sen jälkeen kahden vuoden mittaiseen maisterivaiheeseen. Pysyvä virka
maisteritutkinnon jälkeen liittyy oleellisena tekijänä järjestelmään.
Ensimmäiset uuden järjestelmän
mukaiset kandidaatit valmistuvat tämän
vuoden elokuussa. He tulevat aikanaan
suorittamaan maisteriopinnot vuosina
2013 - 2015. Tällä perusteella voisi
todeta, että tarkemman koulutusjärjestelmän ”tarkistuspisteen” paikka on
aikaisintaan vuonna 2016, jolloin en-

8

Timo Pöysti
simmäiset nykyjärjestelmän maisterit
ovat tehtävissään. Järjestelmää ei ole
ehkä syytä vielä tässä vaiheessa lähteä
kovin syvällisesti arvioimaan käyttöönoton ollessa kesken. Voidaan kuitenkin sanoa, että kaiken kaikkiaan tämän
hetken kokemusten valossa uusi järjestelmä vaikuttaa selkeältä ja perustellulta.
On toki huomattava, että tarkistuspaineita tähänkin koulutusjärjestelmään varmasti kohdistuu. Eräs tekijä
joukko-osastojen kannalta on se, että
jatkossa aina kaksi ikäluokkaa nuoria
upseereita on suorittamassa maisteriopintoja. Kun samaan aikaan opistoupseeristo vähitellen poistuu, voi
perusyksikköpäällystön määrän riittävyys muodostua joukko-osastossa
haasteeksi. Ainakaan henkilöstövoimavarat eivät tässä mielessä kasva.

artikkelit

Aivan oikein. Väliotsikossa ei ollut
sanaa ”vai” vaan ”ja”. Asiat eivät
ole upseerien koulutusjärjestelmässä
toisiaan poissulkevia. Peruspäätös
yliopistotasoisesta upseerikoulutusjärjestelmästä edellyttää sitä myös sisällöllisesti. Toisaalta emme voi unohtaa
sitä, että esimerkiksi jo palvelusturvallisuuden kannalta upseerin tehtäviin
liittyy sotilasammatillisia vaatimuksia.
Näitä ovat mm. lentoturvallisuus, merenkulku ja ammuntojen johtaminen.
Uuden Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain mukaisesti sotatieteellisen tutkintoon johtavan opetuksen
johtamisvastuu on selkeästi Maanpuolustuskorkeakoululla. Sotilasammatillisten asioiden ohjausvastuu on taas
ensisijaisesti puolustushaaroilla. Kandidaatti- ja maisteriopinnot käsittävät
molempia edellä mainittuja kokonaisuuksia.
Jatkossakin toteutetaan jo peruskoulutusvaiheessa opiskelu puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa.
Näin taataan nimenomaan sotilasammatilliselta kannalta mahdollisimman lähellä asianomaista alaa oleva
opetus. Maanpuolustuskorkeakoulun
ja puolustushaara-, aselaji- sekä toimialakoulujen tehtävät eivät ole upseerikoulutuksen kannalta eriäviä, vaan
tähtäävät samaan päämäärään - mahdollisimman hyvien valmiuksien antamiseen valmistuvalle kadettiupseerille.
On myös muistettava Maanpuolustuskorkeakoulun kytkentä puolustushaaroihin. Laadukkaan opettajiston
kohdentaminen korkeakoululle on
viime kädessä Pääesikunnan ja puolustushaaraesikuntien suunnitteluvastuulla. Vain tätä kautta saadaan jo laissakin
mainitut ”alan parhaat käytännöt” eri
puolilta Suomea opetukseen ja edelleen sen kautta vaikuttamaan ja leviämään laajalti niin puolustusvoimissa
kuin Rajavartiolaitoksessa.
Kaikkea kaikille emme edelleenkään ehdi Kadettikoulusta valmistuvalle upseerille opettamaan. Tämä
edellyttää jatkossakin säännöllistä
opetuksen sisällöllistä arviointia ja
tarkastelua. Tutkintojen sisältämät
sotatieteelliset oppiainekokonaisuudet ovat Maanpuolustuskorkeakoulun
ainelaitosten vastuulla. Puolustushaa-

raesikuntien rooli nousee esiin jo mainitussa sotilasammatillisen opetuksen
ohjaamisessa; mitä opetetaan kandidaattivaiheessa, mitä maisterivaiheessa,
mitä täydennyskoulutuksena erilaisilla
kursseilla ja mitä joukko-osastoissa.
Tärkeää lienee, ettemme ala korostaa
liikaa opetuksen akateemisuutta, mutta
emme myöskään ammatillisuutta. Näitä
on kehitettävä käsi kädessä. Haettaessa
vertailua muista ammateista voidaan
esimerkkinä mainita vaikkapa lääkärit.
Huippukirurgin työ vaatinee toisaalta

taa”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että jokainen upseeri sisäistää ammattiin liittyvät oikeat arvot ja eettiset periaatteet. Kasvatustehtävä on vaativa
ja velvoittava.
Kadettiupseerin kannalta keskeistä
on sitoutuminen upseeriuteen ja itsensä
kehittämiseen. Upseeriksi kasvaminen
alkaa jokaisesta itsestään. Kadeteilla
on jo taustalla varusmiespalvelus tiettyine kokemuksineen puolustusvoimista. Kadettikoulun aikana pyritään
edelleen tukemaan kadetin jatkuvaa

Kuva Puolustusvoimat.

Akateemista ja
ammatillista

Kadettikoulutuksella ovat vanhat ja kunniakkaat perinteet.
Haminan kadetteja tykkiharjoituksessa.
laajaa akateemista opiskelua ja tietämystä, mutta myös hyviä käytännön
käden taitoja ja harjaantumista. Ei upseerinkaan palvelusuraa ja tehtäväkirjoa voi luonnehtia niin, että se on joko
akateeminen tai ammatillinen.

Upseerikasvatusta
Samuel Möllerin hengessä
Siteeraan Suomen marsalkka Mannerheimia: ”Äly, taito ja kokemus eivät
riitä tekemään sotilaasta mallisotilasta. Sotilas on näine ominaisuuksineen
jopa vaarallinen, ellei hän ole ihmisenä
kunniallinen”. Toteamus korostaa voimakkaasti upseerin ammattiin liittyvää
arvopohjaa ja etiikkaa.
Upseerikasvatus on mainittu myös
uudessa laissa Maanpuolustuskorkeakoulusta. Siinä koulun erääksi tehtäväksi todetaan ”…kasvattaa opiskelijoita
palvelemaan isänmaata ja ihmiskun9

kasvua ja kehittymistä niin ihmisenä
kuin upseerina. Kadetit pyritään liittämään suomalaiseen upseerikuntaan,
sen arvoperustaan ja hyveisiin.
Kadettikasvatuksen kannalta Kadettikoulun kurssinjohtajat ovat tänä
päivänä varsin haasteellisen tehtävän
edessä. He johtavat noin perusyksikön kokoista kurssia, mutta ilman
joukkueenjohtajia. Opettajat ovat ainelaitoksissa. Käytännössä asia ei ole
kuitenkaan sinänsä ongelma, koska laitoksilla pääsääntöisesti tietyt opettajat
vastaavat juuri kadettien opetuksesta.
Kyse on siitä, miten eri opettajat toteuttavat kadettikasvatukseen liittyvät
yhteiset periaatteet ja menettelytavat.
Kadetithan muodostavat luonnollisesti
oman käsityksensä asiasta.
Erään näkemyksen mukaan kasvatus kattaa kaikki kasvattajan tahalliset
tai tahattomat toiminnot, jotka vaikuttavat yksilön kehittymiseen. Kadettikas-
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artikkelit
kunnia, velvollisuus ja isänmaa ovat
läsnä tämänkin päivän upseerikoulutuksessa.

Kuva Puolustusvoimat.

Arvot ja arvostus

Samuel Mölleriä voidaan pitää kadettikasvatuksen isänä.
vatus on kokonaisuus, joka jatkuu koko
koulutuksen ajan opintopaikasta riippumatta. Kadettikoulu ei siis huolehdi
yksin kadetti- ja upseerikasvatuksesta.
Tärkeän roolin muodostavat sekä puolustushaara- että aselaji- ja toimialakoulut, joissa kadetit opiskelevat tietyt
jaksot. Kyllä meriupseerin henkeä iskostetaan Merisotakoulussa, ohjaajien
asennetta Ilma- ja Lentosotakoulussa
sekä vaikkapa oikeaa tykkimieshenkeä
Tykistökoulussa. Opetuksen tapahtuessa pienemmässä joukossa edellytykset
tähän ovat hyvät. Upseerikasvatuksen
kannalta tämä on nähtävä ilman muuta
vahvuutena, joka palvelee hyvin kokonaisuutta.
Kadettikoulun henkilöstö saa varsin
paljon palautetta kadettien käyttäytymisestä, sekä positiivista että negatiivista, onneksi pääasiassa positiivista.
Kadettiupseerin käyttäytyminen ilmen-
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tää luonnollisesti tietyllä tavalla sitä
miten kadetti on upseeriuteen liittyviä
asioita sisäistänyt. Tämä tietysti hieman
riippuu tilanteesta ja tapahtumasta. Tulevana esimiehenä ja johtajana esimerkillisyys myös käyttäytymisessä
on upseerin eräs hyve, jota kadettiaikana pyritään korostamaan. Tällöin tulevat upseerit ymmärtävät opettaa ja
vaatia asioita myöhemmin alaisiltaan
ja näin toimia puolustusvoimien normiston mukaisesti.
Erittäin tärkeää on oikean asenteen omaksuminen jo kadettiaikana.
Kadettikasvatuksen kannalta on tavoite saavutettu, jos jokainen koulusta
valmistuva upseeri suhtautuu asenteellisesti oikein eteen tuleviin palvelustehtäviin. Hän on valmis ottamaan
vastuuta ja häneen voidaan luottaa.
Kadettikasvatuksen isäksi mainitun
Samuel Möllerin aikanaan painottamat
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Viime vuosina on jonkin verran keskusteltu kadettiupseerien arvoista. Hyvä
näin. Kysymystä voidaan tarkastella
monesta näkökulmasta. Toisaalta voisi
ehkä hieman ihmetellenkin kysyä: onko
kadettiupseereita, jotka eivät tunnista
omia arvojaan? Esimerkiksi itselleni
kadettiupseeriksi ryhtyminen on jo aikanaan käsittänyt ”sisäisen arvokeskustelun”. Todelliset arvot hahmottuvat
varmaan meidän jokaisen omassa mielessä. Aikanaan muodostunut arvomaailmani kadettiupseeriuden ja upseerin
ammatin suhteen ei ole vuosien kuluessa muuttunut. Kysymys saattaa tietysti kytkeytyä käsitteeseen ”kutsumus”,
jonka väitän tänäkin päivänä ohjaavan
nuorisostamme osan ammatinvalintaa,
oli sitten kyseessä upseerin ammatti tai
jokin muu.
Arvoihin liittyen nostaisin esiin
puolustusvoimien ykköstehtävän,
Suomen sotilaallisen puolustamisen,
tärkeyden upseerien henkilökohtaisella tasolla. Tämä johtuu siitä, että olen
kuullut, mutta en onneksi tavannut, upseerista, jonka kerrotaan todenneen ”en
nyt ehdi sodan ajan tehtäväni harjoitteluun, koska minulla on tärkeämpää
tekemistä”. Onko todellakin niin, että
runsaan 60 vuoden syvässä rauhan tilassa eläminen on aiheuttanut jopa kadettiupseeristossa tällaisia ilmiöitä?
On tietenkin todettava, että puolustusvoimissa ovat lisääntyneet menettely- ja toimintatavat, jotka eivät
suoranaisesti liity sodan ajan suunnitteluun ja johtamiseen. Suurin osa
upseeristoakin työstää asioita muiden
kuin operatiivisten tietojärjestelmien
parissa. Nykyään yhä enemmän aikaa
käytetään erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Useissa asioissa on ajan saatossa
kehitetty myös oma tietojärjestelmänsä. Kokonaisuutena tästä voisi jopa
käyttää nimitystä ”rauhan ajan byrokratian lisääntyminen”. Esimerkkinä
mainittakoon kehityskeskustelut. Nyt
153-sivuisen koulutusohjeen avulla
onnistunee pienen työn jälkeen sekä
menneen kauden arviointi että tulevan kauden tavoitteiden luonti varsin
helposti. Eikö johtajan tulisi kuiten-

Kuva Puolustusvoimat.

artikkelit

Sotilasammatillisen koulutuksen monet periaatteet ja menettelytavat
ovat säilyneet. Kadetteja käskynantoharjoituksessa 1950-luvun
lopulla.
perusyksikössä hoitaen työnsä hyvin.
Miten näiden kahden upseerin palvelusuraa arvotetaan puolustusvoimissa?
Molemmat ovat hyviä upseereita ja
heille löytyy sopivia tehtäviä jatkossakin. Ehkä yksi näkökulma löytyy puolustusvoimien tehtävistä.

Tulevaisuus?
Ovatko joukko-osastot tyytyväisiä valmistuviin kadettiupseereihin, jotka
niihin palvelukseen tulevat? Tähän
osaavat varmaan vastata parhaiten
joukko-osastojen ja joukkoyksiköiden
komentajat sekä perusyksiköiden pääl-

Eversti Timo Pöysti on Kadettikoulun
johtaja. 

Kuva Puolustusvoimat.

kin käydä näitä ”kehityskeskusteluja”
joka päivä, aina kun tapaa alaisensa,
oli sitten seuraamassa koulutusta tai
aina tavatessaan alaisensa? Joku voisi
kutsua tätä vaikkapa johtamiseksi ja
vuorovaikuttamiseksi.
Kohta kaikki upseerit osaavat tehdä
Cissin (= puolustusvoimissa käytössä
oleva sähköinen vikailmoitus), on sitä
ainakin melkoisesti harjoiteltu, mutta
joskus on varmaan syytä palauttaa
mieliin mikä olikaan joukkoni operatiivisen valmiuden ja käytettävyyden
tilanne? Sodan ajan suunnittelun ja johtamisen tulee olla edelleen kadettiupseerin ydinosaamisalue. Väitän myös,
että tätä suomalainen yhteiskunta pitää
itsestäänselvyytenä.
Arvostuksen näkökulmasta nostaisin esiin erään kysymyksen puolustusvoimien sisällä. Onko upseeristo
selvillä siitä, miten puolustusvoimissa arvotetaan upseerien palvelusura eri
tehtävineen? Tietyt asiat on selkeästi
kirjoitettu esimerkiksi pysyväisasiakirjoissa, mutta eivät kaikki. Yhtenä
esimerkkinä voisi mainita kansainväliset tehtävät. Vaikka tehtävät ovatkin
vapaaehtoisia, tukee kansainvälisissä
tehtävissä palvelu nähdäkseni palvelusuralla etenemistä.
Kaksi kyvykästä nuorta upseeria
voi palvelusurallaan suuntautua niin,
että toinen syventää osaamistaan ja
väittelee nuorena varsin lyhyessä ajassa
sotatieteiden tohtoriksi, kun taas toinen
sitoutuu täysipainoisesti joukkotuotannon mukaiseen koulutustehtävään

liköt. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että
yleensä ollaan tyytyväisiä, kun vain
saadaan uusi nuori luutnantti ”paiskimaan töitä”. Tämä varmaan johtuu
käytännön kouluttajatilanteesta. Joka
tapauksessa Maanpuolustuskorkeakoulussa kehitettävän palautejärjestelmän
tulisi antaa pitkällä aikavälillä vastaus
tähän kysymykseen ja samalla myös
eväitä opetuksen kehittämiseen.
Ihmisethän tässä vain toimivat oli
sitten koulutusjärjestelmä millainen
tahansa. Kadettiupseereiden tulee
jatkossakin olla ensisijaisesti perusominaisuuksiltaan ja asenteeltaan oikeanlaisia. Asioita pystyy kyllä aina
uran varrella oppimaan ja tietoa hankkimaan. Jos asiat olisivat toisinpäin,
tilanne olisi huolestuttava. Kadettikoulun johtajana on todettava, että tulevaisuudesta ei tässä mielessä tarvitse
olla huolissaan. Nykypäivän kadettien
perusasenne on aivan oikea. He ovat
isänmaallisia, maanpuolustustahtoisia,
ymmärtävät maanpuolustuksen tärkeyden ja ovat valmiit ottamaan vastuuta
upseerin moninaisissa tehtävissä. Mikä
parasta, keskinäinen henki ja luottamus, kadettiveljeys, elää ja voi hyvin
Kadettikoulussa. Edellytykset kadettiupseerin vaativiin tehtäviin ovat olemassa.

Nykyajan kadetteja luennolla.
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Sotatieteiden maisteriksi
- mikä on muuttumassa?
Teksti: Max Sjöblom

Muuttuva toimintaympäristö ja tehtävien
monipuolistuminen edellyttävät upseereilta laaja-alaista
osaamista, akateemista sivistystä ja kykyä kehittää
itseään. Upseerien koulutusjärjestelmän on kyettävä
vastaamaan tähän haasteeseen, myös maisteriopintojen.
nsimmäiset kaksivuotiset sotatieteiden maisteriopinnot alkavat syyskuussa 2009. Monia
maisteriopintoja koskevia toimintaperiaatteita ja perusteita on arvioitu uudelleen, jotta ne vastaisivat paremmin
tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia.

E

Virheelliset käsitykset
on korjattava
Maisteriopintoihin liittyy toistaiseksi
paljon kysymyksiä erityisesti opintojen
yksityiskohtaisista tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta. Epätietoisuus on
ymmärrettävää, koska opintoja vasta
valmistellaan ja aloitellaan.
Maisteriopintoihin liittyy myös
muutamia virheellisiä käsityksiä tai
väitteitä. Usein esitetään, että käytännön osaaminen ja akateeminen ymmärrys ovat toisensa poissulkevia asioita.
On esitetty myös käsityksiä siitä,
että vanhaa upseerien koulutusjärjestelmää kapteenikursseineen oltaisiin
ottamassa uudelleen käyttöön. Maisteriopintoja on silloin tällöin kritisoitu
myös liiallisesta teoreettisuudesta.
Väitteet eivät pidä paikkaansa.

Opintojen lähtökohdat
Maisteriopinnot toimeenpannaan ensimmäistä kertaa Bologna-prosessin
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mukaisesti. Opintoja on edeltänyt kolmivuotinen kandidaatintutkinto ja neljä
vuotta käytännön työtä joukko-osastoissa. Tähän asti sotatieteiden maisteriopinnot ovat kestäneet yhden vuoden,
ja ne on suoritettu välittömästi kandidaattiopintojen jälkeen.
Maisteriopintojen suorittamiseen on
luotu kaksi polkua. Pääosalla opiskelijoista opinnot kestävät kaksi vuotta.
Ilma- ja maavoimien ohjaajien opinnot järjestetään poikkeavalla tavalla
lentokoulutusohjelmien takia. Ohjaajien maisteriopinnot alkavat välittömästi
kandidaattiopintojen jälkeen, ja ne kestävät kuusi vuotta.
Maisteritutkinnon suorittamisen jälkeen upseerien tehtävät ja niiden luonne
muuttuvat toteuttajaportaan tehtävistä
sodan ajan joukkoyksikkö- ja rauhan
ajan perusyksikkötason johtajatehtäviksi. Tehtävien hoitaminen edellyttää
valmiuksia itsenäiseen ja omatoimiseen työskentelyyn pitkäjänteisesti ja
suunnitelmallisesti. Uudistetut maisteriopinnot kehittävät näitä valmiuksia
aikaisempaa paremmin.
Myös opiskelijoiden opintososiaalinen tilanne muuttuu aikaisemmasta.
Maisterikurssin aikana se vastaa lähinnä esiupseerikurssilla opiskelevien
asemaa. Opintojen aikana opiskelijat
ovat määräaikaisessa virkasuhteessa
joukko-osastoissaan, komennettuina
kurssille.
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Max Sjöblom
Muuttuneet lähtökohdat on otettu
huomioon maisterin opintojen tavoitteissa, sisällössä ja järjestelyissä.

Ymmärrys ja osaaminen
kehittyvät kokonaisuutena
Sotatieteiden maisteritutkinnon tarkoituksena on syventää ja laajentaa sekä
upseerien sotatieteellistä ymmärrystä
että upseerin ammatissa tarvittavaa
osaamista erityisesti opiskelijan valitsemassa pääaineessa ja ammatillisella erityisalalla. Tavoitteena on tuottaa osaavia
upseereita sodan ja rauhan ajan tehtäviin entistä monimuotoisemmassa ja
jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
Maisteriopinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa syvällisen sotatie-

artikkelit

Opintojen sisältö
Opiskelija voi valita pääaineekseen sotataidon, sotilaspedagogiikan, johtamisen tai sotatekniikan. Pääaineen opinnot
muodostuvat pro gradu -tutkielmasta
ja sen laatimista tukevista seminaareista, tutkimusmenetelmäopinnoista sekä
tieteenalakohtaisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Tutkimustyön
laatimiseen ja sitä tukeviin seminaareihin on varattu 34 opintopistettä, mikä
vastaa noin 22 kalenteriviikkoa.
Kaikki maisterikurssin opiskelijat
suorittavat pääaineesta riippumatta
kaikille pakolliset opinnot. Pakollisten opintojen tarkoituksena on tarjota
opiskelijalle rauhan ajan perusyksikön päällikön valmiudet sekä perusta
joukkoyksikön taistelun suunnitteluun
ja toteuttamiseen. Aikaisemmin erillisinä kursseina järjestetyt pataljoonan komentajakurssi ja perusyksikön

päällikkökurssi sisältyvät pakollisiin
opintoihin. Opinnot sisältävät sekä
perusteiden opiskelua että käytännön
harjoittelua.
Opiskelija voi valita pitkäksi sivuaineekseen jonkin neljästä pääoppiaineesta. Mikäli opiskelijan varsinainen
pääaine on jokin muu kuin sotataito,
hänen on valittava sivuaineekseen sotataito, pääsääntöisesti taktiikka. Valinnalla halutaan varmistaa kaikkien
opiskelijoiden sotataidon osaamisen
kehittyminen.
Pitkän sivuaineen opinnot muodostuvat harjoitustyöstä, joka on työelä-

kaksi vuotta poissa joukko-osastojen
käytännön töistä. Panos-tuotosnäkökulmasta tilanne on haasteellinen. Oikeutetusti voidaan kysyä, tuottavatko
maisteriopinnot aikaisempaa parempaa
osaamista.
Maisteriopinnot tarjoavat joukkoosastoille myös uusia mahdollisuuksia.
Pro gradu tutkielmat tuottavat puolustushaarojen, aselajien ja joukko-osastojen tarvitsemaa uutta, tieteelliset
kriteerit täyttävää tietoa. Erityisen hyödyllisiä ovat harjoitustyöt, joiden yhtenä
tavoitteena on kehittää joukko-osastojen
koulutusta ja muuta toimintaa.

Kuva Puolustusvoimat.

teellisen ymmärryksen ja käytännön
osaamisen kehittyminen sovitetaan
yhteen rinnakkain mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Maisterikurssien opinnot muodostuvat kolmesta kiinteästi yhteenliittyvästä
osakokonaisuudesta: sotatieteellisistä
opinnoista, sotilasammatillisista opinnoista ja upseerikasvatuksesta. Yhteensä maisteriopintojen laajuus on 120
opintopistettä.
Sotatieteelliset opinnot koostuvat
pääaineen syventävistä opinnoista ja
pro gradu tutkielmasta seminaareineen, kaikille pakollisista opinnoista,
pitkän sivuaineen opinnoista sekä kielija viestintäopinnoista.
Osaamisen kehittyminen perustuu
pitkälti pääaineen opintoihin ja pro
gradu -tutkielmaan sekä kaikille pakollisiin opintoihin. Pääaineen opinnot
syventävät ja laajentavat opiskelijan sotatieteellistä ymmärrystä sekä tuovat
perusteet käytännön liittämiseksi teoriaan.
Oppiaineiden yksityiskohtainen sisältö vaihtelee puolustushaarojen tarpeiden ja toimintaympäristön mukaisesti
ja tukee myös opiskelijan osaamisen
kehittymistä tietyllä erityisalalla. Lisäksi erityisalan, aselajin tai vastaavan,
osaamista syvennetään puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa toisen
opintovuoden syyskuusta joulukuun
loppuun kestävän jakson aikana.

Tähän asti sotatieteiden maisteriopinnot on suoritettu välittömästi kandidaattiopintojen jälkeen. Kuva on viime vuonna
valmistuneelta 91. kadettikurssilta. Tänä vuonna alkavat kokonaan uudistetut maisteriopinnot.
mään liittyvä kehittämistyö. Tavoitteena
on joukko-osaston toiminnan tai koulutuksen kehittäminen. Harjoitustyön
aiheita voivat esittää sekä harjoitustyön
tekijät itse että joukko-osastot.
Kieli- ja viestintäopinnot on pääosin
integroitu muuhun opetukseen, ja niiden
tavoitteena on kehittää käytännön valmiuksia. Myös upseerikasvatus on
tärkeä osa opintoja, ja sen päämääränä
on luoda perusteet ja valmiudet toimia
upseerina erilaissa toimintaympäristöissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Haaste ja mahdollisuus
joukko-osastoille

Työelämävaiheessa hankittu vankka
käytännön osaaminen sekä maisteriopintojen rakenne, tavoitteet, sisältö
ja ajallinen kesto antavat erittäin hyvät
lähtökohdat tietämyksen ja osaamisen
syventämiseen ja laajentamiseen.
Maisteriopintojen myötä osaaminen lisääntyy sekä opiskelijoiden että
joukko-osastojen hyödyksi.
Everstiluutnantti Max Sjöblom
palvelee Maanpuolustuskorkeakoulussa Kadettikoulun apulaisjohtajana ja
vastaa maisteriopintojen suunnittelusta
ja valmistelusta. 

Maisterikurssille osallistuvat luutnantit hoitavat tärkeitä koulutustehtäviä,
ja he ovat maisteriopintojensa johdosta
13
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Kadettielämää
eri vuosikymmenillä
Haastattelut: Marko Laaksonen

Sota-ajan kadettielämää

ti Yrjö Tenhunen. Myös koulutoveri
Mauri Valkosen käynti kadettina
vuonna 1940 Vuorion koululla vaikutti asiaan. Jatkosodassa Vuorio toimi
aluksi Jalkaväkirykmentti 6:ssa reservin vänrikkinä joukkueenjohtajana.
Ensimmäisen sotavuoden aikana vahvistui hänen halunsa elämänurasta upseerina.
Joskus kevättalvella 1942 Vuoriol-

Kuva Olli Vuorion kuva-arkisto.

Majuri Olli Vuorio kävi kadettikurssinsa sota-aikana vuosina1942 - 1943 silloisessa Maasotakoulussa. Hänen 26.
kadettikurssinsa on edelleen ”suurin ja
kaunein” kaikista kursseista ja sen keskuudesta noustiin merkittäviin asemiin
sekä puolustusvoimissa että yhteiskunnassa yleisemminkin; kurssin kasvatteja ovat mm. Yrjö Keinonen, Mika
Tiivola, Arvo Pentti ja Ermei Kanninen. 26. Kurssi alkoi 4.6.1941 mutta
keskeytyi sodan vuoksi. Se alkoi uudelleen 1.7.1942. Kurssin vahvuus oli
aluksi 490, mutta se supistui eri syistä.
Lopulta kurssin päättyessä 406 kadettia
nimitettiin vakinaisen väen upseerein
virkoihin.
Jo koulupoikana Vuorio haaveili
upseerin urasta. Osaltaan haaveisiin
vaikutti tyttöystävän isä, joka oli sukellusvene UC 57:llä vuonna 1917
Suomeen tullut jääkärieverstiluutnant-

Itsenäisen Suomen ensimmäinen kadettikurssi aloitti
opiskelunsa 90 vuotta sitten. Kadetin opiskelu ja elämä
ovat vuosien saatossa kokeneet erilaisia muutoksia,
mutta jotain pysyvääkin löytyy: kurssiaikana syntynyt
kadettitoveruus näyttää pysyneen muuttumattomana
vuosikymmenten saatossa. Kylkirauta haastatteli neljää
eri vuosikymmeninä Kadettikoulun käynyttä upseeria
heidän kadettiajan kurssimuistoistaan. Tässä numerossa
on kaksi ensimmäistä.

Kadetit lähdössä iltalomalle jatkosodan aikana.
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le tuli tieto Valkeasaareen etulinjaan
siitä, että Maasotakoulu olisi jatkamassa toimintaansa. Hän ilmoitti silloin
halukkuutensa komppanian päällikölle. Mitään hakupapereita ei tarvinnut
tehdä. Sitten hän vain jäi odottelemaan
tietoa siitä, pääsikö hän vai ei. Vuorio
ei enää muista milloin sai tietää päässeensä kurssille, mutta tyytyväisyyden
tunteen pääsystä hän kuitenkin muistaa
lopun ikäänsä.
Sotapalvelus ei ollut verrattavissa
mitenkään kadettiaikaan. Koulussa
asuttiin ja elettiin lähes rauhanomaisissa oloissa ilmahälytyksistä ja pommituksista huolimatta. Ateriointi tapahtui
herrasmiesten tapaan pöydissä haarukoita ja veitsiä käyttäen toisin kuin
etulinjan korsussa. Tupakaksio Sommee-Tammisuossa oli kahdeksan kadettia ala- ja ylävuoteissa valkoisten
lakanoitten välissä. Tuvan ikkunan
edessä oli pöytä ja pöytälamppu. Opiskelurauha tosin oli tuvassa olematon:
”Sipinä kuuluu, Olli lukee”, kertoo
kurssijulkaisu.
Vanhempaa kurssia ei 26 kurssilla
ollut, Vuorion mukaan ehkä onneksi,
sillä näin ollen kurssi ei joutunut simpu-
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Kuva Olli Vuorion kuva-arkisto.

Vuoriolla oli vain yksi käytännön johtamisjunailu, kun hän pääsi talvileirillä toimimaan viestipäällikkönä. Kun
joukkueen vahvuus oli 30 kadettia, niin
eipä ollut suuria mahdollisuuksia saada
johtamisharjoittelua.
Vuorion mukaan Maasotakoulu
tuotti tuolloin yleensä intomielisiä
rintamaupseereita. Sen sijaan hän ei
mielestään ollut harjaantunut viestiupseerina juuri ollenkaan. Se tuli selvästi
esiin, kun hän koulun jälkeen Aunuksessa aloitti Viestipataljoona 5:ssa nuorempana upseerina. ”Koulutuksessa en

mielestäni saanut tarpeeksi oppia alaisten käsittelystä eikä heidän johtamisestaan”, hän muistelee nyt. ”En enää
pysty erittelemään tärkeintä oppia.
Ehkä se on kadettihenki”.
Kysyttäessä mieleen jääneitä sattumuksia kurssin ajalta muistaa Vuorio
ensimmäiseltä iltalomalta paluun. ”Helsingissä oli kotini ennen sotia. Siellä
äidin ja sisaren luona olin koko illan
ja nukuin. Palatessa iltalomalta aulassa piti ilmoittautua päivystävälle upseerille kapteeni Väinö Jaarvalle. Hän
kysyi montako, ja minä vastasin: ei

tuksen kohteiksi. Kurssin ikäjakautuma
oli suuri. Vanhin oli 36-vuotias kapteeni jo kurssille tullessaan ja nuorin
19-vuotias kokelas suoraan Niinisalosta Upseerikoulusta. ”Itse luulin olevani
niitä nuorimpia, mutta myöhemmin totesin olleeni keski-ikäluokkaa”. Vuorion mielestä suhteet koulun upseereihin
olivat aivan normaalit ikäeroista huolimatta. ”Ne olivat tavallisia esimiehen
ja oppilaan suhteita”, hän toteaa.
Perinteet eivät tulleet voimakkaasti esiin, vaikka niistä Vuorion muistin
mukaan varmaankin kerrottiin. Ainoa
mieleen jäänyt perinnetapahtuma oli
simppuyö. Tällöin vanhempana kurssina toimivat ne kadetit, jotka olivat
aloittaneet opintonsa jo vuonna 1941.
Vuoriotakin simputti hänen hyvä ystävänsä kouluajoilta. Hän muun muassa
kehotti Vuoriota painamaan päänsä
kohtuullisen alas. ”Tunsin hänet kyllä
äänestä”.
Koulun opettajat olivat valittuja
alansa eksperttejä. Opetusvälineet
olivat sen ajan tyypillistä tasoa. Luokassa oli liitutaulu, muistiinpanovälineinä kynä ja ruutuvihko, maastossa
taas silloiset aseet. Teoriaa opittiin
jonkin verran, mutta suurella ja lyhyellä kurssilla käytännön harjoittelu
jäi varsin vähäiseksi. Oltuaan kurssilla pari viikkoa Vuoriolle selvisi, että
hänen joukkueensa olikin viestijoukkue, johon hänet oli sijoitettu häntä
itseään kuulematta. Kurssin aikana

Kuva Puolustusvoimat.

Kadetti Olli Vuorio

26. Kadettikurssin nimitystilaisuus presidentinlinnassa 4.6.1943.
Kadeteilla ei sodasta johtuen ole juhlapukua.
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edes aakkosia. Nyt tuli hätä käteen.
Mutta tupatoverini Hannes Vesterinen
Kannaksella koulunkäyneenä preppasi minua parin viikon aikana iltaisin.
Viimeisestä kokeesta sain arvosanan
5. En tiedä vieläkään tuliko se armosta
vai ansiosta”, muistelee Vuorio pilke
silmäkulmassa.
Mieleen jäi myös kurssin päätös
4.6.1943 presidentinlinnan valtiosalissa, jossa presidentti Ryti ja marsalkka
Mannerheim kättelivät kaikki. ”Marsalkan kädenpuristus ja hieman arvoituksellinen katse. Se oli jotain.”

Kuva Arto Kotron kuva-arkisto.

yhtään. Sitten hän viittasi minut ottaneiden riviin. Sitten uudelleen ilmoittautumaan ja sama kohtalo. Vasta
kolmannella kerralla hän päästi minut.
Olin vain niin väsynyt nukkumisestani huolimatta, että horjuin aivan kuin
olisin tosiaan nauttinut miestä väkevämpää.”
”Pari kuukautta ennen kurssin
päättymistä joukkueenjohtaja kapteeni Olavi Larkas kutsui minut puhutteluunsa. Hän sanoi, etten tule saamaan
päästötodistusta ellen viimeisessä venäjänkielen kokeessa saa yläarvoista.
Siihen mennessä en vielä tuntenut

Kadetit harjoittelivat 1960-luvulla paljon käytännön taitoja. Kadetit
Urpo Määttä ja Arto Kotro suuntakehämurtoviivamittausharjoituksessa.
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Kadetin arkea
kuohuvalla 60-luvulla
Everstiluutnantti Arto Kotro kävi Kadettikoulun 50. kadettikurssilla vuosina 1963 - 1966. Sotilasura oli hänelle
jo varhain selvä. Hänen ensimmäinen
nelivuotiaana lukemansa komeasti kuvitettu vanha kirja käsitteli merisotaa
ja erityisesti Tsushiman meritaistelua.
Ennen varusmiespalvelusta hänellä oli
jo melkoinen sotilasalan kirjasto. Lukioluokilla Käpylän Yhteiskoulussa kaikilla hyvin menestyvillä oppilailla oli
mielestään tulevaisuudessa vain kaksi
vaihtoehtoa, Lääkis tai Poli. Kumpikaan ei kiinnostanut Artoa tippaakaan,
joten Kadettikoulu oli hänelle oikea valinta.
Olennaista jatkoa ajatellen olivat
tietysti myös varusmiespalveluksesta
saadut kokemukset. Pohjan Prikaatissa
kantahenkilökuntaan kuuluneet esimiehet olivat kahta poikkeusta lukuun ottamatta erinomaisia. Heti alkuun kiinnitti
18-vuotiaan alokkaan huomiota kantaaliupseerien esimerkillinen käytös ja
täsmällisyys. Aliupseerikoulussa olivat
kaikkien oppilaiden kunnioittamia esimiehiä koulun johtaja majuri Heikki
Jaakkola ja krh-joukkueen johtaja luutnantti Sampo Ahto. Jaakkolan johtamistaidon luennot olivat mahtava
kokemus. Luentomuistiinpanot ovat
edelleen tallessa, ja niihin on tuskin
mitään lisättävää nykyistenkään oppien
mukaan. Sampo Ahto oli jo silloin legenda. Hänen sivistyneisyytensä näkyi
monin tavoin. ”Varusmiespalveluksen
kantahenkilökuntaa koskevaa myönteistä kuvaa pilasi kokelasvaiheessa
jonkin aikaa esimiehenäni toiminut
kapteeni, jonka käyttäytyminen meitä
kahta helsinkiläistä kokelasta kohtaan
oli käsittämätöntä. Tästä syystä en jäänytkään kesävänrikiksi vaan olin ennen
Kadettikoulua hyvin palkatuissa rakennustöissä”, toteaa Kotro.
Kadettikurssin vahvuus oli melkoinen; 50. kurssilta valmistui 193
luutnanttia. Hakeutuminen tapahtui sotilaspiirien esikunnista haettujen lomakkeiden, ylioppilastodistusten ja
lääkärinlausuntojen mukaan. Kotro
muistaa, kuinka hänen lääkärinlausuntonsa teki hyvin iäkäs lääkintäeversti,
jolla ei oikein tahtonut enää kynä pysyä
kädessä. Hän korosti vapisevalla äänellä sitä, että on hienoa nähdä vielä joku,

Kuva Arto Kotron kuva-arkisto.
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50.kadettikurssin kadetteja Kumputunturin laella vuonna 1965. Harjoituksen aihe oli nykyaikaa ajatellen
ehkä erikoinen. Se oli tunturipuolustus. Harjoitus vaati hyvää fyysistä kuntoa.
joka pyrkii Kadettikouluun. Tungosta Kadettikouluun ei ollut, ei mitään
pääsykoetta ja tuskin mitään karsintaakaan. Tilannehan muuttui olennaisesti
jo paria kurssia myöhemmin.
Suuri ero varusmiespalvelukseen
verrattuna oli se, että käytännöllisesti
katsoen minkäänlaista simputusta ei
Kadettikoulussa tapahtunut. Pohjan
Prikaatissa ei kantahenkilökunta syyllistynyt simputukseen, mutta varusmiesesimiehet suorastaan mässäilivät
täysin järjettömällä simputuksella. Kadettikoulussa korostettiin alusta lähtien
opiskelua ja kadetteja kohdeltiin tulevina upseereina. Sen sijaan säilyivät
tiukat tupa-, kaappi- ja siisteystarkastukset. Pukeutumisessa vaadittiin ehdotonta täsmällisyyttä. Näissä asioissa
oli tietysti taustalla myös tulevia tehtäviä palveleva koulutuksellinen näkökohta. Iltalomat ja yölomat piti anoa.
Kadeteilla oli virkapuvun käyttöpakko. Myöhemmin Kotron oli hieman
vaikea tottua siihen, että esimerkiksi
bussi 86:ssa oleva ”farkkukansa” on
kadetteja.

Kurssin aikana oli viisi kadettia
majoitettuna tupakaksiossa. Tämä tarkoitti sitä, että oli myös yksi kerrossänky. Mistään opiskelurauhasta ei voinut
puhuakaan. Opiskelun tärkeyden korostamiseksi oli kuitenkin kaikille kadeteille jaettu eräänlainen lyhyt, kevyt
ja aika miellyttävä opiskelutakki. ”Tupakaksiomme kävi muutaman kuukauden välein myös tarkkaan harkituissa
kouluttajien suosittelemissa ravintoloissa, opetettujen käyttäytymissääntöjen mukaisesti ja hyvin pienten
päivärahojen puitteissa. Määräysten
mukaan oltiin tietysti virkapuvussa.
Kurssin loppupuolella liikkuminen oli
vapaampaa ja kävin monta kertaa
KY:llä ’Kynsseissä’. Kyllä juttukaveria
ja kyselijää riitti. Daamien oli helppo
tehdä lähestymisyrityksiä kysymällä
’viiskasin’ arvomerkkejä tai muuta vastaavaa”, Kotro muistelee.
Ainakin Kotron mukaan eri vuosikurssien väliset suhteet olivat yleisesti
ottaen asialliset. ”Totta kai käytettiin
joskus sanaa ’simppu’, mutta ei kovinkaan halventavassa mielessä. Van17

hemman kurssin kadetin vahingossa
tervehtimättä jättämiseen puuttuivat
jotkut kyllä hyvinkin voimakkaasti.
Santahaminan bussissa oli joskus varsinainen ruletti, kun vanhemmille kadeteille piti antaa istumapaikat. Silloinhan
oma auto oli harvinaisuus, joten tiettyinä aikoina bussi oli täynnä kadetteja. Virkapukuisten nuorten miesten
poukkoilu istumapaikkojen vaihdoissa
busseissa oli tavallisten matkustajien
mielestä varmaankin täysin käsittämätöntä.”
Kouluttajien ja kadettien suhteet
olivat täysin asiallisia. Olennaista oli
se, että kadettikurssi oli jaettu joukkueisiin ja jokaisella joukkueella oli joukkueen johtaja, yliluutnantti tai kapteeni.
Kadettikomppanialla oli päällikkönä
sodankäynyt kokenut majuri. ”Näin
ollen noudatettiin sotilasorganisaation yhtä tärkeintä periaatetta: jokaisen
on tiedettävä, kuka on lähin suoranainen esimies. Ei ollut mitään vellovaa
opiskelijalaumaa. Omalta osaltani oli
hienoa, että joukkueenjohtajina olivat
eri vaiheissa esimerkilliset yliluutnan-
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na Kotro muistaa juhlasalissa pidetyt
luennot. Erityisesti Kadettikoulun ulkopuolelta haalitut siviiliesiintyjät olivat
hänen muistikuvansa mukaan ”yleensä
esimerkkejä täydellisestä pedagogisesta kyvyttömyydestä”. Juhlasalin takaosassa oli usein vaakasuorana penkkien
varassa tai penkkien alla kuorsaava
joukko.
Erinomaisia olivat erään sodankäyneen ja laajasti siviilissä johtamistaitoa opettaneen evp-upseerin luennot.
Hänen ei todellakaan tarvinnut aloittaa
luentojaan: ”Erään amerikkalaisen tutkimuksen mukaan...”
Tuona aikana sanottiin Kadettikoulun siirtyneen akateemisuuteen. Tosiasiassa jouduttiin suorittamaan vain
kasvatus- ja opetusopin approbatur ja
jossain kielessä pro excertio-koe. Tosin
useat kadetit suorittivat monia muita
approbatureja ja cumlaudeja. Ase- ja
ampumaoppi oli lähinnä liitutaulun varassa. ”Tämä oppiaine olisi ollut hyvin
mielenkiintoinen, jos lähes rajattomia
havainnollistamismahdollisuuksia olisi
hyödynnetty.” Liikuntakoulutus oli
hämmästyttävää kyllä pitkän aikaa in-

nottomasti johdettua. Useimmat kadetit kuitenkin harrastivat omatoimisesti
liikuntaa.
Olennaista Kotron mielestä oli kuitenkin se, että kadetit pitivät hyvin
paljon harjoituksia. Niihin tehtiin huolellisesti harjoitussuunnitelmat ja harjoituksen jälkeen jokainen kadetti oli
valmis arvostelemaan harjoituksen.
Lopullisen arvioinnin ja arvosanan
antoi joukkueen johtaja. Hyvin tärkeää
näissä harjoituksissa oli se, että kadetit
joutuivat toimimaan myös rivimiehen
ja ryhmänjohtajan tehtävissä. He joutuivat opettelemaan myös nämä tehtävät. Tällä oli arvaamattoman suuri
merkitys, kun he lähtivät upseereina
kouluttamaan kädestä pitäen sotilaita.
Kotron mielestä Kadettikoulu tuotti
upseereita juuri niihin tehtäviin, joihin
luutnantit siirtyivät joukko-osastoissa
valmistumisensa jälkeen. ”Ennen kaikkea osattiin ainakin periaatteessa kouluttaa harjoittamalla eikä puhumalla.
Tottakai joissakin asioissa oli varusmiehille selvitettävä myös perusteet.
Itse olen ollut alokkaasta lähtien krhmies ja oli helppo mennä krh-koulutta-

Kuva Arto Kotron kuva-arkisto.

tit Martti Vuori, Anssi Vuorenmaa ja
Matti Kopra. Yllätys oli monelle kadetille se, että Kadettikoulun johtaja
eversti Börje Backström oli jostain
opetellut tunnistamaan kaikki 50. kadettikurssin kadetit ja hän saattoi tällä
yllättää kadetin mitä erilaisimmissa tilanteissa lähes sydänkohtauksen partaalle”.
Perinteet olivat 1960-luvulla
mukana kadetin elämässä rajoitetusti.
”Totta kai vanhempaa kurssia edustanut esimerkillinen joukkueen varajohtaja kadettikersantti Juhani Hannila
kuulusteli meitä erilaisiin perinteisiin
liittyvistä kysymyksistä. Me olimme
tietysti hyvin valmistautuneita niihin.
Ikimuistoinen ’kasteyö’ ja ’ruudussa’
erilaisten asioiden esittäminen ruokailun yhteydessä kuuluivat luonnollisesti
perinteisiin. Sen sijaan perinteisiin liittyvää simputusta ei tapahtunut. Kerran
kadettikersantti Hannila sanoi jonkin
törttöilyn jälkeen, että ’nyt teitä pitäisi oikeastaan simputtaa’. Selvästi hän
pidätteli hymyään, ja asia jäi siihen.”
Opetus oli toteutukseltaan ja teholtaan hyvin kaksijakoista. Kammottavi-

50.kadettikurssin kadetteja sissiharjoituksessa Keski-Suomessa. Harjoitus alkoi 45 kilometrin jalkamarssilla suureksi osaksi asfalttitiellä. Kolmea lukuunottamatta kaikkien kadettien jalat menivät auki.
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Koulutukseen kuului myös pakollinen ratsastus. Monet harrastivat sitä myös vapaa-aikanaan.
jaksi. Olin aluksi ehkä liiankin innokas
kouluttaja enkä ymmärtänyt hyödyntää
kokelaita ja ryhmänjohtajia, jotka suorastaan kaipasivat vastuuta,” muistelee
Kotro.
Taktiikassa ja johtamistaidossa kadeteille annettiin erinomaiset perusteet
kartta- ja maastoharjoituksissa jalkaväkikomppanian johtamiseen, joskin taktiikka perustui osittain vanhentuneisiin
vuoden 1944 kokemuksiin. Upseereilta odotettiin kuitenkin jo silloin myös
muita valmiuksia kuin kouluttamistaito
ja sodanajan perusyksikön johtamistaito. Esimerkiksi kuvitellaan, että kaikki
upseerit tuntevat sotahistorian. ”Meillä
oli erinomainen ja värikäs sotahistorian opettaja majuri Erkki Laatikainen.
Valitettavasti tuntimäärät olivat liian
vähäiset”. Myös perusyksikön hallinnolliset kysymykset jäivät riittävästi
selvittämättä ja harjoittelematta. Monet
joutuivat hyvin pian esimerkiksi vuosilomasijaisena näihin tehtäviin, mikä
ei aina ollut helppoa. Strategiset kysymykset jätettiin myöhemmän upseerikoulutuksen varaan. Monet upseerit
pääsivät melko pian YK-tehtäviin, ”hakemaan YK-Mersun”. Tähän ei tuolloinen Kadettikoulu antanut valmiuksia,

toisin kuin nykyään.
Tärkeimpinä saaminaan oppeina
kouluttamista ajatellen hän pitää seuraavia periaatteita: ”ei puhumalla vaan
tekemällä, hiki säästää verta ja virheet
on korjattava heti”. Mieleen jäi myös
oppi, että esimiesasemassa olevia,
kuten ryhmänjohtajia, ei saa nolata,
vaan heidän kanssaan puhutaan tarvittaessa sivummalla. Taktiikassa mieleen
taas jäi: ”tehtävä kirkkaana mielessä,
muistakaa aina painopiste ja puolustus
on panssarintorjuntaa.”
Kurssiaikaisista sattumuksista
monet liittyvät ratsastukseen. Nämä
pakolliset 30 tuntia eivät olleet Kotrolle erityisen mieluisia, vaikka hän
ymmärsi, että ne kehittävät Åke Blonqvistin tanssikurssien tapaan rohkeutta
ja moittimisen sietokykyä. Erikoinen
kokemus oli myös kurssin lopulla järjestetty autokoulu. Kadettiylikersantti
Kotro ilmoitti kurssilaiset kouluttajalle Taivallahdessa. Kotro kertoo: ”Ajoopettajaylikersantin sanat olivat suurin
piirtein: ’Hyvät Herrat, auton osat ovat
runko, voimansiirtolaitteet, hallintalaitteet jne. …, ensimmäiset kadetit ohjaamoon!’ Samoin kuin silloin moni
muukin kadetti en ollut koskaan ajanut
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autoa, mutta sain sentään Ford Thames- kuorma-auton jotenkin liikkeelle ja syöksyin, todellakin syöksyin,
Mechelininkadun liikenteeseen. Alkoi
varsinainen näytelmä, koska en tietenkään erottanut toisistaan lattiassa olleita erilaisia polkimia. Vaihteisto oli
synkronoimaton ja vaihtaminen aiheutti välikaasua käyttäenkin hirveän karjaisun. Ajoharjoitus oli ehkä elämäni
hirvein puolituntinen. Häiritsin varmaan melkoisesti Helsingin liikennettä. Olin ajon jälkeen likomärkä
tuskanhiestä. Mutta niin oli ajo-opettajakin. Palatessamme hän käski pysähtyä erään kaupan edessä. Se oli
Alko…”
Kaiken kaikkiaan Kotro pitää omaa
2½ vuotta kestänyttä kadettikurssiaan
hyvin onnistuneena. ”Eversti Backström oli ottanut kadetteihin hyvin
myönteisen ja isällisen kannan. Hän
puhuikin ’minun kadeteistani’. Tämä
on jäänytkin kurssimme tunnukseksi.
Kadettikoulun loppupuolella vastuu
monista asioista oman joukkueen varajohtajana ja myöhemmin kadettiylikersanttina toivat ylimääräistä työtä ja
välillä pieniä murheitakin, mutta kaikkeen tottuu”, muistelee Kotro. 
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Kestävää koristaa kunnia
itsenäisen Suomen kadettiperinteitä ja
-kasvatusta 90 vuotta

Kuva Sotamuseo

Teksti: Marko Palokangas

Kadettikoulun lipussa, sankariaulan kunniatauluissa sekä lukemattomissa muistoesineissä ja asiakirjoissa
esiintyvä kadettiupseeriston latinankielinen tunnuslause on ”Constantem Decorat Honor”. Lauseen
suora käännös olisi ”kestävää koristaa kunnia”, mutta luontevammaksi ja viralliseksi suomenkieliseksi
muodoksi on aikojen saatossa vakiintunut ”kunnia kestävän palkka”.
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Suomalaisen upseerikoulutuksen ja kasvatuksen historia
ja perinne ulottuvat aina 1700-luvulle asti.Vanhemmat
kadetit ja upseerit ovat osallistuneet sekä opettamiseen
että tulevan upseeriston kasvattamiseen. Näin on
muodostunut vähintäänkin henkisen perinteen
katkeamaton ketju 1700-luvun Haapaniemen
Sotakoulusta aina 2000-luvun Kadettikouluun.

Marko Palokangas
otilasperinteiden yksiselitteinen
määritteleminen on vaikeaa,
sillä jo suomalaiset sotilasperinteet itsessään ovat hyvin laaja kokonaisuus. Kiteytettynä ne tarkoittavat ennen
kaikkea niitä sukupolvelta toiselle siirtyviä tapoja, muistoja ja arvoja, jotka
korostavat kansallista yhteenkuuluvuutta. Perinteet kertovat menneiden
polvien saavutuksista ja uhrauksista,
työstä ja taistelusta maan puolesta.
Sotilasperinteet pyrkivät ylläpitämään
ja vahvistamaan uskoa tulevaisuuteen
itsenäisenä kansakuntana ja vaikuttamaan maanpuolustustahtoa kohottavasti suomalaisten keskuudessa. Samaa
arvopohjaa voidaan myös soveltaa sotilasperinteiden alalajina upseeri- ja kadettiperinteisiin sekä -kasvatukseen.

S

Opetuksellisten tavoitteiden lisäksi
Kadettikoululla sotilasopetuslaitoksena
on aina ollut merkittävä vastuu kasvattaa upseereita puolustusvoimien yhteisiin arvoihin ja perinteisiin. Koulun
monisäikeinen historia on myös aikojen saatossa synnyttänyt omintakeisen
sisäisen perinne- ja kasvatusympäristön, josta jokainen kadettiupseeri on
saanut omansa - niin hyvässä kuin
pahassa. Kautta aikojen upseerin peruskoulutukseen on siis kuulunut ammatillis-eettinen upseerikasvatus, jonka
ilmentymänä upseeristo on saattanut
muodostaa voimakkaan yhteenkuuluvuuden tunteen lujittaman ja ammatistaan ylpeän veljeskunnan.
Upseerin henkinen kasvuprosessi
jatkuu koko elinajan, mutta suurin osa
siitä tapahtuu rauhan aikana opiskelun ja ensimmäisten joukko-osastopalveluksessa vietettyjen vuosien aikana.
Tulosta ei kuitenkaan mitata opintopisteinä, kursseina tai suoritusarvioinnein, vaan sen tekevät kansamme syvät

rivit erityisesti suorittaessaan asevelvollisuuttaan sekä äärimmäisessä tapauksessa myös johdettavana olevat
sotajoukot.

Syvää ymmärrystä vai
käskettyä ulkolukua?
Uudeksi lenkiksi suomalaisten upseerien noin 230 vuotta vanhaan ketjuun
ei liitytä pelkällä ulkoluvulla tai toistotekniikan hallitsemisen kautta vaan
omaksumalla ikiaikaiset upseerihyveet
ja toimimalla niiden mukaisesti.
Perinteiden merkitys ei siten ole
vain vanhojen tunnusten ja muistojen
vaalimisessa tai hyväksi koettujen ulkonaisten muotojen ja tapojen tunnollisessa noudattamisessa. Niiden
syvällisempi merkitys ja niiden oikea
ymmärtäminen ilmenee luottamuksellisena ja puhtaiden arvojen ilmapiirinä, joka syntyy silloin, kun kadettipiiri
tuntee olevansa yhtä samaa jakamatonta kokonaisuutta. Oikein ymmärretyt

Sotilaan identiteetin tiedetään muodostuvan monista eri tekijöistä. Eräät
vahvimmista upseeri-identiteetin muodostajista ovat tutkitusti yhteenkuuluvuutta syventävät perinteet ja
arvokasvatus. Suomalaisen upseerikasvatuksen perinteet ovatkin siirtyneet
kadettipolvelta toiselle Haapaniemen
ajoista lähtien yhdistäen kadettikurssit toisiinsa yli kahdensadan vuoden
ajanjaksolla. Jo Haapaniemen Sotakoulussa annettiin suurta arvoa kadettipiirin sisäiselle lujuudelle ja keskinäiselle
luottamukselle, sillä näiden arvojen
ymmärrettiin ulottavan vaikutuksensa
kauas tulevaisuuteen.

Kuva Puolustusvoimat

Elinikäinen kasvuprosessi

Kadettien (89. kadettikurssi ja 72. merikadettikurssi) ylentämistilaisuus ja nimittäminen upseerin virkoihin presidentinlinnassa vuonna
2006.
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Yhteisöllisyys on tärkeä osa kasvamista upseeriksi. Kadettikasvatusta ja perinteitä omaksutaan myös
opetusohjelman kautta, josta esimerkkinä historian tuntemus auttaa ”käsinkosketeltavasti” littämään
nykyisyyden aiempien upseeripolvien ketjuun.

perinteet velvoittavat yhteistyöhön ja
yhteisvastuuseen sekä kasvattavat yksilön ja joukon sisäistä lujuutta edistämällä sotilaskurin korkeinta astetta itsekuria.
Perinteitä ja niiden sisäistämistä ei
myöskään saisi ymmärtää väärin. Jokainen kadettiupseeri onkin velvollinen
miettimään tarkoin toimintaansa siten,
että kaikki yhteisöön kuuluvat kokevat asian yhtä arvokkaaksi. Perinteiden
opettaminen ja oppiminen on yhtäältä
kasvattamista ja toisaalta kasvamista.
Tuotakoon esille, että perinteitä opeteltiin aiemmin pakkosyöttöperiaatteella yhä 1990-luvullakin - suullisena perimätietona ulkoa opettelemalla. Tarkoituksena ilmeisesti oli harjoittaa tulevan
upseerin ulkolukutaitoa ja ”halua” opetella oudoiltakin tuntuvia asioita päästäkseen kadettien veljeskuntaan. Tämä
ei kaiken koetun valossa kuitenkaan
ole ollut se kaikkein menestyksekkäin
tapa synnyttää luottamusta vaan pikemminkin antoi hedelmällistä maape-
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rää pennalismin siemenille.
Ulkoluvun sijaan tärkeintä perinteiden omaksumisessa olisi oikean
asiayhteyden ymmärtäminen. Ymmärtäessään suuremman yhteyden omasta
paikastaan kadettikurssien historiassa
jokainen kadetti saattaa ymmärtää lopullisesti myös upseeriuden arvot ja
siihen kasvamisen. Tähän tarvitaan
”avaraa asennetta, kärsivällisyyttä ja
ennen kaikkea kestävyyttä”. Näin ainakin minun ikäluokkani kadeteille opetti
suuresti arvostamamme Kadettikoulun
pappi - pedagogi ja kadettikasvattaja
henkeen vereen - kenttärovasti Seppo
Kangas. Hänen opetuksiaan on monesti
upseerinuralla käynyt kiittäminen, kun
kestävyyttä on hetkellisesti koeteltu.
Kadettien opiskellessa kurssikokonaisuudessa perusopintojaan on oikeanlaisen yhteishengen, ”kadettihengen”,
syntyminen todella haastava, mutta samalla ehdottoman tärkeä asia. Kadettija upseerihengen syntyminen aselajista,
puolustushaarasta tai kadettikurssista
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riippumatta aikaansaa puolustusvoimien kannalta korvaamattoman hyötyarvon. Myös upseerien keskinäinen
sotilaallinen mutta luonteva käyttäytyminen on perusedellytys kitkattomalle
yhteistyölle pienen kansan puolustusvoimissa. Lukumäärän sijaan laadussa
onkin voimamme ja siihen sekä toisiimme on luotettava.
Kapteeni Marko Palokangas opiskelee esiupseerikurssilla. Hän on palvellut
viimeksi Maanpuolustuskorkeakoulun
Sotahistorian laitoksella. 

artikkelit

Juhlakirja kadettiperinteistä ja -kasvatuksesta
adettina ja nuorena upseerina lienee monelle
herännyt kysymyksiä
tapahtumien liittymisestä perinteisiin. Monet asiat ovat vasta
myöhemmin selkiytyneet arvokkaiksi vaalittaviksi perinteiksi.
Samalla tavoin on muodostunut
käsitys asioista, joissa kyse ei ole
ollut joukon kannalta arvokkaasta
perinteestä. Oleellista onkin itse
tuntea asiaan liittyvä arvo ja
merkitys. Perinteiden ja niihin
liittyvien tekijöiden avaaminen
muille, muutenkin kuin vain
suullisen perimätiedon kautta, on
varmasti yksi tämän kirjan keskeinen sanoma. Kadettikouluun
ja upseerikoulutukseen kuuluu
monia organisaatioon liittyviä
virallisluontoisia perinteitä. Tämän
lisäksi eri kadettikurssien ja upseerien
kertomana kuulee puhuttavan tavoista, joita ei kuitenkaan voi luonnehtia
virallisiksi.
Kadettikoulun perinteitä ja kasvatustapoja on itsenäisyyden aikana
sivuttu useissa muisteloissa ja elämänkerroissa. Kapteeni Timo Lieneen
kirjasessa ”Käsi kalvan kahvassa - Suomalaisen upseerikoulutuksen lyhyt
historia” on tiivistetty ansiokkaasti
upseerikoulutuksen ja siihen liittyvien

K

sotakoulujen sekä laitosten toimintaa
1700-luvun lopulta nykypäiviin saakka.
Silti kattava itsenäisen Suomen Kadettikoulun koottu historia on jo pitkään
ollut ilmeinen puute ja valitettavasti se
edelleen odottaa kirjoittajaansa. Tällä
puutteella on myös ollut näkyviä heijastevaikutuksia. Vaikka kadeteista ja
Kadettikoulun historiasta on julkaistu
lukuisa määrä artikkeleita ja kirjallisuutta, niissä esitetyt perinnetiedot
ovat olleet usein hyvin rajattuja tai vain
sirpaleisia yksityiskohtia vailla koko-

naisuuteen sitovaa tietopohjaa.
Siksi useita kadettiperinteitä on
aikojen saatossa hävinnyt unohduksiin, mutta uusiakin perinteitä
- kunniakkaita ja vähemmän kunniakkaita - on tullut unohdettujen
perinteiden tilalle.
Kadettikoulun perinnepäivänä
20. maaliskuuta 2009 juhlistetaan
itsenäisen Suomen Kadettikoulun
90-vuotista olemassaoloa, samalla kun upseerikoulutuksemme
alkamisesta tulee 230 vuotta.
Kadettikunta ja Kadettikoulu haluavat kunnioittaa merkkivuotta
juhlakirjalla, joka nyt julkistetaan
artikkelikokoelman muodossa
osana tasavuotista taivalta. Kirja
pyrkii osaltaan kertomaan yli
200-vuotiseen upseerikoulutuksen taipaleeseen liittyvästä historiasta,
tapahtumista ja niihin vaikuttaneista
erilaisista tekijöistä. Kirjan artikkelit
eivät ole tieteellisiä, vaan perustuvat
pitkälti kirjoittajien omiin kokemuksiin
ja näkemyksiin kadettiperinteistä ja kasvatuksesta.
Kirjan nimi on ”KESTÄVÄÄ KORISTAA KUNNIA”, ja sitä on saatavissa maaliskuun lopulta alkaen Kadettikunnan toimistosta. Hinta 25 euroa +
postituskulut.

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com
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”Nyt ovat kysymyksessä
suuremmat asiat”
Ensimmäisen kadettikurssin
alkamisesta 90 vuotta
Teksti: Tom Hanén

Lauri Nikolai Hanén oli yksi ensimmäisistä. Hän
kävi itsenäisen Suomen ensimmäisen kadettikurssin ja
oli kadetti nro 4, kadettialikersantti ja myöhemmin
Sotakorkeakoulun ensimmäisen kurssin käynyt upseeri.
Hänen kokemustensa kautta on mahdollista seurata
esimerkinomaisesti ajan henkeä ja yhteiskunnallisten
tapahtumien merkitystä upseerin uran valinnassa
Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina.
unne isänmaan sortumisesta ja
nuoren sivistyneistön vastuusta johdatti ylioppilaita Suomen
vapaussotaan ja sen jälkeen uuden tasavallan ensimmäiselle kadettikurssille
vuonna 1919. Ensimmäisten kadettiupseerien urapolku ei ollut niin selkeä
kuin nykyisin, sillä upseerin uralle oli
ollut muitakin väyliä. Upseerien erilaisista taustoista kumpuavat ristiriidat
ja näkemyserot koulutuksesta ja puolustuslaitoksen kehittämisen suunnasta
eivät olleet 1920-luvulla harvinaisia.
Puolustusvoimain komentajaksi ensimmäinen kadettiupseeri nousi vasta
vuonna 1965.

T

Perustukset horjuvat
Näin kirjoitti vuonna 1897 syntynyt
nuori ylioppilas Lauri Hanén: Kun
eräänä maaliskuun aamuna 1917 lähdettyäni kotoa Töölöstä luennolle yliopistoon käännyin Aleksanterinkadulle,
olikin siinä paikassa, missä nykyään on
kolmen sepän patsas, venäläisten matruusien konekivääriasema ja kaduilla
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hälinää ja venäläisen sotaväen kiireistä
liikennettä sekä heidän liikennesulkujaan. Venäjän vallankumous oli alkanut…
Näky kuohutti lääketieteen ylioppilas Lauri Hanénin mieltä. Tohtori
Rudolf Holstin isänmaallinen puhe sytytti Laurissa voimakkaan tunteen ja
pian hän hakeutuikin maisteri Kai Donnerin luokse pyytäen apua pyrkimyksissään lähteä Saksaan jääkäriksi. Se oli
kuitenkin jo myöhäistä. Huoli yhteiskunnassa vallitsevasta levottomuudesta ja yhä kasvavasta turvattomuudesta,
jopa isänmaata uhkaavasta tuhosta,
painoi mieltäni.
Kun punaisten väkivallanteot syksyllä kiihtyivät, Lauri ilmoittautui Helsingin Suojeluskuntaan. Kerran oli
harjoituksissa läsnä kuulu jääkäri Aarne
Sihvo. Hän opetti meille saksalaisen
sotilaan perusasennon. Se oli vaikea
oppia, mutta sitten meillä sen osaavilla olikin omaisuutena mielestämme jo
tärkein sotilassalaisuus, melkein voiton
avain.
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Tom Hanén
Velvollisuus
Joulukuussa 1917 Lauri tapasi setänsä
luona Kärkölässä ratsastavan poliisikomennuskunnan miehiä, jotka olivat
siirtymässä salaa valkoisten, siis itsenäisen Suomen laillisen hallituksen,
hallussa olevalle Pohjanmaalle. Näitä
ratsumiehiä tuli usein Laurin sedän
taloon, jossa heitä kestittiin ja huollettiin. Lauri muistaa ihailleensa näiden
miesten rohkeutta ja päättäväisyyttä.
Tammikuussa 1918 Lauri päätti ystävänsä, polyteekkari Kustaa Rosenströmin (myöh. eversti Rautsuo) kanssa
itsekin hakeutua Pohjanmaalle, jonne
Rosenström oli kuullut hallituksen keräävän ”luotettavaa väkeä”.
Edellisen vuoden joulukuussa tämä

artikkelit
parivaljakko oli mm. kunnostautunut
poistamalla oma-aloitteisesti Helsingin
kaduilta venäläisiä katukilpiä, mistä
oli sitten jouduttu miliisinkin suojiin
selittelemään. Mutta nyt oli kyseessä
muutakin kuin itsenäistymisestä huumaantuneiden nuorukaisten harmiton
protesti. Oli lähdettävä kotoa tuntemattomaan, eikä paluusta ollut tietoa. Lauri
pelkäsi vanhempiensa reaktiota, sillä
hän oli isoveljen jo kuoltua ainoa lapsi
ja vanhempiensa silmäterä.
Huomasin hämmästyksekseni, että
isäni oli perin pohjin selvillä poliittisen
tilanteen vaarallisuudesta ja sen jokaiselta kansalaiselta, omalta ainoalta
pojaltaankin, vaatimista velvollisuuksista... Äidin alistuneesti esittämään
kysymykseen, kuinka minun opintojeni
käy, vastasimme isän kanssa, että nyt
ovat kysymyksessä suuremmat asiat,
koko yhteiskuntamme olemassaolon
ja opintojen jatkamismahdollisuuksien
edellytys.

Nuoren
tasavallan sotilaaksi
Nuorukaiset hakeutuivat Heikinkadun,
nykyisen Mannerheimintien, varrella
olleeseen antiikkiliikkeeseen, jonka
takahuoneessa tohtori Stjernschantz
allekirjoitutti sitoumispaperit. Papereihin oli painettu suurilla kirjaimilla
SUOMEN SENAATTI ja otsikkona oli
”Suomen Tasavallan Vartiosto”. Tästä
alkoi Laurin sotilasura. Allekirjoitettuaan paperit hänestä tuli muistikuvansa mukaan itsenäisen Suomen sotilas
nro14.
Junan lähtöaika oli myöhään illalla, mutta ajan vieriessä ja junan kulkiessa ei kukaan jännityksen vuoksi
nukkunut. Kun olimme onnellisesti sivuuttaneet Tampereenkin, jota suuresti pelkäsimme, rupesivat kielenkannat
laukeamaan. Toiset matkustavista nuorukaisista olivat matkalla Vimpeliin
tai Vöyriin, jossa heitä opetettaisiin
kouluttajiksi…
Kurikan asemalta siirryttiin Jalasjärven kirkolle, jossa vastassa oli vanhempia herroja: eversti Berg, eversti
Spåre, majuri Aminoff, ratsumestarit
Procopé ja Vilkman sekä kapteeni
Stjernschantz, joka tuli Laurin esimieheksi. Rosenström sijoitettiin polyteekkaritaustansa vuoksi heti ”tekniseen
aselajiin”, konekiväärikomppaniaan.

Lauri Hanén.

”Silloin hyväksyimme
Mannerheimin”
Ensimmäinen tehtävä tuli pian: Ilmajoella majailevat venäläiset pitää riisua
aseista. Tavoitteeseen pyrittiin neuvottelemalla. Tällöin, ilmajokelaisen
talon pihalla, Lauri kuuli ensimmäisen
kerran Mannerheimista: Nyt on pyydetty kenraali Mannerheimilta käskyä
siitä, mitä tehtäisiin. Ihmettelin suuresti, kuka kenraali Mannerheim oli.
Olimme sitä mieltä, että meidän oli tietenkin otettava venäläisten aseet väkipakolla. Jonkin ajan kuluttua kävi
kapteeni Stjernschantz ilmoittamassa
kenraali Mannerheimin käskyn, että
venäläiset on väkisin riisuttava aseista,
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jolleivät he sovinnolla antaudu. Silloin
me hyväksyimme Mannerheimin…
Muutamaa päivää myöhemmin Seinäjoella Laurin joukko sai uuden
nimen: 2. Krenatöörirykmentin III Seinäjoen pataljoona. Joukko sai tulikasteensa Länkipohjan taistelussa ja kävi
myös Oriveden, Kangasalan, Lempäälän ja Vesilahden taistelut, jossa
viimeksi mainitussa Lauri haavoittui
ankarissa puolustustaisteluissa pataljoonan suojatessa Tamperetta. Lauri
nimitettiin ennen taisteluja joukkueen
varajohtajaksi ja Länkipohjan taistelun
tappioiden jälkeen hieman sekavassa
tilanteessa miesten huutoäänestyksellä
komppanianpäälliköksi.
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Sotataidollisia
havaintoja vapaussodasta
Nuoren Vartioston varustelu- ja organisointikyky herätti Laurissa jatkuvasti
kunnioitusta ja sitoutuminen kasvoi:
Meidät varustettiin mm. metsästystakin
mallisilla takeilla ym. varusteilla senaikaisten mahdollisuuksien mukaan,
eiväthän ne olleet nykyaikaisiin sotilasvarusteisiin verrattavissa. Täytyy
vain ihmetellä, kuinka intendentuuri
oli parissa kuukaudessa saanut niinkin
paljon aikaan. Eräänä päivänä pidettiin kirkkokentällä katselmus…Lippu
oli punainen leijonalippu.
Taisteluissa Lauri teki myös havaintoja johtamisesta ja taktiikasta:
Täytyy tunnustaa, että olin kokonaan
laiminlyönyt oman komppaniani johtamisen Oriveden aseman taistelun
aikana. Se, että sen sijaan osallistuin
kuumimpaan kahakkaan aseman luona
osoittaa vain, kuinka päällikköasemaan tottumaton antaa taistelun tiimellyksen houkutella itsensä unohtamaan

päätehtävänsä. Luulen muuten pataljoonan komentajankin tehneen saman
virheen.
Kangasalalla taas hyödynnettiin
strategiaoppeja: Muistan lukeneeni
NRWRQD/|IÀHULQNLUMRLWWDPDQNLUMDQ
”Strategia”. Siinä oli selitetty ”aalloittaista etenemistä”, jonka perusteella käskin I:n ryhmän levittäytyä 20
metrin välimatkoin ketjuun ja edetä
johtajansa kanssa kartanoa kohti. Sen
jälkeen, kun he olivat lähteneet, hyppäsin itse heidän jälkeensä huutaen, että
nyt pitää toisen ryhmän tulla 10 m:n
välimatkoin ketjussa edellisten jälkeen
ja sitten joukkueen muut ryhmät tiheämmässä ketjussa sekä toiset joukkueet rivistössä tietä pitkin kartanoa
kohti. Aluksi saimme vastaamme muutaman laukauksen, mutta kun tulimme
kartanoon, oli piha jo tyhjä. Miehet
ammuskelivat Keisariharjulle kiipeäviä vihollisia.

”Isänmaa tarvitsee
nyt upseereita”
Helsingissä 16.5.1918 pidetyn vapaussodan päätösparaatin jälkeen korpraali
Hanén erosi rykmentistään. Oli tulevaisuuspohdintojen aika. Olin itse sitä
mieltä, että isänmaa tarvitsee nyt ylioppilassivistyksen saaneita upseereita.
Tahdoin sen tähden antautua sotilasalalle ja kouliintua tilaisuuden tullen
upseeriksi. Isäni arveli, että ”tottahan
nyt noin paljon kouluja käynyt ja sodassakin kokemuksia saanut mies omaa
niin paljon älliä, että osaa määrätä
oman toimialansa.” ”Mutta jos hän
päättää väärin, tekee erehdyksen”,
sanoi äiti. ”Sillehän ei voi mitään,
erehdyksiähän teemme kaikki…”. Näin
vaihtui ura lääkäristä sotilaaksi.
Astuttuaan palvelukseen Suomen
Valkoisen Kaartin kasarmilla vuonna
1918 Laurin tie vei ensin Haminassa alkaneelle jalkaväen taistelukoulun kurssille. Eräänä syyskuun päivänä meille
luettiin Sotaväen Päällikön kirjelmä,

Ensimmäinen kadettikurssi leirillä Napuella.
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jossa vakinaisen armeijan upseeritarpeen tyydyttämiseksi kehotettiin ylioppilasnuorukaisia ilmoittautumaan
piakkoin alkaville saksankielisille Lippujunkkari (Fahnenjunker) - kursseille,
joilla noin 3 kuukauden aikana annetaan valmistavaa koulutusta upseeritehtäviin. Näin koulutetut junkkarit
lähetetään sitten Saksaan varsinaiseen upseerikouluun, josta he palaavat
Suomen armeijaan täysin koulutettuina
ja sen mukaan ylennysvuoroissa etuoikeutettuina upseereina.

Lippujunkkarista
Suomen kadetiksi
”Natürlich der junge Kompaniechef
da”, nauroi Kampfschulen päällikkö,
kun melkein ensimmäisenä astuin rivistä ilmoittautuakseni. Pyrkijöitä oli
kokoontumispaikalla Helsingin Kansakoulunkadun koululla useita satoja.
Saksankielisen kuulustelun ja saksankielisen koekirjoituksen jälkeen meistä
hyväksyttiin 50. Loput lähetettiin Viipurin Markovillassa alkavalle Upseerikokelaskurssille, jossa suomalaiset
jääkäriupseerit tulivat lyhytaikaisilla
kursseilla kouluttamaan heitä armeijassa vallitsevan upseeripulan ensi tarpeisiin.
Kuitenkin on käynyt niin, että jääkäriupseerien vallattua armeijan johtopaikat ovat he suosineet lyhytaikaisilla
kursseillaan kouluttamia oppilaita niin,
että he ovat saaneet korkeimmat paikat.
Niinpä vielä nytkin - 1965 - on puolustusvoimain komentajana Viipurin upseerikokelaskurssien entinen oppilas.
Vasta 1965 tuli ensimmäinen kadettiupseeri sotavoimiemme päälliköksi.
Palattuamme Haminaan perustettiin sinne entiseen Kadettikouluun
”Fahnenjunkerschule”, jonka johtajaksi ja opettajiksi oli määrätty eteviä
saksalaisia upseereja. Määrättiin, että
nykyisistä sotilas- ja siviiliarvoista
huolimatta olemme koulussaolomme
aikana samanarvoisia ”junkkareita”.
Olimme nimittäin sotilasarvoiltamme
vänrikkejä, vääpeleitä, aliupseereja
ja korpraaleja, joukossamme oli yksi
kreivi, yksi markiisi, kolme paronia,
useita aatelismiehiä, yksi maisteri
jne.
Pääsy varsinaiseen upseerikouluun
kuitenkin kariutui Saksan luhistuessa
myöhäissyksyllä. Pian kuitenkin saatiin

Lauri Hanén kirjoitti aktiivisesti eri lehtiin. Kirjoitukset olivat lähinnä
maanpuolustushenkisiä tai kansainvälispoliittisia. Iltalehden artikkeli
on vuodelta 1922. Nykyisinkin tallella olevat luonnokset on tehty
lyijykynällä.
tietää, että sotaministeri oli päättänyt
perustaa upseereita valmistavan koulun
Suomeen. Ja ministerin määräyksestä
Junkkarikurssin käyneet olisivat valinnoissa vieläpä etusijalla! Ja niin: 25.
tammikuuta 1919 Lauri ja noin kuusikymmentä muuta nuorukaista seisoivat vanhan venäläisen lyseon huolella
kunnostetussa aulassa Arkadiankadulla, täynnä odotusta ja ylpeyttä itsenäisen Suomen uudesta Kadettikoulusta.

Epilogi:
aktiivinen kirjoittaja
Luutnantti Lauri Hanén profiloitui
1920-luvulla maanpuolustushenkisenä
ja kriittisenä kirjoittajana niin sotilaskuin sanomalehdistössäkin, pääosin
omalla nimellään, mutta myös nimimerkillä. Tuolloin sotilaiden ei
nimittäin sallittu kirjoitella sanomalehdistöön, mutta usein maanpuolustushenkeä murentavat lehtikirjoitukset
saivat asiantuntevan vastineen nimimerkiltä -én tai ”maanpuolustuksen
ystävä”. Jossakin vaiheessa 1920-luvun
alussa puolustuslaitoksessa haluttiin
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tietää, kuka nimimerkin takana on.
Lauri ”jäi kiinni” ja hänet komennettiin
uuden Sotakorkeakoulun ensimmäiselle kurssille vuonna 1924.

Kohtalo
puuttuu peliin
Heti Sotakorkeakoulun päätyttyä kohtalo puuttui Laurin uraan hänen
loukkaannuttuaan vakavasti palvelustehtävissä. Lauri koki lisäksi tarjonneensa kohtalolle itse kätensä:
Sotakorkeakoulun päästötodistuksia
jaettaessa ilmoitettiin, että meille kaikille oli myönnetty loma elokuuksi
1926. Olen aina ollut palvelusintoinen, joten onnettomuudekseni päätin
luopua lomasta ja mennä heti palvelupaikakseni määrättyyn 3. Divisioonan
Esikuntaan, jonka tiesin parhaillaan
olevan Utissa kesäleirillä.
Leirijoukoille määrättynä sotaharjoituspäivänä, se sattui olemaan perjantai 13 päivä elokuuta, pistäydyimme
me divisioonan komentajan eversti Östermanin johdolla Kaipiaisten aseman
luona olevaan majataloon ruokaile-
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maan. Alettuamme ruokailla tuli eversti
Östermanille tieto, että parin kilometrin päässä olevalla sotaharjoitusalueella oli syttynyt metsäpalo, jolloin
eversti määräsi minut heti sinne järjestämään sammutuksen tai tarpeen vaatiessa keskeyttämään harjoituksen.
Lauria kuljettanut sivuvaunumoottoripyörä juuttui kovassa vauhdissa
katkenneeseen puhelinlankaan ja pyörä
paiskautui päin puhelintolppaa. Kuljettaja selvisi vahingoitta, mutta Lauri
loukkaantui vakavasti päähän ja oli
kuolla onnettomuuspaikalle sydämen
pysähdyttyä. Sattumalta paikalle tullut
sotilaslääkäri kuitenkin pelasti hänen
henkensä. Laurilla todettiin verenvuoto
aivoissa.

Keskustelija hiljenee
Lauri itse koki tuon onnettomuuden
pysäyttäneen hänen urakehityksensä:
…toisten opintotovereitteni saatua
ylennyksen samana tai seuraavana
vuonna sain odottaa ylennystä majuriksi kuusi vuotta - ja siihen se sitten
jäikin. Siihen saakka minua oli pidet-

ty tietämäni mukaan erittäin etevänä
upseerina. Virallisesti onnettomuudesta seurasi 30 % invaliditeetti. Onnettomuuden jälkeen Lauri koki jonkin
verran muistamattomuutta ja myöhemminkin hänelle saattoi tulla pyörtymiskohtauksia. Voidaan myös havaita, että
onnettomuus ja sen seuraukset päättivät Laurin aktiivisen kirjoittelun, osallistumisen ja sotataidolliset pohdinnat,
ainakin siinä mitassa, mitä ne ennen
onnettomuutta olivat olleet.
Toipumisen jälkeen 28.4.1927
Lauri määrättiin komppanian päälliköksi Polkupyöräpataljoona 3:een,
koska lääkärin lausunnon mukaan ”aivojani ei saanut rasittaa” esikuntapalvelulla. Vaikuttaa siltä, että eri
koulutustaustaisten upseerien keskinäiset ristiriidat ja näkemyserot koulutuksesta rasittivat nyt mieltä entistä
enemmän. Lisäksi vain joidenkin komentaminen Sotakorkeakouluun oli ilmeisesti herättänyt ikätovereissakin
närää: Koulutustapa oli kuitenkin kehittynyt aivan uudenlaiseksi kaksivuotisen Sotakorkeakoulussa oloni aikana.
Näin jouduin ristiriitaan pataljoonan
väliaikaisen komentajan, erään toisen

komppanianpäällikön kanssa, jolloin
uudeksi komentajaksi määrättiin kovuudestaan tunnettu majuri Lagus.
Minun toipumistarpeistani välittämättä
hän painosti minua ankarasti. Minut
määrättiin joka viikko pitämään upseeriluentoja ja koulutustyötäni ja komppaniani hallintoa moitittiin jatkuvasti
ja ankarasti. Tämän lisäksi oli muiden
komppanianpäälliköiden kateellinen
painostus.

Ympyrä sulkeutuu
Onnettomuuden seuraukset eivät kuitenkaan estäneet Lauri Hanénia toimimasta vaativissa tehtävissä viime
sotiemme aikana. Talvisodan kynnyksellä 19.10.1939 hänet määrättiin
ilmoittautumaan Lahdessa Huoltotäydennysrykmentin päällikölle eversti
Lagukselle, mutta tämä ilmoittautuminen onnistui lopulta vasta jatkosodassa:
Todettakoon, että jatkosodassa 1941,
jouduttuani Äänislinnassa kenraali Laguksen komentamaan Panssaridivisioonaan, ilmoittauduin hänelle kertoen
hakeneeni häntä jo kaksi vuotta täyttääkseni ilmoittautumiskäskyni ja ker-

Lauri Hanén (keskellä) kehitti nuorena upseerina muun muassa kevyiden joukkojen käyttöperiaatteita
ja käytännön toimintaa.
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Ye-majuri Lauri Hanén toimi jatkosodan loppuvaiheessa suomalaisten ja saksalaisten pohjoisessa
toimineiden joukkojen yhteysupseerina. XXXVI Armeijakunnan komentajasta jalkaväenkenraali Karl
Weisenbergeristä tuli varsin hyvä ystävä suomalaisen yhteysupseerin kanssa. Kuvassa sotilaskotisisar
Savonen kiinnittää Vapaudenmitalin haavoittuneen sotilaskotisisar Anni Nymanin rintaan maaliskuussa
1944. Jalkaväenkenraali Weisenberger ja majuri Hanén juhlistavat tilaisuutta.
roin samalla ottaneeni hänen virkansa
Huoltotäydennysrykmentin komentajana, hän hyväksyi nauraen toimenpiteen
määräten minut silloin Panssariprikaatin esikuntapäälliköksi.
Jatkosodan viimeisenä vuonna
Lauri Hanénin ympyrä sulkeutui, kun
hänet määrättiin tammikuussa 1944
saksalaisen XXXVI Armeijakunnan
komentajan jalkaväenkenraali Karl
Weisenbergerin suomalaiseksi yhdysupseeriksi Lappiin. Sotataidollisesti
oli Suomessakin kuljettu pitkä matka
junkkarikursseista: Näin jälkeenpäin
vuonna 1964 asioita muistellessa tulee
hymähtäneeksi tuollekin asialle, että
saksalaiset antoivat meille vuonna
1918 taistelukoulutusta. Tosin se oli
melko muodollista, mutta meidän itsemme, jääkäriupseereidenkin, hyvin
pätevänä pitämää. Mutta kenraali Wei-

senberger osoitti roolien muuttuneen:
…hän ylisti suomalaisten osoittaneen
sodassa niin suurta metsä- ja talvitaistelutaitoa, että saksalaisilla olisi siitä
paljon opittavaa. Sen tähden hän pyysi
minua järjestämään joukkojensa upseereille sellaiset taistelukurssit, joilla
he voisivat saada tätä opetusta. Niin
tehtiinkin, vaikka tiesin, ettei saksalaisten sotilaiden luonteeseen tällainen
opetus tartu. Emme silloin aavistaneet, että vielä samana vuonna tulemme taistelemaan toisiamme vastaan.

Kirjoittaja, komentajakapteeni Tom
Hanén on Lauri Hanénin isän Karl
Hanénin veljenpojan pojanpoika.
Lähde/kursiivilla olevat lainaukset: ”Antti Hanén-Hannula ja hänen
sukunsa”, käsikirjoitus Lauri Hanén
1960-luvulla. Valokuvat: Jussi Hanénin arkisto. 

Yleisesikuntamajuri Lauri Hanén
erosi vakinaisesta palveluksesta
1.12.1944. Sotien jälkeen hän toimi
eri tehtävissä muun muassa Helsingin
kaupungin palveluksessa. Hän kuoli
90-vuotiaana vuonna 1988.
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Lasikatto
Teksti: Juha Mälkki

Suomen itsenäistymistä seuranneina vuosina
maassamme oli useiden eri koulutusväylien kautta
valmistuneita upseereita. Ensimmäisiltä kadettikursseilta
valmistuneilla upseereilla oli usein huomattavasti
heikommin koulutettuja nuoria esimiehiä.
Kadettiupseerien virkauralla tuntui olevan lasikatto.
Kirjoitus liittyy keskeisiltä osiltaan edelliseen Lauri
Hanénia käsittelevään artikkeliin.
simerkkinä 1. kadettikurssilta valmistuneista upseereista on Lauri
Hanén. Hän oli tehnyt valinnan
useiden sotilasuraa suunnitelleiden vertaistensa lailla ja hakenut korkeinta mahdollista sotilassivistystä sotilasuraansa
siivittämään. Haminan Kadettikoulun perinteitä jatkanut itsenäisen Suomen Kadettikoulu oli ollut luonnollinen valinta
aikakauden sivistyneistölle. Ensimmäisten kadettikurssien aikana maahamme
syntyi nuorten kadettiupseerien innovatiivinen ja rohkeasti uusia haasteita
päin rynnistäneiden nuorten upseerien
verkosto. Opiskelijoilla oli useimmilla
taustallaan vapaussota sekä esimerkiksi
saksalaisten sodan loppuvaiheessa jär-

Jääkärikapina
Puolustusvoimien ensimmäiseen vuosikymmeneen mahtuu kokeiluja ja koko
organisaation käynnistymisaikaa.
1920-luvun puoliväliin osuu myös kuuluisa jääkärikapina, jonka seurauksena
lähes kaikki venäjänvallan aikana koulutuksensa saaneet saivat väistyä nuorten

Kuva Puolustusvoimat
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jestämä ”Fahnenjunkerschule”, joka oli
tarkoitettu erityisen lahjakkaille ja myös
kielitaitoisille opiskelijoille. Jääkäriupseereille kadettiupseerit edustivat kuitenkin yhtä suurta uhkaa kuin esimerkiksi
Venäjällä koulutuksensa saaneet vanhemmat upseerit.

jääkärien edestä. Usein jää mainitsematta, että myös kadettiupseeristo koki tässä
yhteydessä kovan kolauksen, joka saattoi monen upseerin vakaumuksen koville. Jääkäriupseerien vallankaappaus
tukki lähes saman ikäisten kadettiupseerien virkauran lähes totaalisesti seuraavan
kahden vuosikymmenen ajaksi. Korostamatta jää myös usein, että Haminan
Kadettikoulun henki korvautui jääkäriupseerien logiikan esiinmarssin myötä.
Muutosvastarinta tuntui ja näkyi: lähes
kolmasosa pelkästään 1. kadettikurssista erosi palveluksesta vallanvaihdon jälkeisinä vuosina. Palvelukseen jääneet
kadettiupseerit palvelivat lähinnä jääkäriupseerien ”aseidenkantajina”, eli merkittävissä mutta ei niinkään näkyvissä
rooleissa rauhan aikana sekä tulevan
sodan aikana.

Tähdenlentoja

Muun muassa Aksel Airo yleni nopeasti ensimmäisiltä kadettikursseilta valmistuneiden upseerien ohi. Kuva jatkosodan ajalta.
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Joidenkin jääkäriupseerien virkaura oli
nopea mutta lähes samanlaiseen menestystarinaan ylsi myös muidenkin ”koulukuntien” upseereita. Hyvänä esimerkkinä
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Edistyksellisiä
kadettiupseereita
Mitä nämä nuoret ”Fahnenjunkerschulen” käyneet nuoret kadettiupseerit sitten
edustivat? Tutustuin 1. kadettikurssilla
opiskelleiden kadettialikersantti Lauri
Hanénin sekä kadettivääpeli Reino E.
Laineen Kadettikoulun jälkeisen ajan kirjallisiin tuotantoihin väitöskirjaprosessini
loppuvaiheessa. Näiden kahden upseerin kirjaamat ajatukset poikkesivat selkeästi niistä kollektiivisesti hyväksytyistä
suuntaviivoista, jotka vakiintuivat osaksi
kansallista sotataitoamme viimeistään
1920-luvun lopulla. Laine matkusti Englantiin ja tutustui sen armeijan koulutuslogiikkaan. Hän kirjoitti kirjasen:
Ohjeita mieskohtaisessa ja ryhmätaistelukoulutuksessa (1925). Kirjan ajatuksille
ei löytynyt enää tilaa asevoimistamme
1920-luvun loppupuolella. Laine oli matkustanut ulkomaille etsimään vinkkejä
sotaa käyneen maan koulutuslogiikasta.
Englantiin tehtiin 1920-luvun alussa muitakin opintomatkoja, esimerkiksi Lauri
Malmberg kävi siellä seurueineen. Hän
tosin jäi ihmettelemään englantilaisen
koulutuksen häiritsevää ”individuaalista”
asennetta. Hän oli tottunut selvästi aivan
erilaiseen koulutuskulttuuriin, joka oli jääkärien valtaantulon myötä myös vakiintunut osaksi varuskuntiemme arkea.

Kiinnostus
liikesodankäyntiin
Lauri Hanén jaksoi sinnikkäästi kirjoittaa artikkeleita Sotilasaikakauslehteen.
Otsikot antavat viitteitä hänen kiinnostuksensa kohteista: Jalkaväen harjoitusohjesääntökysymyksemme (1921),
Polkupyöräjoukkojen tiedustelu (1924),
Kevyet joukot (1927). Näistä artikkeleista löytyy Saksan armeijan ensimmäisen maailmasodan aikana kehittämä
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on Aksel F. Airo, joka oli puolta vuotta
Lauri Hanénia nuorempi. Vapaussodan
jälkeen hän pestautui tykistöön, kävi
Ranskassa sotakouluja ja yleni nopeasti
kadettiupseerien ohi. Jotkut tiet ja jotkut
persoonallisuudet siis menestyivät toisia
paremmin. Puolustusvoimien koulutusjärjestelmä vakiintui kuitenkin ensimmäisten vuosien kokeilujen jälkeen,
eikä vastaavanlaisia tähdenlentoja enää
koettu, etenkään toisen maailmansodan
jälkeen.

Ruben Lagus, jääkäriupseeri, toimi 1920-luvulla kevyiden joukkojen
käyttöä tutkineen Lauri Hanénin esimiehenä. Kuva vuodelta 1941.
liikesodankäyntilogiikka sekä toisen
maailmasodan alkuvuosien voittamaton salamasotalogiikan taustalla oleva
joukkojenkäyttöajatus. Hanén kirjoitti
kriittisesti suomalaiseen käyttöön vakiintuneista sodankäyntiopeista, jotka
olivat suuntaamassa hänen näkemyksensä mukaan suomalaista sotataitoa ensimmäistä maailmasotaa edeltäneisiin
oppeihin. Sotataidon käytäntö muotoutui
kuitenkin Lockstedtin koulutuskenttien
näköiseksi ja niiden henkistä perinnettä
kantaneiksi eikä Hanénin ajatuksilla
näyttänyt olevan laajempaa merkittävyyttä. Nämä kaksi mainittua kadettiupseeria
osoittavat toisaalta aikakauden ajatusten
moninaisuuden sekä 1920-luvun hengen,
jota on edelleenkin syytä tarkastella ja
tutkia.
Maassamme heräsi erityinen kiinnostus liikesodankäyntiin välirauhan aikana
Jääkäriprikaatin ja myöhemmin Panssaridivisioonan perustamisen yhteydessä.
Vaativana esimiehenä tunnettu Ruben
Lagus suuntautui liikesodankäynnin asiantuntijaksi, keveiden joukkojen sodankäyntilogiikan osaajaksi. Jääkäri- ja
panssariala tulivat eteen kuitenkin vasta,
kun armeijassa heräsi tarve laajamittaiseen hyökkäyssodankäyntiin. Onneksi
alaan liittyvä kokeilu- ja tutkimustyö
oli alkanut jo 15 vuotta aikaisemmin.
Laguksen oman osaamisen kehittämi-
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sen kannalta oli merkittävää, että hänen
komentamassaan pataljoonassa toimi
1920-luvulla nuoria ja lahjakkaita kadettiupseereita, esimerkiksi Lauri Hanén ja
lukuisia muita kyvykkäitä nuoria upseereita eri joukko-osastoissa.

Tilanne selkiytyy
Sotilasyhteisön perusroolit vakiintuivat
1930-luvun alkuun mennessä. Suomalaisesta asevelvollisuudesta vähemmän kokemusta omaavat jääkäriupseerit tulivat
tarvitsemaan tuekseen kadettiupseerien
osaamista. Käytännönläheinen armeija
pystyi lopulta liittämään kansalaissotilaiden heterogeenisen joukon osaksi
vakinaisen armeijan ammattimaista rakennetta. Rooli oli hyvin merkittävä
esimerkiksi ”talvisodan sotilaallisen
ihmeen” syntymisessä.
Me kadettiupseerit edustamme
näiden ensimmäisten kadettikurssien
vastuunkantajien koulutustaustan jatkumoa.
Majuri, valtiotieteen tohtori Juha
Mälkki palvelee Pääesikunnan henkilöstöosastolla. Artikkeli perustuu hänen väitöskirjaansa: ”Herrat, jätkät ja sotataito.
Kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla ”talvisodan ihmeeksi” (SKS, 2008).
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Erillissotija ja liittolainen
Teksti: Mikko Karjalainen

Historiantutkijoiden keskuudessa ei ole vieläkään
saavutettu yhteistä kantaa siitä, millainen Suomen ja
Saksan välinen yhteistyösuhde jatkosodan aikana oli.
Yleisesti on esitetty näkemyksiä liittolaisuudesta tai
Suomen käymästä erillissodasta. Kyseiset näkökulmat
on esitetty toisensa poissulkevina.Viimeksi teema ylitti
uutiskynnyksen Presidentti-foorumin yhteydessä muutama
kuukausi sitten, kun arvovaltainen asiantuntijajoukko pohti
teemaa tasavallan presidentin emännöimänä.
uoden 1941 kesästä syksyyn
1944 Suomi kävi ”kesäsotaa”
Neuvostoliittoa vastaan. Sodasta käytetty nimi jatkosota vakiintui
Suomessa yleisesti hyväksytyksi sodan
jälkeisinä vuosikymmeninä.
Suomen ja Saksan välistä suhdetta jatkosodan aikana käsittelevää
tutkimusta on tehty runsaasti. Saatujen vastauksien lisäksi tutkimukset
ovat synnyttäneet kysymyksen, voidaanko jatkosodan aikaisesta Suomen
ja Saksan yhteistyöstä puhuttaessa ylipäänsä käyttää käsitettä erillissota.
Sodan syttymisen jälkeen aiheesta on
taitettu peistä lukemattomien kirjojen
sivuilla, puhumattakaan tutkijoiden
suullisista kannanotoista.

V

Eri näkökulmia
Aika ei ole vielä ollut kypsä kyseisen
sapelinkalistelun lopettamiselle, jolloin
molemmat käsitteet hyväksyttäisiin oikeutetuiksi, näkökulmasta riippuen.
Molemmat käsitteet nimittäin kuvaavat Suomen suhdetta Saksaan jatkosodassa, mutta eri lähtökohdista. Itselleni
molempien käsitteiden käyttökelpoisuus on vahvistunut Suomen armeijan
hyökkäysoperaatioiden suunnittelua
jatkosodassa käsittelevän väitöstutkimukseni edistyessä.
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Kumpikaan käsite ei yksinään riitä
kuvaamaan vallinnutta yhteistyösuhdetta. Vastinparin erillinen - liittolainen
tai ehkä eksaktimmin erillinen - yhteinen käsitteitä ei voi käyttää toisensa
poissulkevina. Samalla tavoin kuin käsitteiden hyvä - paha välillä on joku
kolmas vaihtoehto. Se, että jokin toimenpide ei ole erillinen, ei automaattisesti tarkoita, että se olisi yhteinen tai
muodostaisi liittolaissuhteen.
Käsitteenä termi erillissota on ylipäänsä hyvin irrationaalinen. Hyvin
harvoin sota voidaan määritellä erilliseksi yhden toimijan itsenäiseksi
toiminnaksi suhteessa sodan toista
osapuolta kohtaan. Kahden sotijaosapuolen lisäksi sotaan liittyy aina ulkopuolisia tahoja, jotka määrittelevät
oman asemansa varsinaisiin osapuoliin nähden. Käytännössä ulkopuoliset
tahot valitsevat osapuolen, jonka toiminnan he kokevat olevan omalle toiminnalleen edullista tai ainakin vähiten
haitallista.
Liittosuhdetta tai sen puuttumista
arvioitaessa puolestaan on määriteltävä, mitä liittolaisuudella tarkoitetaan.
Onko liittolaisuus kirjallisella sopimuksella määritelty julkilausuma, joka
määrittelee sopijaosapuolten suhtautumiseen tiettyyn ulkopuoliseen tahoon,
kuten Saksan ja Suomen suhtautumisen
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Mikko Karjalainen
vuonna 1941 Neuvostoliittoon? Tämä
olisi luonnollisesti helpoin, vaikkakaan
ei riittävä määrittelytapa. Liittolaisuutta
ei voida kumota pelkästään toteamuksella, kirjallinen sopimus puuttuu.
Liittolaisuus voi muodostua myös
pelkästään osapuolien käytännön
toiminnan myötä. Yhteistyösuhde
Suomen ja Saksan välille kiistatta
syntyi, sillä vahvasta Saksa-riippuvuudesta, niin materiaalin kuin elintarvikkeiden osalta, johtuen suomalaiset
mukautuivat tai ainakin joutuivat mukautumaan saksalaisten tavoitteisiin.
Saksalaisten toiminnan hyväksyminen oli sikäli helppoa, että hyökkäysoperaatioiden tavoitteet olivat
osittain yhteneviä. Nimenomaan yhtenevän käytännön toiminnan perusteella
Suomen ja Saksan yhteistyö voidaan
sotilaallisesti tarkasteltuna nähdä liittolaissuhteena. Suomalaisten hyökkäysoperaatioiden suunnittelua tutkiessani

artikkelit

Perusteluja erillissodan ja
liittolaisuuden puolesta
Suomalaiskansallisesta näkökulmasta
on toki ollut luontevaa, että jatkosota
on mielletty omaksi, suursodasta erilliseksi taisteluksi Neuvostoliittoa vastaan. Saksan antaman sotilaallisen ja
taloudellisen tuen vaikutus on kyllä
myönnetty, mutta sen merkityksen ei
ole annettu rajoittaa ajatusta itsenäisestä, omiin tavoitteisiin perustuneesta
jatkosodasta. Puhtaasti sotilaallisesta
näkökulmasta erillissotakäsitystä on
ollut perusteltua käyttää, sillä suomalaiset suunnittelivat operaationsa itse
ja tavoitteet olivat ainakin periaatteellisella tasolla itse määriteltyjä. Vaikka
yhteistyö saksalaisten kanssa oli tiivistä, suomalaisten toiminnan tavoitteena
oli ennen kaikkea omien tavoitteiden
saavuttaminen.
Kuten mainittua, erillissodan kannalla olleet toimijat ovat useimmiten
kiinnittyneet liittosopimuksen puuttumiseen. Käsitystä on perusteltu myös
suomalaisten haluttomuudella osallistua Leningradin valtaukseen ja Muurmannin radan katkaisuun Sorokan
pohjoispuolella. Viimeksi mainitut perustelut on kuitenkin todettava osittain paikkaansa pitämättömiksi, sillä
Suomi pyrki aktiivisesti vaikuttamaan
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseen.
Suomalaiset olivat omalta osaltaan

valmiita luomaan mahdollisimman
hyvät edellytykset sille, että saksalaiset
suorittaisivat Leningradin valtauksen.
Tästä on esimerkkinä muun muassa
Laatokan laivasto-operaation toteuttaminen kesällä 1942. Tämän jälkeen
suomalaisetkin olisivat voineet osallistua Muurmannin radan katkaisuun.
On kuitenkin historian vääristelyä
väittää Suomen toimineen täysin itsenäisesti omien päämääriensä mukaan
ilman, että saksalaisten tahto olisi millään tavoin vaikuttanut suomalaisten
toimintaan. Vaikka suomalaiset laativat
suunnitelmansa itse, oli saksalaisten
vaatimukset otettava huomioon omassa
toiminnassa. Käytännössä tämä oli
sodan aikana jatkoa niille keskusteluille, joita Suomen ja Saksan sotilasjohdon välillä oli käyty jo ennen
saksalaisten hyökkäyksen alkua keväällä 1941. Suomen poliittinen ja sotilasjohto ymmärsi ilman kirjallista
sopimustakin, että saksalaisilta saatavan leipäviljan ja sotamateriaalin puuttuminen olisi muuttanut suomalaisten
erillissodan lopputuloksen hyvin erilaiseksi.

Liittolainen pyrki
käymään erillissotaa
Edellä esitellyt määrittelyt eivät ole toisensa poissulkevia. Suomi oli Saksan
liittolainen, mutta samalla sillä oli nimenomaan sodanjohdon näkökulmasta
myös omat erillissota-käsitteen mukai-

set tavoitteensa. Suomen sotilasjohdon toiminnassa on nähtävissä selvä
pyrkimys saksalaisten tietoiseen hyväksikäyttöön omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen sodanjohdon
suhtautuminen saksalaisiin oli näin tarkasteltuna hyvin kaksinaamaista, mutta
moraalista oikeutusta voidaan hakea
sodan yleisistä lainalaisuuksista. Oman
kansakunnan hyvinvoinnin ylläpitäminen oli oikeutettua. Se, kuinka lojaalisti
tai epälojaalisti saksalaisten antaman
tuen vastineeksi toimittiin, jäi toissijaiseksi ongelmaksi.
Historiantutkimuksen myötä ymmärrys Suomen ja Saksan välisen yhteistyön laajuudesta on tarkentunut
jatkuvasti. Uusien, yhä tarkempiin yksityiskohtiin huomiota kiinnittävien
tulkintojen ei kuitenkaan pidä antaa hämärtää käsitystä siitä kaksitahoisesta
sidoksesta, joka Suomen ja Saksan sodanjohdoilla oli jatkosodan aikana. Käsitteitä erillissota ja liittolaisuus pitäisi
käyttää näkökulma- ja toimintasidonnaisesti. Molemmille käsitteille löytyy
oma paikkansa tutkittaessa Suomen
ja Saksan yhteistyötä jatkosodan
aikana.
FM Mikko Karjalainen työskentelee ylitarkastajana Kansallisarkiston
Sörnäisten toimipisteessä. Kirjoittajan valmistelema väitöskirjatutkimus
”Suomen armeijan hyökkäysoperaatioiden suunnittelu jatkosodassa” on
parhaillaan esitarkastuksessa. 
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olen törmännyt useaan otteeseen tähän
Suomen sotilasjohdon hyvin dualistiseen toimintatapaan, jossa toisaalta
korostetaan itsenäistä toimintalinjaa,
mutta toisaalta toimitaan täysin saksalaisten esittämän linjan mukaisesti.
Suomi oli samaan aikaan erillissotija
ja Saksan liittolainen.
Usein historiantutkimuksessa on
pyritty vetoamaan siihen, mitä yksittäiset vallanpitäjät olivat Suomen
ja Saksan välisestä suhteesta sodan
aikana sanoneet. Se, että Hitler sanoi
kesäkuussa 1941 suomalaisten olevan
Saksan liittolaisia (im Bunde) tai Ryti
totesi marraskuussa 1941, että Saksa
oli täysin hyväksynyt suomalaisten
halun pysyä suursodan ulkopuolella,
eivät kuitenkaan määrittele sitä, millainen maiden välinen suhde todellisuudessa oli. Puheen tasolla ja toiminnan
tasolla yhteistyösuhde näyttäytyi erilaisena.

Suomalaisia ja saksalaisia sotilaita Raatteessa 27.6.1941.
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Maanpuolustuskurssit
toimiva suomalainen erikoisuus
Teksti: Janne Tienari & Saku Mantere & Eero Vaara

V

Maanpuolustuskurssit ovat suomalainen menestystarina,
totesi tasavallan presidentti Tarja Halonen 172. kurssin
avajaisissa 24.1.2005. Kurssit ovat vuodesta 1961
lähtien koonneet eri alojen toimijoita keskustelemaan
kokonaisvaltaisesti Suomen turvallisuudesta. Tässä
kirjoituksessa esitetään ajatuksia siitä, miten ja miksi
kursseista on Suomessa tullut toimiva osa strategista
turvallisuuskeskustelua.
nimellä. Syksyyn 2008 mennessä valtakunnallisia kursseja oli järjestetty jo
187. Vaikka kurssien sisältöä ja toteutustapaa on vuosien varrella kehitetty,
peruselementit ovat pysyneet vakaina.
Suomalainen maanpuolustuskurssijärjestelmä on jatkuvuudessaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessaan
ainutlaatuinen ilmiö. Kurssit keräävät
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altakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsutaan nykyisin vuosittain neljässä
erässä yhteensä noin kaksisataa vaikuttajaa politiikasta, elinkeinoelämästä,
työmarkkinajärjestöistä, yliopistoista,
mediasta ja puolustushallinnosta. Intensiivinen kurssi on kokopäiväinen, ja
se kestää yhtäjaksoisesti 3,5 viikkoa.
Maanpuolustuskurssit järjestetään
valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan
valvonnassa. Toimintaa ohjaa Maanpuolustusopetuksen neuvottelunta.
Valtakunnallisten kurssien toimeenpanosta vastaa Maanpuolustuskurssit, joka kuuluu hallinnollisesti
Maanpuolustuskorkeakouluun.
Ensimmäinen maanpuolustuskurssi
järjestettiin huhti-toukokuussa 1961.
Vuoteen 1964 asti kurssit kulkivat
Totaalisen maanpuolustuksen kurssin

vaikuttajia yhteiskunnan eri osa-alueilta
tarkastelemaan asiantuntijapuheenvuorojen, keskustelujen ja soveltavien harjoitusten muodossa kokonaisvaltaisesti
Suomen turvallisuutta ja maanpuolustusta.
Peter Ekholmin vuonna toteuttaman vaikuttavuusselvityksen Ymmärrystä yli rajojen mukaan kurssilaisten
arviot kurssin annista ovat yleisesti
erittäin myönteisiä. Kursseista on muodostunut luonteva foorumi, joka saa
päättäjät pohtimaan kokonaisuuksia,
yhteistyötä ja omaa suomalaista identiteettiään.
Tarkastelemme seuraavassa maanpuolustuskurssien historiaa. Esitetyt
ajatukset perustuvat vuonna 2008 käynnistyneen tutkimushankkeemme piirissä tehtyyn alustavaan analyysiin
kurssiohjelmista sekä kurssien toteuttamista ja kehittämistä koskevista asiakirjoista. Kyseessä ei ole tyhjentävä
kuvaus, vaan keskustelun herättäjä moniaineksisesta ilmiöstä.

Kokonaisvaltaisuus
Totaalisen maanpuolustuksen kurssi nro 1 toukokuussa 1961.
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Toinen maailmansota opetti puolustushallinnon toimijoille ja poliitikoil-

artikkelit

Janne Tienari

Saku Mantere

Eero Vaara

le sen, että sodankäynnistä oli tullut
”totaalista”. Tämä tarkoitti sitä, että
maanpuolustus tuli ymmärtää asiana,
joka ei kuulunut pelkästään sotilaille.
1950-luvun lopussa Suomen puolustusvoimat pääsivät tilaan, jossa
kansallisen puolustuksen kehittämisohjelmat käynnistettiin. Samalla viritettiin eri toimijoiden välistä keskustelua
maanpuolustuksesta.
Maanpuolustuskurssien periaatteena on alusta asti ollut maanpuolustuksen ymmärtäminen yhteiskunnallisena
kokonaisuutena, joka toimii eri instituutioden ja toimijoiden koordinoidun
yhteistyön avulla. Maanpuolustuskorkeakouluyhdistys ry (nykyisin Maanpuolustuskurssiyhditys ry) perustettiin
19.5.1961, heti ensimmäisen kurssin
jälkeen. Alueellinen kurssitoiminta
käynnistyi läänien maaherrojen johdolla.
Ensimmäisen valtakunnallisen
kurssin ohjelmasta 41 tuntia oli varattu
luentoihin, 41 tuntia soveltavaan harjoitukseen ja kaksi tuntia alku- ja loppujärjestelyihin. Ohjelman sisällöstä
kahdeksan tuntia oli varattu poliittisille,
yhdeksän hallinnollisille, 5,5 henkisille, 29 taloudellisille, 16 sotilaallisille,
5,5 sotataloudellisille ja yhdeksän väestönsuojelullisille toimenpiteille.
Maanpuolustuskurssien sisältö ja
muoto rakentui heijastamaan asetelmaa, jossa Suomen turvallisuutta kos-

kevan strategisen keskustelun sisältö
oli muotoutumassa. Keskustelua käytiin eri foorumeilla ja eri toimijoilla oli
asiasta erilaisia näkemyksiä.
Puolustushallinto tarjosi keskustelulle maanpuolustuskursseilla ainutlaatuiset puitteet. ”Kurssi siis johtaa itse
itseään ja me annamme vain pohjan ja
kehykset”, totesi eversti Vilho Tervasmäki soveltavan harjoituksen ohjeissaan kurssille 1/1968.

seminaari Jollaksessa 1964 oli virstanpylväs Suomen henkisen maanpuolustuksen kehittymisessä. Seminaariin
kutsuttiin nimekäs joukko eri alojen asiantuntijoita. Erityisesti professori Erik
Allardtin puheenvuoroa suomalaisen
yhteiskunnan perusvastakohtaisuuksista pidetään modernin suomalaisen
maanpuolustusajattelun kannalta keskeisenä.
Yhteiskuntasuhteisiin ja viestintään
ryhdyttiin puolustushallinnossa kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota,
samoin tiedon keräämiseen kansalaisten mielipiteistä ja niiden muutoksista. HMS toimi vuoteen 1975 asti. Sen
toimintaa jatkaa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta (MTS), joka
toteuttaa säännöllisiä mielipidetutkimuksia suomalaisten turvallisuuspoliittisista asenteista.
Maanpuolustushengen ylläpitäminen ja vahvistaminen edellytti
maanpuolustuskursseilla alusta asti yhteiskunnan eri osa-alueiden ja eri mielipiteiden edustajien kutsumista mukaan
toimintaan.

Maanpuolustushenki
Maanpuolustuskursseilla on henkiseen
maanpuolustukseen kiinnitetty alusta
lähtien erityistä huomiota. Moderni
suomalainen maanpuolustus nojaa laajaan yhteisymmärrykseen sen tarpeesta
ja muodoista.
Jo ensimmäisellä kurssilla 1961 pidettiiin aiheesta useita sessioita. Majuri
Jaakko Valtanen vastasi sessiosta ”Henkisen maanpuolustuksen johtaminen
sekä suorituselinten johtosuhteet ja
yleinen organisaatio rauhan ja sodan
aikana.” Puolustusvoimain komentajaksi myöhemmin edennyt kenraali
Valtanen toimi maanpuolustuskurssien
johtajana vuosina 1970-1974. Hän on
Suomen henkisen maanpuolustuksen
uranuurtajia.
Joulukuussa 1962 annettiin laki
Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnasta (HMS). HMS:n järjestämä
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Laaja
yhteiskunnallinen pohja
Laaja osallistujapohja näyttää olleen
maanpuolustuskurssien menestyksen
edellytys. Jo vuonna 1963 voitiin
todeta, että ”osanottajiston taholta
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ja poliittisten toimijoiden lisäksi elinkeinoelämän edustajat olivat keskustelussa tärkeässä asemassa.

Taloudellinen
maanpuolustus
Puolustushallinnon ja elinkeinoelämän
yhteydet ovat Suomessa perinteisesti
olleet tiiviit. Reserviupseeritoiminta on
1930-luvun alusta lähtien ollut vilkasta ja elinkeinoelämän vaikuttajat ovat
ottaneet siihen aktiivisesti osaa.
Joulukuussa 1955 valtioneuvosto
perusti Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS), jonka tehtävänä
oli liittää Suomen talouselämän voimavaroja kokonaismaanpuolustukseen
ja edesauttaa valmistautumista yhteiskuntaa uhkaaviin häiriöihin.
Elinkeinoelämän edustajat ovat
olleet keskeisesti mukana myös maanpuolustuskursseilla. Heitä oli jo
1960-luvulla kurssien vahvuudesta
19-27 prosenttia. Talouden merkitys kokonaismaanpuolustuksessa näkyi kurssien ohjelmissa. Ensimmäisen kurssin
ohjelmasta 29 tuntia (35,5 prosenttia)
oli varattu taloudellisille toimenpiteille.
Vuosien varrella on otsikon ”taloudellinen maanpuolustus” alla käyty läpi
erilaisia asioita taloudellisen kasvun
edellytysten merkityksestä maanpuolustukselle aina sotatalouteen ja metsävarojen käyttöön asti.
Elinkeinoelämän merkitys on
Suomen kansalliseen turvallisuuteen
liittyvissä kysymyksissä korostunut en-
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kiinnitettiin huomiota nuoren polven
edustajien mukaan saannin välttämättömyyteen.” Ikäkysymykseen liittyi
1960- ja 1970-luvuilla elimellisesti
kysymys osanottajien poliittisesta
suuntautuneisuudesta.
Yhteiskunnan historiasta johtuen
maanpuolustus oli Suomessa leimautunut erityisesti oikeiston ja
asevelisosialidemokraattien asiaksi.
Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta käsitteli asiaa kokouksessaan
21.12.1964 ja tuli siihen tulokseen, että
”äärivasemmistoa ei ole viisasta eikä
mahdollistakaan pitää jatkuvasti osanottajiston ulkopuolella. Nyt on ryhdyttävä kokeiluun, jotta nähdään mikä
vaikutus äärivasemmiston mukaan tulolla maanpuolustuskursseille on. Vaikutuksista ei koskaan saada tietoja ellei
kerran kokeilla.” Vuoden 1969 loppuun mennessä jo 19 SKDL:n kansanedustajaa oli suorittanut kurssin.
Poliittisen vasemmiston edustajien ottaminen mukaan kurssitoimintaan
1960-luvulla näyttää olleen toiminnan
vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen
tärkeää. On mielenkiintoista havaita,
että myös sukupuoli nousi kurssien yhteydessä keskusteluihin jo varhaisessa vaiheessa. Helvi Sipilä ja Marjatta
Väänänen kävivät kurssin ensimmäisinä naisina lokakuussa 1963. Naiset
ovat sittemmin muodostaneet kasvavan
osan kurssien vahvuuksista.
Maanpuolustuskursseilla kohtasi
läpileikkaus yhteiskunnan keskeisten
instituutioiden edustajista. Sotilaiden

Tutustuminen puolustusvoimien kalustoon Santahaminassa vuonna
1995.
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tisestään 1980-luvulta lähtien, kun ulkomaankaupan ja rahamarkkinoiden
sääntelyä ryhdyttiin purkamaan. Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991
edesauttoi Suomen puolustusvoimissa organisaatio- ja hallintojärjestelmän uudistamista. Samalla talouden
globalisoituminen vaikutti käsitykseen
maanpuolustuksesta. Suomen turvallisuustoimijat ovat siirtyneet kohti
strategisia kumppanuuksia yksityisten
yritysten kanssa.
Maanpuolustuskurssit ovat integroineet elinkeinoelämän asiantuntemusta normaaliaikoina tehtävän
valmiussuunnittelun sekä poikkeusoloissa tarvittavan ohjauksen ja koordinoinnin suunnittelun tueksi. Peter
Ekholmin vuonna 2006 tekemän selvityksen mukaan kurssin käyneistä ”talouselämän palveluksessa olevat ovat
saaneet muita enemmän identiteettipureman (60%)” eli he ovat ryhtyneet
pohtimaan omaa suhdettaan maanpuolustukseen aiempaa enemmän.

Konsensus
Maanpuolustuskurssit ovat omalta
osaltaan olleet luomassa ja ylläpitämässä yhteisymmärrystä eli konsensusta
Suomen kansallisesta turvallisuudesta. Kursseja on tarkasteltava osana laajempaa yhteiskunnallista kehystä ja sen
muuttumista.
Vuoteen 1991 asti keskeinen osa
tuota kehystä oli Suomen suhde Neuvostoliittoon. Vuonna 1948 solmittu
yya-sopimus määritti viralliset raamit,
joiden puitteissa strategista keskustelua
Suomen turvallisuudesta voitiin käydä.
Neuvostoliiton naapurissa Suomen eri
instituutioiden toimijat puhuivat julkisesti kieli keskellä suuta maanpuolustuksesta. Varovaisuus sävyttää myös
maanpuolustuskurssien dokumentteja.
Vuonna 1966 keskusteluun tuotiin
käsite turvallisuuspolitiikka, joka nivoi
ulkopolitiikan ja maanpuolustuksen
yhteen kansallisen turvallisuuden osaalueina. Puolustusvoimien asema ja
rooli turvallisuuspolitiikassa oli jatkuvan keskustelun alla. ”Turvallisuuspolitiikan kahdesta osatekijästä on
ulkopolitiikka ensisijainen, sen me sotilaatkin auliisti myönnämme”, puolustusvoimain komentaja kenraali Kaarlo
Leinonen totesi 40. kurssin avajaisissa

1971.
Kesällä 1971 julkistettu parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö
oli tärkeä virstanpylväs Suomen turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Eri
instituutioiden edustajien välinen keskustelu maanpuolustuksesta vilkastui
1970-luvulla.
Maanpuolustuskursseilla on ollut
elimellinen yhteys Suomen ulko- ja
puolustuspolitiikan pitkään linjaan. Jo
1960-luvulla yhteiskunnassa esiintyi
epäuskoa puolustusvoimien kyvystä
suorittaa tehtäviään. Keskustelua väritti
vielä 1980-luvulla vastakkainasettelu
maanpuolustukseen kielteisesti suhtautuvien piirien ja puolustushallinnon toimijoiden välillä. Puolustusvoimat kävi
tätä keskustelua tilanteessa, jossa sen
toimintaan osoitettu rahoitus oli jo pitkään ollut niukkaa.
Kuljettaessa kohti 1990-lukua orastava globaali talous ja lopulta Neuvostoliiton ja Varsovan liiton hajoaminen
muuttivat maailman kaksinapaista turvallisuuden asetelmaa. Suomen kansallinen turvallisuus tuli uudenlaisen
pohdinnan alaiseksi. Vaikka Suomen
liittymistä Euroopan Unionin jäseneksi vuonna 1995 aluksi perusteltiin taloudellisin argumentein, kansallinen
turvallisuus oli keskeinen osa suomalaisten EU-jäsenyyden puolestapuhujien retoriikkaa.
Kylmän sodan aikainen suljettu
turvallisuusajattelu muuttui Suomessa
avoimeksi turvallisuudeksi, jossa korostetaan ulkoisten ja sisäisten uhkien
vastavuoroisuutta. Perinteisten turvallisuustoimijoiden yhteistoimintaa on
pyritty tehostamaan. Median avulla
kansalaiset ja poliittinen johto valvovat
yhä tarkemmin maanpuolustuksen eri
toimijoiden oikeutusta ja niille suunnattavia voimavaroja.
Konsensus näyttää säilyneen tärkeänä osana strategista turvallisuuskeskustelua Suomessa. Tämä tuli esille
Peter Ekholmin vaikuttavuuskyselyssä.
Kun vastaajille asetettiin väitemuotoinen kysymys ”Kurssit ovat keskeinen
osa suomalaista konsensusta”, 78 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa
samaa mieltä. Alle 10 prosenttia vastaajista kiisti väitteen.

Julkisuus

Kuva Puolustusvoimat
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187. Maanpuolustuskurssi marraskuussa 2008.
kuvasti tasapainoilleen luottamuksellisuuden ja avoimuuden välillä. Jo
1960-luvulla pohdittiin sitä, että kurssien ”salaseuraisuutta” voi(si)vat epäillä
erityisesti tiedotusvälineet ja poliittinen vasemmisto. Tiedotusvälineiden
suhtautuminen maanpuolustukseen oli
kursseilla jatkuvasti esillä.
Turvallisuuspolitiikan eri ulottuvuuksien ja osa-alueiden ”irrallista
esille tuomista” pidettiin riskinä. Eräät
toimijat näyttävät pelänneen, että äärivasemmiston edustajat vuotaisivat
kursseilla käytyjen keskustelujen sisältöjä maan rajojen ulkopuolelle.
Maanpuolustuskurssit ovat myös
kantaneet elitismin leimaa. Koska kursseille on alusta lähtien kutsuttu valikoitu joukko suomalaisen yhteiskunnan
vaikuttajia, elitismi on ollut sisäänrakennettuna kurssitoimintaan. Vuosien
saatossa kurssikutsusta on monissa piireissä jopa tullut haluttu kunnianosoitus. Kursseilta kieltäytymisiä on ollut
suhteellisen vähän.
Mahdolliseen ”salaseuraisuuteen”
liittyen Peter Ekholm esitti kyselyssään
väitteen ”Kurssin käyneet muodostavat ikään kuin sanattoman salaliiton,
jossa kukin kurssi on oma ’loosinsa’”. On mielenkiintoista havaita, että
väite jakoi vastaajat kolmeen ryhmään:
”suurin ryhmä (42%) torjuu ajatuksen
salaliittolaisuudesta. Enemmistöä he
eivät kuitenkaan muodosta. Toiseksi
suurin vastaajaryhmä (32%) allekirjoittaa väitteen ja kolmas ryhmä, kohtuullisen suuri sekin (27%), ei osaa
sanoa.”

Maanpuolustuskurssit näyttävät jat-
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Tutkimustyö jatkuu
Maanpuolustuskursseista on vuosien
saatossa rakentunut toimiva suomalainen erikoisuus. Tutkimushankkeemme
jatkuu keväällä 2009 haastatteluiden
muodossa. Haastattelemme maanpuolustuskurssien suunnittelijoita, kouluttajia ja osallistujia. Kuuntelemme
heidän näkemyksiään ja tulkintojaan
kurssien sisällöistä, toteutustavoista ja
vaikutuksista. Samalla arkistoaineistojen analyysi jatkuu. Tavoitteenamme
on syventää kuvaa kursseista kokonaisvaltaisen maanpuolustustyön foorumina.
Esimerkiksi maanpuolustushenki
on vaikeaselkoinen käsite, jonka eri
ulottuvuuksien ymmärtämiseen keskitymme tutkimustyön seuraavissa
vaiheissa. Ristiriidat ja jännitteet turvallisuuskeskustelun määrittämisessä
ja muotoutumisessa ovat myös tärkeä
tutkimuksen kohde, samoin kuin strategisten keskustelujen siirtymät eri
foorumeiden välillä. Myös turvallisuuskeskustelun viestinnällinen ulottuvuus sekä eri tiedotusvälineiden roolit
eri aikoina tulevat olemaan hankkeessamme keskeinen tutkimuskohde.
Tutkimustyö jatkuu, ja kommentit
ovat tervetulleita. Yhteydenotot:
MDQQHWLHQDUL#KVH¿
Janne Tienari toimii organisaatioiden ja johtamisen professorina Helsingin
kauppakorkeakoulussa. Hän on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti. Saku
Mantere ja Eero Vaara toimivat organisaatioiden ja johtamisen professoreina
Hankenilla. 
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Kadettitoverikunta
muutoksien keskellä
Teksti: Joonas Asunmaa

Kadettitoverikunnalla ovat pitkät perinteet sekä
Haminan Kadettikoulun että itsenäisen Suomen
Kadettikoulun ajalta. Siihen ovat kuuluneet ja kuuluvat
nykyisinkin nimenomaan kadetit. Siviiliopiskelijoiden
aloittaessa opiskelunsa Maanpuolustuskorkeakoulussa
tarvitaan Kadettitoverikunnan rinnalle myös muiden
kuin kadettien asioita hoitava oppilaskunta.
Opiskeluympäristö
laajenee
Opiskelu Maanpuolustuskorkeakoulussa on toisaalta hyvin samanlaista kuin
muissakin nykyajan yliopistoissa, mutta
toisaalta se on hyvinkin erilaista. Suurimman osan opiskeluajastaan kadetit
viettävät omissa oloissaan Santahaminan
saarella Helsingin edustalla. Uuden opiskelurakenteen myötä koulu siirtyi vuonna
2006 Bologna-prosessiin, jolloin siitä tuli
yhdenvertainen kaikkien Euroopan yliopistojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä,
että kadetit pystyvät opiskelemaan erilaisia opintokokonaisuuksia ja kursseja
myös muissa Suomen yliopistoissa oman
opiskelunsa ohella. Näin ollen myös siviiliopiskelijat pystyvät osallistumaan
Maanpuolustuskorkeakoulun eräille kursseille. Tämä oli ensimmäinen askel kohti
sotilaallisten opintojen avautumista myös
muille kuin vain kadeteille. Seuraava
askel otetaan vuonna 2012, jolloin Maanpuolustuskorkeakoulu avaa sotatieteiden
maisteriopinnot myös siviileille. Tämä
tarkoittaa sitä, että siviilissä kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi
pyrkiä lukemaan itsensä sotatieteiden
maisteriksi ja tätä kautta hakeutua puolustusvoimien erikoistehtäviin.
Suuret muutokset vaativat paljon tekemistä toteutuakseen. Töitä suunnitel-
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man toteuttamiseksi tehdään monella
taholla. Puhuttaessa opintojen avautumisesta siviiliopiskelijoille tuntuu se vielä
varsin kaukaiselta ajatukselta. Asiaan
on kuitenkin alettu varautua hyvissä
ajoin ja sen eteen on tehty paljon työtä.
Kaikki tämä työ ei ole pelkästään erilaisten ulkopuolisten työryhmien vastuulla
vaan myös me opiskelijat saamme oman
osamme valmistelusta. Suurin osa tästä
on annettu Kadettitoverikunnan hallitukselle ja sen toimihenkilöille. Tämä kyseinen osuus sisältää opiskelijatoimintaa ja
opiskelijoiden etuuksia koskevat asiat.
Ensimmäisen siviiliopiskelijan aloittaessa Santahaminan sotatieteiden maisterin opinnot tulee hänellä olla käytössään
opiskelijan etuja valvova ja ajava oppilaskunta. Suomen muissa yliopistoissa on
jokaisessa olemassa oma ylioppilaskuntansa, joka tekee työtä opiskelijoidensa
hyvinvoinnin eteen ja jonka jäseniä voivat
olla kaikki kyseisessä oppilaitoksessa
opiskelevat henkilöt. Samanhenkistä toimintaa meillä Maanpuolustuskorkeakoulussa toimittaa Kadettitoverikunta.

Kadettitoverikunta ry
on ja pysyy
Kadettitoverikunnan toiminta ei eroa
huomattavasti ylioppilaskuntien toiminnasta. Toverikuntaan kuuluvat kaikki
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Joonas Asunmaa
Kadettikoulussa Santahaminassa ja puolustushaarakouluissa ympäri Suomea
opiskelevat kadetit, jotka ovat antaneet
kadettilupauksen. Se on perustettu
vuonna 1925 perusajatuksenaan opiskelijoiden etujen valvominen ja vapaa-ajan
toiminnan järjestäminen. Vuonna 2006
nimi Kadettitoverikunta vietiin rekisteriin ja nimeen lisättiin rekisteröidyn yhdistyksen tunnus. Yhdistyksen jäsenistö
valitsee itselleen hallituksen vuodeksi
kerrallaan.Uuden koulutusrakenteen takia
hallitus koostuu aina toisen vuosikurssin
kadeteista. Tämä johtuu siitä, että juuri
he viettävät toisen opiskeluvuotensa kokonaan Santahaminassa ja pystyvät näin
ollen organisoimaan toimintaansa järkevällä tavalla. Hallitus johtaa Kadettitoverikunnan toimintaa, ja se pitää kokouksia
aina tarpeen vaatiessa. Suurimmat asiat,

artikkelit
kuten uuden hallituksen valinta ja
toimikausien tilinpäätökset, käsitellään
Kadettitoverikunnan syys- ja kevätkokouksissa, joihin osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaikki Santahaminassa
olevat kadetit. Muita tehtäviä hallituksella ja sen toimihenkilöillä ovat muun
muassa edustamistoiminta monissa erilaisissa tapahtumissa sekä yhteyksien
luominen muihin opiskelijajärjestöihin ja
yhteistyökumppaneihin. Liittyen opintojen avautumiseen siviileille vuonna
2012 on toverikunnan hallituksella uusi
ja haastava tehtävä; sen tulee auttaa perustan rakentamisessa uutta Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskuntaa varten
ja antaa perusteet sen toiminnan aloittamiselle ensimmäisen siviiliopiskelijan
aloittaessa opintonsa sotatieteiden maisteriksi.
Oppilaskunnan perustaminen on pakollista, koska Kadettitoverikunnan jäsenistöön ja edunvalvonnan piiriin voivat
kuulua ainoastaan kadetit. Näin ollen
siviiliopiskelijat tarvitsevat omat edunvalvojansa. Vuoden 2006 keväällä perustettiin kadeteista työryhmä, joka alkoi
perehtyä erillisen oppilaskunnan perustamiseen niin lainopillisesti kuin myös
käytännön kannalta. Ensimmäinen väliesittely pidettiin jo syksyllä 2006.
Tähän mennessä kadetit ovat osallistuneet Suomen ylioppilaskuntien liiton ja
eräiden työryhmien kokouksiin. Meidän
mielipiteitämme on kuunneltu monella
eri taholla ja niiden pohjalta on tehty linjauksia aina uutta Maanpuolustuskorkeakoulun lakia myöden. Vaikka kaikki asiat
tuntuvat paperilla onnistuvan, ei se aina
kuitenkaan merkitse sitä, että ne toimisivat käytännössä.

Maanpuolustuskorkeakoulun
oppilaskunta tietää
haasteita
Oppilaskunnan perustamisessa on joitakin käytännön ongelmia. Ensinnäkin
kahden opiskelijajärjestön toiminta on
sovitettava siten, että vältytään päällekkäisyyksiltä ja eturistiriidoilta. Toinen
ongelma muodostuu jäsenistön laajuudesta. Maanpuolustuskorkeakoulussa
on paljon erilaisia toimijoita. Kadettien
lisäksi siellä ovat muun muassa esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssit. Oppilaskuntaan voi kuulua sekä sotilaita että
siviilejä. Toimivien jäsenten valinta tulee

olemaan vaikeaa, koska olisi toivottavaa,
että kaikilta tahoilta löytyisi oma edustajansa oppilaskunnan kokouksiin. Upseerien opintojen levittäytyminen ympäri
Suomea, maastoharjoitukset ja opintojen
jaksottuminen tekevät kokousten pitämisen hankalaksi. Suurin haaste kuitenkin
tällä hetkellä on itse oppilaskunnan perustaminen.
Toiminnan tulee lähteä käyntiin ja
pysyä käynnissä hyvin pitkälti kadettivoittoisena. Suurin kysymysmerkki
onkin siinä, mistä saamme voimavarat
toisen opiskelijajärjestön toiminnan pyö-

Toiveikkaana
tulevaisuuteen
Nämä edellä mainitut asiat ovat sellaisia, joihin ei vielä ole löydetty selkeää
ratkaisua ja jotka vaativat vielä paljon
työtä ja suunnittelua toimiakseen. Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan
aloittaessa aikanaan toimintansa antaa
sen ensimmäinen toimikausi varmasti
paljon lisäperusteita sen omaan ja Kadettitoverikunnan toimintaan. Siihen asti
Kadettitoverikunnan hallitus ja oppilaskuntaa valmisteleva työryhmä tulevat

Kadettitoverikunta toimi myös Haminan Kadettikoulussa. Toimintatavat poikkesivat ajan hengen mukaisesti nykyisistä. Kuvassa toveri
on tuomiolla. Lähde: Backmansson: Teckningar ur Kadett-Lifvet.
rittämiseen, kun jo sen ensimmäisenkin
toiminnan järjestäminen on välillä hankalaa. Kadettien joukossa hyvin harva
suostuu lähtemään mukaan toimintaan,
joka vie heidän henkilökohtaista vapaaaikaansa ja teettää jonkin verran ylimääräistä työtä. Se pieni osa aktiiveja, jotka
tekevät töitä muiden etujen ja vapaaajantoiminnan eteen, ovat tällä hetkellä
Kadettitoverikunnan hallituksessa tai tekevät hiljaista taustatyötä aina kun sitä
tarvitaan. Aktiivisten pieneen lukumäärään vaikuttaa selvästi upseerin opintojen
tiivis tahti, joka karsii kiinnostuneiden
määrää. On kuitenkin varmaa, että Kadettitoverikuntaa ei tulla lopettamaan,
sillä sen mukana lopetettaisiin monta
Kadettikoulussa vaikuttavaa perinnettä
ja osa kadettien identiteettiä.
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tekemään varmasti paljon yhteistyötä
saadakseen toiminnalle mahdollisimman
vakaan pohjan.
Kaikkien näiden uudistusten keskellä
tulee kuitenkin elää myös tässä päivässä,
eikä pidä unohtaa Kadettitoverikunnan
varsinaista tehtävää: huolehtia kadettien
hyvinvoinnista, ja jotta arki ei kävisi liian
tylsäksi, järjestää myös vapaa-ajan toimintaa. Kadettitoverikunnan puheenjohtajan näkökulmasta asiaa katsoessani
voisin sanoa, että hallituksen arki ei vastaisuudessakaan tule olemaan tylsää,
vaan se on pikemminkin täynnä haasteita.
Ne on tehty voitettavaksi. Tämänkertainen haaste vaatii vain hiukan enemmän
kaikkien osapuolten omistautumista ja
panostusta tuleviin uudistuksiin.
Kadetti Joonas Asunmaa 94.kadettikurssilta toimii Kadettitoverikunnan
puheenjohtajana. 
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Vuoteni Kadettikunnassa
Teksti: Marjukka Lehtinen

ma 30-vuotinen taipaleeni Kadettikunnassa alkoi 1.9.1978.
Olin päättänyt jäädä kotiin
nuorimman lapsen syntymän jälkeen,
mutta kotonaolo ei sittenkään ollut
aivan tyydyttävää ja tein äitiysloman
sijaisuuden Suomen Palopäällystöliitossa. Pesti oli päättymässä, kun
huomasin lehdestä ilmoituksen, jolla
haettiin Kadettikunnan toimistonhoitajaa. Laitoin hakemukseni ja silloinen
toiminnanjohtaja, komentaja Reino
Waris pyysi haastatteluun. Hän kertoi
faktat; rahaa on niukasti ja toimenkuvakin varsin ympäripyöreä. Vastasin
hänelle, että molempiin olen tottunut.
Se, etten pelännyt sangen miehistä jäsenkuntaa, johtui ja johtuu edelleenkin
siitä, että olen kasvanut miesvaltaisessa
perheessä ja poikien ja miesten kanssa
olen aina tullut toimeen.

O

Nimellä
varustetut lyijykynät
Yllätyksekseni minut valittiin. Alku
oli aika tyrmäävä, sillä edellinen toimistonhoitaja oli sanonut itsensä irti
kesälomien aikaan ja hän ei ollut opastamassa toimistonhoidon saloihin. Komentaja Waris näytti jäsenkortiston ja
sen aikaiset toimistokoneet, jotka käsittivät sähkökirjoituskoneen, laskukoneen ja vahamonistuskoneen! Lisäksi
sain perintönä edeltäjäni nimellä varustetut lyijykynät. Siitä vaan sitten rohkeasti toimeen. Huomasin heti, että
rahan niukkuus oli täyttä totta.

Värikkäässä
ympäristössä Rööperissä
Toimisto sijaitsi Rööperissä Punavuo-
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Marjukka Lehtinen ehti toimia 30 vuotta Kadettikunnan
toimistonhoitajana. Hän oppi tuntemaan lukuisia
kadettiupseereita. Hänen elämänläheisissä
muisteluissaan onkin monta erityisesti vanhemmille
upseereille tuttua nimeä.
renkadulla. Elämä kaduilla ei enää
tuolloin ollut yhtä vilkasta kuin se
oli aikaisemmin ollut vuosikymmenien
ajan, mutta tapahtumia riitti. Talossa
asui useita Neuvostoliiton kaupallisen
edustuston työntekijöitä ja asukkaat arvelivat yleisesti, että kuuntelulaitteita
oli eri puolilla taloa. Kyllä jotain kummallista oli, kun puhelin soi ja nosti
luurin, kuului kilahdus. Samassa rapussa asui korkeassa asemassa oleva
teollisuusjohtaja ja hänen vaimonsa
kertoi, että eräänä iltana heille oli
tullut pari neuvostoliittolaista, jotka etsivät talon toisessa päässä kadonnutta
marsua. Rouva epäili, että kuuntelulaitteet olivat menneet epäkuntoon ja
niitä piti tarkistaa.
Olimme toiminnanjohtajan kanssa
kiinnittäneet huomiota siihen, että
tavan takaa talon eteen pysähtyi mustia
autoja ja tyylikkäitä herroja meni rappuun. Ihmettelimme mikä toimisto
siellä mahtaa olla. Asiahan selvisi, talossa oli yhden naisen pyörittämä erittäin korkeatasoinen ilotalo. Itse talon
rouvakin oli ulkonäöltä meille tuttu.
Hän oli erittäin tyylikkäästi pukeutunut, vaatturin valmistamassa ulsterissa ja hatussa. Kävi meidän tavallisten
duunareiden tapaan lounaalla läheisessä baarissa. Reino Waris sanoikin, että
jos meiltä olisi arvuuteltu daamin ammattia, olisimme olleet varmoja, että
kysymyksessä on pyhäkoulunopettaja.
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Vanhimpia
kadettiupseereita
Tutustuminen jäsenistöön kävi sangen
nopeasti, koska silloin vanhemmat
upseerit hoitivat usein asioitaan
henkilökohtaisesti. Ensimmäisen kadettikurssin kaadereista ovat monet
jääneet mieleeni. Esimerkiksi ratsumestari, majuri Leo Franck, joka on
kirjoittanut ensimmäisen kadettikurssin
historiikin ja joka vieraili toimistossa
säännöllisesti. Everstiluutnantti Lauri
Hiisi oli pankkiiri, jolla oli vaimonsa
kanssa säätiö, jonka tarkoituksena oli
avustaa suvun vähävaraisia opiskelijoita. Tosin tarvetta ei ollut ilmaantunut. Ensimmäiseltä kurssilta oli myös
majuri Lauri Hanén sekä everstiluutnantti, Francon armeijan upseeri, maatilan omistaja Malagasta, Carl von
Haartman. Hän ehti soittaa Espanjasta
muutaman kerran ennen kuolemaansa etsiessään itselleen taloudenhoitajaa, mutta tässä asiassa en valitettavasti
voinut auttaa. Meriupseereista tutustuin komentajakapteeni Hardy Beckeriin 2.merikadettikurssilta. Hän oli
innokas sukututkija ja oli päässyt suvussaan jo Kaarle Kaljupäähän. Hän
ilahdutti minua useana vuotena saapumalla toimistoon jouluaaton aattona
juuri ennen sulkemisaikaa, suuteli kädelle ja osti viisi joulukorttia.

artikkelit
Vähän nuorempia
kadettiupseereita
Nuoremmista kursseista sain monia pitkäaikaisia ystäviä, muun muassa eversti O.R. Bäckmanin 18.kadettikurssilta.
Hänellä oli erittäin laaja ystäväpiiri
ja hän muisti heitä kaikkia yleensä
Kadettikunnan adresseilla ja korteilla. Bäckman teetti useana vuonna
omat joulukortit, joissa esiintyi marsalkka Mannerheim ja hän itse jossain
taustalla. Hoidin useita vuosia hänen
tätä kirjeenvaihtoaan. Everstin antamat osoitteet esimerkiksi joulukortteihin olivat vähintäänkin vain suuntaa
antavia, kuten Nära Lovisa. Kun hänelle huomautin, että ei ehkä nykyinen posti saa korttia perille, oli eversti
Raffu sitä mieltä, että kyllä niiden pitää
tuntea ko. henkilö. Saman 18. kurssin
yhteysupseerina toimivat useita vuosia
eversti Erkki Sävy ja everstiluutnantti
Martti Temmes. Vuosikymmeniä kestävä yhteydenpito on ollut myös 23.kadettikurssin majuri Jarl (Kille) Arnkilin
kanssa. Yhteistyö 24., 25., 26. ja
27.kadettikurssien kanssa jatkuu edelleen. Kyseisten kurssien yhteysupseerit kapteeni Olli Holma, eversti Reino
Rinne, majuri Olli Vuorio ja kenraalimajuri Mauri Mäkelä sekä majuri Olli
Fallenius hoitavat korkeasta iästään
huolimatta edelleen tarmokkaasti kurssiensa asioita.

Tuntematon
kadettiupseeri
Vähitellen Kadettikunnan toiminta
alkoi vilkastua ja mukaan tuli maanpuolustusaatteellinen työ, jonka erityiskohteeksi tulivat heti nuoriso ja naiset.
Kadettikunnan 60-vuotispäivään 1981
liittyen yksityiset jäsenet, joista mainittakoon Oulun tervaporvarit majuri Leo
Wetterstrand ja everstiluutnantti Ville
Rajakaltio, antoivat huomattavat rahalahjoitukset samoin kuin everstiluutnantti Lauri Hiisi, joka lahjoitti muun
muassa SYP:n osakkeita. Näillä varoilla perustettiin ensimmäiset Kadettikunnan rahastot maanpuolustusaatteellisen
työn tukemiseksi. Lahjoituksen teki
myös 17.kadettikurssi. Julkisella puolella apurahojen kausi alkoi, kun Jenny
ja Antti Wihurin rahasto antoi ensimmäisen apurahansa maanpuolustusaatteelliseen työhön.

Marjukka sai läksiäislahjaksi arvostetun Kadettiupseeripatsaan
Katajanokan Kasinon Kenraalisalissa 20.2. Kuvassa oikealla Kadettikunnan hallituksen varapuheenjohtaja, eversti Ensio Mäkipelto.
Ratkaiseva merkitys Kadettikunnan turvallisuuspoliittisten seminaarien aikaansaamiseksi oli tuntemattoman
kadettiupseerin tarkoitukseen antamilla
varoilla. Aina hädän hetkellä saatoimme turvautua tämän kadettiupseerin
rahalliseen apuun. Vaatimattomana
miehenä hän usein sujautti rahakuoren postiluukusta. Kun tämä upseeri
ja herrasmies on nyt poistunut joukostamme, voin paljastaa hänen nimensä.
Hän oli majuri, kauppaneuvos Aimo
Aho.

Uudet toimitilat
Toiminnan vilkastuessa ja rahatilanteen
kohentuessa aloitettiin uuden toimiston
etsiminen.
Kansa Taisteli-lehti oli lopettanut
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toimintansa osoitteessa Töölönkatu 35
ja huoneisto oli siirtynyt Sotainvalidien Veljesliitolle, jolta se sitten ostettiin
SMM-Kadettisäätiölle, joka omistaa
huoneiston edelleenkin. Huoneisto
osoittautui kuitenkin jo melko pian pieneksi ja alkoi uuden toimiston metsästys. Kun rahastoille oli kertynyt
varoja, hallitus alkoi pohtia oman toimistohuoneiston hankkimista Kadettikunnalle. Sellainen sitten löytyikin
osoitteesta Eino Leinon katu 12 ja huoneisto ostettiin Wetterstrandin rahaston
nimiin.
Töölönkatu 35:den toimistoon hankittiin ensimmäinen tekstinkäsittelylaite. Tämä oli jo huomattava edistysaskel.
Jäsenkortisto oli edelleen käsin hoidettavana kortistona. Tietokoneaikaan siirryttiin vasta, kun toimisto muutti Eino
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artikkelit
Leinon kadulle ja tällöin jäsentiedostokin siirtyi konekantaan.

Toiminnanjohtaja ja
pääsihteerit
Aloittaessani Kadettikunnassa toiminnanjohtajana oli komentaja, myöhemmin kommodori, Reino Waris. Hän
oli sulavakäytöksinen ja erinomainen
seuramies. Isällisesti hän otti minut
huomaansa ja yhteistyömme sujui erittäin hyvin. Suru olikin (ainakin minun
puolella) suuri, kun hän 60 vuotta täytettyään päätti siirtyä eläkkeelle vuonna
1987. Häntä seurasi, nyt pääsihteerin
tittelillä, everstiluutnantti, myöhemmin
eversti, Mikko Virrankoski. Täytyy
myöntää, että ero oli aika suuri. Olihan
komentaja Waris Itä-Suomesta kotoisin, kun taas everstiluutnantti Virran-

koski Pohjanmaalta. En ollut koskaan
ennen ollut tekemisissä pohjalaisen
kanssa ja alussa minulla oli suuria vaikeuksia puhua ”samaa kieltä”. Vähitellen siinä tutustuttiin puolin ja toisin ja
sitten jatko sujuikin hyvin. Niin vaan
pääsihteeri Virrankoskikin sitten saavutti 60 vuoden iän ja päätti jäädä eläkkeelle.
Samaan aikaan sijoittui muutto
Eino Leinon kadulle ja everstiluutnantti, myöhemmin eversti, Pekka Rapilan tulo pääsihteeriksi. Olin todella
hyvilläni hänen tulostaan, sillä edustamme samaa ikäluokkaa ja olemme
tunteneet toisemme jo 1980-luvulta.
Pekka Rapila tehosti merkittävästi Kadettikunnan toimintaa idearikkaudellaan ja suunnattomalla työtarmollaan.
Olen ollut monta kertaa huolissani
hänen jaksamisestaan toteutettujen val-

tavan suurten projektien paineessa,
mutta niin hänkin pääsi eläkkeelle
viime vuoden vaihteessa. Jään suuresti
kaipaamaan yhteisiä aamuisia kahvihetkiämme, jolloin paransimme maailmaa. Nyt täytyy opetella aviomieheni
kanssa aamukahvin juontia, sillä yhdessä emme ole kahveja juoneet kuin
lomilla ja suurimpina juhlapäivinä!

Puheenjohtajia
Puheenjohtajana oli tullessani kenraaliluutnantti Jukka Pajula, arvostettu upseeri ja hieno ihminen. Hän poistui
joukostamme aivan liian varhain. Nyt
on menossa urani yhdeksäs puheenjohtaja. Huolimatta työkiireistä useat
puheenjohtajat ehtivät paneutua tarmokkaasti Kadettikunnan asioihin ja he
ajoivat eri yhteyksissä menestyksellisesti Kadettikunnan asiaa.
Varapuheenjohtajista haluan mainita erityisesti kommodori Jukka K
Pajalan. Hän on ahkeroinut varapuheenjohtajana kahteen otteeseen
paneutuen niin talousasioihin kuin Kadettikunnan muihinkin päivänpolttaviin tehtäviin. Matrikkelitoimikunnissa
hän on puheenjohtajana tuonut työhön
paljon hyvin arvokasta tietotaitoa.

Koeaika on päättymässä
Kolmen kuukauden koeaika, joka venähti vähän pitkäksi, on nyt päättymässä. Jään hieman haikein mielin
muistelemaan teitä satoja ihmisiä,
joiden kanssa minulla on ollut ilo asioida näiden vuosien aikana.
Sabinalle ja Juhalle onnea valitsemallanne tiellä!
Constantem decorat honor.

Marjukka sai paljon unohtumatonta postia. Eversti Rafael Bäckman
onnitteli vuonna 1997 Marjukanpäivänä ja lähetti kuvan, jossa hän
soutaa Marskin venettä Lieksajärvellä syyskuussa 1942.
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pääsihteerin palsta

Korkeakoulutettu ja hengeltään
yhtenäinen kadettiupseeristo
len ottanut Kadettikunnan pääsihteerin tehtävän vastaan nöyränä. En voi kuin ihailla
edeltäjäni eversti Pekka Rapilan aikaansaannoksia. Kadettikunta on arvostettu
valtakunnallinen järjestö ja sen mielipiteitä kuunnellaan ja niille annetaan arvoa.
Kadettikunnan arvostuksen ovat rakentaneet kadettiupseerit pyyteettömällä ja
asiallisella yhteiskunnan palvelemisella.
Kadettikunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy kadettipiirien toiminnan
kautta ja toimimalla yhdessä puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, maanpuolustusjärjestöjen ja koululaitoksen sekä
veljesjärjestö Upseeriliiton kanssa.
Olen ollut todella onnekas saadessani palvella viimeiset vuodet Maanpuolustuskorkeakoulussa kadettien sekä
upseeri- ja muiden opiskelijoiden parissa. Meidän kokeneempien kadettiupseerien on todella syytä olla tyytyväisiä,
koska yleinen piirre opiskelijoiden joukossa on kehityshakuinen ja perheestään välittävä sekä huolehtiva upseeri.
Tässä mielessä toivonkin, että me voisimme kohdistaa taloudellisen tukemme
erityisesti kadettipiirien perhetapahtumien järjestämiseksi.
On ollut myös ilo havaita miten Kadettikunnan kokeneemmat evp-upseerit
ovat ottaneet vastaan Maanpuolustuskorkeakoulun aloittaman mentoritoiminnan. Se on mitä parhainta nuoren kadetin
ja kokeneen upseerin välistä vuorovaikutusta, jossa on tavoitteena nuoremman
oppimisen tukeminen. Mentoritoiminnasta saatu palaute on ollut erittäin
positiivista sekä opiskelijoiden että mentoreiden osalta. Kannustan evp-upseereita mukaan alumni- ja mentoritoimintaan.
Kadettipiireillä on nyt tilaisuus verkottua ja kehittää alueellista yhteistoimintaa
mentoritoiminnan merkeissä puolustusvoimien puolustushaara-, aselaji- ja toimialakoulujen kanssa.
Vuoden teemaksi on valittu ”Korkeakoulutettu ja hengeltään yhtenäinen
kadettiupseeristo”. Vuoden teema tulee
näkymään myös lehtemme Kylkiraudan artikkeleissa. Erilaisten mielipidetutkimusten mukaan puolustusvoimat
on edelleen luotettavimpia instituutioita maassamme ja näiden tutkimusten

O

mukaan kansalaiset arvostavat erityisen
korkealle upseeriston ammattitaidon ja
osaamisen. Kadettiupseeriston koulutuksen kehto on Maanpuolustuskorkeakoulu, jonka asema on selkiytynyt uuden
lainsäädännön myötä. Vain avoin, läpinäkyvä ja kritiikille alttiina oleva koulutusjärjestelmä opetussisältöineen voi
olla uskottava. Opetuksen tulee perustua
tutkittuun tietoon ja koulussa tulee olla
opettajina sotatieteenalojen parhaiden
käytäntöjen osaajia. Samojen vanhojen
ja ulkoaopittujen mantrojen toistaminen
ei nykymaailmassa synnytä enää niitä
valmiuksia, joita tulevaisuuden verkostopuolustuksen, viranomaisyhteistyön
ja sotilaallisen kriisinhallinnan osaajilta edellytetään. Näyttää myös siltä, että
akateemisuuden ymmärtäminen oppimisen syvyytenä eikä vain teoreettisena
osaamisena on valtaamassa alaa - vihdoinkin.

Haminan
Kaaderitapaaminen
1.-2.8.2009
Pelkkä osaaminen ja tekeminen ei riitä,
vaan kadettiupseerilta edellytetään myös
henkistä pääomaa ja kestävyyttä, jossa
Kadettikunnan rooli on merkittävä kadettiupseeriston veljeyden, arvomaailman ja
upseerikulttuurin vaalijana. Tänä vuonna
juhlistamme kadettiveljeyttä erityisesti
Haminan Kadettikoulun henkisen perinnön jatkajana. Tässä Kadettikoululla on
keskeinen rooli. Tilaisuutta juhlistaa kadettikurssien tapaaminen puolisoineen
ja arvokas seminaariohjelma. Haminan
juhlatilaisuuden valmisteluista voimme
kiittää Haminan kaupunkia, Reserviupseerikoulua ja Kadettikoulua sekä EteläKymen kadettipiiriä.

Johtamisseminaari
16.10.2009
Syksyllä pohdimme yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulun ja Reserviupseeriliiton kanssa Santahaminan seminaarissa
”Minne suomalainen upseeri on kulkemassa?”.

Tervetuloa
Kadettikunnan jäseniksi
Toivotan 95.kadettikurssin ja 78.merikadettikurssin kadetit tervetulleiksi Kadettikunnan jäseniksi maaliskuun lopulla
annettavan kadettilupauksen yhteydessä.
Onnittelen jo ennakkoon 92.kadettikurssin ja 75.merikadettikurssin kadetteja
sotatieteiden maisteritutkinnon suorittamisesta ja 16.4.2009 upseeriksi valmistumisen johdosta.

Arvoisat kadetit ja
huhtikuussa valmistuvat
upseerit!
Tulevaisuuden sankaritarina, johon
Suomen kansa luottaa, on Teidän itse
rakennettava osaamisen, tietotaidon, mukautumiskyvyn ja hyvän johtamisen rakennusaineista. Olkaa kestäviä kunnian
tiellä!

Kiitos Marjukalle
Lopuksi haluan kiittää Kadettikunnan
pitkäaikaista (1.9.1978 - 28.2.2009) toimistonhoitajaa Marjukka Lehtistä ansiokkaasta palveluksesta ja positiivisesta
otteesta jäsenistön asioiden hoitamisessa.
Samalla toivotan Kadettikunnan uuden
toimistonhoitajan Sabina Krogarsin tervetulleeksi joukkoomme.
Toivotan aktiivista ja osallistuvaa
toimintavuotta 2009. Kevätkokouksessa
28.3.2009 Lappeenrannassa nähdään!

Juha Tammikivi
juha.tammikivi@kadettikunta.ﬁ

toiminta

Kadettikunta ry:n kevätkokous
Lappeenrannassa 28.3.2009
Kadettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään Lappeenrannan
varuskunnan upseerikerholla (Upseeritie 2) lauantaina 28.3.2009 klo 12.00
alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10§:ssä mainitut asiat sekä jäsenten Kadettikunnan hallitukselle sääntöjen mukaisesti neljä viikkoa ennen kokousta kirjallisesti lähettämät kokousaloitteet. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat kaikki
Kadettikunnan jäsenet. Äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla
on sallittu.
Kokouspäivän ohjelma:
10.45 - 11.45

Lounas upseerikerholla ja valtakirjojen tarkastus upseerikerhon aulassa

12.00 - 13.30

Sääntömääräinen kevätkokous upseerikerholla

13.30 - 14.00

Kahvitarjoilu Maasotakoulun päärakennuksen aulassa
(Rakuunamäki,Vainö Valveen katu 4, rakennus nro 3)

14.00 - 15.30

Maanpuolustusjuhla Maasotakoulun päärakennuksen
auditoriossa (Rakuunamäki,Väinö Valveen katu 4,
rakennus nro 3)

15.30 - 16.00

Siirtyminen/kuljetus kaupungin vastaanotolle

16.00 - 17.00

Lappeenrannan kaupungin vastaanotto vanhalla
Raatihuoneella (Raastuvankatu 7)

Tilaisuuksissa asuna on palveluspuku tai tumma puku.
Ilmoittautumiset osallistumisesta eri tilaisuuksiin pyydetään tekemään viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää Sabina Krogarsille, puh 09-490 759,
fax 09-446 262 tai kadettikunta (at) kadettikunta.ﬁ.

Tervetuloa Lappeenrantaan!

Kadettikunta ja Etelä-Karjalan kadettipiiri
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Kadettikunta palkitsi ansioituneita

P

uolustusministeri Jyri Häkämies
on myöntänyt Kadettikunnan
88.vuosipäivänä 27.1.2009

Kadettikunnan ansiomitalit miekkojen kera seuraaville henkilöille:
Kenraaliluutnantti Hannu Herranen,
Helsinki, everstiluutnantti Arto Kotro,
Helsinki, everstiluutnantti Jouko Sinisalo, Säkylä ja majuri Martti Haavisto,
Turku.

ja Kadettikunnan ansiomitalit:
Eversti Juha Tammikivi, Helsinki,
everstiluutnantti Kari Pohjanheimo,
Savonlinna, everstiluutnantti Jouni
Pyy, Helsinki, everstiluutnantti Mikko
Mäki, Helsinki, everstiluutnantti
Heikki Ali-Huokuna, Hämeenlinna,
everstiluutnantti Risto Rantakari, Helsinki, majuri Jari Lahdenvesi, Helsinki,
majuri Harri Westerlund, Nurmijärvi,
majuri Sami Aarnio, Helsinki,kapteeni
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Jarno Limnéll, Espoo ja toiminnanjohtaja Janne Kosonen, Espoo.
Puolustusministeri myöntää ansiomitalit kerran vuodessa Kadettikunnan
vuosipäivänä, tammikuun 27. päivänä.
Ansiomitaleita on myönnetty vuodesta
1991 alkaen.
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Matrikkelityö käynnistyy
aktiivipalveluksessa olevien osalta
pseeriliiton ja Kadettikunnan
yhteistyönä toteuttama Kadettiupseerit 1920-2010 matrikkelin toimitustyö on kohdistunut viime
syksyn aikana evp-upseereihin ja seuraavaksi matrikkelitietoja tullaan pyytämään aktiivipalveluksessa olevilta.
Evp-upseerienkin osalta tietojen keruu
jatkuu edelleen. Vielä ehtii vastata!
On tärkeätä, että jokainen kadettiupseeri palauttaa matrikkelikyselylomakkeen, vaikka edellisen matrikkelin
tietoihin ei ole tullut lisäyksiä. Tällöin matrikkelitoimituskunta voi olla
varma, että kyseiselle upseerille voidaan toimittaa matrikkelitietojen tarkastuslomake oikeaan osoitteeseen.
Kadettikunnan ja Upseeriliiton internetsivuilla on sähköinen lomake,
jonka avulla tiedot saa helpoimmin

U

perille toimitukseen. Kylkiraudan ja
Sotilasaikakauslehden mukana lähetetään myös paperinen matrikkelitietojen
keruulomake.
Valokuvaksi toimituskunta pyrkii
sijoittamaan viimeisimmän virkakuvan
tai Kadettiupseerimatrikkeli 2000:ssa
olevan kuvan. Valokuvien laatuun tulee
kiinnittää huomiota, koska välttämättä
joukko-osastoissa digitaalikameroilla
otetut palveluskuvat eivät täytä painotyölle asetettuja laatuvaatimuksia.
Muistutetaan, että niiden upseerien,
jotka eivät halua tietojaan matrikkeliin,
on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Kadettikunnan toimistoon ensi tilassa.
Toimituskunnan tavoitteena on toimittaa korkeatasoinen ja luotettava
matrikkeli. Aikaisemmat Kadettiupseerimatrikkelit ovat olleet matrik-

keleiden parhaimmistoa Suomessa.
Toimituskunta toivoo jokaisen upseerin auttavan laadukkaan matrikkelin
aikaansaamiseksi vastaamalla tietojen
kyselyyn.
Mahdolliset matrikkelia koskevat
tiedustelut osoitetaan matrikkelitoimitWDMDOOHPDWULNNHOL#NDGHWWLNXQWD¿

Toimituskunta

Matrikkelin ennakkomyynti alkanut
Matrikkelin valmistuttua sen lopullinen myyntihinta tulee olemaan noin 70
euroa + postitusmaksu. Ennakkoon tilaamalla Kadettikunnan ja Upseeriliiton
jäsenet saavat kirjan tuntuvalla alennuksella. Matrikkelin ennakkotilaajan hinta
(sisältää postimaksun) on 1.1.2009 - 31.6.2009 välisenä aikana 60 euroa, 1.7.31.12.2009 se on 65 euroa ja 1.1.2010 - 28.2.2010 hinta on 70 euroa. Tämän
jälkeen kirjasta peritään lopullinen myyntihinta + postimaksu. Ennakkotilaajille
matrikkeli lähetetään suoraan kirjapainosta heti sen valmistumisen jälkeen.
Ennakkomaksu maksetaan Kadettikunnan matrikkelitilille Nordea
800013-1640935. Maksulomakkeeseen on selvästi merkittävä maksajan yhteystiedot (nimi ja osoite), jotta matrikkeli voidaan toimittaa perille.
Mahdolliset matrikkelia koskevat tiedustelut osoitetaan matrikkelitoimittajalle ja ennakkomyyntiä koskevat tiedustelut matrikkelitoimituskunnan sihteerille eversti Juha Tammikivelle.
Matrikkelitoimituskunta
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toiminta

Kadettikunnan toimisto tiedottaa
Yhteystiedot
Pääsihteeri Juha Tammikivi puh. (09) 490 932,
juha.tammikivi@kadettikunta.ﬁ
Toimistonhoitaja Sabina Krogars puh. (09) 490 759,
sabina.krogars@kadettikunta.ﬁ

Matrikkeli Kadettiupseerit 1920-2000
Matrikkelia on vielä jonkun verran saatavissa Kadettikunnan toimistosta.
Hinta on 54,00 euroa + postituskulut.

Kadettikurssien yhteysupseerit
Kadettikurssien yhteysupseereiden päivittämistä varten pyydetään
yhteyshenkilöitä antamaan tietonsa (kurssinumero, henkilön nimi, osoite
ja mahdollinen sähköpostiosoite) Kadettikunnan toimistoon. Sähköpostilla:
sabina.krogars@kadettikunta.ﬁ tai postitse: Kadettikunta ry, Eino Leinon
katu 12 E 64, 00250 Helsinki.

Lisää Kadettikunnan kotisivut omiin suosikkeihisi!
Jäseniä pyydetään seuraamaan Kadettikunnan kotisivuja
www.kadettikunta.ﬁ. Kadettipiirit voivat toimittaa kotisivuille tarkoitettuja
ilmoituksia Kadettikunnan toimistolle.

Isännänviiri
Isännänviiri on valmistunut. Koko 400 x 40 (8-9 m salkoon)
hinta 40,00 euroa + postikulut. Koko 550 x 50 (12 m salkoon)
hinta 82,00 euroa + postituskulut.

Yhdestoista Kaaderigolf
Tuusulassa 6.-7.8.2009
Yhdestoista Kaaderigolf järjestetään pääosin entisin järjestelyin Tuusulan Golfklubin
hyviksi havaituilla kentillä to-pe 6.-7.8.2009. Torstaina 6.8. illalla järjestetään jälleen
kaaderi-illanvietto Taistelukoulun Upseerikerholla.
Lisätietoja saat majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkaselta,
puh. 0400 458 565 sekä kesäkuussa Kylkiraudan numerosta 2/2009.

47

Kylkirauta 1/2009

ajankohtaista

Kaaderiviikonloppu Haminassa
1. - 2.8.2009
Kadettikunta järjestää 1-2.8.2009 Haminassa, yhdessä Kadettikoulun, Reserviupseerikoulun ja Haminan kaupungin kanssa, Haminan Kadettikoulun perinteiden merkeissä
upseerikoulutuksen 230-vuotisjuhlatapahtuman. Tilaisuus on tarkoitettu kaadereille
ja heidän puolisoilleen.
Lauantai 1.8.2009
Klo 11.00

Haminan Kadettikoulun priimustaulujen muistolaatan paljastustilaisuus Haminan varuskuntakerholla ja Haminan kaupunginmuseon näyttelyyn tutustuminen

Klo 12.00

Lounas varuskunnan ruokalassa (Huom. ennakkoilmoittautuminen)

Klo 13.00

Kadettikurssien yhteysupseerien kokous Hamina-salissa Sotilaskodin
alakerrassa

Klo 13.00

Haminan kaupunkikierros. Järjestää Haminan kaupunki. Lähtö
RUK:n Maneesin edestä. (Huom. ennakkoilmoittautuminen)

Iltapäivällä

kadettikurssien järjestämiä kokoontumisia.

Klo 15.00

Kaaderilaulajien puistokonsertti Puistotalon terassilla

Klo 16.00

Haminan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella (Huom. ennakkoilmoittautuminen)

Klo 19.00

Kaaderipäivällinen Haminan varuskuntakerholla (Huom. ennakkoilmoittautuminen)

Sunnuntai 2.8.2009, asuna paraatipuku tai tumma puku kunniamerkein
Klo 9.00

Kunnianosoitus Kaatuneiden upseerien muistomerkillä, RUK:n
paraatikenttä

Klo 10.00

Juhlajumalanpalvelus Marian kirkossa, RUK:n vieressä

Klo 11.00

Kunnianosoitus Haminan sankarihaudalla

Klo 12.30

Lounas varuskunnan ruokalassa (Huom. ennakkoilmoittautuminen)

Klo 14 -16

Juhlaseminaari ”Haminan kadetit suomalaisessa yhteiskunnassa”,
RUK:n Maneesi, avoin yleisötilaisuus

Prof Max Engman: Haminan kadetit autonomisen Suomen vaikuttajina
Arkneuv Veli-Matti Syrjö: Haminan kadetit Suomen erikoisaseman puolustajina
(sortovuodet)
Prof Jussi T. Lappalainen: Haminan kadetit Suomen vapaustaistelussa
Prof Ohto Manninen: Haminan kadetit itsenäisen Suomen palveluksessa
Evl Dir. cant. Matti Orlamo: Haminan kadetit Suomen musiikkielämässä
Kadettikunnan toimisto ottaa vastaan ennakkoilmoittautumisia (1.8. varuskuntalounas,
1.8. kaupunkikierros, 1.8. Haminan kaupungin vastaanotto, 1.8. Kaaderipäivällinen ja
2.8. varuskuntalounas). Toimistonhoitaja Sabina Krogars puh. (09) 490 759, sähköposti:
NDGHWWLNXQWD#NDGHWWLNXQWD¿
Kylkirauta 1/2009
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Haminan Kaaderiviikonlopun
majoitusvaraukset
Haminassa on melko rajoitetusti majoituspalveluita, joten myös majoitusvaraus
kannattaa tehdä mahdollisimman pian, kuitenkin kesäkuun loppuun mennessä.
Hotellimajoitusta voi tilata esimerkiksi alla olevista hotelleista.Tilausta tehdessä
kannattaa mainita tilaustunnus ”Haminan Kadettikoulu”:
1) Best Western Hotel HAMINA, Sibeliuskatu 32, 49400 Hamina, puh.
(05) 353 5555, fax. (05) 353 5544, sähköposti: hotellihamina@kymp.net.
2) Hotelli LEIKARI, Haminantie 261, 48810 KOTKA, puh. (05) 227 8111,
fax. (05) 285 803, sähköposti reception@hotellileikari.ﬁ
3) RUK:n kautta on mahdollista majoittua myös kasarmimajoitukseen.
Tilavaraukset Kymenlaakson Aluetoimiston palvelupisteestä 1.4.2009 asti puh.
(05) 181 66 199 tai sähköpostitse kymlaltsto@mil.ﬁ. Aluetoimiston uusi puh.nro
1.4.2009 alkaen 0299-438109.
4) Haminasta on mahdollista saada myös perinteistä ”Bed and breakfast” -majoitusta, jonka varausohjeet löytyy Haminan kaupungin kotisivuilta:
www.hamina.ﬁ/matkailu. Haminan matkailutoimistosta voi kysyä lisätietoja osoitteesta Haminan Matkailupalvelut, Raatihuoneentori 16, 49400 Hamina, puh. (05)
749 2641, fax (05) 749 2640 tai sähköposti matkailu@hamina.ﬁ. Toimisto on
avoinna ma-pe 9-16, kesällä la-su klo 10-15.

Korjauksia merkkipäiväluetteloon 2008
90 vuotta
Tuovinen Martti

Maj

024

kuollut

80 vuotta
Lintunen Jouko
Palmén Martti

Evl
Ev

034
038

21.7. ei vastaanottoa
24.8. perhepiirissä

75 vuotta
Koivisto Aarno
Puranen Elja

Komdri
Evl

027m
042

22.5. perhepiirissä
2.5. perhepiirissä

60 vuotta
Korkeila Seppo

Evl

058

9.6. matkoilla
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Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla
Helsingin kadettipiirin 85-vuotishistorian julkistamistilaisuus järjestetään 6.4.2009 klo 15.00 - 16.30 Pääesikunnan Keskuspaviljongissa,
Fabianinkatu 2.
Tilaisuus on avoin Helsingin kadettipiirin jäsenille, mutta kulunvalvonnan ja kahvitarjoilun mitoittamiseksi pyydetään ilmoittautumaan 26.3.
mennessä ilkka.kouri@kolumbus.ﬁ tai puh 040 504 8900. Arki- tai palveluspuku.
Tilaisuuteen osallistujille jaetaan piirin 85-vuotishistoria ”Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla”.
Tilaisuuden jälkeen, kevään aikana, Helsingin kadettipiirin jäsenet voivat
noutaa oman historiakirjansa seuraavista noutopisteistä: (varmista puhelimitse henkilön paikallaolo).
- Kaartin Korttelissa palvelevat, evl Jukka Haltia
- Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa palvelevat, evl Pasi Rekilä
- Santahaminassa palvelevat, kapt Markus Kaartinen, MPKK
- Merisotakoulussa palvelevat, kaptl Mikko Sistonen
- Rajavartiolaitoksessa palvelevat ja rajan evp:t, maj Sami Mattila,
VLLVE p. 071 87 28011
- Itä-Uudellamaalla asuvat, Itä-Uudenmaan Aluetoimisto, maj Anssi Yrjölä.
Helsingin kadettipiirin sotaveteraanijäsenille kirja postitetaan kotiosoitteeseen.
Kaikki muut piirin jäsenet:
- Kadettikunnan toimisto, Eino Leinon katu 12 E 64, 00250 Hki,
Sabina Krogars puh. (09) 490 759, sabina.krogars@kadettikunta.ﬁ.

Helsingin kadettipiirin hallitus

Kylkirauta 1/2009
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29.Kadettikurssi vietti 60-vuotisjuhlaansa
Kadettikurssi oli toinen
sodanjälkeinen Maasotakoulun kadettikurssi. Se
alkoi tammikuussa 1947. Ajat olivat
vielä epävarmat, sotaväsymys leimasi suhtautumista puolustusvoimiin,
liittoutuneiden valvontakomissio piti
tarkoin silmällä puolustusvoimien toimintaa, jota monet rajoitukset ja resurssien puute haittasivat. Kadettikursseille
hakijoiden määrä jäi 40-luvun lopulla
alle 50:n, ja kurssinsa keskeyttäneitä
oli 30-50 %. Kaksivuotiselta 29.kadettikurssilta valmistui joulukuussa 1948
kaksi luutnanttia ja 39 vänrikkiä.

29.

Vuosikymmenten perinnettä noudattaen järjestettiin kurssin valmistumisen 60-vuotisjuhla Helsingissä
18.12.2008. Elossa olevista neljästätoista oli päivän tilaisuuksissa läsnä
kahdeksan kadettiveljeä, iltajuhlassa
kaikki rouvineen. Puolilta päivin Hietaniemessä sankariristille ja Suomen
marsalkka Mannerheimin hautapaadelle suoritetun seppeleenlaskun jälkeen
siirryttiin Kadettikoululle Santahaminaan. Kunnianosoituksessa sankariaulassa kadettivääpeli, kenraaliluutnantti
R.W. Stewen piti nimenhuudon, kaatuneiden kadettiupseereiden sanka-

Nimenhuuto on 29. kadettikurssin perinne, jossa kadettivääpeli
lukee kaikkien kurssilta valmistuneiden kadettien nimet, läsnä olevat
vastaavat puolestaan, ja kurssin sihteeri kuolleiden ja poissaolevien
puolesta.

ritauluille laskettiin kukkalaite ja
kahdeksan kadetin kuoro esitti Ateenalaisten laulun. Tilaisuuteen osallistui 60 vuoden takaisen kadettikurssin
ainoa elossa oleva joukkueenjohtaja
ja kouluttaja, kenraaliluutnantti Ermei
Kanninen puolisoineen. Kadettikoulun
tarjoamassa leppoisassa kahvitilaisuudessa puhuivat kurssin kadettivääpeli
sekä kenraaliluutnantti Kanninen ja Kadettikoulun johtajan apulainen, everstiluutnantti Max Sjöblom. Puheessaan
Kanninen muistutti mieliin yhteisen
ajan Kadettikoululla, osoitti kunnioitustaan upseerinuralle vaikeana aikana
uskaltautuneille koulutettavilleen ja korosti kadettiveljeyden merkitystä niin
palvelusaikana kuin sen jälkeenkin.
Illallistilaisuudessa Kalastajatorpan
Katariina-kabinetissa jatkettiin juhlimista hyvän ruuan ja iloisen seurustelun merkeissä. Juhlaan olivat useat
pakottavista syistä poisjääneet kadettiveljet lähettäneet mieltä lämmittäviä
tervehdyksiä. Useita jykeviä puheenvuoroja käytettiin, puheiden sijasta
naisille laulettiin kadettiajoilta tuttu
kuubalainen serenadi, joka aiheutti joitakin ilkikurisia jälkitulkintoja.
Nuorekas kadettihenki joukossamme elää edelleen sen verran vahvana,
että varmaan taas viiden vuoden kuluttua tapahtuu jotakin vastaavaa.

Niilo Palmén
Kadetti 3050

IT-ASEIDEN HUOLLOT
AMPUMARATALAITTEET

Huoltovarmuus on yhteiskunnan
materiaalisten edellytysten ja
välttämättömien järjestelmien
toiminnan varmistamista.

WWW.ORICOPA.FI
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K. H. Pentti - kadettiupseeri
isänmaan palveluksessa
pallon Suomen mestaruuden ja
oli sotienkin aikana voittamassa sen kolme eri kertaa. Kadetti Pentti oli kunniavartiossa
Helsingin rautatieasemalla, kun
presidentti Kyösti Kallio oli lähdössä kotiinsa Nivalaan ja kaatui
kuolleena adjutanttinsa käsivarsille. Kadetit olivat sitten K. H:n
johdolla kunniavartiossa koko
yön edesmenneen presidentin
ruumiin äärellä. Kurssi päättyi
16.5.1941 juhlalliseen tilaisuuteen, jossa olivat läsnä presidentti Risto Ryti ja sotamarsalkka
Mannerheim. Kaarle Pentti valmistui aktiiviupseeriksi kurssinsa priimuksena.

Antti Tuuri: Kaarle
Henrik Pentti - suomalainen.
Karisto Oy Kirjapaino
Hämeenlinna 2008.
176 sivua, kuvitettu.
ammenlehväveteraani,
everstiluutnantti, diplomi-insinööri, ekonomi
ja tekniikan tohtori h.c. Kaarle
Henrik Pentti vietti 90-vuotispäiväänsä 14.6.2008. Kesäkuussa julkistettiin myös kirjailija
Antti Tuurin elämäkertakirja
K. H. Pentistä. Pitkä elämä ei
ole ollut yksitoikkoinen!

T

Valonheitinkomentajan
suurin pettymys

Teekkarista kadetiksi
Kaarle Pentti liittyi suojeluskuntapoikiin vuonna 1928, joten
hän on ollut mukana maanpuolustustyössä 80 vuotta! Suojeluskunnassa harjoiteltiin sotilaallisia taitoja,
urheilu oli keskeisellä sijalla, mutta
aikaa jäi myös musiikkiharrastuksille.
K. H. oli kaikissa hyvä.
K. H. Pentti pääsi 17-vuotiaana
ylioppilaaksi vuonna 1935 ja aloitti
opinnot Teknillisessä korkeakoulussa. Kesällä 1937 alkoi varusmiespalvelus Suomenlinnassa. Toukokuussa
1938 Kaarle Pentti aloitti palveluksensa upseerikokelaana juuri organisoidussa Ilmatorjuntapatteristossa, jossa
järjestettiin elokuussa kertausharjoitukset. K. H. osallistui harjoituksiin
ja jäi vapaaehtoisesti palvelukseen
vielä niiden jälkeenkin pariksi viikoksi. Sitten jatkuivat taas opinnot.
Suunnitelmissa oli pikkudiplomin saavuttaminen vuonna 1940, lähtö Kadettikouluun ja insinööriupseerin ura.
Toisin kävi.
K. H. Pentti osallistui kesällä 1939
ilmatorjunnan kertausharjoituksiin
Suomenlinnassa. Lokakuussa 1939 tuli
kutsu palvelukseen (YH), jolloin K. H.
sijoitettiin Helsingin torjuntakeskuksen
viestiupseeriksi. 21-Vuotiaan vänrikin

Kylkirauta 1/2009

vastuulla oli pääkaupungin ilmapuolustusjoukkojen viestiyhteyksistä huolehtiminen. Helsingin ilmapuolustus
toimi eikä kaupunki kärsinyt talvisodassa suuria vaurioita.
K. H. jäi armeijan palvelukseen talvisodan jälkeen. Hän oli jo pyrkinyt
Kadettikouluun ja hyväksyttiin sinne.
Työpaikkana oli valonheitinkorjaamo,
missä K. H. opetteli valonheitintekniikkaa. Teknisistä opinnoista oli nyt
hyötyä. Pentti arveli, että valonheittimet olisivat hänelle sopiva tekninen
erikoisala ilmatorjunnassa. Ei ollut
huono arvio: hänestä tuli jatkosodassa
ilmatorjuntajoukkojen johtava valonheitinasiantuntija.
K. H. Pentin opiskelu 24.kadettikurssilla alkoi toukokuussa 1940 ja
kesti poikkeuksellisesti vain vuoden.
Talvisodan katsottiin vastanneen yhden
vuoden opiskelua. Koulu oli aluksi
Munkkiniemessä, mutta se siirtyi tammikuussa 1941 uusiin tiloihin Santahaminaan. Opiskelu oli tiivistä, mutta K.
H. ehti kuitenkin osallistua urheilurientoihin ja kadettiorkesterin toimintaan.
K. H. oli jo ennen sotia voittanut kori-
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K. H. Pentti oli ilmatorjuntajoukkojen valonheitintoiminnan ansioitunut johtava upseeri.
Jatkosodan alussa hän ehti kuitenkin toimia ensin I Armeijakunnan
ilmatorjuntatoimiston päällikkönä ja
sitten 143. Kevyen Ilmatorjuntapatterin
päällikkönä Kiviniemessä ja Lempaalassa. Hänet määrättiin keväällä 1942
valonheitinkoulutuksen johtajaksi
Viipuriin, mistä hän siirtyi Helsinkiin
vuoden 1943 alussa. Loppu onkin historiaa: Ilmatorjuntarykmentti 1 saavutti
helmikuussa 1944 torjuntavoiton everstiluutnantti Pekka Jokipaltion johdolla.
K. H. piti elämänsä suurimpana pettymyksenä sitä, että hän oli juuri suurtaistelujen aikana Berliinissä ja Wienissä
patteristonkomentajakurssilla. Tällä
matkalla hän sai hyvin omakohtaisia
kokemuksia Saksan suurpommituksista.
Kapteeni K. H. Pentti suunnitteli
suorittavansa sodan päätyttyä opintonsa
loppuun Teknillisessä korkeakoulussa
ja anoi sitä varten virkavapautta. Eversti Pekka Jokipaltio puolsi anomusta,
mutta It.R 1:n uusi komentaja, eversti
Eino Tuompo ei. Tämän johdosta K. H.
jätti eroanomuksensa joulukuussa 1944
ja siirtyi siviiliin tammikuussa 1945.

ajankohtaista
Puolustusvoimat menettivät pätevän
upseerin esimiesten kapea-alaisen näkemyksen takia.
Opiskelu jatkui tehokkaasti ja K.
H. valmistui ensin diplomi-insinööriksi
vuonna 1947 ja sitten myös ekonomiksi vuonna 1948.

Pitkä ura teollisuusja talousmiehenä
K. H. Pentti toimi useissa isoissa yrityksissä eritasoisissa johtajatehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla.
Näistä mainittakoon Yhtyneet Paperitehtaat Juuso Waldenin komennossa, Converta, Finnpap, Shell ja Neste
Uolevi Raaden alaisena. K. H. sai
pari mittavaa ulkomaan projektiakin,
kun hänet määrättiin johtamaan paperisäkkitehtaan rakentamista Israeliin
vuonna 1952 ja kuusi vuotta myöhemmin käynnistämään paperisäkkien tuotantoa Italiassa.
K. H. Pentti tunnetaan Lemminkäisen johtohenkilönä pitkältä ajalta.
Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen
oli K. H:n appiukon Oskari Vilamon
omistama ja johtama. K. H. Pentti

valittiin yhtiön hallitukseen jäseneksi
vuonna 1956 ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajaksi, jossa tehtävässä
hän toimi vuoteen 1966 saakka. Hän
palasi hallitukseen uudelleen vuonna
1977 ja valittiin sen puheenjohtajaksi
vuonna 1978. K.H. pääsi ”reserviin”,
kun Heikki Pentti otti johdon käsiinsä
vuonna 1993. Suomessa Lemminkäinen on alansa johtava yritys, jolla on
ollut toimintaa kaikilla mantereilla
paitsi Australiassa.

Uran tärkein tehtävä
isänmaan parhaaksi

K. H. Pentin elämäkerta on täynnä
itsenäisen Suomen historiaa: sotahistoriaa, kulttuurihistoriaa ja taloushistoriaa. Hän itse kuuluu niihin
merkkimiehiin, joiden ansiosta Suomi
on sellainen maa kuin se nyt on: itsenäinen ja hyvinvoiva kansallisvaltio.
Antti Tuuri on tyylinsä mukaisesti
kirjoittanut lyhyttä, tiivistä tekstiä ja
vältellyt turhia adjektiiveja - niitä ei
ole tarvittu, kun teot puhuvat puolestaan. Teemme kunniaa ansioituneelle
kadettiupseeriveteraanille!

Ahti Lappi

K. H. Pentti itse pitää uransa tärkeimpänä tehtävänä toimintaansa Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan (PTS)
toimistopäällikkönä vuosina 19771984. Tämän näkemyksen voi kyllä
allekirjoittaa. Kirjassa on erinomainen
kuvaus PTS:n kehittämisestä K. H:n
aikana - itse asiassa voisi väittää, että
koko toiminta uusittiin perusteellisesti!
Samalla PTS:n status parani. K. H:n upseeritaustasta ja pitkästä talouselämän
kokemuksesta oli hyötyä. PTS:n työ oli
kriisiaikoja ajatellen elintärkeää.
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Suomalaisen meriupseerin tarina
Heikki Tiilikainen:
Tsaarin amiraali, suomalainen Oscar von
Kraemer
WS Bookwell Oy
Porvoo 2008
ISBN 978-952-5671-14-8
ysyttäessä suomalaisilta
keitä olivat Aleksander
Roediger, Oscar von
Kraemer tai Teodor Avellan voi
vastauksena olla kysyvä katse ja
pään pudistus. He olivat Venäjän
keisarillisen hallituksen jäseniä.
Roediger toimi aikanaan sotaministerinä ja amiraalit von Kraemer ja Avellan meriministereinä.
Autonomian aika on käsittämättömän heikosti tunnettu Suomessa. Kaikkiaan suomalaisia
palveli Venäjän keisarillisessa
armeijassa ja laivastossa noin 3500 4000. Näistä meriupseerin uran valitsi
350.
Meriupseerit pärjäsivät mainiosti.
Heistä 10 saavutti amiraalin, 17 varaamiraalin ja 38 kontra-amiraalin arvon.
Lisäksi kaksi saavutti insinöörikenraaliluutnantin ja neljä insinöörikenraalimajurin sotilasarvon. Näin ollen 71
upseeria 350:stä saavutti korkeimman
sotilasarvoluokan.
Everstiluutnantti Heikki Tiilikainen, tunnettu ja tuottelias kirjoittaja,
perehdyttää tässä kirjassa lukijansa
erääseen heistä, Oscar von Kraemeriin.
Kuten nimestäkin havaitaan, von
Kraemerin sukujuuret juontavat Saksaan. Suomessa he kuitenkin olivat
asuneet jo monta sukupolvea. Oscar
von Kraemerin isä Carl von Kraemer
ja äiti Ulrika von Platen olivat luoneet
hyvät olosuhteet lapsilleen. Isän varhainen kuolema vain 51 -vuotiaana
muutti tilanteen huonompaan suuntaan.
Ehkäpä tässä on eräs selitys sille, miksi
seitsenvuotias Oscar pantiin merikadettikouluun. Ratkaisu oli pakon sanelema.

K
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Kraemer aloitti uransa Aleksanterin kadettikoulun merikomppaniassa
vuonna 1837. Sieltä hän siirtyi Pietarin merikadettikouluun vuonna 1840 ja
valmistui meriupseeriksi vuonna1848,
Euroopan niin sanottuna hulluna vuotena.
Meriupseerin ura alkoi linjalaiva
Narvalla. Sitä seurasi uran aikana 22
muuta alusta ja tehtävät tulivat luonnollisesti vaativammaksi ajan myötä.
Suurvallan laivasto ei suinkaan ollut
ankkurissa Pietarissa ja Kronstadtissa
vaan maailman meret tulivat Kraemerille tutuiksi. Mustameri ja Välimeri tulivat Itämeren ohella hyvinkin tutuiksi
monista eri syistä. Itämainen eli Krimin
sota vuosina1853-1856 tempaisi meriupseerin sotaan myös maarintamalla.
Haavoittuminen Sevastopolissa huhtikuussa 1855 katkaisi uran runsaaksi
vuodeksi.
Seuraavina vuosina keisari kiinnitti huomiota tähän idearikkaaseen,
aktiiviseen ja pystyvään meriupseeriin.
Luottamus antoi monia erikoistehtäviä,
kuten esimerkiksi ”kouluttaa” suuriruhtinas Aleksei Aleksandrovits kunnon
meriupseeriksi ja Venäjän laivaston
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suuramiraaliksi. Siinä Kraemer
ei täysin onnistunut, sillä suuriruhtinas asetti velvollisuuden
edelle viinin, laulun ja erityisesti
naiset. Todettakoon kuitenkin,
että Alekseissa löytyi myös
ryhtiä, mikä ilmeni eräässä haaksirikossa Tanskan rannikolla.
Näissä tehtävissä Kraemer tutustui ja osin ystävystyi
Kreikan kuningasparin, Japanin keisarin ja tietenkin omien
hallitsijaparien kanssa. Tämä
tarkoitti keisareita Aleksanteri
II ja Aleksanteri III. Sen sijaan
Nikolai II jäi jotenkin vieraaksi. Häneltä puuttui tiukkuutta
ja ideoita, joita edeltäjillä oli
ollut.
Ei Kraemerin ura ollut
pelkkää laivapalvelua. Myös
Kronstadtissa ja Pietarissa hän
oli eri tehtävissä, joista mainittakoon Kronstadtin komendantti,
keisarin seurueen lippukapteeni,
laivaston teknillisen komitean puheenjohtaja, Venäjän laivaston pääesikunnan
päällikkö, keisarin kenraaliadjutantti,
Mustanmeren laivaston komentaja,
laivastoministeri ja Venäjän valtakunnanneuvoston jäsen.
Everstiluutnantti Heikki Tiilikainen
on tehnyt mittavan työn kerätessään
materiaalia kirjaa varten ja kirjoittaessaan tämän elämäkerran.
Kiitän kirjan sujuvaa ja tekstiä, ainutlaatuista tekstiä tukevaa kuvamateriaalia, erinomaisia taulukoita, joista
osa on lyhyitä henkilöhistorioita ja osa
tietoiskuja, värien erinomaista käyttöä
sekä henkilöiden luonne- ja elämäkertakuvausta.
Heikki Tiilikaisen kirja ei ole vain
henkilöhistoria, vaan se on samalla
erinomainen ajankuvaus ja elämässään
menestyneitten ihmisten tapojenkuvaus.

Tapio Skog

ajankohtaista

Ritareiden muisto elää
tömänä tilitetty sotainvalidi- ja
veteraanityöhön. Kirjaa ei ole
ollut kirjakauppamyynnissä.
Siitä on suunnitteilla toinen
painos, joka valmistunee hyvissä
ajoin ennen tämän vuoden itsenäisyyspäivää. Hinnaltaan 30
euron suuruista kirjaa voi tiedustella silloin Heikki Lehtoselta,
puhelin 040 562 7607.
Toivottavasti tämän poikkeuksellisen kiinnostavan kirjan
toinen painos ilmestyy aikanaan. Se kuuluu nimenomaan
nuoremman polven kirjahyllyyn.
Suosittelen sitä lämpimästi. Veteraaneja arvostavalle tekijälle
suurkiitokset tästä merkittävästä
työstä.

Heikki Lehtonen:
Mannerheim-ristin ritareiden hautamuistomerkit
Kunnianosoitus veteraanisukupolvelle
Saarijärven Offset Oy
2007
231 sivua
ISBN 978-952-92-2804-1
annerheim-ristin ritareista on kirjoitettu ansiokkaita matrikkeleja,
elämäkertoja ja muistelmia.
Kaikki on ollut tarpeen, jotta
heidän urotyönsä säilyvät tunnettuina myös sotaa kokemattomille.
Tämä kirja kertoo ritareiden
vaiheet sanoin ja kuvin viimeiseen lepoon asti. Kirjassa on
aakkosellinen hakemisto ritaritekstein
ja valokuvin, hautapaikkakunnat ja
hautausmaat ritarinimitysjärjestyksessä
ja aakkosjärjestyksessä, hautamuistomerkkien oheistekstissä olevat tiedot
sekä lopuksi nyky-Suomen ulkopuolelle haudatut ritarit. Saatesanat ovat
allekirjoittaneet Pentti Iisalo ja Tuomas
Gerdt.
Kirjaan on helppo syventyä. Se on
kokoa A4, joten kuvat ovat näyttävän
kokoisia.
Kirjan tekijä on metsänhoitaja
Heikki Lehtonen, joka on käynyt tapaamassa kahdeksaa elossa ollutta ritaria. Nyt heitä on jäljellä enää kolme.
Suurtyönä tekijä on selvittänyt kaikkien ritareiden hautapaikkakunnat ja
haudat, joista kaikista on myös kuva.
Omatoimisesti ja omalla kustannuksella
hän on kiertänyt noin 8000 kilometriä
tätä maata. Lisäksi Heikki Lehtonen
on käynyt kirjan aineiston hankintaa
varten Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.
Kuvat on otettu digikameralla ja tulokset ovat erittäin hyviä. Jos hautamuistomerkki on päässyt rapistumaan, kuva
on luonnollisesti sen mukainen.
Kirjaan tutustuminen oli mielenkiintoinen kokemus. Varsinkin, kun
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Olli Vuorio

siinä on muun muassa viiden kurssitoverini matkan pää. Vantaan Sotaveteraanien Lännen osaston kokouksessa
Heikki Lehtonen esitteli tämän erittäin
kiinnostavan teoksen, jonka painos on
ollut 1200 kappaletta. Viimeiset kuusi
kappaletta myytiin mainitussa kokouksessa. Kirjan tuotto on lyhentymät-

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja
sotilaspedagogiikan laitos hakee mentoreita
kadettien johtamisen opintoihin. Mentori-info
järjestetään 14.5.2009. Ilmoittautuminen ja
lisätietoja www.mpkk.ﬁ.
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Mielenkiintoista sotahistoriaa eri aloilta
Sotahistoriallinen aikakauskirja nro 27/2008
Toimittaja Touko Perko
Gummerus
Jyväskylä 2008
ISSN0357-816X

Y

llämainitunlaisia vuosikirjoja on julkaistu eri
nimillä ainakin vuodesta
1948 lähtien. Tässä kirjassa on
lopussa luettelo niistä artikkeleista aihepiireittäin, joita kuluneitten vuosikymmenten aikana
on julkaistu. Tämä ansiokas
luettelo palvelee erinomaisesti sekä tutkijoita että lukijoita.
Tekijä on Pekka Saloranta.
Tämänkertainen vuosikirja
ei ole yhden teeman julkaisu,
vaan se sisältää sota- tai sotilashistoriaa eri aloilta.
Artikkelit aloittaa tohtori,
professori emeritus Paavo Castrén
”Ateenalaisten laulun tarinoilla”. Sitä
seuraa tohtori J.E.O. Screenin aihe
”Leskikuningattaren henkirykmentti Suomessa 1772-1808”, laajemmin
englanninkielisenä ja suppeampana
suomenkielisenä versiona.
Tohtori Juha Poteri tarkastelee artikkelissaan ”Valkoisten kaatuneitten
huoltoa Savon rintaman paikallishyökkäyksissä maaliskuun 1918 vaihteessa”. Tämä on harvoin käsitelty aihe.
Diplomi-insinööri Carl-Fredrik
Geust, tunnettu ilmasotahistorioitsijamme, kertoo mielenkiintoisessa
artikkelissaan ”Mitä lentäjävangit kertoivat?” Vai puhuivatko he mitään? Talvisodassa suomalaiset ampuivat alas
685 lentokonetta. Valtaosa lentäjistä
kuoli, sillä vangiksi saatiin 120 lentäjää, näiden joukossa oli yksi majuri ja
10 kapteenia.
Jatkosodassa tuhottiin 2727 neuvostolentokonetta ilmassa, mutta vangiksi saatiin vain 170 lentäjää, näiden
joukossa neljä majuria. Uutta artikkelissa on, kuinka lentäjävankeja kuulusteltiin.
Ilmavoimien toimintaa kuvaa myös
diplomi-insinööri Lauri Lehtonen artikkelissaan ”Ilmavoimien radiotieduste-
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lua jatkosodassa”. Tämä on ollut vähän
tunnettua toimintaa, mutta meille se oli
elintärkeää.
)LORVR¿DQOLVHQVLDDWWL-XVVL-DORQHQ
on saanut käsiinsä sodassa kaatuneen
Tauno Polónin päiväkirjat. Polón oli
niitä nuorukaisia, jotka vuonna 1941
lähtivät vapaaehtoisiksi Saksaan
Waffen-SS joukkoihin. Taisteltuaan
Ukrainassa, Kaukasiassa ja käytyään
Bad Tölzin upseerikoulun hän palasi
Suomeen vuonna 1943 ja taisteli vänrikkinä 15. Prikaatissa kunnes kaatui

heinäkuun puolivälissä 1944
Laatokan pohjoispuolella.
Ekonomi Juhani Lievonen
on esitellyt merisotaa artikkelissaan ”Saksalaisten sukellusveneitten toimintaa Suomessa
1944 - 45”.
Vähän samaan aikaan liittyy
artikkeli ”Aseveljistä Lapinpolttajiksi - saksalaiset suomenkielisessä lehdistössä Lapin sodan
aikana” kirjoittajana maisteri
Tuomas Rimpiläinen.
Viimeinen artikkeli on
everstiluutnantti Esa Seppäsen
”Kenraali Keinosen salamaeron
taustat, syyt ja tapahtumat”. Tätä
asiakokonaisuutta on käsitelty
aikaisemminkin, mutta nyt
asiaan on tarttunut 39 vuoden
vaikenemisen jälkeen silminnäkijä ja kuulija.
Yleisvaikutelma vuosikirjasta on hyvin myönteinen. Erikoista on kuitenkin se, että Seppästä
lukuun ottamatta ainoakaan upseeri, varsinkaan palveluksessa oleva,
ei ole kirjoittanut vuosikirjaan. Tämä
on hämmästyttävä havainto.
Lehden toimituskunta on asiantuntijoita: Ove Enqvist, Ohto Manninen,
Pekka Saloranta ja Pasi Tuunainen.
Sotahistorialliseen aikakauskirjaan
kannattaa jälleen kerran perehtyä.

Tapio Skog

Oikaisuja
Kylkiraudan numeroon 4/2008 oli pujahtanut kaksi virhettä.
Sivulla 12 ei esiinny sotamarsalkka Erich von Manstein
vaan kenraalieversti Heinz Kuderian. Sivuilla 61-62 olleen
kenraali Valtasen elämänkerran arvostelun oli kirjoittanut
Heikki Tilander.
Päätoimittaja
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Suomen Joutsen monessa mukana
Visa Auvinen: Suomen
Joutsen kauppalaivastomme merimiesten
kouluna
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 2008
sidottu 208 s
ISBN 978-952-92-3856-9

S

uomen Joutsenen Valtameripurjehtijain perinneyhdistys on julkaissut
jo kolmannen nimikkoaluksestaan kertovan kirjan. ”Suomen
Joutsen, onnekas 100-vuotias”
ilmestyi vuonna 2002 ja ”Vain
merimies voi tietää, elämää
Suomen Joutsenella” vuonna 2006.
Uusin on historiateos jaksosta, jolloin
aluksella koulutettiin naisia ja miehiä
kauppalaivastomme tarpeisiin. Kaikki
ovat yhdistyksen tarmokkaan puheenjohtajan Visa Auvisen pätevää käsialaa. Hän
on muutenkin ollut tuottelias kirjoittaja
ja muun muassa tutkinut ja kirjoittanut
useiden yhdistysten historian. Uutuuttakin pohjustaa mittava tutkimustyö.
Kauppalaivastojen miehistötehtävissä ruokahuollon alalla työskentelevien
oli mahdollista saada ammattiin liittyvää
koulutusta Suomessa 1900-luvun alussa
muutamissa yksityisissä kokkikouluissa.
Kansi- ja konemiehille koulumuotoista opetusta oli tarjolla vasta Suomen
Joutsenen koulussa. Laivapäällystön
kouluttaminen maassamme aloitettiin
jo lähes vuosisata aikaisemmin. Kirjan
alussa on mielenkiintoinen katsaus lähinnä talousalan henkilöstön koulutuksesta Rymättylän ja Turun kokkikouluissa
sekä koulutuksesta maassamme ennen
valtion merimiesammattikoulujen perustamista.
Maamme ensimmäinen merimiesammattikoulu aloitti toimintansa Turussa laivastomme entisellä koululaiva
Suomen Joutsenella vuoden 1961 alussa
nimellä Valtion merimiesammattikoulu.
Vuonna 1966 nimeksi tuli Turun merimiesammattikoulu, kun Helsingissäkin
aloitti merimiesammattikoulu. Vuodesta
1976 nimenä oli Turun suomenkielinen
merenkulkuoppilaitos. Vuonna 1988
Turun ja Helsingin koulut lakkautettiin

koulutustarpeen vähennyttyä kauppalaivastomme pienenemisen myötä. Turun
koulusta valmistui merenkulun eri ammatteihin ja tehtäviin vajaan 28 vuoden
aikana noin 2900 naista ja miestä. Monelle koulu oli vankka perusta elämän
mittaiselle työlle merellä.
Kirjassa kerrotaan värikkäistä vaiheista, muun muassa Merimies-Unionin
aktiivisesta toiminnasta uhkauksineen
merenkulun pysäyttämisestä. Ne edelsivät aluksen saamista merimiesten
ammattikoulukäyttöön. Vähäisin ei
varmastikaan ollut jo tehdyn sopimuksen purkaminen aluksen myynnistä
romutettavaksi Saksaan! Alus ei luonnollisesti sellaisenaan heti soveltunut
koulutuskäyttöön. Vuoden 1960 mittaan
tehtyjä muutostöitä selvitetään kirjassa
piirrosten kera.
Koulussa annettu opetus kurssiluetteloineen ja -ohjelmineen sekä tuntimäärineen on kirjassa taulukoina ja
luetteloina. Alkuvaiheessa koulutusta
annettiin kansimiehille, konemiehille
ja talousalan henkilöstölle. Vähitellen
koneosaston toiminta lakkasi, kun kansimiehet saivat lisää kone- ja sähkökoulutusta. Kurssit kestivät kahdesta viikosta
puoleentoista vuoteen. Käytännön merenkulkukoulutukseen saatiin aluksia
lahjoituksenakin ja vuonna 1982 koulun
opettajat hankkivat harjoitusalukseksi
entisen laivaston hinaajan!
Mielenkiintoinen osa kirjaa ovat
koulun entisten rehtorien, opettajien,
toimihenkilöiden ja oppilaiden haastat-
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telut. Tähän kirjoittaja on käyttänyt neljäsosan kirjan sivuista.
Monet mustavalkoiset valokuvat
muun muassa koulun sekalaisista harjoitusaluksista elävöittävät
tekstiä. Koulusta kertovat värivalokuvat 16-sivuisessa liitteessä
ovat kiinnostavia.
Opettaja- ja oppilasluettelot
kuuluvat tällaiseen kirjaan. Ilmeisesti koulun vuosikertomuksien
merkintöjä seuraten luetteloissa
ovat kurssin läpäisseiden lisäksi
myös oppilaat, joiden opinnot
keskeytyivät. Usein syynä oli
työpaikan saanti laivasta, joka
lähti merelle ennen kurssin päättymistä..
Merimiesten ammattikoulutuksen jakso on pitkäaikaisin vaihe
samassa tehtävässä Suomen Joutsenen
elinkaaressa. Siitä on arkistoissa runsaasti tietoa, mutta yhtenäistä koulusta ja sen vaiheista kertovaa esitystä ei
ole aiemmin julkaistu. Visa Auvinen ja
Suomen Joutsenen Valtameripurjehtijain
perinneyhdistys ovat täydentäneet arvokkaalla tavalla aluksesta jo kirjoitettujen
kirjojen sarjaa.
Kirjaa saa ostaa yhdistykseltä (www.
VXRPHQMRXWVHQHQSHULQQH\KGLVW\V¿ WDL
muun muassa Forum Marinumista Turussa

Jukka K Pajala
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Jatkoa Suomen merivoimien historian kirjoitukseen
Suomen Laivasto
1969 -2003. Laivaston
historia osa 3.
Meriupseeriyhdistys ja
Suomi Merellä -säätiö
2008, 397 s.
ISBN 978-951-95298-4-4
eriupseeriyhdistys
julkaisi kaksiosaisen
”Suomen Laivasto
1918 -1968” historian merivoimiemme täyttäessä 50 vuotta
9.7.1968. Nyt yhdistys on 85
-vuotispäivänään 24.10.2008
ja laivastomme 90-vuotisjuhlavuonna yhdessä Suomi Merellä -säätiön kanssa täydentänyt
historiaa kolmannella osalla,
joka kattaa vuodet 1969 -2003
ja jotain sen jälkeenkin. Samalla tehtiin myös näköispainokset
osista 1 ja 2. Näin on jälleen
mahdollista hankkia koko tasokas kirjasarja.
Kirja on kooltaan ja ulkoasultaan
täysin edellisten osien kaltainen, joten
se sopii tyylikkäästi niiden viereen
kirjahyllyyn. Kuvituksessa on pyritty
esittämään alusten lisäksi tilannekuvia
merivoimien henkilöstöstä, eikä kirjaan
ole otettu yhtään kuvaa merivoimien
kiinteistöistä.
Teoksen valmistelutyö alkoi keväällä 2007. Äärimmäisen tiukan tavoiteaikataulun vuoksi tarkkaan tieteelliseen
tutkimustyöhön ei ollut mahdollisuuksia suunnitellun puolentoista vuoden
aikana. Se ei olisi ollut myöskään linjassa aikaisempien osien kanssa. Työ onkin
perustunut liitteessä luvuttain luetellun
lähdeaineiston lisäksi laajan kirjoittajakunnan eri alojen asiantuntemukseen ja
omaan kokemukseen. Haastatteluihin ei
eräitä erikoisaloja lukuun ottamatta ole
nähty tarvetta. Lukuisat kirjoitukset yhdessä muodostavat laivaston kehitystä ja
toimintaa kuvaavan kokonaisuuden.
Toimituskunnan puheenjohtajaksi
kutsuttiin vara-amiraali Esko Illi, jäseniksi kommodori Osmo Tuomi ja insinöörikommodori Alpo Tuurnala sekä
sihteeriksi yleisesikuntakomentaja Ilpo
Bergholm. Kaikki ovat myös kirjoittajia
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ja lukujen kokoajia. Lisäksi kirjoitustyöhön osallistui yli 30 muuta asiantuntijaa.
Kirja on helppolukuinen. Kirjoittajat ovat huomanneet, että teosta lukevat
muutkin kuin ammattilaiset! Kieli on
yleensä sujuvaa suomea. Toimituskunta
on onnistunut isossa urakassaan yhdenmukaistaa asioiden käsittelytapa ja eliminoida liialliset toistot. Lyhenteetkin
aukaistaan ensi kerran esiintyessään; lyhenneluettelo liitteenä olisi helpottanut
huonomuistista.
Pitkän pohdinnan tuloksena asiat
ryhmitettiin seitsemäksi luvuksi. Alkuun
kirjoitettiin katsaus toimintaympäristön
muutoksista Itämerellä, merivoimien toiminnan pääpiirteistä ja kehittämisen suurista linjoista. Seitsemännessä luvussa on
yhteenveto merivoimien kokonaiskyvystä uudelle vuosituhannelle tultaessa ja sen
pohjaksi arvio kansainvälisen tilanteen
kehittymisen mahdollisista vaikutuksista
Itämerellä.
Rannikkojoukko- ja laivasto-osat
yhdistettiin taas yhdeksi puolustushaaraksi ja rannikkojoukkoja kouluttava
Uudenmaan Prikaati siirtyi merivoimiin
1.7.1998 alkaen. Muutamaa vuotta aiemmin syntyneistä laivastoista muodostettiin
nyt yhdessä rannikkojoukkojen kanssa
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meripuolustusalueet puolustusvoimien valmiusyhtymiksi. Näitä ja
muita organisaatiojärjestelyjä kuvataan toisessa luvussa.
Kolmas luku on omistettu
merivoimien koulutusjärjestelmän
kehitykselle. Hieno yksityiskohta
on, että Merisotakoulu on ainoana
sotakouluna maailmassa hyväksytty kansainvälisen merenkulkujärjestö IMO:n merenkulku- ja
konepäällystökoulutusta antavien
oppilaitosten joukkoon!
Neljäs luku käsittelee merivoimien materiaalihankintoja ja materiaalisen valmiuden kehittämistä.
Se on kirjan laajin ja varmasti
monen lukijan mielestä mielenkiintoisin. Siinä muun muassa
käydään varsin yksityiskohtaisesti
läpi merivoimien kaikki alushankinnat kirjan ajanjaksolta.
Viides luku kuvaa mittavan
huolto- ja tukeutumisjärjestelmän
kehittämistyötä ja saavutuksia.
Kaikkea ei yritetty tehdä itse; esimerkiksi
isojen merimoottoreiden huolto ulkoistettiin Valmet/Patrialle.
Kuudennessa luvussa käsitellään merivoimien laajentunutta kansainvälistä
toimintaa. Perinteisten laivastovierailujen
lisäksi on poliittisten linjausten myötä
oltu mukana jo monessa kansainvälisessä
harjoituksessa ja valmius kriisinhallintatehtäviin on hyvä. Myös kansainvälinen
materiaaliyhteistyö on tiivistynyt.
Tarve teokselle oli ilmeinen. Katsausaikana kehitys merivoimissa on nostanut
merivoimamme varteenotettavaksi toimijaksi Itämeren piirissä. Sotahistorioissa
on käsitelty merivoimia, mutta laivaston
sodanjälkeisestä historiasta ei ole paljoakaan tämän teossarjan kaltaisesti kirjoitettu. Suomen Laivaston historian kolmas
osa on laadukas jatko aikaisemmille
osille ja myös korvaamaton tietolähde
asiantuntijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Kannattaa tutustua!
Kirjaa ja koko sarjaa myydään ainakin Akateemisessa kirjakaupassa. Kirjoja voi myös tilata kustannusyhdistysten
sihteereiltä: jyrki.myllyperkio@tapiola.
¿WDLYDUDPD#XSVHHULOLLWWR¿
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Legendaarinen Leni Riefenstahl
Steven Bach: Leni Riefenstahl.
Kustannusyhtiö Otava
Keuruu 2008, 507 sivua
ISBN 978-951-1-22217-0
eni Riefenstahlin elämänkerran painopiste on noin
puolentoista vuosikymmenen mittaisessa ajanjaksossa, eli nousussa nuorena naisena
kohti huippua sekä ajasta huipulla Kolmannen valtakunnan
aikana. Sotien jälkeinen ajanjakso on käsitelty kevyemmin.
Kirjan lähdeluettelo osoittaa
huomattavaa paneutumista aiheeseen.
Leni Riefenstahl oli Kolmannen valtakunnan merkittävin
naispuolinen aktiivinen toimija.
Häntä pidetään tähänastisen elokuvahistorian merkittävimpänä
naiselokuvaohjaajana, jonka esteettinen ilmaisu on osa tämän
päivän mediaperspektiiviä. Vuoden 1936
Berliinin olympialaisten kuvauksista tuttu
tyyli urheilijoiden ja heidän suorituksensa
kuvaajana oli aikanaan vallankumouksellinen ja se on yhä ajankohtainen. Jo näistä
syistä kirja on lukemisen arvoinen.
Lisäksi Riefenstahlin elokuvia Hitleristä puoluepäivillä hurmioituneen kansan
edessä on katsottu tarkkaan näihin päiviin saakka diktatuureissa ja monissa
demokratioissakin, kun omaa johtajaa
on esitelty kansalle. Rock-yhteyden lavaspektaakkeleissa ja videoissakin on
yhtymäkohtia visuaaliseen maailmaan,
jonka hän loi omalta osataan ikuistaessaan
1930-luvulla kansallissosialistisen puolueen kokoontumisia. Tärkeä osuus hänen
NODVVLNRQDVHPDQVDDQHLVVD¿OPHLVVllQ
oli leikkaustekniikassa ja allegorioiden
luomisessa. Näitä seikkoja ei kirjassa juuri
lainkaan analysoida, vaan painopiste on
henkilöhistoriassa.
Riefenstahl kuoli vain muutama
vuosi sitten 101-vuotiaana. Hän rakensi
elämästään tarinan, jota piti yllä kuolemaansa saakka lukuisissa haastatteluissaan ja omaelämäkerrassaan. Keskeinen
osa hänen itse luomaansa myyttiä sekä
hänen vastustajiensa aina esille nostama
teema oli hänen suhteensa Kolmanteen
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valtakuntaan ja sen johtajiin.
Kirjassa osoitetaan, miten arkistojen
avautuminen murensi hänen kertomansa legendan pala kerrallaan. Silti hän piti
loppuun saakka kiinni tarinastaan epäpoliittisena intohimoisena taiteilijana.
Teos kuvaa mm. Riefenstahliin liittyneitä lukuisia skandaaleja ja sotien
jälkeisiä kunniaansa liittyneitä oikeudenkäyntejä, jotka hän kaikki enemmän tai
vähemmän voitti. Sattuma, kunnianhimo,
valmius edetä kohti tavoitettaan hinnalla
millä hyvänsä - siinä olivat kirjan mukaan
Riefenstahlin etenemisen leimaa-antavat
piirteet ja ne tekevät hänestä värikään kuvattavan, jonka kirja esittää lukijalleen.
Kirjassa esitellään syvällisemmin
Riefenstahlin maineen luonut sotien
aikaa edeltänyt tuotanto ja sen estetiikkaa. Mittavan sotien jälkeisen tuotannon
esittely jää ohuemmaksi ja analogioita
hänen 1930-luvun tuotantoonsa esitetään
riittävästi. 1960- ja 1970-luvuilla hän
koki uuden maineen aallon kohottavan
voiman kuvattuaan Sudanin primitiivisiä
heimoja. Tätä uutta tulemista ristiriitoineen kuvataan oivallisesti, mutta vedenalaisen maailman valokuvaamista, hänen
vanhuutensa intohimoa, ei käsitellä juuri
lainkaan, vaikka hän kuvasi lähes yksinomaan sitä noin 30 vuotta 98-vuotiaaksi
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saakka. Sitä esittävästä valtavasta
kuvamassasta ei ole päässyt kirjan
kuvitukseen edes esimerkkikappaletta. Miksi näin? Ehkä siksi, että
niiden on vaikea selittää edustavan
yli-ihmis- tai herrarotuajattelua,
sillä kirja on melko asenteellinen
kuvattavaansa kohtaan.
Vanhoilla päivillään jälleen
suosiossa paistattelevaa onnellista
ja vapautuneesti esiintyvää elävää
legendaa, jollaisena hän näyttäytyi
Suomessakin vuonna 1996 avatessaan retrospektiivinsä Kuopiossa,
ei kirjassa kuvata. Hänet esitetään
sotien jälkeisinä vuosikymmeninä lähinnä takaa-ajetun asemassa. Kirja ei juuri kerro siitä, miten
suosittu Riefenstahl ja hänen valokuvataiteensa jälleen olivat ja
ovat valokuvaharrastajien joukossa, kun toisesta maailmansodasta
oli tullut kuluneeksi kulunut sen
verran aikaa, että hänen taiteensa
merkitys taiteena saatettiin jälleen
tunnustaa. Vastustajien ääni sen
sijaan kuuluu hyvin.
Elämänkerta ei ole mairea ylistys
sen päähenkilölle. Monista oivallisista
havainnoistaan ja löydöistään huolimatta
minulle jäi vaikutelma, että Steven Bach
ei kyennyt läpäisemään kuvattavansa
panssaria. Ihminen Leni Riefenstahl saa
vähän huomiota pääpainon ollessa toimija
Leni Riefenstahlissa. Kirja on hyvin kirjoitettu ja se on vetävää luettavaa.
Tämä elämänkerta on henkilökuva, ei
niinkään syvällinen kuvaus Riefenstahlin
elämän voimanlähteestä ja kirouksesta:
hänen tuottamastaan valokuva- ja elokuvataiteesta. Kirjassa niillä on tärkeä
ja näkyvä rooli, mutta nimenomaan ne
ovat tehneet hänestä merkkipaalun visualisoinnin historiaan ja ilman niitä tätä
kirjaa ei olisi tehty. Toisaalta kirjan oivallinen luettavuus perustuu juuri siihen,
että Riefenstahlin visuaalisen maailmankatsomuksen esittely, voimanlähteet ja
esteettinen vallankumouksellisuus jäävät
kirjassa elämänkerrallisen kertomuksen
kansantajuisiksi tukirakenteiksi.

Timo Liene
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ajankohtaista

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen
kiinnitettäväksi kadettiupseerin hauWDNLYHHQ5HOLH¿QRPDLVHVWLWRWHXWHWWX
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 35
euroa + postimaksu 3 euroa. Kiinnitys
hautakiveen maksaa merkin myyjäy-
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rityksessä Helsingissä 15 euroa. Tässä
voi olla yritys- ja paikkakuntakohtaisia
eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata
Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite
Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki,
puhelin (09) 448346, fax (09) 449841
ja sähköposti hautauststoautio@clinet.
¿7XQQXNVLDP\\GllQYDLQkadettiupseerin hautakiveen kiinnitettäväksi.
Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien
joukkoon, joita on mahdollisuus saada mukaan kuolinilmoitukseen.
Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.

KAIPAATKO PERINTÖOIKEUTEEN
LIITTYVÄÄ NEUVONTAA JA TUKEA?
Testamentit, avioehdot, kauppa- ja
lahjakirjat, holhousasiat, perukirjat, kuolinpesän hallinto, ositukset,
perinnönjaot, perintöriitojen sovittelu, selkokielistä perintöasioihin
liittyvää neuvontaa myös kirjallisena, veroneuvontaa mm. perintö-,
lahja- ja luovutusvoittoverotus.
Kohtuukorvaus, jonka suuruusluokka
sovitaan ennalta. Puhelinneuvonta on
Kadettikunnan jäsenille maksutonta.

- mikä on testamentin vaikutus perintöön ja verotukseen
- mitä merkitsee hallintaoikeuden pidättäminen
lahjoitettuun ja testamentilla saatuun omaisuuteen
- miten siirrän omaisuutta rintaperillisilleni
- mitkä ovat lesken oikeudet
Verotuksen merkitys on usein varsin huomattava.
Jos kaipaat neuvoja ja tukea, ota yhteys Senioriin!

Laki- ja tukipalvelu Senior
Airoparintie 4 A, 00980 Helsinki, puh 09-341 5220
gsm 040-5324 075, e-mail: mikko.maki@senior.inet.fi
Perustettu 1994
Evl evp Mikko V. Mäki, avustavana
lakimiehenä LOK Kalevi Klefström
Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö tukee neuvontatyötä
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Isänmaa tarvitsee puolustajansa
- upseerin.
Upseeri tarvitsee puolustajansa
- Upseeriliiton.

Menossa mukana.

Metro-tukku tarjoaa
kokonaisvaltaisen
tavarahuollon sekä
asiantuntevan palvelun.
Palvelemme asiakkaitamme
valtakunnallisen tukkumyynnin
sekä 31 Metro-pikatukun
kautta.

$VLDNDVSDOYHOX_DVLDNDVSDOYHOXPHWUR#ZLKXULƂ
www.metrotukku.com

Tehokas tarvikeratkaisu
jokaiseen toimistoon
Kohti parempaa autoilua
– TEHOKAS TOIMISTO

www.lindell.ﬁ

www.ake.ﬁ
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KOLUMNI
toiminta

Terrorismin hyödyt ja haitat

Y

leisesti kai tiedetään, että maailmalla
levitetään huhua, että New Yorkin pilvenpiirtäjien tuhon takana syyskuussa
2001 eivät olisikaan olleet arabiterroristit vaan
Yhdysvaltain tuolloinen johto. Olen itsekin
lukenut erään asiasta kertovan kirjan.
Uskomukselle antaa pohjaa se, että
moiset provokaatiot eivät aikaisemminkaan
ole olleet tuntemattomia Yhdysvaltojen historiassa. Lisäuskoa valaa rikostutkimuksen
klassinen kysymys Cui bono eli ketä rikos
hyödytti. Terroristeille rötöksestä ei voi sanoa
olleen mitään hyötyä ellei sellaiseksi lasketa
mahdollista vahingonilon tunnetta ja näyttöä kyvystä aiheuttaa viholliselle vahinkoa.
Suurimman hyödyn tapahtumasta korjasi
sen sijaan Yhdysvallat. Maa sai ensinnäkin osakseen ennennäkemätöntä myötätuntoa ja solidaarisuuden tunnetta,
ja toiseksi presidentti Bushille tuli kuin taivaan lahjana syy
pistää sotakoneensa liikkeelle vähän siellä ja täällä ympäri
maailmaa. Siitä tosin ei ainakaan toistaiseksi ole amerikkalaisille erityistä iloa koitunut, mutta julmimmin seuraamukset
ovat sittenkin koetelleet islamilaisia maita.
Henkilökohtaisesti en halua uskoa salaliittoteorioihin, jollaisia on kerrottu kautta aikojen. Niinpä suljen tälläkin kertaa
korvani väitteeltä, että presidentti Bushin kyseenalaiseen
ansiolistaan pitäisi liittää vielä New Yorkin pilvenpiirtäjätuhokin. Mutta sen toteamuksen kyllä hyväksyn, että Bushin
hallinto oli ainoa, joka tästä ikävästä tapahtumasta hyötyi.
Tätä kautta päädyn yleisempää laatua olevaan kysymykseen: Mikä on se osapuoli, jota terrorismi eniten vahingoittaa,
terrorin kohde vai terrorin harjoittaja?
Minulla on vastauskin valmiina. Vaikka terrorin harjoittaminen voi tuottaa lyhytaikaista hyötyä, pitkällä aikavälillä
katsottuna tulos enimmäkseen kallistuu miinuspuolelle eli
hienommin sanottuna se on kontraproduktiivinen.
Väitettäni voisin tukea esimerkeillä, jotka täyttäisivät
kokonaisen kirjan. Rajoitun tämän vuoksi vain muutamaan
mallitapaukseen viime ajoilta.
Meillä Suomessa tunnetuin terroriaika oli vuosi 1918.
Terrorin aloittivat punaiset aitoon leniniläiseen malliin. Mitä
he siitä hyötyivät? Kalikka sinkosi omaan jalkaan, ja vastauksena oli valkoinen terrori, jonka uhriksi joutui jokainen
vähänkin vinoon katsonut punainen. Entä mitä valkoiset
hyötyivät omasta terroristaan? Kansa vain jakaantui jyrkästi
kahtia, vapaussodan hienoon kilpeen jäi ikävää väriä ja punaisten hengenheimolaisille käteen lyömäase, jolla edelleen
hutkitaan.
Toisen maailmansodan miehitettyjen maiden vastarintaliikkeitä on voittajan suulla ylistetty jo vuosikymmenien ajan.
Todellisuudessa vastarintamiesten toiminta oli enimmäkseen juuri sitä, mitä nykyiset vallanpitäjät vastaavanlaisen
toiminnan kohteeksi joutuessaan nimittävät terrorismiksi.
Tietenkin terrori-iskut rasittivat miehittäjää pahasti, mutta
raskain taakka taisi sittenkin kaatua siviiliväestön kannettavaksi, vaikka tarkoituksena väitettiin olevan sen etu. Miehit-
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täjän kanssa yhteistoiminnassa olleita odotti
vastarintamiesten puolelta julma käsittely,
ja miehittäjä puolestaan pisti kaiken tasaiseksi terrorituhoihin vastatessaan. Terroriin
voidaan vastata vain terrorilla, oli Hitlerin
periaate. Tosin hän oli alalla monesti myös
aloitteen tekijä, mistä siitäkin aikanaan tuli
lasku.
Saksalaisille itselleen nimittäin kaikki
kostautui pahan kerran. Hetkellistä etua
saattoi tosin jostain roimasta vastaiskusta
olla, mutta kokonaisuus maksettiin voittajien
rankalla vastauksella sodan jälkeen. Hintaa
maksetaan yhä maineen menetyksenä, jonka
ylläpitämisestä pitävät huolen voittajat ja se
osa saksalaisista, joka voittajien on onnistunut uudelleenkasvattaa perusteellisesti.
Liittoutuneiden ilmaterrorista, jonka kohteeksi joutuivat
Keski-Euroopan väestö ja kulttuurikohteet, puhutaan vähemmän, koska voittajat sanelevat historiankirjoituksen, mutta
unohdettu sitä ei ole. Vapautusjuhlimisen kulissista huolimatta esimerkiksi Ranskan Normandiassa tiedetään hyvin,
kuka pisti alueen kaupungit tuhkaksi ja tuleksi. Kommunismin suuri menestys Italiassa sodan jälkeen selittyy paljolti
amerikkalaisten terroripommituksista, jolloin sääntönä oli
kaupunkien keskustoissa olleiden kauaksi näkyneiden katedraalien valitseminen maalien keskipisteiksi. Pisaa vallattaessa
kenttätykistö otti maalikseen kuuluisan Pisan vinon tornin,
jota onneksi ei sentään saatu kaadettua.
Sotahistorioitsijat lienevät varsin yksimielisiä siitä, poisluettuna tietenkin voittajien propagandaa toistavat, että jos se
tarmo, joka käytettiin terrorin harjoittamiseen, olisi käytetty
johdonmukaisesti vain sotilaallisten kohteiden kuten sotateollisuuden tuhoamiseen, sota olisi voitettu aikaisemmin
kuin nyt tapahtui. Oman maineen tahraaminen oli siis aivan
turhaa, ja vastaisuudessa siitä saattaa olla voittajalle ikäviä
seurauksia. Huippu oli tähänastisen terrorin ennätys eli atomipommin pudotus antautumisvalmiiseen Japaniin, mikä tosin
ei näytä häirinneen hymyilmeensä säilyttäneen käskyttäjän
presidentti Trumanin niin sanottua omaatuntoa.
Ilmaterrorismi ei Englannissa, Saksassa eikä meillä Suomessakaan murskannut siviiliväestön vastarintatahtoa, vaan
enimmäkseen ihmiset purivat hampaansa entistä tiukemmin
yhteen. Niin näyttää käyvän Lähi-Idässäkin nykyään. Gazan
ghettoon suljettujen palestiinalaisten ampumat hajanaiset
raketit ovat herättäneet Israelissa kuvaamatonta kiukkua
ja Israelin suhteeton vastaterrori uhripuolella vihaa, jonka
sammuttaminen ei tunnu mahdolliselta. Huolimatta läntisen
median yleisestä myötätunnosta Israelia kohtaan maa on menettänyt kasvojaan samalla tavalla kuin Yhdysvallat menetti
silmittömillä pommituksillaan Vietnamissa, eikä Israelille ole
jäänyt tulevaisuuteen oikeastaan kuin yksi näköala: ikuinen
sotatila. Terrorismi ei ole ainoastaan syvästi epähumaani vaan
myös mitä lyhytnäköisin sodankäyntimuoto.

Sampo Ahto
Kylkirauta 1/2009

IN MEMORIAM
Virransalo
Antti Emil
Majuri
s. 7.5.1965
k. 30.10.2008
Kad. nro 7592
73.kurssi

Auterinen
Jaakko
Kommodori
s. 4.4.1915
k. 27.12.2008
Kad.nro 224me
10.merikurssi

Jokelainen
Matti Edvard
Everstiluutnantti
s. 16.5.1916
k. 20.1.2009
Kad.nro 1611
22.kurssi

Hyytiäinen
Erkko Kimmo Kustaa
Kapteeni
s. 6.10.1949
k. 7.11.2008
Kad.nro 5743
58.kurssi

Salminen
Pentti Olavi
Majuri
s. 5.1.1922
k. 27.12.2008
Kad.nro 2875
27.kurssi

Martikainen
Raimo Antero
Everstiluutnantti
s. 19.4.1939
k. 25.1.2009
Kad. nro 4190
47.kurssi

Kuittinen
Jaakko Juhani
Everstiluutnantti
s. 23.10.1933
k. 6.12.2008
Kad. nro 3365
38.kurssi

Kemppainen
Klaus Yrjänä
Kapteeni
s. 30.3.1922
k. 27.12.2008
Kad.nro 2770
27.kurssi

Tuominen
Teemu Sakari
Everstiluutnantti
s. 23.9.1930
k. 5.2.2009
Kad.nro 3400
38.kurssi

Kallio
Erkki Juhani
Komentajakapteeni
s. 30.6.1925
k. 17.12.2008
Kad. nro 524me
22.merikurssi

Tahvanainen
Paavo
Everstiluutnantti
s. 7.10.1924
k. 28.12.2008
Kad.nro 3013
28.kurssi

Setälä
Lasse Eino
Majuri
s. 22.2.1920
k. 10.2.2009
Kad.nro 2613
26.kurssi

Brusi
Urho Edvard
Kapteeni
s. 10.3.1921
k. 19.12.2008
Kad.nro 421me
17.merikurssi

Ehrnrooth
Carl Gustaf Ernst
Yliluutnantti
s. 1.6.1929
k. 4.1.2009
Kad.nro 3236
35.kurssi

Kallio
Markku Juhani
Everstiluutnantti
s. 24.6.1945
k. 12.2.2009
Kad.nro 5411
54.kurssi

Tarvonen
Arto Tapio Juhani
Komentaja
s. 29.4.1937
k. 26.12.2008
Kad. nro 665me
32.merikurssi

Tupala
Kaarlo Olavi
Everstiluutnantti
s. 14.9.1934
k. 14.1.2009
Kad. nro 3654
41.kurssi

Villanen
Auvo Voitto Kalervo
Everstiluutnantti
s. 31.3.1917
k. 17.2.2009
Kad.nro 1973
24.kurssi

Aakkula
Matti Juhani
Majuri
s. 3.7.1935
k. 27.12.2008
Kad.nro 3871
45.kurssi

Koli
Jouni Sakari
Kapteeni
s. 4.5.1920
k. 19.1.2009
Kad. nro 2777
27.kurssi

Haapalinna
Matti Ilmari
Eversti
s. 24.3.1934
k. 10.2.2009
Kad.nro 3789
44.kurssi

Suomalaiset johtajat
luottavat koulutuksessa
Puolustusvoimiin ja JTO:hon.

Koulutus- ja kehityspalvelut kaikille
työelämän osa-alueille .

Österbyntie 617, 02510 Oitmäki, puh. 010 7555 000, www.jto.fi

!!" 

!  !" !"  %  
$"%" $% !!!!    $&
    ! !   ! 
! %  ###!!! 

 !!!  !

Kadettikunta r.y.
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00250 HELSINKI
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